
 

 

 

 

 

Ερωτική απιστία 

 

Η γυναίκα μου ετοίμαζε για την Τετάρτη το βράδυ 
ένα υπέροχο έδεσμα. Πίτα με διάφορα αλλαντικά. 
Είναι η σπεσιαλιτέ της. Το λαχταρούσα από την 
περασμένη εβδομάδα αυτό το φαγητό και το 
ζητούσα. Σήμερα, επιτέλους, θα το απολάμβανα. 
Όλη μέρα στο γραφείο συγκρατιόμουν. Δεν ήθελα 
να κόψω την όρεξή μου με κάτι άλλο. Μόνον υγρά 
έπινα, προσπαθώντας να ανταμείψω τον εαυτό μου 
με το δείπνο που θα απολάμβανα. Κάτι έτυχε όμως 
σε ένα εργοτάξιο και έπρεπε να παρουσιαστώ 
οπωσδήποτε. Είμαι επιβλέπων μηχανικός και 
υπεύθυνος γι αυτό το έργο. Σε μισή ώρα, λίγο πριν 
σχολάσω από τα καθημερινά του γραφείου, 
αναστατώθηκε το σύμπαν. Σε μένα λοιπόν έπεσε το 
λαχείο και έπρεπε εγώ να βγάλω τα φίδια από την 
τρύπα τους. 



 - Λεωνίδα, πανικός στο έργο 7. Ο 
υπομηχανικός έσπασε το χέρι του. Μα πώς 
στράβωσαν όλα; Ο υπεύθυνος για τα 
συνεργεία έπαθε γαστρορραγία και τα υλικά 
δεν έχουν φτάσει ακόμα. Πρέπει να πεταχτείς 
ως εκεί, τουλάχιστον να δεις την κατάσταση 
και να ενημερώσεις τη διοίκηση. Μισή ώρα 
δουλειά είναι, δεν θα αργήσεις. 

Και όπως πάντα, η μισή ώρα έγινε μισή μέρα. Του 
κόσμου οι αναποδιές σήμερα όλες μαζεμένες εκεί. 
Και εγώ να τρέχω πάνω-κάτω, ανάμεσα σε δομικά 
υλικά, προσέχοντας να μην λερωθώ, να μην 
χτυπήσω, να δίνω τις κατάλληλες οδηγίες σε 
περισσότερα από 6 συνεργεία. 
Μέσα σε όλα αυτά, ξέχασα και το δείπνο και όλα 
όσα με περίμεναν. Κάποιος έφερε μερικές μπύρες 
και λαχταριστά σουβλάκια και το πεινασμένο θηρίο 
μέσα μου δεν κρατήθηκε. Σαν να ήταν άσιτο πάνω 
από μια εβδομάδα. Έφυγα από εκεί γύρω στις 8 το 
βράδυ. Ήμουνα λερωμένος, τσαλακωμένος και 
φουσκωμένος από τις μπύρες. Δεν ήθελα τίποτα 
άλλο παρά μόνο ένα καυτό μπάνιο και να αράξω 
στον καναπέ μέχρι να αποκοιμηθώ. 
Μόνον όταν είδα τη Μαίρη, με το όμορφο χαμόγελό 
της, μόλις μου άνοιξε την πόρτα, μόνον τότε 
συνειδητοποίησα το έγκλημα που είχα διαπράξει.  

- Κρατήθηκα μέχρι τις 4 νηστικός. Μετά 
χάθηκα, είμαι ασυγχώρητος. 



- Μα τι έγινε; Τηλεφώνησα στο γραφείο και 
μου είπαν για κάτι απρόοπτο και πως δεν θα 
αργούσες. Μετά τις 5 δεν απαντούσε κανείς. 

- Όλα πήγαν ανάποδα σήμερα, καλή μου. Τι να 
σου πω; 

- Δεν πειράζει αγάπη μου, το μπάνιο είναι 
έτοιμο και το τραπέζι στρωμένο. Έφυγα 
νωρίς από τη δουλειά σήμερα, για να τα 
προλάβω όλα. Το υπόλοιπο της μέρας είναι 
δικό μας. Έλα. 

- Μαίρη, δεν μπορώ να βάλω ούτε μια μπουκιά 
στο στόμα μου. Ξεχάστηκα. Παρασύρθηκα. 
Έφαγα με τα παιδιά ενός συνεργείου. 
Κάποιος γιόρταζε, κέρασε μπύρες και 
σουβλάκια. Έχω φουσκώσει σαν μπαλόνι. Τα 
χάλασα όλα Μαίρη μου, τώρα καταλαβαίνω 
τι έκανα! 

Με κοίταξε για λίγο απορημένη. Χαμογέλασε αχνά. 
Δεν ήταν χαμόγελο αυτό. Ήταν μαχαίρι που 
μπήχτηκε βαθιά μέσα μου, έτσι το κατάλαβα. Ήμουν 
ένοχος, την εξαπάτησα! Κουράστηκε να ετοιμάσει 
τα πάντα για μένα και εγώ έφαγα σουβλάκια. Εκείνη 
κόπιασε και εγώ απλά, ξεχάστηκα. Απερίσκεπτε! 
Άπιστε! 



Ας δικάσουμε τον κατηγορούμενο. Ζητάει κάτι από 
τη γυναίκα του. Εργαζόμενη και εκείνη, δεν είναι 
μηχανή να τα έχει όλα έτοιμα, στη στιγμή. Το 
προγραμμάτισε και το ετοίμασε. Κουράστηκε, πήρε 
άδεια από τη δουλειά της και τα πρόλαβε όλα στην 
εντέλεια. Και αυτός τι λέει ότι έκανε; ΑΠΙΣΤΙΑ. 
Μάλιστα. Δεν έφαγε από το ετοιμασμένο γι αυτόν 
σπιτικό φαγητό, ως όφειλε, αλλά τσιλημπούρδισε με 
σουβλάκια και μπύρες. Λες και μπορεί να συγκριθεί 
η πίτα της, αυτή με τα διάφορα αλλαντικά, με τα 
σουβλάκια. Χυδαία και τιποτένια. Και το αγαπημένο 
του ημίγλυκο κρασί, παγωμένο όπως του αρέσει, το 
αντάλλαξε με μερικές μπύρες που τις ήπιε μέσα από 
το μεταλλικό κουτάκι τους. Αίσχος! 

- Μα, μπορεί να είναι απιστία μια τέτοια 
περίπτωση; Πείναγε. Αυτό είναι το γεγονός 
και δεν φταίει όποιος πεινάει. Πλάσμα της 
φύσης είναι και δεν αποφάσισε αυτός να έχει 
στομάχι και έντερα. Έτσι τα βρήκε. Κι αυτά 
όλο φαγητό ζητάνε. Τι φταίει αυτός; 

- Ωραία, αν το δούμε έτσι, βιολογικά. Ναι έχει 
δίκιο ο άνθρωπος. Μια τυρόπιτα που θα φας 
στο δρόμο, προσπαθώντας να ανταποκριθείς 
στην πείνα ή και στη λαιμαργία σου μπορεί 
να θεωρηθεί απιστία ως προς το συζυγικό 
φαγητό; 



- Για σιγά. Θέλω να το δούμε πιο βαθιά αυτό. 
Δηλαδή μια ωραία καλλίγραμμη «τυρόπιτα» 
δεν είναι και τόσο απιστία ως προς το 
συζυγικό «φαγητό»; Όχι; 

- Φίλε, νομίζω πως τώρα μου βάζεις δύσκολα. 
Καταλαβαίνω που θέλεις να το πας. Εσένα σε 
νοιάζει το θέμα σου. Ο έγγαμος βίος, αυτόν 
που σε έχω ακούσει να αποκαλείς αβίωτο. 
Εκεί το πας, έτσι δεν είναι; 

- Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να δούμε. Τόσοι 
άνθρωποι καθημερινά πικραίνονται και 
παραπονιούνται με τέτοιες καταστάσεις. 
Αφορά άνδρες και γυναίκες. Ήταν, είναι και 
θα είναι πάντα ένα πρόβλημα. Και εδώ 
αναρωτιέμαι. Πώς γίνεται αυτό το πρόβλημα 
να μην έχει λυθεί τόσα χρόνια. Μήπως του 
δίνουμε λιγότερη ή περισσότερη αξία από 
αυτήν που το ίδιο κουβαλάει; 

- Δηλαδή; Να καταλάβω τι λες. Αν κάτι τύχει 
στο δρόμο του ή της συζύγου, κάτι το 
εντελώς τυχαίο και απρόσμενο, δεν είναι 
σοβαρό; Αυτό μου λες; 

- Λέω και πιστεύω πως ένα τέτοιο γεγονός, 
τυχαίο και απρόσμενο, όπως πολύ ωραία το 
χαρακτήρισες, δεν πρέπει να αποτελέσει την 



αιτία να διαλυθούν τα πάντα. Πρόσεξε, 
επιμένω στο τυχαίο. Άλλο πράγμα το να 
αναζητάει κανείς την … τύχη έξω από το 
γάμο και άλλο το εντελώς τυχαίο. 

- Ναι, το βλέπω και εγώ πως δεν μπορεί να 
αποτελεί κάτι το σοβαρό. Ήταν μια κακιά 
στιγμή. 

- Ε, τώρα sex και κακιά στιγμή, δεν πάει, πάει; 
Όλοι μας το ευχαριστιόμαστε, σαν 
διαδικασία. Επομένως το να συμβεί έτσι, με 
αυτόν τον τρόπο, είμαι κατηγορηματικά 
αντίθετος στο να χαρακτηριστεί απιστία. 

- Έλα όμως και στη θέση του άλλου; Μήπως 
πρέπει να πει και ευχαριστώ; Λες να πρέπει 
να χαρεί; Για να δούμε και έτσι τα πράγματα. 

- Ασφαλώς δεν είναι κάτι το καλό, αν είσαι της 
άποψης πως sex σημαίνει μόνο γάμος. Στη 
φύση πάντως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ο 
άνθρωπος είναι ένα κομμάτι της φύσης. 
Ουσιαστικά από αυτήν εξουσιάζεται σε όλα. 
Αλλά σαν γεγονός έχει την ίδια αξία με την 
τυρόπιτα που τρως έξω, σε μια στιγμή 
αδυναμίας, πείνας, λιγούρας, πάρτο όπως 
θέλεις. Αν όμως κάποιος επιμένει να δώσει σε 
αυτό άλλη σημασία, δικαίωμά του. Πιστεύω 



όμως πως δεν είναι κάτι που αξίζει, για να τα 
τινάξει όλα στον αέρα. Δύσκολα κτίζεις, 
εύκολα χαλάς. 

- Ναι, αλλά έτσι αρχίζει το πράγμα και γίνεται 
συνήθεια. Αυτό που ήταν κάποτε κάτι το 
εντελώς τυχαίο, μπορεί κάποιος να το 
οργανώσει σε μια άλλη βάση και να το 
επιδιώκει. 

- Όχι, όχι, δεν είπα ούτε εννόησα αυτό. Από τη 

στιγμή που κάποιος σκέφτεται έτσι, είναι 
πλέον απάτη, κάτι παραπάνω από απλή 
απιστία. Να σου πω τι συνέβη σε μια γνωστή 
μου. Ήταν δημοσιογράφος και σαν νέα τότε 
στο επάγγελμα της ανέθεταν τις πιο 
ταλαιπωρημένες υποθέσεις. Όλη μέρα γύριζε 
με το φωτογράφο από τη μια άκρη της πόλης 
στην άλλη. Όπως καταλαβαίνεις αυτοί οι δύο 
άνθρωποι περνούσαν περισσότερες ώρες μαζί 
παρά ο καθένας με τη δική του οικογένεια. Το 
ωράριό τους ήταν σκληρό. Ποτέ δεν ήξεραν 
πότε θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Η κοπέλα 
έτρωγε στο δρόμο, όπου έβρισκε κάτι 
πρόχειρο να κόψει την πείνα της. 

Κάποια μέρα την έστειλαν 80 χιλιόμετρα 
μακριά να καλύψει ένα ρεπορτάζ. Ο καιρός 



ήταν κακός και στο γυρισμό, σε μια στροφή, 
το φορτηγάκι τους ξέφυγε από το δρόμο και 
κατέβηκε μερικά μέτρα κάτω μέσα σε ένα 
λασπωμένο χωράφι. Δεν φαινόταν από το 
δρόμο και έτσι εξηγείται πως κανείς άλλος 
οδηγός δεν πρόσεξε κάτι. 
Δεν χτύπησαν αλλά ήταν αδύνατο να βγάλουν 
το αυτοκίνητο πάλι στο δρόμο. Έφαγαν του 
κόσμου τη βροχή και λασπώθηκαν μέχρι το 
λαιμό προσπαθώντας να ξεκολλήσουν το 
αυτοκίνητο. Τότε δεν υπήρχαν κινητά 
τηλέφωνα και αναγκαστικά έμειναν εκεί 
μέχρι να κοπάσει η κακοκαιρία και να βγουν 
στο δρόμο για βοήθεια. Η βροχή δεν 
σταματούσε και πέρασαν όλη τη νύχτα μέσα 
στο αυτοκίνητο και από ότι φαίνεται τα 
βρεγμένα και λασπωμένα ρούχα τους και η 
όποια οικειότητα είχαν αποκτήσει στη 
δουλειά τους έγινε η αιτία, τι να πω, να 
κάνουν έρωτα. 
Τους μάζεψαν την άλλη μέρα σε κακά χάλια. 
Ο σύζυγός της είχε ειδοποιήσει την 
αστυνομία και την έψαχνε στα νοσοκομεία. 
Όταν την είδε μπροστά του ζωντανή μόνο 
που δεν έκλαψε από τη χαρά του. Εκείνη 
όμως συνεσταλμένη από το ιδιαίτερο γεγονός 
που είχε συμβεί με το συνάδελφο - 

φωτογράφο ήταν από τότε στα μαύρα χάλια 
της. Πώς έσπασε ο διάολος το πόδι του και σε 



μια στιγμή αδυναμίας το είπε στο σύζυγό της, 
που ήταν δικηγόρος και έτυχε εκείνη την 
εποχή να ασχολείται με θέματα διαζυγίων. 
Δεν ξέρω τι περιμένεις να ακούσεις στη 
συνέχεια. Εγώ θα σου πω, πως ευτυχώς, αυτή 
η οικογένεια δεν διαλύθηκε. Ο άντρας της 
ήξερε πότε υπάρχει απιστία και πότε δεν 
υπάρχει. Τα είχε φάει στη μούρη όλα αυτά τα 
κόλπα. Δεν άφησε τον «ανδρικό» εγωισμό να 
τον καβαλήσει. Μπράβο του. Θύμωσε βέβαια. 
Όχι με τη γυναίκα του αλλά με όσα μπορούν 
να συμβούν στον άνθρωπο σε μια άτυχη ή 
δύσκολη στιγμή της ζωή του. Η γυναίκα του 
πρότεινε να χωρίσουν με το διαζύγιο σε 
βάρος της. 
Την αγαπούσε. Διαπίστωσε πως ενώ 
μπορούσε να του κρύψει τα πάντα, εκείνη τα 
φανέρωσε. Γιατί η ίδια δεν μπορούσε να 
σηκώσει το βάρος της πράξης της. Έβλεπε 
πως ήταν πολύ στεναχωρημένη. Καταλάβαινε 
πως είχε μετανιώσει και δεν είχε προβάλλει 
καμιά δικαιολογία. 
Ήταν μόλις τρία χρόνια παντρεμένοι και 
είχαν αποφασίσει να μην κάνουν παιδιά, πριν 
σταθεροποιηθούν και οι δύο επαγγελματικά. 
Αυτό το γεγονός όμως άλλαξε τα πάντα στη 
ζωή τους. Η σύζυγος παραιτήθηκε από το 
περιοδικό και ζήτησε από το σύζυγό της να 
εργαστεί ως γραμματέας του, χωρίς αμοιβή. 



Ζήτησε μόνο τα ένσημα της σύνταξης και της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Έτσι κι έγινε. Η ίδια η σύζυγος περιφρούρησε 
τον εαυτό της και τον αγαπημένο της από 
κάθε άλλο ενδεχόμενο κακιάς στιγμής. 
Άρπαξε τη μοίρα της από τα μαλλιά. 
Οδηγούσε πλέον η ίδια τον εαυτό της. Το 
τυχαίο εξοστρακίστηκε από αυτήν την 
γυναίκα. Σε ενάμισι χρόνο είχαν και ένα 
παιδί. Σε πείθει αυτό το γεγονός πως μια 
«τυρόπιτα» δεν πρέπει να θεωρείται απιστία 
ούτε να τα τινάζει κανείς όλα στον αέρα με 
την νοοτροπία του ηγεμονίσκου μεσαιωνικού 
κάστρου; 

- Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω πως και εγώ θα 
έκανα … το ίδιο, αν μου συνέβαινε … κάτι 
τέτοιο. Είναι πολύ βαρύ. 

- Ναι αλλά πόσο πιο βαρύ είναι να γκρεμίσεις 
ένα όνειρο. Με ανθρώπους έχουμε να 
κάνουμε όχι με καλολαδωμένες μηχανές, μην 
το ξεχνάς αυτό. 

- Για σένα, που δεν πιστεύεις στη συγχώρεση, 
ειλικρινά μου είναι αδύνατο να σε καταλάβω. 

- Δεν μιλάω για συγχώρεση. Το λάθος, όποιο 
και αν είναι αυτό, όποιος και αν το έκανε, δεν 
σβήνεται. Υπάρχει και πάντα θυμίζει στον 



κάτοχό του πως δεν πρέπει να ξαναγίνει. 
Μιλώ για το καθαρό συμφέρον μέσα σε ένα 
ζευγάρι, που πρέπει να ξέρει πως ο έγγαμος 
βίος δεν είναι ένα ακόμα παιχνιδάκι, από 
αυτά τα νεανικά. Το ρύζι, που με χαμόγελο 
ρίχνουν, στη γαμήλια τελετή, συγγενείς και 
φίλοι, έχει νόημα. Δηλώνει πως δεν είναι 
καθόλου εύκολο να ριζώσουν καλά και να 
καρπίσουν ανενόχλητα δύο άνθρωποι. Τα 
ζιζάνια γύρω τους είναι πολλά και άπειρες οι 
ευκαιρίες - παγίδες να κάνει κάποιος το 
λάθος. Στη λογική σου κάνω έκκληση, αυτήν 
καλώ να απαντήσει, όχι στο θυμό σου ούτε 
βέβαια στον εγωισμό σου. 

- Εντάξει αυτή η περίπτωση είναι μία στις 
τόσες. Με την κανονική απιστία τι γίνεται; 

- Τι να γίνει; Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει 
αιτία, υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Δεν 
ξέρω κανέναν που να άφησε ένα 
καλοστρωμένο και πλούσιο σε εδέσματα, με 
φαντασία σερβιρισμένο τραπέζι, για να πάει 
να φάει κάπου αλλού. Ένας λόγος μπορεί να 
είναι η εκδίκηση του ενός για τον άλλο, 
κυρίως λόγω μιας απρεπούς συμπεριφοράς. 
Οι προσβολές συνήθως φέρνουν τέτοια 



αποτελέσματα. Μπορεί ακόμα η αιτία να 
είναι η αχαριστία, που κάνει κάποιον να μην 
αντιλαμβάνεται τους κόπους και τις θυσίες 
του άλλου. Ίσως να είναι η ανικανότητα στις 
κοινές υποχρεώσεις του ζευγαριού. Δεν 
αποκλείεται αυτό το τελευταίο να 
συμπεριλαμβάνει και το sex. Αν υπάρχει θέμα 
εξαπάτησης σε υποσχέσεις που δόθηκαν και 
δεν τηρήθηκαν, μπορεί και αυτό να συμβάλει 
σε μια απιστία. Δεν αποκλείω την οικονομική 
δυσχέρεια, που δυστυχώς φέρνει τους 
ανθρώπους σε κατάσταση εκμετάλλευσης. 
Ούτε πάλι θα κλείσω τα μάτια στην 
παθολογική ζήλια ή στην αδιαφορία του ενός 
προς τον άλλον. 

Όλα αυτά όμως είναι προβλήματα που 
πηγάζουν από τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου. 
Τι έπαθε ένας άνθρωπος, τι κουβαλάει μέσα 
του και πόσο αυτά τον εμποδίζουν ή τον 
εξουσιάζουν. Μπορεί κάποιος να έκρυψε 
αυτά τα προβλήματα στην αρχή αλλά δεν 
παραμένουν για πάντα κρυμμένα. Μπορεί 
πάλι ο άλλος να τα προσπέρασε κάποτε 
βιαστικά ή να είπε το κλασικό «δεν πειράζει, 
θα στρώσει». Τα περισσότερα λογοτεχνικά 
διηγήματα τέτοιες καταστάσεις αναφέρουν. 
Αυτό δείχνει πως η συμβίωση δεν είναι κάτι 



το απλό. Αν, για να αγοράσεις ένα οικόπεδο 
χρειάζεσαι δικηγόρο που θα ψάξει την 
καθαρότητα των τίτλων, ποιον χρειάζεσαι 
άραγε να ψάξει τον χαρακτήρα ενός 
ανθρώπου; Οι περισσότεροι από εμάς 
κλείνουν τα μάτια και προχωρούν. Ίσως 
κάποιο συναίσθημα κρατάει τα μάτια μας 
ερμητικά κλειστά. 
Δυστυχώς, ακόμα και αυτοί που δοκιμάζουν 
μια άτυπη συμβίωση, πριν προχωρήσουν σε 
γάμο, μπορεί να την πατήσουν. Ο λόγος είναι 
πως δεν ξέρουν να τεστάρουν τον άλλο ή 
ίσως να εθελοτυφλούν. 
Για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση 
τους, πρέπει να εξετάσουμε μια ακόμα 
παράμετρο. Και αυτή προέρχεται από τα πολύ 
παλιά χρόνια, τότε που οι ισχυρές οικογένειες 
– γνωστοί σαν οίκοι - ήταν το κύριο και 
βασικό χαρακτηριστικό της κάθε κοινωνίας, 
όπως περίπου σήμερα είναι τα κράτη. 
Αυτές οι οικογένειες σκοπό είχαν να 
διατηρήσουν την ισχύ τους και την κυριαρχία 
τους πάνω σε συγκεκριμένα περιουσιακά 
στοιχεία, κυρίως βοσκοτόπια και χωράφια. 
Στη χώρα μας ήταν γνωστά σαν τσιφλίκια. 
Κάπου αλλού τα έλεγαν φέουδα. Κύριο 
μέλημα αυτών των οικογενειών ήταν να 
αυξήσουν την περιουσία τους, με κάθε τρόπο, 
αλλά να έχουν και τα απαραίτητα μέλη, μέσα 



από την οικογένεια πάντα, που θα 
υπερασπίζονταν αυτά τα υπάρχοντα. Σε αυτές 
λοιπόν τις αρχές έχει τη βάση της και η 
απιστία. Οι απόγονοι της οικογένειας έπρεπε 
να προέρχονται αποκλειστικά από τα μέλη 
της οικογένειας. Ξένα σπέρματα δεν ήταν 
αποδεκτά. 
Επομένως, η απιστία – κυρίως της γυναίκας -
ήταν αδίκημα που το τιμωρούσαν πολύ 
αυστηρά, ακόμα και με την ποινή του 
θανάτου. Σκέψου, σήμερα, κάποιες κοινωνίες 
επιμένουν ακόμα στο λιθοβολισμό για την 
άπιστη. 
Τέτοιες ενοχές προσπαθούσαν να περάσουν 
στα παιδιά τους οι παλιοί. Έτσι έφτασε και 
στις μέρες μας, να θεωρείται κοινωνικά 
«άτακτο», το ταίρι που αναζητά αυτό το 
«κάτι» εκτός συζυγικής εστίας. Αλλά ενοχές 
έχει και το ταίρι που επιτέλους βρίσκει και 
απολαμβάνει όσα δεν του παρέχει η 
υποτιθέμενη νόμιμη συμβίωση. Αυτό πάλι 
γιατί να συμβαίνει; 
Δεν είναι απόλυτα φυσικό να αναζητήσω την 
ευχαρίστηση; Δεν είναι λογικό να δοκιμάσω 
και αλλού, αν εδώ που είμαι δεν την έχω; Αν 
την βρω, πρέπει να ντρέπομαι και να είμαι 
αντικείμενο ταπεινωτικών χαρακτηρισμών; 
Αν, αυτός που πρέπει να δώσει χαρά στο ταίρι 
του, δεν μπορεί να την δώσει, ποιο δικαίωμα 



έχει να λέει και να απειλεί επικαλούμενους 
νόμους μιας άλλης εποχής και φιλοσοφίας 
που εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα; 

- Μήπως όμως έτσι ευλογούμε τις βόμβες στα 
θεμέλια της κοινωνίας; 

- Αρκεί να μου πεις, πόσο ευχαριστημένος 
είσαι εσύ από την κοινωνία, που 
υπερασπίζεσαι. Ρίξε μια ματιά στις 
επαναστάσεις όλου του κόσμου. Δες τα 
κινήματα, οπουδήποτε στον κόσμο. Τι 
πρεσβεύουν; Αλλαγές δεν επαγγέλλονται; 
Γιατί όλοι αυτοί να θέλουν κάτι άλλο από το 
υπάρχον; Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Ας 
μην προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μαζικά 
γεγονότα. Ας προσπαθήσουμε όμως να δούμε 

μέσα μας. Ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς 
με τον εαυτό μας, αν ισχυριζόμαστε πως 
θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι. 

Και για να τελειώσουμε, απιστία πρέπει να 
θεωρούμε την συνουσία; 

- Ε, ναι, αυτό δεν είναι το πλέον σοβαρό; 

- Όχι για μένα. Έχω δει ανθρώπους, άνδρες και 
γυναίκες, να «απιστούν» με ένα βλέμμα. 
Ακόμα και ένα ιδιαίτερο σε μια, κατά τα 
άλλα, απλή χειραψία ή το χαρούμενο 



ξάφνιασμα στο αντίκρισμα του άλλου, είναι 
ένα είδος απιστίας. Όλα αυτά δεν έχουν 
σχέση με το σεξουαλικό ζευγάρωμα. Σε 
βεβαιώνω όμως πως είναι επιθυμίες, τάση για 
απιστία. Αν δοθεί ο κατάλληλος χρόνος, 
κάποτε θα ολοκληρωθούν και σε πράξη. 
Κατά την γνώμη μου πάντα, η πλήρης απιστία 
συντελείται στη φαντασία μας. Όταν κάποιος 
ή κάποια ονειρεύεται ένα άλλο πρόσωπο, τότε 
ήδη βρίσκεται στα παλάτια της απιστίας. Εκεί 
κανείς νόμος δεν του απαγορεύει να γεύεται 
την ευχαρίστηση. Και όπως είναι φυσικό, δεν 
μπορείς ούτε να κατηγορήσεις ούτε, πολύ 
περισσότερο, να τιμωρήσεις αυτόν που 
απιστεί με έναν τέτοιο τρόπο. «Ουαί τω 
απατημένω». Ας πρόσεχε καλύτερα το ταίρι 
του. Ας φρόντιζε να του δίνει ευχαρίστηση. 
Και, για να έχουμε καλό ρώτημα, τι νομίζεις 
πως θα επικρατήσει στο μυαλό ενός συζύγου, 
αν ανακαλύψει πως η γυναίκα του έχει 
σχέσεις με μια … άλλη γυναίκα; Τονίζω πως 
σε αυτήν την ιδιότυπη σχέση η γυναίκα του 
είχε και πάλι το ρόλο της γυναίκας. Θα το 
θεωρήσει ο απατημένος σύζυγός επίσης ίδιου 
τύπου απιστία όπως αν είχε σχέση με έναν 
άλλο άνδρα; Μήπως τελικά η απιστία είναι ο 



κλονισμός του εαυτού μας; Μήπως 
απαξιώνεται κάπου στο μυαλό μας η ιδέα που 
έχουμε για τον εαυτό μας; Λες;  

Όπως και να το κάνουμε όμως, είναι λάθος να 
εμπιστευτείς ένα άνθρωπο που εκ κατασκευής 
περιέχει 72% νερό. Αυτή η … ρευστότητα 
πρέπει κάποτε να μας απασχολήσει σοβαρά. 

Και στα σοβαρά λοιπόν τώρα, η υπόθεση της 
ερωτικής απιστίας έχει παρελθόν πολύ 
μεγαλύτερο από εκείνου του γάμου. Ωστόσο 
η κοινωνία είναι άδικη με κάποια μέλη της, 
κάτι που συμβαίνει με πάρα πολλά θέματα. 
Θεωρεί πως η απιστία του άνδρα δεν βάζει 
ουσιαστικά σε κίνδυνο την οικογένεια. 
Αφήνει έτσι να εννοηθεί πως ο άνδρας έχει 
την ικανότητα ή τον τρόπο να επιστρέψει 
πάντα στην οικογένεια του, παρά το όποιο 
λοξοδρόμισμα. Η ίδια όμως κοινωνία είναι 
πολύ αυστηρή με την απιστία της γυναίκας. 
Σε μια τέτοια περίπτωση εξαντλεί όλα τα 
προς τα πάνω όρια και περιθώρια της 
κριτικής και στηλιτεύει αμείλικτα τη στάση 
της γυναίκας. Κι όμως οι γυναίκες δεν είναι 
καθόλου πιο ηλίθιες από τους άνδρες. 
Προσέχουν στο διπλάσιο, αν πρόκειται να 



θέσουν σε κίνδυνο τη φωλιά τους. Έτσι και οι 
γυναίκες, όταν απιστούν, θεωρούν πως 
εξασκούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην 
ανανεωτική, χαλαρωτική και ευεργετική 
απιστία. Αυτήν που υπάρχει μέσα στα 
πλαίσια του ατομικού χώρου και χρόνου κάθε 
ανθρώπου. Αυτές οι γυναίκες καταλαβαίνουν 
πολύ καλύτερα την αντίστοιχη ανδρική 
απιστία και υπάρχουν φορές που ελπίζουν «η 
άλλη γυναίκα» να είναι αυτό που θα τις 
συμπληρώνει, έστω και περιστασιακά. Εδώ 
όμως έχω και μια πρόταση: δεν είναι πιο 
έξυπνο να μετατρέπει ο καθένας το νόμιμο 
ταίρι του σε παράνομο εραστή ή ερωμένη; 

- Ακούγεται έξυπνο αλλά εύκολο δεν θα το 
έλεγα. 

- Κι όμως! Υπάρχουν τόσα περιοδικά και 
ιστοσελίδες που αναφέρουν κόλπα που 
τραβάνε τους άνδρες και τις γυναίκες. Αυτά 
τα κόλπα είναι που ο καθένας αναζητά και 
κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού του τα 
κρατάει σαν μυστικό. Είναι δυνατόν να είσαι 
μαζί με κάποιον και να μην έχεις καταφέρει 
να συζητάει μαζί σου τα πάντα; Μην βιάζεσαι 
να απαντήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα των 



σύγχρονων σχέσεων, δεν συζητάμε πια. Μας 
απορροφά η καθημερινότητα με τα «άλλα» 
που όταν βρισκόμαστε «ενώπιος ενωπίω» τα 
λόγια είναι περιττά και οι ερωτικές δοκιμές 
φαντάζουν ανέκδοτα. Από μουγκούς και 
αδρανείς τι να περιμένει κανείς;  

Για την άλλη απιστία, εκείνη που 
απελπισμένα αναζητά ένας άνδρας ή μια 
γυναίκα σαν λύτρωση και όχι σαν ένα ακόμα 
παιχνίδι ή προσπάθεια επιβεβαίωσης του 
καταθλιμμένου τους εγώ, δεν έχω να πω 
τίποτα. Οι αιτίες που την προκαλούν είναι 
τόσο άσχημες που όλοι μαζί οι νόμοι της 
ανθρωπότητας δεν μπορούν να σώσουν την 
κακή έγγαμη σχέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ελεύθερη σχέση 

 

Νέα μόδα ή ελεύθερη πτήση στο άγνωστο; Από 
μόνη της η λέξη «ελεύθερη» προκαλεί το θαυμασμό 
μας. Ίσως γιατί φέρνει στο νου αλύτρωτους λαούς, 
χαμένες πατρίδες, ευγενικούς αγώνες αποτίναξης 
τυράννων, απελευθέρωση καταπιεσμένων τάξεων 
και τόσα άλλα. Πάντα ο άνθρωπος έχει την τάση να 
αποδίδει μεγαλόπρεπα λεκτικά νοήματα σε πληθώρα 
καταστάσεων. Πάντα θα προηγούνται όμορφα 
αισθήματα και οι ιστορικές αναπολήσεις θα έχουν να 
κάνουν με την επικράτηση του «καλού» πάνω στο 
επαίσχυντο «κακό». 
Ας προσαρμοστούμε όμως στα δικά μας. Εδώ 
μιλάμε για τις ανθρώπινες σχέσεις σε ένα καθαρά 
ατομικό επίπεδο και στενά μέσα στα όρια των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν έχουμε να κάνουμε με 
ομάδες και ολόκληρους λαούς. Δεν πρόκειται για 



αποτίναξη ζυγών ούτε κατάκτηση αυτονόητων 
πολιτικών ελευθεριών. Όχι πως αυτά τα πράγματα 
δεν είναι σοβαρά αλλά για όσα εδώ αναφερόμαστε 
κανείς δεν θα κατέβει διαμαρτυρόμενος στο δρόμο 
ούτε θα κρατήσει σημαία και πανό. Κανένα πολιτικό 
και κοινωνικό κόμμα δεν θα συμπαρασταθεί και 
ούτε ένας σοβαρός επαγγελματικός σύλλογος δεν θα 
εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Δεν θα ασχοληθεί η 
δημοσιογραφική πέννα και φυσικά δεν θα δοθούν 
απαντήσεις σε μία τηλεοπτική παρουσίαση του 
θέματος. 
Αυτά τα θέματα δυστυχώς είναι προσωπικά και δεν 
απασχολούν τους πολλούς. Τις περισσότερες φορές 
είναι έργο κάποιου συγγραφέα, ο οποίος έζησε από 
κοντά το θέμα και θέλησε να τοποθετηθεί με το έργο 
του. Οι προσωπικές σχέσεις σε πρώτο επίπεδο 
συζητούνται από ελάχιστους, μεμονωμένα, σαν θέμα 
που πρέπει να απασχολεί μόνον τους εκλεκτούς ή 
αυτούς που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Ακόμα 
και αυτοί που βιώνουν το δικό τους αβίωτο έγγαμο 
βίο δεν συζητούν ειλικρινά και με πρόθεση να 
λύσουν το πρόβλημα. Σε δεύτερο επίπεδο, είναι 
αντικείμενο κάποιων ψυχολόγων και, αν παραγίνει 
το κακό, αναλαμβάνουν δράση κάποιοι ψυχίατροι 
και τα ψυχοτρόπα παρασκευάσματά τους. 
Αν αναρωτιέστε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, πρέπει 
να καταλάβετε πως οι καθαρά ανθρώπινες 
προσωπικές σχέσεις δεν ενδιαφέρουν κανένα για 
μεγάλο διάστημα. Είναι ένα προσωπικό πρόβλημα. 



Αυτή είναι η δικαιολογία που συνήθως προβάλλεται 
και φαίνεται πως είναι αρκετή, για να επιτρέπει σε 
αδιάφορους ανθρώπους να συμπεριφέρονται 
κοσμικά. 
Η Μιμίκα είναι φανατική θιασώτης των ελεύθερων 
προσωπικών σχέσεων. Την συναντήσαμε δύο φορές. 
Την πρώτη με τις φίλες της σε κάποια καφετέρια 
τότε που κάναμε τη σχετική έρευνα. Μας απάντησε 
αυθόρμητα και πρώτη από όλους τους υπόλοιπους 
θέλησε να πει τη γνώμη της. Η δεύτερη φορά ήταν 
κάτι σαν συνέχεια της πρώτης αλλά τώρα πια 
παρουσία του συζύγου της και της 10χρονης κόρης 
τους. 

- Πως αντιλαμβάνεσαι την έννοια της 
ελεύθερης σχέσης Μιμίκα; 

- Όπως το λέει η ίδια η λέξη. Ελεύθερη δηλαδή 
χωρίς καμιά απολύτως δέσμευση. Να είμαι σε 
θέση να επιλέξω το τι θα φορέσω, χωρίς να 
αισθάνομαι την παραμικρή ανάγκη να 
ρωτήσω κάποιον να μου πει, αν «μου πάει». 
Ικανοποιώ την ανάγκη εκείνης της στιγμής, 
όπως εγώ την νομίζω. Χωρίς καμιά 
παρατήρηση ούτε κολακευτική ούτε 
παραινετική. Τίποτα απολύτως. 

Το ίδιο βέβαια θεωρώ πως πρέπει να ισχύει 
για όλες τις ανάγκες μου και για όλες τις 
επιλογές μου, ακόμα και αν θέλω να μείνω 



εντελώς μόνη μου κάποιο βράδυ ή να το 
περάσω με κάποιον άνθρωπο που εγώ 
επιλέγω, με δικά μου κριτήρια. 
Ίσως αυτά τα κριτήρια να μην είναι μέσα στα 
πλαίσια της καθωσπρέπει κοινωνικής μας 
κάστας, αλλά αυτό ουδόλως με ενδιαφέρει. 
Αφού είναι επιλογή μου, πρέπει να γίνει 
σεβαστή. Μπορεί εγώ η ίδια να μετανιώσω 
την επόμενη μέρα αλλά αυτό δεν δίνει σε 
κανένα το δικαίωμα να μου πει οτιδήποτε. 
Και αν το θελήσω, μπορώ να το ξανακάνω, 
όσες φορές θέλω και ας μετανιώσω άλλες 
τόσες. Αυτό είναι η ελευθερία στις σχέσεις 
μας κι αυτό εννοώ εγώ αλλά και πολλές 
ακόμα γυναίκες σαν εμένα. 

- Μιλάς γενικά ή θεωρείς πως αφορά και την 
παρούσα οικογενειακή σου κατάσταση; 

- Όσα είπα τα εννοώ ως γενικά και ανεξάρτητα 
της όποιας σχέσης και για όποια γυναίκα. 
Μιλώ ως γυναίκα, γιατί αυτό είμαι. Πιστεύω 
όμως πως και οι άντρες πρέπει να έχουν την 
ίδια ακριβώς δυνατότητα. Να συμμετέχουν σε 
όποια σχέση εκείνοι θέλουν, όποτε το θέλουν 
και για όσο καιρό το θέλουν. 

- Και οι συνέπειες από μια τέτοια πρακτική; 
Έχεις αναλογιστεί σε ποια αποτελέσματα 
μπορεί να οδηγήσουν τέτοιες περιπτώσεις; 



- Κοίταξε, νομίζω είμαστε πολιτισμένοι και 
ενημερωμένοι άνθρωποι. Ξέρω πως κανείς 
δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα ούτε 
στον εαυτό του ούτε στον άλλο. 

- Τα προβλήματα δεν είναι πάντα ηθελημένα. 
Τα περισσότερα από αυτά οφείλονται σε μια 
ξεχασμένη λεπτομέρεια ή κάτι το 
απροσδόκητο. Έπειτα, υπάρχουν παιδιά που 
δεν είναι σε θέση να καταλάβουν κάποια 
πράγματα. Γι αυτές τις συνέπειες μιλώ. 

- Ναι, έχεις δίκιο αλλά και σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει όλοι μας, ακόμα και τα 
παιδιά μας, να καταλάβουν πως η ζωή μας 
είναι αρκετά δύσκολη, από μόνη της και πως 
μια ελεύθερη επιλογή είναι πρακτικά 
αναγκαία στον σύγχρονο άνθρωπο. Άλλωστε 
τίποτα δεν είναι μόνιμο. Σήμερα με 
ευχαριστεί αυτό. Αύριο ίσως κάτι άλλο. 
Σημασία έχει να μπορώ να το επιλέγω 
ελεύθερα και, μέσα σε κάποια πλαίσια 
αξιοπρέπειας, να το απολαμβάνω. 

Η Μιμίκα έκανε ένα γάμο μέσα από μια τέτοια 
διαδικασία. Επέλεξε εντελώς ελεύθερα το σύντροφό 
της, το Σταύρο, που σε όλη τη διάρκεια αυτών των 
συζητήσεων δεν θέλησε να φανερώσει τη δική του 



θέση. Ούτε και εμείς θέλουμε να σχολιάσουμε τη 
συμπεριφορά του. 
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση στα 
όσα η Μιμίκα είχε την καλοσύνη να μας εμπιστευτεί 
και να το ερώτημα που μας απασχολεί: 
Η ελευθερία στην επιλογή της Μιμίκας δεν 
αμφισβητείται από κανένα. Μπορεί όμως να 
αμφισβητηθεί η πρόθεση της Μιμίκας να συμμετέχει 
σε κάτι. Φυσικά εντελώς ελεύθερα. Μετά η ίδια να 
θελήσει να το παραμερίσει, να το παροπλίσει ή και 
να το αχρηστεύσει. Σε κάποια από αυτές τις 
περιπτώσεις, ο άλλος, αυτός που δέχτηκε την πρώτη 
της επιλογή, έχει λόγο; Μπορεί να εκδηλώσει 
κάποια παράπονα; Πόσο αλλάζει η ζωή του; Πόσο 
τον πληγώνει, τον ακυρώνει; Πόσο δικαιώνεται η 
επιλογή της Μιμίκας σε τέτοιες περιπτώσεις; Πόσο 
τελικά βλάπτεται η επίσης ελεύθερη επιλογή του 
άλλου να δεχτεί την επιλογή της Μιμίκας; 
Φυσικά θα βρεθούν ένας σωρός από δικαιολογίες, 
όλες συνυφασμένες με συμπεριφορές του 
συντρόφου, με λάθη και παραλείψεις του. Ασφαλώς 
και θα υπάρχουν. Σε ένα δίκαιο σύστημα, θα έπρεπε 
να υπάρχουν κυρώσεις όπως και αμοιβές για τα 
καλά συμβάντα. Και επειδή δεν έχουμε ένα τέτοιο 
δίκαιο σύστημα, αυτό δίνει το δικαίωμα στον καθένα 
να παίρνει το νόμο στα χέρια του; Να απαιτεί 
ελευθερία επιλογών; Και αν αυτές οι επιλογές τελικά 
δεν είναι τίποτα άλλο από ένας τυπικός εκδικητικός 
τρόπος συμπεριφοράς; Πού μπορεί να μας οδηγήσει 



μια τέτοια κατάσταση; Πόσο επώδυνο μπορεί να 
είναι το αποτέλεσμα; 
Αν όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί πριν από κάθε 
απόπειρα συμβίωσης, κανένα πρόβλημα. Είναι μια 
δίκαιη και τίμια συμφωνία που και τα δύο μέλη 
είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα να ελέγξουν πριν 
την αποδεχτούν. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. 
Αλλά, όπως συνήθως γίνεται, η πείρα πάντα 
απουσιάζει στα νιάτα μας ενώ η φύση πάντα είναι 
εκεί και βιάζεται να κλείσει όπως - όπως την 
οποιαδήποτε συμφωνία. 
 

Ο Παναγιώτης, είναι ένας παθιασμένος μουσικός και 
στιχουργός. Πολλά τα ενδιαφέροντά του, ακόμα 
περισσότερες οι προσπάθειές του αλλά λιγοστά τα 
έσοδα σε αναλογία με τον κόπο του. Στα νιάτα του 
συγκίνησε πολλές καρδιές με τα στιχάκια και τις 
μουσικές του συνθέσεις. Μία από αυτές ήταν η 
καρδιά της Μαρίας, «ζωγράφος της ανθρώπινης 
καρδιάς και των συναισθημάτων», όπως η ίδια 
δηλώνει. Δεν πουλάει πίνακες, δεν έχει εισοδήματα 
από αυτούς. Τότε, στα είκοσι πέντε τους χρόνια, τα 
χρήματα δεν μετρούσαν. Οι οικογένειες τους τούς 
στήριζαν οικονομικά και αυτοί έκαναν τα 
συναισθήματά τους τέχνη. 
Τότε ένιωσαν πως έπρεπε να είναι πολύ κοντά ο 
ένας στον άλλον. Έπρεπε αχόρταγα να ρουφούν ο 
ένας τον άλλο. Αποφάσισαν το γάμο τους και ζουν 



ακόμα μαζί, χωρίς παιδιά. Μιλήσαμε μαζί τους και 
διαπιστώσαμε πως, μετά από είκοσι χρόνια 
συμβίωσης, εκείνο που παραμένει αναλλοίωτο από 
τότε είναι η ταχυδρομική τους διεύθυνση. 
Σήμερα και οι δύο τους είναι φανατικοί οπαδοί της 
ελεύθερης σχέσης. Οι κληρονομιές που απέκτησαν, 
τούς επιτρέπουν να ζουν ικανοποιητικά αλλά κυρίως 
να ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και να συναντούν 
τους φίλους τους, ο καθένας τους δικούς του. Και οι 
δύο έχουν δημιουργήσει πολλούς φίλους και συχνά 
παραμένουν μαζί τους για αρκετές μέρες. 
Συζητώντας με τον Παναγιώτη και την Μαρία 
αποκτήσαμε ακόμα μια εμπειρία γύρω από τις 
ελεύθερες σχέσεις που αναζητούν όσοι είναι ήδη σε 
μια σχέση. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν πως 
ο ένας περίμενε υπομονετικά να τελειώσει την 
επιχειρηματολογία του ο άλλος, πριν πάρει το λόγο. 
Σε άλλες περιπτώσεις, συνήθως είχαμε ανεπίτρεπτες 
παρεμβολές και απότομες αντιδράσεις έως 
αδικαιολόγητες διακοπές. Εδώ όμως όλα 
λειτουργούσαν με μια εξαιρετική και πρωτοφανή 
τυπολατρία. Δεν κρατηθήκαμε και τολμήσαμε να το 
αναφέρουμε. 

- Μα, δεν είμαστε πλέον κτητικοί ο ένας ως 
προς τον άλλο. 

- Ακριβώς, όπως το λέει ο Παναγιώτης είναι. 
Δεν τον θεωρώ σύζυγό μου, δεν τον νιώθω 
υποχρεωμένο να συμμετέχει σε ένα  



εξευτελισμό της αξίας του στο βωμό της 
καθημερινότητας μόνο και μόνο επειδή 
κάποτε παντρευτήκαμε. Αυτό ίσως αποκτήσει 
κάποια υπόσταση στα βαθιά μας γεράματα. 

- Φυσικά και είμαστε σύζυγοι, αλλά μέσα στην 
ευπρέπεια του όρου. Εγώ έχω τις μουσικές 
μου αδυναμίες και υποχρεώσεις. Στη Μαρία 
δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, την ζηλεύω γι 
αυτό. Νιώθω όμως πως πρέπει να ομολογήσω 
ότι είναι περισσότερο «χαμένη», όταν 
δημιουργεί. Υπάρχουν μέρες που δεν βγαίνει 
από το ατελιέ της. Κοιμάται εκεί και 
παραγγέλνει φαγητό από τους καταλόγους. 
Εγώ πάλι μπορεί να εξαφανιστώ για μια 
πολυήμερη παρουσίαση σε άλλες πόλεις ή και 
σε άλλη χώρα. Υπάρχουν μεγάλες περίοδοι 
που δεν έχουμε πει ένα «γεια», έστω από το 
τηλέφωνο. 

- Όλα αυτά δεν μας απασχολούν. Ο καθένας 
έχει τα δικά του. Μπορεί εγώ να χαλαρώνω, 
όταν ο Παναγιώτης κυριολεκτικά πνίγεται. 
Και μια δική μου έκθεση π.χ. στη Χίο που 
διαρκεί πέντε μέρες μπορεί γίνει αφορμή να 
μείνω εκεί δέκα πέντε μέρες. Ο καθένας μας 



κάνει τη ζωή του όπως αυτός νομίζει πως θα 
είναι καλύτερα. 

Στην ερώτησή μας, αν είχαν ποτέ παρενέργειες 
αυτές οι ιδιαιτερότητες, μας είπαν: 

- Κάποτε, σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια 
ενός καλλιτέχνη από την Κω, συμμετείχα με 
τρεις πίνακες που δεν είχα παρουσιάσει ως 
τότε. Πήγα για λίγες μέρες, πιο πολύ για να 
βοηθήσω με τη συμμετοχή μου έναν φίλο, 
οργανωτή της εκδήλωσης και συνάδελφο. 
Εκεί έτυχε να ερωτευθώ ένα νεαρό 
καλλιτέχνη που παρουσίαζε για πρώτη φορά 
τα έργα του. Έμεινα μαζί του περισσότερο 
από μήνα. Πέρασα καταπληκτικά με αυτόν το 
νεαρό. Είχαμε μια πολύ δημιουργική σχέση 
που με βοήθησε να επαναπροσδιορίσω τη 
θέση μου σε πάρα πολλά θέματα. Κυρίως 
λάτρεψα τον τρόπο που με άκουγε, όταν του 
μιλούσα, με εκείνο το παιδικό του πρόσωπο. 
Τον νιώθω ακόμα ζεστά μέσα μου. Φυσικά 
δεν θα μπορούσα να μείνω για πάντα, σε μένα 
δεν υπάρχει αυτό το «για πάντα». 

Μερικές φορές αισθάνομαι κενή, ανόητη, 
άχρηστη. Είναι μάλλον οι αδιάφορες μέρες 
μου. Άλλοτε αισθάνομαι πως έχω τόσα πολλά 
να κάνω και πως η ζωή μου δεν φτάνει. Είναι 



οι καλές μου στιγμές. Όλα αυτά επανέρχονται 
και διαδέχονται πάντα και συνεχώς το ένα το 
άλλο. Καταλαβαίνεις, δεν είμαι ποτέ η ίδια. 
Πώς να είναι οι επιλογές μου; 

- Στη μουσική δεν υπάρχουν κενά, γιατί τα 
ακουστικά ερεθίσματα είναι πάρα πολλά και 
δεν υπάρχει περίπτωση να απομονωθείς στα 
δικά σου. 

Άλλωστε πάντα έχουμε να κάνουμε με νέους 
ανθρώπους και αυτό μάς κρατάει σε μια 
πρωτόγνωρη εγρήγορση, για να μην την πω 
διέγερση, πάθος. Εγώ είμαι μόνιμα 
ερωτευμένος με πολλές από τις κοπέλες που 
δουλεύουμε μαζί. Έχω μαζί τους μια 
συνεχόμενη ερωτική διάθεση και αρκετές 
φορές ολοκληρώνεται. Ποτέ όμως δεν νιώθω 
αποκλειστικά διατεθειμένος κάπου. Δεν ξέρω 
γιατί. Πιστεύω δεν μου πάει. Γι αυτό ίσως δεν 
το επιδιώκω. 
Κάποιες φορές, οι δοκιμές για ηχογράφηση 
είναι σκέτος μπελάς. Όλο κάτι θα μας συμβεί, 
όλο και κάπως αλλιώς μάς έρχεται τελευταία 
στιγμή να κάνουμε κάτι. Στιγμιαία λάθη στην 
εκτέλεση μπορεί να αποδειχτούν φαεινές 
ιδέες για αλλαγές. Όταν όμως τελειώσω από 
μια κουραστική δουλειά, νιώθω την ανάγκη 
να έλθω κοντά στη Μαρία, να τής το 
ανακοινώσω και να μοιραστώ μαζί της τη 



χαρά μου, την ικανοποίηση που νιώθω. Και η 
Μαρία είναι τόσο καλή μαζί μου που 
αμφιβάλλω αν κάποια άλλη γυναίκα, θα ήταν 
καλύτερη για μένα. 

Αφήσαμε τον Παναγιώτη και τη Μαρία με ένα κενό 
μέσα μας. Κάτι έλλειπε. Κάτι δεν είχαμε καταλάβει 
από όλα αυτά. Δεν ήμασταν έτοιμοι να καταλάβουμε 
ή μήπως τα είχαμε ξεπεράσαμε όλα αυτά και γι αυτό 
τα νιώθαμε απόμακρα, να μην μας αγγίζουν; 
Βέβαια, από φίλους και γνωστούς μας, ακούμε όλο 
και περισσότερο για τέτοιες σχέσεις. Κάτι σαν ευχή 
ή προσδοκία. Αυτό που επίμονα ζητείται είναι η 
απαλλαγή από κάθε δέσμευση, κάθε πίεση που 
πρέπει να βιώσει κάποιος υποχρεωτικά στο μέλλον 
μέσα στη σχέση του. Οι περισσότεροι δεν θέλουν 
μέλλον. Και αυτό είναι που μας κάνει να 
προβληματιζόμαστε για αρνητικά σημεία. 
Ας υποθέσουμε πως σε μια παρέα, που έτυχε να πιεις 
μερικά ποτά, γνώρισες και ένα πρόσωπο. Ας 
υποθέσουμε πως βρήκες ελκυστικό, αυτό το 
πρόσωπο. Ας υποθέσουμε επίσης πως η γνωριμία 
έγινε πιο προσωπική. Κι ας υποθέσουμε πως αυτό 
κράτησε δύο - τρεις εβδομάδες. Είχες την ευκαιρία 
να δεις και να γνωρίσεις κάπως καλύτερα το άλλο 
πρόσωπο και πάνω που άρχισες να βλέπεις δειλά - 

δειλά το αύριο, σου ρίχνει τη δήλωση: Μωρό, πριν 
πάμε παρακάτω, θέλω να ξέρεις πως δεν με 
ενδιαφέρει κάτι άλλο προς το παρόν εκτός από μια 
απλή ελεύθερη σχέση. 



Τι κάνεις τότε;  
Αγοράζεις τα λεξικά της ζωής σου και προσπαθείς 
να αποκωδικοποιήσεις τη ρήση; 
Περνάς μερικές νύχτες με παρέα την αϋπνία, 
προσπαθώντας να ανιχνεύσεις δικά σου λάθη που 
μπορεί να προκάλεσαν ή και να φόβισαν; 
Μήπως πάλι αναδύθηκαν από κάπου κάποιες δικές 
σου ελλείψεις, φόβοι ή ανασφάλειες; 
Αναρωτιέσαι τι ζόρι μπορεί να έχει περάσει το 
πρόσωπο πρόσφατα ή στην παιδική του ηλικία; 
Προσπαθείς να θυμηθείς τι διάβασες σε κοσμικά 
περιοδικά για το θέμα; 
Υποπτεύεσαι παιδική κακομεταχείριση; Μήπως πάλι 
νομίζεις ότι κάπου υποβόσκει μια συναισθηματική 
ανωριμότητα; 
Ή μήπως τολμάς να μπεις ισότιμα στη συζήτηση; 

-  Δηλαδή, πώς εννοείς εσύ αυτή την ελεύθερη 
σχέση; 

-  Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν θέλω να 
νιώσω την παραμικρή πίεση. Δεν μου 
χρειάζονται παράπονα, απαιτήσεις ούτε 
ζήλιες και τέτοια καμώματα. Θέλω το 
σήμερα, όπως είναι. Δεν με απασχολεί το 
αύριο. Για μένα είναι σαν να μην υπάρχει 
αύριο. Μιλάω, συναντιέμαι, φλερτάρω, κάνω 
sex χωρίς να δίνω αναφορά σε κάποιον. Δεν 



με ενδιαφέρει, αν αυτά τα πράγματα θα 
γίνουν και αύριο με τα ίδια πρόσωπα ή με 
κάποια άλλα. 

-  Υπάρχει συναίσθημα σε όλα αυτά ή κι αυτό 
δεν χρειάζεται; 

-  Αν προσαρμοστεί αυτό το συναίσθημα μέσα 
στα όρια του σήμερα, δεν έχω πρόβλημα. 
Αλλά συνήθως τα συναισθήματα έχουν την 
τάση να καπαρώνουν το αύριο. Εκεί, εγώ, 
τότε, έχω πρόβλημα. 

-  Άρα, δεν υπάρχει κάτι που θα εξελιχτεί. Αυτό 
μου λες; 

- Όπα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ζω το σήμερα, 
αυτό είπα. Όταν το αύριο γίνει σήμερα, δεν 
αποκλείεται να θέλω τα ίδια. Αυτό όμως είναι 
ένα νέο αυτόνομο σήμερα για μένα. Δεν 
πατάει υποχρεωτικά στο χτες. Αν εσύ το 
βλέπεις σαν συνέχεια του χτες, πρόβλημά 
σου. Για μένα κάθε μέρα είναι ξεχωριστή και 
ανεξάρτητη. Θέλω να την επιλέγω ελεύθερα 
χωρίς όρους και υποχρεώσεις. Αυτό είπα. 

- Και τι κερδίζεις μ’ αυτήν την τακτική; 
- Μπορεί να μην κερδίζω αλλά σίγουρα δεν 

χάνω. Και εσύ ξέρεις πως ένας χωρισμός 
κοστίζει, συναισθηματικά τουλάχιστον. Αν 
είμαστε οι δύο μας μόνο για σήμερα, κανένας 



δεν ανήκει σε κανένα, ούτε ανησυχεί κανείς 
από εμάς για το αύριο. Συμφωνείς; 

 Έπειτα, καμιά υποχρέωση δεν με αναγκάζει 
να στερηθώ μια παρέα με φίλους της στιγμής. 
Κανείς δεν θα νιώσει πως εγώ ανήκω κάπου 
αλλού. Όλοι έχουμε τις ίδιες δυνατότητες που 
έχεις και εσύ σήμερα, κανείς δεν αποκλείεται 
από τίποτα. Και το σπουδαιότερο; Δεν έχεις 
κάτι να βασανίζει το κεφάλι σου, βρε αδερφέ. 
Δεν έχεις τίποτα, για να αγωνιάς. Δεν σε 
προβληματίζει το αύριο ούτε οι όποιες 
αλλαγές που θα συμβούν αναπόφευκτα. 

- Κατάλαβα, μια απλή ζωή, όπως αυτή κάθε 
ζώου στην άγρια ζούγκλα. Μπορεί η κάθε 
μέρα του να είναι η τελευταία, γι αυτό την 
χαίρεται όσο μπορεί. Μπορεί να μην υπάρχει 
αύριο. Τρώει, κοιμάται, ζευγαρώνει και κάνει 
τα κακά του. Όλα μπορεί να έχουν διάρκεια 
το πολύ μιας μέρας, της σημερινής μέρας. Η 
τέλεια ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε 
συναισθήματα ούτε διπλανός. Ένα απλό 
σύστημα επιβίωσης. Τι να τον κάνει τον 
ρομαντισμό ένα τέτοιο πλάσμα που νιώθει 
σαν θανατοποινίτης την τελευταία μέρα στο 
θλιβερό κλουβί του; Η επιθυμία του ένα 
τσιγάρο, πριν σιγήσει για πάντα. 



Πώς να κάνει κανείς μ’ αυτόν τον τρόπο 
κοινά όνειρα; Πώς να συμμετέχει σε κάτι 
πέρα από τον εαυτό του; Ένας απέραντος 
φόβος μπλοκάρει τα πάντα. Τους κόβει τα 
φτερά. Ακυρώνει κάθε ελπίδα πριν αυτή 
ξεμυτίσει. Ο έρωτας είναι αυτός που ανάβει 
την φωτιά, αυτή που πρέπει να συνεχίσει να 
ζεσταίνει και το αύριο. Αυτό το αύριο εσύ το 
πεθαίνεις, πριν να γεννηθεί. Αν αυτό το 
θεωρείς προοδευτικό, τότε πρέπει να σε 
αφήσω να το απολαύσεις. Ο χρόνος σου είναι 
πάρα πολύ μικρός. Να μην τον ελαττώνω και 
εγώ με τις μικροαστικές μου ερωτήσεις. 

Τώρα ποιος έχει δίκιο; Δύσκολη η θέση μας και 
ακόμα πιο δύσκολη η θέση του αναγνώστη. Ας 
δούμε όμως ακόμα μερικές πλευρές.  
Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, 
κάπου στην έναρξη της ερωτικής του ζωής να 
σκέφτεται έτσι; Να απαιτεί την ικανοποίηση μόνο 
μέσα στα χρονικά πλαίσια του τώρα; Ασφαλώς όχι. 
Δεν έχει ακόμα καταλάβει την έννοια του «τώρα». 
Αντίθετα, κάτι που του αρέσει, το θέλει για πάντα. 
Αυτό μας κάνει να υποθέσουμε πως κανένας δεν έχει 
σκοπό να απορρίψει κάτι το διαρκές, αφού αυτό 
είναι σήμερα ωραίο και το αποδέχεται. 
Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει, αν κάποιος επιμένει να 
συμπεριφέρεται αντίθετα στην παραπάνω 
διαπίστωση. Προβλήματα και μόνο προβλήματα 



είναι αυτά που αναγκάζουν έναν άνθρωπο να 
υιοθετεί κάτι άλλο, πέρα από τη φύση του. Όποιος 
λοιπόν επιχειρηματολογεί υπέρ μιας ελεύθερης 
σχέσης, ουσιαστικά δηλώνει λαβωμένος. Απόλυτα 
φυσιολογικό, αφού η συμβίωση είναι πόλεμος με 
ελάχιστες ανακωχές και με πολλά και έντονα 
χτυπήματα, δυστυχώς χωρίς κανόνες και διαιτησία. 
Δεν νομίζουμε πως είναι, τουλάχιστον, ειλικρινές να 
λέει κανείς «δεν με απασχολεί το αύριο, το σήμερα 
είναι το παν». Είναι αποδεκτό κάποιος να 
διατυπώνει αμφιβολίες για το κάθε αύριο αλλά είναι 
τίμιο να ομολογεί τους φόβους του και γενναίο να 
έχει αποφασίσει να αναμετρηθεί μαζί τους. 
Οι άνθρωποι λοιπόν του «σήμερα», του 
«ελεύθερου», του «αδέσμευτου», πάνω από όλα 
είναι πληγωμένοι από κάτι που τους συνέβη στο 
«χτες». Φαντασιώνονται έναν κόσμο χωρίς αυριανές 
δεσμεύσεις πάντα κάτω από την ανάμνηση ενός 
κακού παρελθόντος. Καλό είναι να μην μπλέκει 
κανείς μαζί τους, εκτός κι αν νιώθει αρκετά δυνατός 
και πιστεύει πως μπορεί να συμβάλλει στην 
επούλωση τέτοιων πληγών. Το έργο αυτό είναι 
αρκετά δύσκολο. Γιατί ο άνθρωπος των ελεύθερων 
σχέσεων συνήθως είναι αδύναμος, ανίσχυρος και 
χωρίς ελπίδα. Δεν είναι υπερβολή, αν ισχυριστούμε 
πως ένας τέτοιος άνθρωπος είναι στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης ή αποφασισμένος να μείνει μακριά από 
κάθε μακροχρόνια συμβίωση με το αντίθετο φύλο. 
Απεγνωσμένα κρατιέται από κάτι στη ζωή. Συνήθως 



τον στηρίζει μια επαγγελματική ενασχόληση ή ένα 
χόμπι, για το οποίο δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον. Οι 
άλλοι άνθρωποι γύρω του είναι, στο νου του, έτοιμοι 
να τον πολεμήσουν, να του προξενήσουν και άλλες 
πληγές. Γι αυτό φεύγει και αποφεύγει τις όποιες 
μόνιμες καταστάσεις. Στον εαυτό του απολογείται 
σχεδόν καθημερινά προσπαθώντας να τον πείσει για 
τα αδιέξοδα που θα τον οδηγούσαν τα μόνιμα και 
τετελεσμένα γεγονότα μιας μακροχρόνιας σχέσης. 
Προτιμά φιλίες εφήμερες ή από μακριά. Συχνά 
αισθάνεται την ανάγκη να αναπροσαρμόζει τους 
ρόλους και τα δικαιώματα των άλλων, σε αυτές τις 
επαφές του. Θα τον ακούσετε συχνά να λέει πως 
έκανε λάθη αλλά τώρα έμαθε να ζει με αυτά, πως 
τον ενοχλούν πολύ λιγότερο πια και τα χρησιμοποιεί 
όλο και πιο πολύ σαν συμβουλευτικά εργαλεία. Λέει 
πως έχει αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή του και 
άλλα τέτοια χαριτωμένα. Μια όμως κατάσταση 
παραμένει αναλλοίωτη. Η μοναξιά του. Το να μην τα 
καταφέρνει δίπλα σε άλλον. 



 

 

 

 

 

Τα παιδιά 

 

Το αποτέλεσμα μιας συμβίωσης είναι συνήθως η 
απόκτηση απογόνων. Είναι αυτό που κοινά 
ακούγεται «να σχηματίσουμε οικογένεια». Βέβαια 
κάτι τέτοιο αφορά την παραγωγική ηλικία και η 
απόκτηση ενός παιδιού επιζητείται κυρίως μέσα από 
τη συνηθισμένη σεξουαλική συνεύρεση. Πάντως, 
παιδιά αποκτά ένα ζευγάρι και με άλλους τρόπους. 
Ανεξάρτητα λοιπόν με ποιον τρόπο εμείς οι 
άνθρωποι αποκτάμε παιδιά, τελικά αυτά είναι τα 
παιδιά μας, τα καμάρια μας αλλά και τα βασανάκια 
μας, οι δαίμονες μας, σε κάποιες περιπτώσεις. 
Η γιαγιά μου έλεγε «μικρά τα παιδάκια - μικρά τα 
φαρμάκια». Συνειδητά αποσιωπούσε κάτι για τα 
μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά. Όλοι όσοι έχουν παιδί 
γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει «παιδί». Ακόμα κι 
αυτοί που δεν έχουν δικά τους παιδιά κάποτε 
μονολογούν «όπου ο Θεός δεν δίνει παιδιά, δίνει ο 
διάολος ανίψια». 



Έτσι είναι. Και πώς αλλιώς μπορεί να ήταν, αφού 
παιδί σημαίνει ένας ακόμα άνθρωπος δηλαδή ακόμα 
μια τιμωρημένη ψυχή, που εισέρχεται σε ένα σώμα, 
για να κάνει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό της 
ταξίδι. Άνθρωπος, με άλλα λόγια, σημαίνει παλιά 
προβλήματα σε μορφή ανάμνησης. Σε αυτά θα 
προστεθούν και άλλα. Είναι όλα εκείνα που θα του 
προκαλέσουν ή θα συντελέσουν σ’ αυτά γονείς, 
συγγενείς, γνωστοί, φίλοι, συμμαθητές, συνάδελφοι 
και πάνω από όλους ο σύντροφος ή οι σύντροφοι 
στη ζωή του. Αυτό είναι το περιβάλλον και μ’ αυτήν 
την έννοια επιδρά πάνω σε κάθε άνθρωπο. 
Η όμορφη ζωή δύο ερωτευμένων, που προχώρησαν 
σε γάμο πάντα αλλάζει – σε κάποια πράγματα 
περισσότερο, σε κάποια άλλα λιγότερο - μόλις 
γεννηθεί ένα παιδί. Όλα τριγύρω τους αλλάζουν. Η 
νεαρή σύζυγος, ως μητέρα, έχει τώρα περισσότερες 
ευθύνες και υποχρεώσεις. Οι γονείς του ζευγαριού 
προσδοκούν την ηθική αναγνώριση των δικών τους 
κόπων. Τα έξοδα της οικογένειας απογειώνονται. Οι 
αϋπνίες των γονιών πολλαπλασιάζονται. Τα νεύρα 
τους τεντώνονται περισσότερες φορές και το ένα 
φέρνει το άλλο. Νομίζετε πως αυτό είναι μια μορφή 
ευτυχίας; Αναγκαίο κακό είναι. Αλλά δεν χρειάζεται 
να χρυσώνουμε το χάπι, πόσο μάλλον να 
φωτογραφιζόμαστε χαμογελαστοί σε στιγμές 
οικογενειακής προβολής. Το τι τραβάει μια μάνα εξ 
αιτίας των παιδιών της και κατ’ επέκταση ο 
αντίστοιχος σύντροφος της ή και πατέρας, δεν 



περιγράφεται με λόγια. Σχεδόν κάθε περίπτωση, 
είναι μοναδική. 
Τα παιδιά δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από κάτι 
το κακό. Η νεότητα, η ανεμελιά, η χαρά της 
ερωτικής ζωής του ζευγαριού οριστικά καταργείται 
(σκληρή αλήθεια) με την άφιξη των παιδιών. Όσο 
πιο πολλά αυτά τα παιδιά, τόσο περισσότερα τα 
προβλήματα. Δικαιώνουμε απόλυτα κάθε νέα 
γυναίκα που αρκείται στο ένα παιδί. Το να αποκτά 
κανείς παιδιά, είναι ένας σίγουρος τρόπος να 
σταματήσει να χαμογελάει αβίαστα. 
Το αντίθετο παρατηρήσαμε, με γονείς που ήταν σε 
ώριμη ηλικία δηλαδή λίγο πάνω από τα σαράντα. Αν 
μάλιστα είχαν βιώσει στο παρελθόν τους ο καθένας 
μια δύσκολη σχέση με κάποιον άλλο σύντροφο, τότε 
τα παιδιά που απέκτησαν ήταν υπό πλήρη έλεγχο. 
Δεν επέτρεψαν να αναπτυχθούν δυσάρεστες 
καταστάσεις και όλα μέσα στην οικογένεια 
συντελούσαν σε μια καλή συμβίωση. Είναι η 
πολύτιμη εμπειρία αυτή που κάνει τη διαφορά. 
Άλλωστε η παροιμία «το παιδί και το σκυλί πρέπει να 
εκπαιδευτούν», επισημαίνει πως ένα παιδί από μόνο 
του σπάνια θα κάνει κάτι το καλό. 
Αν και το θέμα του βιβλίου δεν αφορά τα παιδιά 
αλλά καθαρά τους μεγάλους, ωστόσο επειδή αυτά 
επεμβαίνουν στη ζωή τους καθοριστικά, θελήσαμε 
να πούμε δύο λόγια σχετικά με τα παιδιά, με την 
ελπίδα να ρίξουμε λίγο φως.  



Πρώτα από όλα, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Κανείς 
δεν είναι υπεύθυνος για τα παιδιά του. Οι γονείς 
απλά κατασκευάζουν ένα σώμα, όπως τα πουλιά 
χτίζουν με λάσπη και ξυλάκια μια φωλιά. 
Μόλις το σώμα πάρει τη σωστή διάσταση, έρχεται 
μια ψυχή και το κατοικεί. Ποια είναι αυτή και από 
πού κρατάει η σκούφια της; Δεν υπάρχει απάντηση. 
Είναι ένας ακόμα άγνωστος επιβάτης που μόλις 
επιβιβάστηκε σε αυτό το δρομολόγιου του πλοίου 
που λέγεται «ζωή». Έχει δικά του βιώματα και 
ιδιαιτερότητες. Κουβαλάει εμπειρίες, γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες που πιθανώς να 
αποκαλυφτούν πολύ νωρίς ως καλλιτεχνικό ταλέντο. 
Δεν αποκλείεται πάλι να υπάρχει μια πολύ έντονη 
τάση σε εφαρμοσμένους ή καθαρά επιστημονικούς 
τομείς. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Γι 
αυτό μια άλλη παροιμία αναφέρει πως «από αγκάθι 
βγαίνει ρόδο και από ρόδο βγαίνει αγκάθι». Αυτή η 
ρήση δηλώνει απερίφραστα, πως ο γονιός μπορεί να 
είναι καλύτερος ή χειρότερος από το παιδί του αλλά 
και το κάθε παιδί μπορεί να είναι (και είναι) 
διαφορετικό από το άλλο παιδί της οικογένειας. 
Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι οι γονείς και 
να μην ντρέπονται για κάποιο παιδί τους ούτε να 
συμπεριφέρονται ως χαζοχαρούμενοι για κάποιο 
άλλο. 
Στη συνέχεια, αυτό που οι γονείς πρέπει 
οπωσδήποτε να κάνουν είναι να βρουν τρόπο να 
συμφωνήσουν με τα παιδιά τους σε μια εφαρμογή 



κάποιων ελάχιστων κανόνων. Δεν χρειάζονται ούτε 
ωφελούν τα μη και όχι. Πρόκειται για άλλους 
ανθρώπους και όχι για τα δικά μας γνωστά πρότυπα 
σε μικρογραφία. Έχει αποδειχτεί πως ο απλός 
σεβασμός είναι ο πλέον ικανός παράγοντας, για να 
επιβιώσουν όλοι σε ένα κοινό σπίτι, χωρίς αφεντικά. 
Όλοι μαζί, σαν συνεργάτες. Τα παιδιά δεν είναι παρά 
οι νεότεροι συνάδελφοι, που εμείς, οι μεγαλύτεροι, 
τώρα τα κατατοπίζουμε στα λημέρια. 
Δεν πρόκειται λοιπόν για κτήματα, τα παιδιά μας. 
Και φυσικά δεν έχουμε πάνω τους δικαιώματα. Είναι 
απλά οι φυσικοί διάδοχοί μας, οι κληρονόμοι μας, οι 
αντικαταστάτες μας. Τίποτα άλλο. Όσο πιο καλά τα 
διδάξουμε στα κόλπα για τη σωστή και άνετη 
διαβίωση, τόσο καλύτερα θα τα εφαρμόσουν. Έτσι, 
εμείς δεν θα έχουμε τόσες πολλές αναταραχές και 
απρόοπτα στην οικογενειακή ζωή μας. 
Στα προβλήματα των παιδιών οφείλουμε να 
συμπαραστεκόμαστε όπως ακριβώς θα θέλαμε να 
είχαν συμπαρασταθεί σε μας τότε οι γονείς μας. Με 
ανιδιοτελές ενδιαφέρον, με αγάπη δηλαδή. Δεν 
υπάρχουν δικαιολογίες, όπως «είναι άλλες αυτές οι 
εποχές», «άλλαξαν τα δεδομένα» και … άλλα 
τέτοια. Όλα αυτά είναι ανοησίες και έχουν σκοπό να 
κρύψουν τη βλακεία που επιμελώς μεταφέρουμε 
μέσα μας ή την ανικανότητά μας να αντιληφτούμε 
το αυτονόητο. 
Δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να ελέγχουμε τα 
παιδιά μας και μάλιστα προκαταβολικά δηλαδή 



προτάσσοντας συμβουλές και νουθεσίες για το 
αύριο. Αυτό δείχνει πόσο άβολα εμείς νιώθουμε 
μπροστά στα προβλήματα που εξ αιτίας ενός παιδιού 
μπορεί να παρουσιαστούν. Η συμπεριφορά που 
προδίδει την αμηχανία των ενήλικων γονιών είναι 
μάλλον κακός σύμβουλος στη συνεργασία με το 
παιδί. Ωφελεί όμως, με ψυχική ηρεμία, να δώσουμε 
τη γνώμη μας και να αναφέρουμε όλες τις 
περιπτώσεις και συνέπειες από κάθε δράση που 
πιθανώς να αναλάβει το παιδί μας. Είναι απαραίτητο 
όμως αυτό να γίνει σε κλίμα ισότητας και ηρεμίας. 
Όχι υπό καθεστώς φόβου, γι αυτό που δεν 
επιθυμούμε να συμβεί. Το ενημερωμένο παιδί πάντα 
δρα συνετά. Κανένα παιδί δεν θέλει να φανεί 
ανίκανο και άχρηστο στα μάτια των μεγαλύτερων 
και μάλιστα των γονιών του. Όλα τα παιδιά 
επιζητούν τον έπαινο και την αναγνώριση από τους 
μεγαλύτερους και εμπειρότερους. 
Ο γονιός δεν τα ξέρει όλα, μόνο και μόνο επειδή 
ήλθε στον κόσμο λίγο πριν από το παιδί του. Γι αυτό 
πριν ανοίξει το στόμα του, καλό είναι να πει: από ότι 
θυμάμαι … αλλά καλύτερα να σιγουρευτούμε 
συμβουλευόμενοι ένα βιβλίο ή έναν πιο ειδικό από 
εμάς. Έτσι δείχνουμε στο παιδί ότι δεν είμαστε μια 
κινητή εγκυκλοπαίδεια. Πάντα όμως έχουμε τον 
τρόπο να βρούμε το σωστό. Αυτό τελικά θα μείνει 
στο παιδί. 
Το κρίσιμο σημείο, είναι εκείνο στο οποίο είμαστε 
αναγκασμένοι να αποδώσουμε αξιολόγηση σε μια 



πράξη του παιδιού. Πόσο καλά θα το ανταμείψουμε 
ή θα το τιμωρήσουμε για κάτι που έκανε; Κάτι 
τέτοιο είναι από μόνο του ένα τεράστιο λάθος 
δηλαδή το να νομίζουμε πως πρέπει οπωσδήποτε να 
κάνουμε κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις. Η δική μας 
γνώμη, ως συγγραφείς, είναι πως δεν πρέπει να 
κάνουμε τίποτα απολύτως. 
Τι ακριβώς έκανε καλά το παιδί σας; Έφερε άριστα 
από κάποιο μάθημα; Τότε ας πείτε «α, βλέπω 
διακρίθηκες σε αυτό». Είναι καθαρά θέμα μεταξύ 
δασκάλου και παιδιού. Τι νόημα έχουν οι δικές σας 
αγκαλιές, τα φιλιά και οι αναμνηστικές 
φωτογραφίες; Εκτός αν βιώνετε εσείς τώρα τα 
μαθητικά σας χρόνια, στο πρόσωπου του παιδιού 
σας. Μήπως πάλι έσπασε το καλό σας βάζο, 
τρέχοντας μέσα στο σαλόνι; Αν πράγματι θέλατε να 
μην σπάσει το βάζο, ας το αγοράζατε σιδερένιο. 
Ατυχήματα συμβαίνουν πάντα και σε μια τέτοια 
περίπτωση καλό είναι να πείτε «δεν περίμενα πως θα 
έτρεχες μέσα στο σαλόνι όπως έξω στο δρόμο, 
μάλλον δεν θα ξαναβρούμε ένα τέτοιο όμορφο 
βάζο». Φυσικά, για να λες τέτοια πράγματα, ως 
γονιός, πρέπει να είσαι εσύ πρώτα 
κατασταλαγμένος, πειθαρχημένος και να έχεις 
απόλυτη συναίσθηση των καταναλωτικών αγαθών 
και των ανθρώπινων αξιών. Σε καμιά περίπτωση το 
άριστα ή το σπασμένο βάζο δεν μπορεί να 
θεωρηθούν πως έχουν μεγαλύτερη αξία από τον 
άνθρωπο. Ούτε σκέψη να του προσφέρεις το 



αγαπημένο του παγωτό ή να χρησιμοποιήσεις βία, 
έστω και λεκτική. Ανεπίτρεπτες πρέπει να είναι 
ακόμα και οι άσχημες γκριμάτσες. Το να δείχνεις 
σταθερός και ήρεμος, κατασταλαγμένος και 
νηφάλιος σε όλες τις καταστάσεις, είναι το σωστό 
παράδειγμα, αν θέλεις το παιδί σου να μάθει κάτι 
καλό από σένα. 
Εξυπακούεται πως η στάση απέναντι στα παιδιά 
πρέπει να είναι κοινή και από τους δύο γονείς. 
Έχουμε γίνει μάρτυρες σε επεισόδια που το παιδί 
αντιμετωπίζεται ως ύποπτος αστυνομικής έρευνας. 
Ο πατέρας έπαιζε το ρόλο του σκληρού ανακριτή, 
ενώ η μητέρα υποκρινόταν τον αστυνομικό με τα 
ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πριν ένα ζευγάρι 
αποκτήσει παιδί, πρέπει να συναποφασίσει ποιον 
ρόλο θα υποστηρίξουν στις καλές και κακές στιγμές 
του παιδιού. Στις όμορφες και στις άσχημες 
καταστάσεις του. Στις σωματικές και στις ψυχικές 
του ανάγκες. Είναι σημαντικό να συμφωνήσουν. 
Αυτό αποδεικνύει πως είναι ολοκληρωμένοι 
άνθρωποι, με αίσθημα ευθύνης για τον ρόλο που η 
φύση ανέθεσε σ’ αυτούς. 
Πάνω σε αυτό το μοτίβο θα αποφασίσουν επίσης 
ποιοι από τους υπόλοιπους συγγενείς θα μπορούν να 
συμβουλεύουν τα παιδιά τους. Είναι η ώρα που θα 
βάλουν τον καθένα από τους δικούς τους στη θέση 
που τού αρμόζει. Έτσι ο πολύ αυστηρός παππούς ή η 
πολύ υποχωρητική γιαγιά πρέπει να αποκλειστούν. 
Είναι επίσης η ώρα να αποφασίσουν πόσο κοντά 



μπορούν να είναι στα παιδιά τους και αν πρέπει να 
είναι απόντες από τις δικές τους στιγμές χάριν του 
πολυτελούς αυτοκινήτου ή του εξοχικού που 
ονειρεύονται. Δικαιολογίες δεν χωρούν σ’ αυτά τα 
πράγματα. 
Οι παρούσες συνθήκες εργασίας βρίσκονται στα 
χειρότερα των τελευταίων πενήντα ετών και 
δυστυχώς θα εξακολουθήσουν για αρκετά χρόνια 
ακόμα να είναι άσχημες. Οι σημερινές κλασικές 
μορφές εργασίας δεν ευνοούν τις οικογένειες με 
παιδιά. Οι οικονομικά ισχυροί θέλουν να κυριαρχούν 
ακόμα περισσότερο γι αυτό προσπαθούν να 
μετατρέψουν τους ανθρώπους σε φοβισμένους και 
αδύναμους. Έτσι τους βολεύει καλύτερα. Οι 
μορφωμένοι άνθρωποι είναι εμπόδιο στα σχέδιά 
τους. Γι αυτό θα κάνουν τα πάντα ώστε οι γονείς να 
είναι ανίκανοι στο έργο της σωστής 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών του, με το να τους 
απασχολούν στο μεγαλύτερο μέρος του 24ωρου. 
Από την άλλη, τα όποια σχολικά προγράμματα είναι 
ήδη απαρχαιωμένα και αναποτελεσματικά. Οι 
μειώσεις των απαραίτητων κρατικών πιστώσεων 
αποσκοπούν σε ακόμα λιγότερες κοινωνικές 
παροχές. Δεν είναι μόνο οι μισθοί που μειώνονται. 
Αυτό αφορά το σήμερα και τις αγοραστικές 
δυνατότητες της οικογένειας. Το φοβερό είναι το 
αύριο, αυτό που δίνεται με το σταγονόμετρο. Το 
αύριο είναι τα επόμενα είκοσι χρόνια. Τότε τα 
σημερινά κακο-εκπαιδευμένα παιδιά θα είναι οι 



επόμενοι εργαζόμενοι που θα σπαταλούν πολύ 
χρόνο προσπαθώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες 
και παραμελώντας τη μόρφωση των επόμενων 
παιδιών - ανθρώπων. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
δημιουργούνται άνθρωποι με χαμηλό συντελεστή 
απόδοσης που σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν 
μπορούν να απαιτούν. 
Η ζωή σε μεγαλουπόλεις αιχμαλωτίζει τα παιδιά 
μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμού και ελλείψεων. 
Ουσιαστικά τα προετοιμάζει να αποδεχτούν ακόμα 
μεγαλύτερες αδικίες. Είναι χαρακτηριστικό των 
αδικημένων να εκφράζονται με περισσότερη βία. 
Αυτή η κατάσταση θα επιτρέψει στις εξουσιαστικές 
αρχές της πολιτείας να επεμβαίνουν πότε 
τιμωρώντας, άλλοτε αφαιρώντας δικαιώματα, πάντα 
όμως πιέζοντας όλο και περισσότερο και με 
προσχεδιασμένες καταστάσεις θα κατατρέχουν τους 
αυριανούς πολίτες. 
Δεν είναι μόνο η κακή οργάνωση μιας πολιτείας που 
απειλεί τους μικρούς πολίτες της. Είναι και η δική 
μας πολιτισμική δραστηριότητα και η αντίστοιχη 
κοινωνική μας συμμετοχή που στερούν την 
παρουσία μας από τα παιδιά μας. Κατά την 
προετοιμασία αυτού του βιβλίου, γνωρίσαμε γονείς 
που έκαναν πολύ περισσότερα για το σύλλογο ή την 
ομάδα τους, με καθήκοντα που οι ίδιοι επιδίωξαν και 
ανέλαβαν στον ελεύθερο χρόνο τους, παρά για τα 
ίδια τα παιδιά τους. Μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις, αθλητικές αναμετρήσεις, καθαρισμός 



ακτών και δενδροφυτεύσεις, ατελείωτα συμβούλια 
και άλλες τόσες διαδηλώσεις είναι μερικά από τα 
«κοινωνικά καθήκοντα» που αναγκάζουν κάποιους 
γονείς να γυρίζουν κατάκοποι αργά στο σπίτι. Σε ένα 
σπίτι που τα παιδιά μόνα τους έφαγαν, μόνα τους 
πήγαν για ύπνο. 
Κάποιοι γονείς έχουν αρκετό χρόνο για την 
παρουσίαση του ποιητικού έργου μιας φίλης αλλά 
δεν τον διαθέτουν στα παιδιά τους. Θα ανταλλάξουν 
με τις ώρες ιδέες και προτάσεις για τις μουσικές 
εκδηλώσεις του Αυγούστου στην πόλη τους αλλά 
δεν θα χαρίσουν ούτε λεπτό στην επικοινωνία με τα 
παιδιά τους. Θα ενδιαφερθούν για την καθαριότητα 
των ακτών στην τοπική παραλία αλλά δεν θα 
ξεκαθαρίσουν τις παιδικές τους απορίες. Θα 
συμμετάσχουν σε πορείες διαμαρτυρίας αλλά θα 
παραμείνουν απόμακροι στα παράπονα των δικών 
τους παιδιών. Αυτοί οι γονείς είναι οι ηθικοί 
αυτουργοί όλων των εγκλημάτων της επόμενης 
γενιάς. Οι ίδιοι ευθύνονται και για τα ψυχικά 
προβλήματα που θα αποκτήσουν τα παιδιά τους. 
Κάποτε, έρχεται η ώρα της αναμέτρησης. Τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται κάποια στιγμή πως οι γονείς είναι 
κίβδηλοι, άσχετοι, ανόητοι, ξερόλες, «δάσκαλοι που 
διδάσκουν αλλά νόμους δεν κρατούν». Τότε 
δημιουργείται το μεγάλο ρήγμα και επέρχεται η 
απομάκρυνση. Το παιδί γυρίζει την πλάτη στο γονιό 
του. Τον αποφεύγει. Μιλάει στην παρέα του 
απαξιωτικά γι αυτόν. Δεν τον δέχεται. Δεν τον θέλει. 



Επιθυμεί να απαλλαγεί απ’ αυτόν. Σε επόμενο 
στάδιο έχουμε έναν εξοργισμένο με το παιδί του 
γονιό. Θυμηθείτε, πόσες φορές ακούσατε τέτοια 
παράπονα από τα χείλη των φίλων σας, όταν η 
συζήτηση είχε θέμα τα παιδιά και τα … έργα τους! 
Συχνά, ένας έξαλλος από τη συμπεριφορά του 
παιδιού του γονιός, περνάει σε αντεκδίκηση. Τότε 
παίρνει εχθρική θέση και κάνει τα πράγματα πολύ 
χειρότερα και για το παιδί και για τη σχέση του μ’ 
αυτό. Εδώ επεμβαίνει συνήθως η μητέρα, που θα 
βρει την ευκαιρία να αντιτεθεί στον επιτιθέμενο 
πατέρα. Φυσικά οι αιτίες είναι άλλες και από αλλού 
φερμένες. 
Κάπως έτσι είναι η αρχή της επαναλαμβανόμενης 
ιστορίας που κάποιες φορές εξελίσσεται με το παιδί 
να το «σκάει» από το σπίτι ή τον γονιό να δείχνει 
την πόρτα στο παιδί του. Αυτοί είναι οι κυριότεροι 
λόγοι που τα παιδιά γίνονται αιτία να 
διαταράσσονται οι σχέσεις μέσα στο ζευγάρι και 
φυσικά στον ευρύτερο χώρο της οικογένειας. Η αιτία 
λοιπόν αυτών των λόγων είναι μια εσωτερική κακή 
διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ ισοδύναμων μελών, 
μιας πολύ μικρής κοινωνικής δομής, αυτήν που 
αποκαλούμε οικογένεια. 
Πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, για να 
λειτουργήσει η οικογενειακή δικαιοσύνη. Να 
καταλάβουν όλα τα μέλη, πως οι λόγοι της 
εναντίωσης δεν είναι οικονομικοί αλλά καθαρά 
επικοινωνιακοί. Το κακό δεν έχει άλλη βάση, παρά 



την εξ ολοκλήρου κακή συνεννόηση. Άλλα νομίζει ο 
ένας και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Ασφαλώς, δεν 
θα ρίξουμε το άδικο στα νεότερα μέλη αλλά στα 
παλαιότερα. Οι γονείς είναι αυτοί που φέρουν 
ακέραια την ευθύνη και όχι τα παιδιά. Οι γονείς 
ξεκινούν την οικογένεια, αυτήν που θα γίνει μετά 
από λίγο φωλιά για τα παιδιά, τους επισκέπτες. Οι 
πρώτοι καλωσορίζουν τους δεύτερους και πρέπει να 
κάνουν τα πάντα στα πλαίσια της σωστής 
φιλοξενίας. 
Συναντήσαμε γονείς που έβαλαν στην άκρη τα δικά 
τους προσωπικά παράπονα, αυτά που συμβαίνουν 
ανάμεσα στα ζευγάρια για διάφορους λόγους. Το 
έκαναν συνειδητά, για να σεβαστούν τα παιδιά τους. 
Έπνιξαν φιλοδοξίες, επιθυμίες και όνειρα, για να 
δώσουν σ’ αυτά τα παιδιά τον απαραίτητο χρόνο να 
μεγαλώσουν σωστά. Μπορεί οι γονείς να χώρισαν, 
όταν παιδιά τους έγιναν μεγάλα και ανεξάρτητα. 
Όσο όμως αυτά είχαν την ανάγκη μιας δυνατής και 
αδιαίρετης οικογένειας, αυτοί οι γονείς την 
παρείχαν, ακόμα και σε βάρος του εαυτού τους. 
Αυτό σημαίνει ευθύνη πράξεων. Η ανάληψη 
ευθυνών γίνεται πάντα από υπεύθυνους ανθρώπους 
που γνωρίζουν και τηρούν την αξιοπρέπειά τους 
χάρη των παιδιών που απέκτησαν. 
Τέλος, ας καταθέσουμε κάτι από την επιστημονική 
κοινότητα. Οι γονείς πρέπει πάντα να λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψη τους φόβους των παιδιών. Αυτή τη 
συμβουλή δίνει ο Ίνγκο Σπίτζοκ Μπρισίνσκι, που 



είναι μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Ψυχιατρικής, 
Ψυχοσωματικής και Ψυχοθεραπείας του Παιδιού και 
του Εφήβου. 
«Ο καλύτερος τρόπος να βοηθηθούν τα παιδιά να 
ξεπεράσουν τους φόβους τους δεν είναι η απόρριψή 
τους. Ως επόμενο βήμα, οι γονείς πρέπει να 
διερευνήσουν τα αίτια του φόβου μαζί με το παιδί 
τους. 
Ωστόσο τα παιδιά δεν μιλούν πάντα για τους φόβους 
τους, τους κρύβουν και λόγω αυτού μπορεί να 
εκδηλώσουν μια συμπεριφορά προσκόλλησης σε 
κάποιον, να έχουν προβλήματα στον ύπνο, να 
διαμαρτύρονται για πονοκεφάλους ή πόνους στο 
στομάχι.» 

Εμείς απλά προσθέτουμε πως ένα παιδί μπορεί να 
είναι απίστευτα εφευρετικό και να σκηνοθετήσει 
απίθανα πράγματα προκειμένου να δηλώσει μια 
πολύ περίεργη και ενοχλητική κατάσταση που 
βιώνει. Πρέπει κάθε γονιός να είναι προσεκτικός στο 
τι λέει και κυρίως πώς φέρεται σε ένα παιδί. Η 
αποκωδικοποίηση των πράξεων ενός παιδιού, είναι 
πολύ δύσκολη υπόθεση. 
Αν και η παιδική ηλικία τελειώνει επίσημα κάπου 
στα δέκα οχτώ, ωστόσο τα παιδιά παραμένουν μέσα 
στην οικογένεια για πολύ καιρό ακόμα. Ιδιαιτέρα 
αυτό συμβαίνει, όταν τα παιδιά σπουδάζουν. Στους 
σημερινούς καιρούς, που η ανεργία σε αυτές τις 
μικρές ηλικίες χτυπάει κόκκινο, η καλή 



συμπεριφορά των γονιών προς τα ενήλικα πλέον 
παιδιά γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Οι νέοι 
βιώνουν την ανικανότητα της πολιτικής εξουσίας. 
Νιώθουν στο πετσί τους την εκμετάλλευση της 
εργοδοτικής ασυδοσίας. Υποφέρουν, όταν ακούν τα 
σκληρόκαρδα κλισέ περί ευγένειας και υπακοής. 
Δυστυχώς, είναι απελπιστικά περιορισμένες οι 
δυνατότητες αυτών των παιδιών, για να 
αντιδράσουν. Δεν έχουν άλλους κοντά τους, εκτός 
από τους γονείς. Αντιλαμβάνεστε πόσο «πνίγονται» 
αυτά τα παιδιά ειδικά όταν και οι γονείς τους τα 
αντιμετωπίζουν όπως οι ξένοι; Και πόσο 
απελπισμένοι πρέπει να νιώθουν οι περισσότεροι 
γονείς, όταν προσπαθούν να εμφυσήσουν σε αυτά 
παιδιά ηθικές αξίες, ενώ όλα γύρω τους έχουν 
παραμορφωθεί από τη δράση της νεκρωτικής σήψης 
της διαφθοράς. 
Όλα όσα μπορεί να δώσει ένας γονιός στο παιδί του 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα της 
εποχής. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει πως ο 
γονιός αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του 
δηλαδή όχι μόνο αισθάνεται τις συνέπειες αλλά έχει 
επαρκή γνώση για τα αίτια που προκάλεσαν την 
άσχημη κατάσταση. Η αντίδραση του πρέπει να 
είναι άμεση και προπάντων επιτυχής. Το παιδί πάντα 
παρακολουθεί και βιώνει την αγωνία κατά πόσο ο 
γονιός του θα αντεπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο έργο 
του. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως ο 
καθένας καταλαβαίνει. Τις περισσότερες φορές οι 



γονείς αποτυγχάνουν στο να φανούν άξιοι των 
περιστάσεων στα μάτια του παιδιού τους. Το κακό 
όμως είναι, δυστυχώς, ακόμα μεγαλύτερο. Σχεδόν 
όλοι οι γονείς δεν ανησυχούν για το τι εισπράττει το 
παιδί. Αυτό φαίνεται να μην τούς ενοχλεί τόσο. 
Ανησυχούν για τους άλλους γύρω τους. Ζουν όχι τη 
δική τους ζωή ούτε καν μια κοινή ζωή με το παιδί 
τους. Ζουν στη ζωή των άλλων σαν να είναι 
εξάρτημα των άλλων ή έστω χαλαρά εξαρτώμενοι 
από τους άλλους. 
Υπάρχει ελπίδα σε όλα αυτά; 
Και βέβαια υπάρχει. Πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα 
υπάρχει. Η ελπίδα είναι κάτι το συναρπαστικό που 
μόνο οι άνθρωποι μπορούν να συναισθανθούν. Από 
όποια πλευρά και να το δούμε, οι άνθρωποι συνεχώς 
βελτιώνονται και πλησιάζουν όλο και πιο πολύ 
εκείνη την ανωτερότητα που τούς πρέπει. Όλα τα 
κακά του κόσμου θα τους πολεμούν σε αυτόν τον 
αγώνα τους. Αλλά ο πόλεμος είναι η καλύτερη 
άσκηση, για να γίνει κάποιος τέλειος. Θα ματώσει, 
θα πονέσει αλλά θα γίνει καλύτερος. Μην ξεχνάτε, 
τα κάστρα πάντα πέφτουν από μέσα. Οι μεγαλύτεροι 
επαναστάτες ήταν αρνητές της τάξης που τούς 
ανάθρεψε. 
Οι δυσκολίες χαλυβδώνουν τον ανθρώπινο νου, 
αυτόν που επιτηρεί την ψυχή και το σώμα. Ο νους 
δεν δημιουργείται από το τίποτα μέσα σε 
καλοσχεδιασμένες σχολικές αίθουσες και άρτια 
εξοπλισμένα εργαστήρια. Χωρίς νου όλα αυτά είναι 



άχρηστα. Προβλήματα θέλει ο νους, για να 
εξασκείται καθημερινά, να μην μένει άπραγος και 
αδρανής γιατί αργία μήτηρ πάσης κακίας. 
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