
 

 

 

 

 

Οι γονείς  
 

Ένα ζευγάρι μπορεί να έχει αποκτήσει παιδιά ή να 
μην έχει. Οι ίδιοι όμως είναι τα παιδιά κάποιων 
άλλων. Αυτό το ρόλο θα θέλαμε θα δούμε πολύ 
σύντομα σ’ αυτό το κεφάλαιο. Μπορεί, συνήθως, να 
μην θεωρούμε πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο αλλά 
υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς ενός ζευγαριού 
έγιναν αφορμή (οι αιτίες είναι πάντα κάπου αλλού) 
να καταστραφεί το ζευγάρι. 
Πρώτη περίπτωση είναι συνήθως μια υστερική μάνα 
που δεν εννοεί να καταλάβει πως το δικό της παιδί 
πρέπει να κάνει τη δική του ζωή, το δικό του 
ζευγάρωμα, τη δική του οικογένεια. Πρόκειται για 
μια καθαρά ψυχολογική βλάβη που δυστυχώς, 
εκδηλώνεται μόλις το παιδί κάνει το ξεκίνημά του 
στον ερωτικό τομέα. 



Δεν φταίει βέβαια η μάνα. Καμιά μάνα πάνω στη γη 
δεν φταίει για όσα είπε, λέει και θα λέει στο παιδί 
της. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου 
υπερπροστασίας και απρόσκλητης επέμβασης της 
μάνας έχει τις ρίζες της στον ομφάλιο λώρο. Είναι 
ένα κατάλοιπο από την τότε μοναδική οδό 
επικοινωνίας μεταξύ εγκύου-μητέρας και εμβρύου-

παιδιού. Η μέλλουσα μητέρα τροφοδοτεί το έμβρυο 
με όλα τα απαραίτητα σωματικά υλικά. Εκείνη κάνει 
το καθήκον της, ίσως πρέπει να πούμε πως εκτελεί 
το πρόγραμμά της, το σκοπό της, τον προορισμό της. 
Το έμβρυο είναι εκείνο που στριφογυρίζει μέσα της 
και σε μερικές περιπτώσεις κινδυνεύει να πνιγεί, 
όταν τυλίγεται ανορθόδοξα με τον λώρο. 
Έτσι γίνεται και μετά τον τοκετό. Μπορεί το παιδί 
να έχασε τον τίτλο «έμβρυο» αλλά αυτό το «παιδί 
μου», που κάθε τόσο ακούει από τα χείλη της μάνας 
του, παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο με την 
πάροδο του χρόνου. Πιστή λοιπόν στο καθήκον της 
και πάλι η μάνα εξακολουθεί να προσφέρει 
οτιδήποτε αυτή νομίζει πως είναι κατάλληλο και 
απαραίτητο στο παιδί της. Στη μικρή ηλικία 
προσφέρει φαγητό, καθαρά ρούχα, νανουρίσματα 
και πάρα πολλά χάδια. Καθώς το παιδί μεγαλώνει τα 
χάδια μετατρέπονται σε γλυκά λογάκια. Παινεύει σε 
κάθε ευκαιρία το καμάρι της. Λίγο αργότερα τα 
γλυκά λογάκια γίνονται σκέτα λογάκια, που όμως 
προέρχονται από μια γλυκιά διάθεση για την 
προκοπή του παιδιού και το «καλό» του. Μετά τα 



δέκα πέντε του, το παιδί ακούει πάλι λογάκια, μόνο 
που τώρα η διάθεση της μάνας δεν είναι τόσο 
γλυκιά. Αυτά τα λογάκια έχουν μια γεύση από 
προειδοποίηση. Από τα είκοσι πέντε και πάνω, όλα 
όσα μια μάνα λέει έχουν σχήμα καταγγελίας και 
αυστηρής νουθεσίας. Η μάνα τότε υποκαθιστά την 
Αγία Γραφή, το Κοράνι και τις Ουπανισάδες. Το 
θρήσκευμα, σε αυτήν την περίπτωση, είναι κάτι το 
εντελώς τυπικό. 
Επαναλαμβάνουμε, δεν φταίει η μάνα. Το παιδί 
φταίει, που εξακολουθεί να στριφογυρίζει εκεί κοντά 
της και μερικές φορές νιώθει πως πνίγεται. Η μάνα 
απλά έχει την ευκαιρία να «συμβουλεύει» το παιδί 
της. Τα «κατηγορητήρια» που απαγγέλλει είναι 
πολλά και γι αυτήν τη μάνα είναι σχεδόν όλοι 
ένοχοι. Το παιδί βομβαρδίζεται από ένα απίθανο 
αριθμό κακών συναναστροφών που θα φέρουν το 
τέλος του κόσμου. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
αφορούν την κόρη, κάπου εκεί στα δέκα έξη της, 
που μια τέτοια μάνα - μέγαιρα την τρομοκρατεί με 
όλου του κόσμου τις ασχήμιες. Αλίμονο, αν το 
κορίτσι δεν έχει ισχυρό χαρακτήρα. Θα καταντήσει 
και αυτό άρρωστο και με άσχημες συνήθειες για τα 
δικά του παιδιά αργότερα. Σύμφωνα λοιπόν με 
αυτήν τη μάνα, όλοι οι άνδρες είναι δαίμονες. 
Ενδιαφέρονται μόνο να κάνουν τη δουλειά τους. 
Αδιαφορούν για την τιμή, την υπόληψη και την 
υγεία της κοπέλας. Είναι αναξιόπιστοι και 
υποκριτές. 



Δεν λείπουν φυσικά οι περιπτώσεις που η μάνα 
ενδιαφέρεται για το «καλό» του γιου της. Σε αυτήν 
την περίπτωση όλες οι γυναίκες είναι οι δαίμονες 
που σκοπό έχουν να μετατρέψουν τον άνδρα σε 
δούλο των επιθυμιών και των ορέξεών τους. Μετά 
άνετα θα μπορούν να κρεβατώνονται με 
οποιοδήποτε άλλο άνδρα που θα βρεθεί μπροστά 
τους. Τέτοιες γυναίκες είναι ανήθικες, ακόρεστες, 
σπάταλες και εντελώς άχρηστες για το ρόλο της 
μητέρας. Δεν λείπουν επίσης οι παραινέσεις του 
τύπου «πρέπει να σκίσεις τη γάτα από νωρίς» ή «η 
γυναίκα χρειάζεται που και που ένα καλό χαστούκι 
από τον άνδρα της, για να θυμάται ποιος είναι ο 
αφέντης του σπιτιού και ποιος έχει το πάνω χέρι» 
κτλ. Χειρότερα από αυτό, δεν μπορεί να συμβεί. 
Φανταστείτε με τι όπλα αυτοί οι νέοι άνθρωποι 
βγαίνουν στην κοινωνία. Πόσες επιφυλάξεις έχουν 
αποκτήσει και πόσες αβεβαιότητες τα 
περιτριγυρίζουν. Κι όλα αυτά, πριν καλά–καλά 
ξεκινήσουν τη δική τους ερωτική ζωή. Το άλλο 
πρόσωπο, ο απέναντι, είναι ο υποψήφιος θύτης. 
Μόλις τελειώσει το στάδιο αυτό, η ίδια μάνα – 

μέγαιρα αρχίζει να «αρρωσταίνει», υποχρεώνοντας 
το παιδί της να την συντρέχει σε βάρος της δικής του 
οικογένειας. Και εκεί ανάμεσα στο «πονάω» και στο 
«δεν μπορώ» πάλι παραινέσεις και λόγια που 
πληγώνουν βαθιά. Αν μάλιστα αντιληφτεί και 
κάποια παρεξήγηση στο ζευγάρι, τότε μετατρέπεται 
αυτόματα σε μάντης «στα ‘λεγα εγώ», «το ‘ξερα», 



«θα γίνουν και χειρότερα». Χρησιμοποιεί όλα τα 
στοιχεία που κατέχει και προσπαθεί να εισχωρήσει 
όλο και βαθύτερα στα προσωπικά του παιδιού της. 
Είπαμε, όλα αυτά είναι μια άσχημη ψυχολογική 
κατάσταση που προέρχεται από ένα πολύ χαμηλό 
υπόβαθρο σε παιδεία, σε αυτο-εκτίμηση και σε 
αξιοπρέπεια. Αυτά είναι αρκετά, για να φέρουν ένα 
γονιό σε μια αντίστοιχη θέση. Υπάρχουν όμως και 
αντικειμενικές δυσκολίες. Πρώτα από όλα, εκείνες 
που αφορούν πραγματικά δυσάρεστα περιστατικά 
υγείας. Ο τραυματισμός ενός γονιού ή ένα έκτακτο 
αλλά σοβαρό χειρουργικό περιστατικό μπορεί να 
αναστατώσει τη ζωή του ζευγαριού. Ακόμα και μια 
μόνιμη κατάσταση που μπορεί να αφορά τον 
διαβήτη, την υπέρταση ή κάποια νεφρική 
δυσλειτουργία αποτελεί ένα, σχεδόν, καθημερινό 
εμπόδιο στην ελευθερία κάποιου μέλους ενός 
ζευγαριού. Αν τυχόν το πρόβλημα ενός γονιού τον 
καθιστά κινητικά αδύναμο, τότε το ζευγάρι 
ουσιαστικά μόλις «κληρονόμησε» το δικό του 
πρόβλημα που οφείλεται αποκλειστικά σ’ αυτόν τον 
γονιό. 
Και επειδή «ου γαρ έρχεται μόνον το γήρας» όσα 
ζευγάρια έχουν γονείς πάνω από εξήντα ετών, ίσως 
και να παραμείνουν άγρυπνα κάποτε στα έκτακτα 
περιστατικά του τοπικού νοσοκομείου. 
Τα θέματα υγείας είναι αποκλειστικά αυτά που δεν 
μπορούν οι άνθρωποι να ρυθμίζουν κατά βούληση. 
Αλλά δεν είναι και τα μοναδικά που ταλαιπωρούν 



ένα ζευγάρι. Ο θάνατος ενός γονιού είναι ένα άλλο 
μεγάλο θέμα που μπορεί να αποδιοργανώσει τη ζωή 
του ζευγαριού. Ο γονιός που παραμένει στη ζωή ως 
ασταθής και αδύναμος χαρακτήρας μπορεί να είναι 
ανίκανος να αυτοσυντηρηθεί. Συνηθισμένο 
παράδειγμα είναι η χήρα μητέρα που έχασε τον 
ρυθμιστή των πάντων, το σύζυγό της. Το ζευγάρι, 
ουσιαστικά τότε, κληρονομεί ένα «παιδί» με 
ανάγκες ηλικιωμένου. Μπορεί πάλι να είναι ο χήρος 
πατέρας που αδυνατεί να αυτοσυντηρηθεί και να 
υποχρεώνει, με τη συμπεριφορά του, να τον 
εξυπηρετούν σε φαγητό, καθαριότητα και 
συντροφιά. Κάποιες φορές, αυτή η συμπεριφορά 
μπορεί να εκδηλώνεται με παράπονα αλλά δεν είναι 
λίγες οι φορές που ο μοναχικός γονιός παραμελεί τη 
φροντίδα στον εαυτό του, αναγκάζοντας, με αυτόν 
τον τρόπο, τα παιδιά του να τον συντρέχουν. 
Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σοβαρά, όταν ο 
γονιός πρέπει να εγκατασταθεί στο σπίτι του 
ζευγαριού. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις που η 
γιαγιά ή ο παππούς αποδεικνύονται πολύτιμοι 
συνεργάτες για το εργαζόμενο ζευγάρι, τα παιδιά 
τους ή ακόμα και τα οικονομικά του. 
Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε και την περίπτωση 
εκείνη που ο γονιός επιμένει να παραμείνει μόνος. 
Το έγγαμο παιδί του τώρα είναι εκείνο που ανησυχεί 
υπερβολικά για την τύχη του γονιού. Αλλά αυτό το 
πρόβλημα είναι πολύ πιο ανεκτικό και συνήθως δεν 
επιφέρει αλλαγές στο ζευγάρι. 



Εκεί που τα πράγματα περιπλέκονται, είναι στις 
περιπτώσεις που το ζευγάρι εξαρτάται εργασιακά εξ 
ολοκλήρου από την επιχείρηση ενός πατέρα που δεν 
ξεχνά να συμπεριφέρεται ως κακός εργοδότης και 
επιβάλλει παντού και στους πάντες να γίνονται όλα 
σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Αν μάλιστα έχει 
εκχωρήσει αρμοδιότητες σε γαμπρό ή νύφη, τότε 
συχνά ξεσπούν προβλήματα στο ζευγάρι με θέμα τα 
εργασιακά τους συμφέροντα. 
Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να συμβεί, αν τα 
οικονομικά ενός ζευγαριού είναι άσχημα και 
αναγκάζεται να δέχεται οικονομική βοήθεια από 
γονείς. Συχνά οι γονείς, που έτσι και αλλιώς είναι 
φορείς μιας ξεπερασμένης αντίληψης για τη ζωή, 
νιώθουν την ανάγκη να επεμβαίνουν, να κρίνουν και 
να σχολιάζουν, μερικές φορές πικρόχολα, κάθε 
ενέργεια και πράξη του ζευγαριού. Γενικά η 
συγκατοίκηση με τους γονείς, έστω και σε ιδιαίτερα 
αλλά πολύ κοντινά διαμερίσματα, είναι 
προβληματική. Οι οικονομικές συναλλαγές 
ζευγαριού - γονέων μάλλον είναι αφορμή για 
παρεξηγήσεις και αποδοκιμασίες. Είναι άγνωστο 
πόσο «κακό» μπορεί να προκαλέσουν στις σχέσεις 
ενός ζευγαριού. «Αλάργα το φιλί, για να ‘χει 
νοστιμάδα» λέει μια άλλη ελληνική παροιμία και 
νομίζουμε πως περιλαμβάνει και τέτοιες 
περιπτώσεις. Μακριά οι γονείς από ένα ζευγάρι, για 
να είναι όλοι τους αγαπημένοι. 



Ας το δούμε όμως και από μια άλλη πλευρά αυτό το 
θέμα. Το ζευγάρι, σαν νέοι άνθρωποι, έχει συχνά τη 
δική του διαστρεβλωμένη εικόνα για τους γονείς. 
Όλα άρχισαν τότε, ως παιδιά οι ίδιοι ακόμα, που 
ανακάλυψαν πως η μητέρα ή ο πατέρας δεν ήξεραν 
πολλά πράγματα για τον κόσμο. Αυτό το 
συμπέρασμα βγήκε από την κακή επικοινωνιακή 
συμπεριφορά που είχαν οι γονείς τότε προς το παιδί 
τους. Άσχετες παρατηρήσεις, ανούσιες συμβουλές, 
κακές εκτιμήσεις και ανεπίτρεπτες απαγορεύσεις 
ήταν οι αιτίες που έκαναν το παιδί να απομακρυνθεί 
από κάποιο γονιό. 
Το παιδί, κάπου στα δέκα – δώδεκα χρόνια του, για 
πρώτη φορά, αμφιβάλλει για τους γονείς, κρίνοντας 
πάντα από τον τρόπο που εκείνοι απαντούν ή 
συμβουλεύουν. Από το «ο μπαμπάς και η μαμά τα 
ξέρουν όλα», που είχε σαν σύνθημα μέχρι τα οκτώ 
του χρόνια, περνάει, κάθε παιδί, στο «δεν ξέρουν 
πολλά πράγματα». Αυτό, κάπου στα δέκα οκτώ 
χρόνια του παιδιού, θα μετατραπεί στο ότι «δεν 
ξέρουν τίποτα». 
Γύρω στα είκοσι πέντε χρόνια, θα παραδεχτεί πως 
έχουν οι γονείς του κάποιες γνώσεις, αλλά σε ειδικά 
θέματα, κυρίως στα στενά επαγγελματικά. Ακόμα 
δεν τους παραδέχεται σε κοινωνικές τοποθετήσεις. 
Παντρεμένο πια αυτό «το παιδί», κάπου εκεί στα 
τριάντα, κάτω από το βάρος των δικών του 
προβλημάτων, αναγνωρίζει τις δικές του ελλείψεις 



και θα ήθελε να μάθει τι ξέρουν οι γονείς του για 
κάποιο θέμα που το απασχολεί. Δεν θα ρωτήσει 
όμως ποτέ στα ίσια, θα προτιμήσει έναν πλάγιο 
τρόπο. 
Γονιός και το ίδιο το παιδί, κάπου εκεί στα σαράντα 
του χρόνια, θα θέλει να μάθει τη γνώμη των δικών 
του γονιών για κάποιο φλέγον θέμα. Η παλιά 
αντιπαράθεση έχει πλέον ξεφτίσει και η λογική έχει 
αρχίσει να κυριαρχεί μέσα του. Τώρα τα πράγματα 
είναι κάπως πιο εύκολα. 
Κάπου στα πενήντα εκδηλώνεται απερίφραστα: «τι 
άραγε να πίστευαν οι γονείς μου γι΄ αυτό το θέμα;». 
Σε ηλικίες άνω των εξήντα χρόνων, παραδέχεται πως 
οι γονείς τους έχουν ή είχαν τεράστια εμπειρία! 
Από εκεί και πάνω συχνά μέσα του ομολογεί «Αχ, 
να σας είχα τώρα εδώ, να μιλούσαμε, να τα λέγαμε 
λιγάκι. Να άκουγα τη γνώμη σας!». 
Έτσι οι γονείς ενός ζευγαριού είναι και θα 
παραμείνουν ένα μεγάλο πρόβλημα με πάρα πολλές 
παραμέτρους. Είναι γεγονός πως από τη μια στιγμή 
στην άλλη η σχέση με τους γονείς μπορεί να 
μετατραπεί από ευτυχία σε δυστυχία. Κι όπως είναι 
απόλυτα φυσικό, θα αλλάξει άρδην και η σχέση 
μέσα σε ένα ζευγάρι από τη μια στιγμή στην άλλη, 
με απρόβλεπτες συνέπειες που θα δοκιμάσει αντοχές 
και ιδιαιτερότητες στο μέλλον τους. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Οι άλλοι συγγενείς 

 

Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών συγγένειες μεταξύ 
των ανθρώπων. Οι περισσότερες όμως απ’ αυτές τις 
συγγένειες είναι ανούσιες και αδιάφορες. Απλά 
υπάρχουν. Οι κοινές συναντήσεις με τέτοιου είδους 
συγγενείς εξαντλούνται πολύ γρήγορα σε κάποιες 
κοινωνικές συναντήσεις ευχάριστες ή και 
δυσάρεστες. Εντελώς τυπικά πράγματα. Κάποτε, 
βέβαια, δεν ήταν έτσι. Οι συγγενείς, όσο μακριά κι 
αν έμεναν, είχαν μεταξύ τους ενότητα, υποστήριξη 
και κάθε δυνατή συμπαράσταση στις ανάγκες τους. 
Σήμερα, στα κατάλοιπα του χτες, έχουν απομείνει 
σαν ενεργοί συγγενείς οι γονείς, τα αδέλφια, τα 
πεθερικά και τα κουνιάδια. Αυτοί οι συγγενείς 
διακρίνονται σε ωφέλιμους και επιβλαβείς. Η πρώτη 
κατηγορία είναι ευλογία ενώ η δεύτερη σκέτη 
συμφορά. 



Έχει παρατηρηθεί πως οι σχέσεις είναι πιο 
ουσιαστικές με μακρινούς συγγενείς. Μπορεί να 
είναι πιο σπάνιες αυτές οι σχέσεις, είναι όμως πιο 
ειλικρινείς. Το αντίθετο διαπιστώνουμε με τους πιο 
στενούς συγγενείς. Γιατί συμβαίνει αυτό, άραγε; Τις 
περισσότερες φορές, μια τέτοια συγγενική σχέση 
είναι κακή γιατί επηρεάζεται από οικονομικά 
δεδομένα. Αυτά συνήθως έχουν τη μορφή ενός 
άτοκου δάνειου που πιθανόν να μην επιστράφηκε 
ποτέ. Μπορεί πάλι να είναι μια άγραφη υπόσχεση 
για σπίτι ή για χρήματα, ως βοήθεια στον έγγαμο 
αγώνα των παιδιών τους, που όμως ποτέ δεν 
δόθηκαν. Ένας απρόσμενος πλουτισμός των γονιών 
μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβών και 
δυσάρεστων εξελίξεων στις σχέσεις τους με 
γαμπρούς και νύφες. Σπάνια συμβαίνει κάτι άλλο. 
Φυσικά κι εδώ ισχύει ότι και σε κάθε άλλη 
ανθρώπινη σχέση. Είναι καθαρά θέμα παιδείας και 
αγωγής. Το να περιμένει κανείς από έναν συγγενή 
του βοήθεια και μάλιστα με πρωτοβουλία του 
συγγενή, είναι μάλλον ουτοπία. Ο συγγενής έχει κι 
αυτός τα δικά του προβλήματα που βέβαια 
προηγούνται των προβλημάτων των άλλων. 
Επιθυμούμε όμως να επισημάνουμε την περίπτωση 
που κάποιος ένιωσε «αδέλφια» τα αδέλφια της 
γυναίκας του. Με μια σχέση πολύ καλύτερη από τη 
σχέση που είχε με τα φυσικά του αδέλφια. Θέλουμε 
να επιμείνουμε στο πόσο συμπαραστάθηκε μια 
κουνιάδα στο πρόβλημα υγείας του γαμπρού της ή 



ακόμα πόσο πολύ βοήθησε ένας γαμπρός στην 
επαγγελματική αποκατάσταση της κουνιάδας του. 
Είναι βέβαια λιγοστές αυτές οι περιπτώσεις. 
Συντελούν όμως σε αξιέπαινες σχέσεις, που δένουν 
τόσο αρμονικά και ισχυροποιούν ακόμα 
περισσότερο τη σχέση μέσα σε ένα ζευγάρι. Πόσο 
ανακουφιστικό είναι, να νιώθει μια σύζυγος, την 
αγάπη που συνδέει τα αδέλφια της με τον άνδρα της! 
Αυτές αποτελούν τις «δεμένες» συγγενικές σχέσεις 
και στα μέλη τους προσφέρουν ανεκτίμητες 
υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. Σε όμορφες και 
άτυχες στιγμές. 
Οπωσδήποτε «ό,τι λάμπει. δεν είναι χρυσάφι». Είναι 
αλήθεια πως από πάντα υπήρχαν και υπάρχουν 
αποπλανήσεις, ξεμυαλίσματα όπως τα λέμε, από 
κουνιάδες και κουνιάδους. Πραγματικά έχουν 
«διαλυθεί σπίτια» από σχέσεις μεταξύ αδελφών και 
ξαδέλφων. Να πούμε όμως ολόκληρη την αλήθεια. 
Από κάτω, υποβόσκουν τα κλασικά προβλήματα 
μέσα στο ζευγάρι και γι αυτά αποκλειστικά 
ευθύνεται το ίδιο το ζευγάρι. Όχι οι συγγένειες. Η 
έρευνα έδειξε κυρίως μια μορφή ζήλιας ή και 
εκδίκησης μεταξύ δύο αδελφών, που έχει τις ρίζες 
της στα παιδικά τους χρόνια, και δυστυχώς 
συνεχίζεται ακόμα κι όταν αυτά τα αδέλφια 
αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια. 
Είδαμε ακόμα πως σε οικονομικές διαφορές ή σε 
κοινωνικές αντιλήψεις υπήρχε μια ταύτιση σε νύφες 
και μπατζανάκηδες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 



υποτίθεται πως υποβόσκει μια βεβαιότητα, κάτι σαν 
νοητή συμφωνία, πως ο ένας δεν θα προδώσει τον 
άλλο. Πρέπει να αναφέρουμε, πως πολλές φορές 
υπάρχει το σχετικό προκάλυμμα της συγγένειας που 
επιτρέπει μια παραπάνω οικειότητα, αυτήν που 
μπορεί να εκδηλωθεί με εναγκαλισμούς και 
σεξουαλικά υπονοούμενα πέραν του τυπικού. 
Έτσι όμως, κάποιες φορές, τα πράγματα φτάνουν σε 
αδιέξοδο. Μπορεί να κρατούνται τα προσχήματα, να 
μην διαλύονται επίσημα οι οικογένειες αλλά τέτοιες 
συγγενικές σχέσεις μπορεί να είναι ολέθριες για τη 
σχέση ενός ζευγαριού. Επιμένουμε όμως. Αλλού 
είναι η φωλιά του κακού, του προβλήματος, η αιτία, 
η βάση όλων κι εκεί πρέπει να εστιάζει ο σωστός 
παρατηρητής. Καμιά κουνιάδα, κανείς κουνιάδος και 
καμιά νύφη και γαμπρός δεν έχει τη δύναμη ή την 
πειθώ για παραστρατήματα, χωρίς βοήθεια. 
Πρέπει όμως να δούμε και την αντίθετη πλευρά. 
Εννοούμε κάτι που μια ερωτική σχέση με τον 
συγγενή μπορεί να λειτουργήσει τελικά και σαν 
ανάχωμα (ίσως λίγο τραβηγμένο αυτό). Το 
παραπονεμένο ταίρι, που αποφάσισε την παράνομη 
«έξοδο», θα έφευγε έτσι και αλλιώς. Το να 
περιοριστεί το κακό «μέσα» στην ευρύτερη 
οικογένεια έχει και το θετικό του σημείο. Υπάρχει η 
δυνατότητα να εκτονωθεί η κατάσταση και να μην 
φτάσουν τα πράγματα σε αντιπαράθεση με τρίτους, 
ξένους. Οπωσδήποτε αυτό το θέμα δεν είναι 
καθόλου απλό και απαιτεί πολλή προσοχή από όλες 



τις πλευρές. Φρόνιμο είναι πάντως να τηρείται η 
ρήση, «ο κάθε τρίτος, σε απόσταση». 
 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Το συμφέρον 

 

H Θεώνη και ο Φάνης τα «έφτιαξαν», όπως 
συνηθίζουμε να λέμε, στην τελευταία τάξη του 
Λυκείου. Δεν σπούδασαν αλλά αποφάσισαν να 
παντρευτούν αμέσως μόλις εκείνος θα τελείωσε τη 
στρατιωτική του θητεία. 
Μετά από λίγα χρόνια εκείνη ήταν νοικοκυρά, 
μητέρα δύο αγοριών και εκείνος υπάλληλος (στην 
ουσία εργάτης) στην επιχείρηση του πατέρα του. 
Αργότερα ανέλαβε ο ίδιος τη διεύθυνση της 
επιχείρησης. 
Τα οικονομικά τους ήταν πάντα ανθηρά. Από την 
καθημερινότητά τους, παρόλο που δεν έλειπε η 
κούραση, ήταν και οι δύο ευχαριστημένοι. Εκείνος 
με τους φίλους του και τα ενδιαφέροντά του και 
εκείνη με τα αντίστοιχα δικά της. Είχαν όμως και 



κοινή παρέα ζευγαριών που την χαρακτήριζε το 
χιούμορ και η καλή διάθεση. 
Μόνο που εκείνος είχε μια μικρή αδυναμία, τις 
«άλλες» γυναίκες. Ικανοποιούσε τις ερωτικές του 
επιθυμίες με επαγγελματίες συνοδούς κατά τη 
διάρκεια των επαγγελματικών του ταξιδιών. Εκείνη 
προφασιζόταν πως δεν το έβλεπε ή ήταν τόσο 
εύπιστη στις δικαιολογίες που της πρόβαλλε, όταν 
είχε υποψίες πάνω σε αυτό το θέμα. Κανείς δεν 
γνώριζε, αν βαθιά μέσα της πίστευε πως αυτό το 
πάθος του συζύγου της δεν θα ήταν τελικά ικανό να 
ταράξει την ευτυχία τους. Μπορεί όμως συνειδητά 
να το αντιμετώπιζε, με την παραδοσιακή λογική του 
«άντρας είναι, αν δει κάτι στο δρόμο του, δεν 
χάθηκε και ο κόσμος, εμένα αγαπάει, εδώ θα 
επιστρέψει». 
Το αποτέλεσμα είναι πως, στα 50 τους, είναι πολύ 
ευτυχισμένοι, απολαμβάνοντας τα αγαθά τους και 
την πληρότητα που κατέκτησαν ως ζευγάρι. Είναι 
σχεδόν πάντα γελαστοί και με χιούμορ. Αξιοποιούν 
τον ελεύθερο χρόνο τους όπως εκείνοι επιθυμούν. 
Είναι ζωντανοί στην παρέα τους, κοινωνικοί. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια άρχισε και η Θεώνη 
να εργάζεται στην επιχείρηση και έτσι απολαμβάνει 
και το ρόλο της εργαζόμενης αλλά και 
απελευθερωμένης γυναίκας. 
Ο έρωτας του ζευγαριού μετουσιώθηκε σε αγάπη. 
Δεν δηλητηρίασε ο ένας τον άλλον ούτε επέτρεψαν 
να αναπτυχθούν ανάμεσά τους στεναχώριες, από 



ανόητους εγωισμούς και ανταγωνισμούς. Ίσως σε 
αυτό να βοήθησε ότι ο καθένας τους ήταν τυπικά 
προσκολλημένος στον παραδοσιακό ρόλο που 
υπαγόρευε το φύλο του. Εκείνη νοικοκυρά και 
μητέρα και εκείνος επιχειρηματίας αλλά και δίπλα 
της. Δεν καταπίεσε ποτέ ο ένας τον άλλον, το 
χιούμορ και η πλάκα τούς έκαναν να μην 
αφανιστούν στη ρουτίνα. Δεν προσκολλήθηκαν ποτέ 
υπερβολικά στα παιδιά τους. Έδωσαν χρόνο στο 
δικό τους ζευγάρωμα, για να κάνουν όλα αυτά που 
θα τους έφερναν πιο κοντά. 
Τι ήταν αυτό που επέτρεψε σε δύο ανθρώπους όπως 
στο Φάνη και στη Θεώνη να μην αποτύχουν; 

- Ερωτεύτηκαν σε μικρή ηλικία ο ένας τον 
άλλον. 

- Και άλλοι έκαναν το ίδιο αλλά δεν είχαν 
αυτήν την εξέλιξη. 

- Έκαναν γρήγορα οικογένεια. 
- Και άλλοι έκαναν ακριβώς το ίδιο. Δεν είχαν 

μόρφωση, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε 
όλο τον κόσμο. 

- Τότε, πού είναι η διαφορά σ’ αυτήν την 
περίπτωση; 

Η δική μας γνώμη εστιάζει στο συμφέρον. Αυτή η 
λέξη είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Η σημερινή 
της έννοια την κατατάσσει σε κάτι το εντελώς 



ιδιοτελές, το φτηνό και ατομικό. Κι όμως, τα 
πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. 
Ας δούμε πρώτα απ’ όλα την ίδια τη λέξη και το 
νόημα που έχει στην ελληνική γλώσσα. Τι δηλώνει; 
Δηλώνει το φέρον αυτό που κάποιος «κουβαλάει», 
«φορτώνεται», «μεταφέρει» είτε ως βάρος είτε ως 
απόλαυση. Υπάρχει όμως και το συν που δηλώνει 
ότι αυτό το φορτίο αναφέρεται σε τουλάχιστον δύο 
άτομα. Είναι κάτι που τελικά αφορά τουλάχιστον 
δύο ανθρώπους. Στο γάμο υπάρχουν αυτοί οι δύο 
άνθρωποι και πρέπει να έχουν κάτι που από κοινού 
θα υπομένουν ή θα απολαμβάνουν. 
Η κοινή γνώμη θέλει τον γάμο γενικά για την 
απόκτηση οικογένειας αλλά αυτός είναι ο πρώτος 
μόνο σκοπός που πραγματοποιείται σχετικά εύκολα. 
Εκείνο που πρέπει να ακολουθεί μέσα σε ένα γάμο 
είναι η απόλαυση, η ευχαρίστηση, σε όλα τα επίπεδα 
κι αυτή να συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της 
οικογένειας. Προηγούνται όμως οι πρωταγωνιστές, 
το ζευγάρι, αφού αυτοί ρυθμίζουν με τις σκέψεις και 
τις πράξεις τους τη συνέχεια της οικογένειας. 
Το συμφέρον είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο και 
απαιτητικό έργο. Τολμάμε να πούμε πως αν ένας 
γάμος δεν έχει υπαρκτό και ξεκάθαρο συμφέρον, 
τότε ίσως είναι καλύτερα να μην γίνεται αυτός ο 
γάμος. 
Ο Φάνης και η Θεώνη είχαν μια επιχείρηση, αυτήν 
που τους επέτρεπε να ζουν με άνεση, να 



σπουδάσουν τα παιδιά τους. Πολύ σωστά έβαλε 
πάνω από όλα η Θεώνη αυτό το συμφέρον και όχι 
τις παρατυπίες του άνδρα της. Σωστά έπραξε και ο 
Φάνης, που το ίδιο συμφέρον τον κράτησε μακριά 
από κάθε πρόσκαιρο και περαστικό θηλυκό. Το 
κοινό τους συμφέρον τούς κράτησε ζεστούς στο δικό 
τους επίπεδο όπως και αυτό της παρέας τους. 
Μπορούσαν να χαίρονται ο ένας τον άλλο και οι δύο 
τους φίλους τους. Αυτό είναι μια μορφή επιτυχούς 
συμβίωσης. 
Ο ανταγωνισμός και ο εγωισμός που συχνά 
συνοδεύονται από δεικτικές παρατηρήσεις και 
μεγαλόστομα ηθικά κηρύγματα ποτέ δεν βοήθησαν. 
Υπάρχουν μάλιστα πολλές περιπτώσεις που έγιναν 
αφορμή να δυσχεράνουν τα πράγματα, που έθιξαν 
τον άλλον βαθιά μέσα στην καρδιά του και όντας 
αυτός αδύναμος ή απρόσεκτος το εξέλαβε 
διαφορετικά (προσωπική ευθιξία) και η υπόθεση 
τους ναυάγησε οριστικά. 
Σ’ αυτό το σημείο νομίζουμε πως πρέπει να γίνει 
ξεκάθαρο το θέμα της συζυγικής πορνείας. 

Αναφερόμαστε στο γάμο που επιτρέπει σε μια 
σύζυγο να συμπεριφέρεται ως πόρνη δηλαδή να 
θεωρεί πως αμείβεται. Γι αυτό και παραμένει δίπλα 
σε έναν άνδρα. Τα χρήματα του άνδρα πιθανώς να 
τής επιτρέπουν μια άνετη ή επιδεικτική ζωή. Μπορεί 
πάλι να είναι τέτοια η κοινωνική θέση του συζύγου 
που επιδιώκει τη θέση δίπλα του. Όπως και να είναι, 
αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγκαταλέγεται στα 



του γάμου. Αυτές οι περιπτώσεις δυστυχώς δεν είναι 
λίγες. 
 

Και η επόμενη ιστορία είναι σχετική με το 
συμφέρον. 
Ο πρώτος έρωτας της Χ παρουσιάστηκε κατά τη 
διάρκεια των εφηβικών της χρόνων και παρέμεινε 
πλατωνικός και ανικανοποίητος. 
Ο δεύτερος έρωτας της ήταν μια όμορφη περιπέτεια 
επιβεβαίωσης της γυναικείας φιλαρέσκειας αλλά 
έληξε κι αυτός γρήγορα γιατί ο φίλος της ήταν 
μικρότερος σε ηλικία από εκείνη. Η λογική 
επεκράτησε και απομακρύνθηκε από τον νεότερο 
άντρα, όταν παρουσιάστηκε στη ζωή της αυτό που 
λέει ο κόσμος «κελεπούρι» Η ίδια υπήρξε 
αναποφάσιστη αλλά πιέστηκε πολύ από τους δικούς 
της, φίλους και συγγενείς, να τερματίσει τη 
συναρπαστική περιπέτεια με το νεαρό και να 
ενδώσει στη νέα σχέση που είχε την προοπτική του 
πετυχημένου γάμου. Ο υποψήφιος γαμπρός 
προέρχονταν από πλούσια οικογένεια, με 
επαγγελματική προοπτική, εμφανίσιμος, ευγενικός, 
νέος, αυτό που λέμε, με δύο λόγια «καλό παιδί». 
Βούλιαξε λοιπόν η Χ τον έρωτά της για το νεαρό 
στα βαθιά νερά, στη θάλασσα της σιγουριάς ενός 
πολλά υποσχόμενου επικείμενου γάμου. Στα πρώτα 
χρόνια του γάμου τους, το ζευγάρι πάλεψε να 
σταδιοδρομήσει επαγγελματικά, καθένας στον τομέα 



του, και παράλληλα να κατακτήσουν τους κοινούς 
οικονομικούς στόχους που είχαν θέσει. Τα πράγματα 
πήγαν καλά και έδειξαν τέτοια αφοσίωση στους 
στόχους τους που γρήγορα οδηγήθηκαν στην 
επιτυχία. Κάπου όμως εκεί στη μέση της διαδρομής 
διέκριναν πως στη ζωή τους υπήρχε καταπίεση. 
Εκείνος δεν άντεχε τη «σπατάλη» της και εκείνη την 
«τσιγκουνιά» του. Ακολούθησαν χρόνια άχρωμης 
ρουτίνας με περιόδους αφόρητης γκρίνιας. Μάλλον 
αυτό ήταν η αιτία που την οδήγησε Χ σε μια 
εξωσυζυγική σχέση και έζησε ένα ακόμα πρόσκαιρο 
ερωτικό σκίρτημα. Εκείνος θιγμένος και με 
πληγωμένο εγωισμό αντέδρασε σαν ανήμερο θηρίο, 
διαλύοντας τα πάντα και με μίσος «την στράγγιξε» 
ποικιλοτρόπως τα επόμενα χρόνια. 
Όταν εκείνος έφτιαξε νέα οικογένεια, τότε μπόρεσε 
κι εκείνη να ορθοποδήσει και να αναζητήσει νέες 
σχέσεις. Επειδή όμως ήταν συναισθηματικά 
φορτισμένη, τα επόμενα χρόνια μπλοκαρίστηκε σε 
φαινομενικές και πολλά υποσχόμενες σχέσεις, που 
όμως μετά από λίγους μήνες έσκαγαν σαν 
σαπουνόφουσκες. Μη μπορώντας έγκαιρα να φύγει, 
συνέχιζε να επενδύει και να βαλτώνει σε χαμένες 
ιστορίες. Έτσι έχασε όλα της τα υπάρχοντα επειδή 
συναισθηματικά ενέδιδε στις «ανάγκες» εκείνων που 
ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. 
Η Χ κατάλαβε ότι δεν είχε τίποτα άλλο να χάσει και 
τότε αποφάσισε να σταθεί στα πόδια της και να 



πάρει τη ζωή στα χέρια της. Ήταν ήδη σαράντα 
οκτώ ετών. 
Αντικρίζοντας με δέος το υπόλοιπο του βίου της, 
κατάλαβε πως έπρεπε να είναι αποφασισμένη και 
συνειδητοποιημένη. Έπρεπε επιτέλους να επιλέξει 
με βάση τη λογική που θα της υπαγορεύσει το  
συμφέρον της για τον επόμενο άνδρα στο δρόμο της. 
Η Χ έχασε αρκετό από τον επίγειο χρόνο της και 
πάρα πολλά από τα όνειρα της πριν καταλάβει το 
αυτονόητο. Ότι πρέπει δηλαδή να έχεις ξεκάθαρο 
στόχο πριν μπεις σε μια διαδικασία με κάποιον 
άλλον. Το να καταθέτεις περισσότερο ή μόνο 
συναίσθημα σε μια τέτοια συνεργασία, δεν είναι και 
πολύ έξυπνη ιδέα. 
Αλλά τι είναι αυτό που κάνει πάρα πολλούς 
ανθρώπους να προτιμούν το συναίσθημα από τη 
λογική; Γιατί, τελικά, σχεδόν όλοι μας έχουμε 
κάποιες συναισθηματικές βυθίσεις σε κάποιες 
στιγμές της ζωής μας; 
Η απάντηση είναι βιολογικής προέλευσης. Έχετε 
παρατηρήσει τις συνέπειες ενός καθαρού γέλιου και 
μάλιστα αγνού και έντονου; Μόλις συνέλθετε από 
ένα τέτοιο γέλιο αισθάνεστε όμορφα, χαλαρά. Είναι 
μια κατάσταση πολύ ευεργετική για τους 
γελαστικούς μύες αλλά και για το σώμα. 
Ακριβώς το ίδιο νιώθουμε με το έντονο αγνό κλάμα. 
Μετά από ένα γερό κλάμα, ο οργανισμός 
αναζωογονείται. 



Κλάψτε και γελάστε πολύ στη ζωή σας, κάνει καλό. 
Σας συνιστούμε, όταν είσαστε μόνοι σας να 
χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας, να πλάσετε μια 
κωμική ιστορία ή μια πολύ λυπητερή και να πιέσετε 
τον εαυτό σας να συμμετάσχει μέχρι να φτάσετε σε 
επίπεδα τέτοιας συγκίνησης, ώστε να γελάσετε ή να 
κλάψετε. Μετά θα νιώσετε όπως και τα μικρά 
παιδιά. 
Να φτάνετε λοιπόν σε συναισθηματικά επίπεδα αλλά 
από μόνοι σας. Σε καμιά περίπτωση δεν εννοούμε 
πως θα επιτρέψετε σε κάποιον άλλον να σας φέρει 
σε μια κακή συναισθηματική φόρτιση. Όπου υπάρχει 
μια σχέση με κάποιον άλλο άνθρωπο, να θυμάστε: 
το κλάμα βλάπτει σοβαρά την υγεία σας. Μπορείτε 
όμως να γελάτε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
Μπορεί να γίνει με έναν απλό τρόπο: λέτε στον 
εαυτό σας πως σ’ αυτήν τη σχέση μπαίνω για να 
ευχαριστηθώ και να ευχαριστήσω φυσικά το ταίρι 
μου. Δεν θα επιτρέψω στο ταίρι μου να μου 
δημιουργήσει κατάσταση για κλάματα. Αυτά τα λέτε 
στον εαυτό σας. Στο ταίρι σας λέτε πως δεν 
ανεχόσαστε να σας φέρει σε συναισθηματική 
αστάθεια που θα έχει ως συνέπεια να βλάπτεται το 
συμφέρον σας. Δεν πρέπει να σας θεωρεί σαν κάτι 
το δεδομένο και αναλλοίωτο. Θα χρειαστεί αυτό να 
το επαναλαμβάνετε πολύ συχνά στο ξεκίνημα μιας 
ερωτικής σχέσης. Ξέρετε, η επανάληψη είναι η 
μητέρα της γνώσης. 



Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί κάποιος να 
είναι τόσο … συμφεροντολόγος. Η απάντηση δεν 
είναι δύσκολη και δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη 
στους πολλούς. Οι πολλοί αγνοούν το συμφέρον 
τους. Καλά – καλά δεν ξέρουν ποιοι είναι, τι είναι, 
από πού έρχονται και κυρίως πού θέλουν να 
φτάσουν. 
Στα νέα παιδιά, εκεί κάπου στα δέκα πέντε έως 
είκοσι χρόνια τους, αυτά τα θέματα φαντάζουν 
βουνά, σαν τα Ιμαλάια. Η βιασύνη να μπουν στον 
κόσμο των μεγάλων, να γευτούν τις ερωτικές 
λιχουδιές, να νιώσουν γρήγορα την ηδονή του 
κορμιού, να αποκτήσουν την αυτό-εκτίμηση που 
πηγάζει από το «τα κατάφερα» δυστυχώς δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για σκέψη. Το μεγαλύτερο 
δυστύχημα είναι πως δεν βοηθάνε οι γονείς. 
Βρίσκονται κι αυτοί σε ένα αντίστοιχο δικό τους 
τέλμα. Ούτε βέβαια υπάρχουν οι απαραίτητοι 
κοινωνικοί θεσμοί ή τα ειδικά μαθήματα κάπου εκεί 
στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, όπως θα 
έπρεπε. Πιο πολύ ενδιαφερόμαστε για Μαθηματικά, 
Φυσική και Ξένες γλώσσες παρά για το πώς θα 
πετύχουν τα παιδιά μας στην ίδια τη ζωή τους. 
Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν και ως ενήλικες πια 
εξακολουθούν να ζουν στην άγνοια του πραγματικού 
συμφέροντος. Δημιουργούν σχέσεις που έχουν 
κριτήρια σχετικά με αρώματα, χτενίσματα, 
μπλουζάκια, συνήθειες του καιρού και στυλ παρά με 
αξίες και προσωπικά χαρίσματα. Το εξωτερικό 



παρουσιαστικό δυστυχώς είναι συχνά το μοναδικό 
κριτήριο. 
Οι ερωτικές συντροφιές είναι καλές στις γελαστές 
τους στιγμές. Εκεί όλα φαίνονται όμορφα και 
ιδανικά. Ποιος ή ποια ενδιαφέρεται να δει το 
υποψήφιο ταίρι του σε κατάσταση θυμού, οργής, 
πόνου, πανικού; Βεβαίως κανένας. 
Κι όμως όλες αυτές οι άσχημες καταστάσεις 
υπάρχουν στη ζωή μας και δυστυχώς είναι οι 
περισσότερες. Ποιος όμως μαθαίνει να τις χειρίζεται 
σωστά; Ποιος αντιλαμβάνεται πως μέσα από μια 
κακή στιγμή μπορεί να γεννηθεί μια άλλη πολύ 
καλύτερη; Ποιος καταλαβαίνει πως το καλό και το 
κακό είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα; Το ένα 
διαδέχεται το άλλο, οι μπόρες δεν διαρκούν για 
πάντα ούτε βέβαια κι οι ηλιόλουστες μέρες; 
Το σωκρατικό γνώθι σ’αυτόν λέει τα πάντα. Είναι 
όλα αυτά που πρέπει κάποιος να έχει υπόψη του πριν 
καν ανοίξει τα μάτια του και επιχειρήσει το 
οτιδήποτε καθημερινό. 
Απαντάμε λοιπόν στον κοινό νου, που θέλει τους 
ανθρώπους να είναι συναισθηματικοί, δεκτικοί 
αισθημάτων, καλοθελητές στον πόνο και στη 
δυστυχία, πως όλα αυτά δεν είναι συμφέρον. Αργά ή 
γρήγορα θα τον φέρουν μπροστά σε προβλήματα 
που δεν λύνονται με κλάματα ούτε βέβαια με 
αφορισμούς ή αδικαιολόγητους εγωιστικούς 
μηχανισμούς. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να 



ενδιαφέρεσαι για το συμφέρον σου, που όπως 
είπαμε, μπορεί να είναι κοινό μ’ έναν άλλο άνθρωπο. 
Τότε και μόνο τότε η αρμονική συμβίωση 
μετουσιώνεται σε πραγματικότητα, που μπορεί να 
έχει συνέχεια.  
Υπάρχει τρόπος να διαπιστώσει κανείς αν πράγματι 
εξυπηρετείται αυτό το κοινό συμφέρον; Μα και 
βέβαια υπάρχει. Είναι το γέλιο, η άλλη μάσκα του 
θεατρικού συμβόλου. Γελάτε και οι δύο σας με τους 
εαυτούς σας, τους συγγενείς σας και τους φίλους 
σας; Αν ναι, μην ανησυχείτε, το συμφέρον σας 
εξυπηρετείται μια χαρά. 
Μπορεί αυτή η απλή συνταγή να εξασφαλίσει το 
μέλλον; Μα και βέβαια μπορεί. Αρκεί ούτε μια 
στιγμή να μην ξεχάσετε τι είναι αυτό που σας 
συμφέρει και πώς εσείς και το ταίρι σας θα το 
υπηρετήσετε καλύτερα. Το να προσπαθεί κανείς με 
το ταίρι του για ένα κοινό συμφέρον, να προσέχουν 
και οι δύο δηλαδή μήπως αυτό το συμφέρον κάπου 
χάνει ή από κάπου κινδυνεύει, τότε αυτό μπορείτε 
άνετα να το ονομάσετε αγάπη. Προσέχετε το κοινό 
σας συμφέρον και οι δύο σας είσαστε οι πολύτιμοι, 
μοναδικοί αρωγοί και φρουροί του. Γι αυτό δέχεστε, 
αποδέχεστε και τελικά αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Ο 
Ιησούς είπε: να αγαπάτε τον άλλον όπως τον εαυτό 
σας. Ποιο είναι τελικά το όφελος στον εαυτό μας, αν 
δεν είναι όλα εκείνα τα πράγματα και οι καταστάσεις 
που μας κάνουν ευτυχισμένους, χαρούμενους, υγιείς, 
δημιουργικούς και κοινωνικούς ανθρώπους; 



Ερμηνεύοντας τον Ιησού, θα λέγαμε (έχετε 
συμφέρον) να αγαπάτε τον άλλον όπως αγαπάτε 
(το συμφέρον για) τον εαυτό σας. 

Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι κάτι το 
μονοδιάστατο, γι αυτό δεν υπάρχει μια συνταγή να 
αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δυστυχώς αυτές οι 
σχέσεις έχουν περισσότερα από ένα επίπεδα 
εφαρμογής και το πλέον κοινό επίπεδο είναι στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Σε αυτό το επίπεδο 
βρίσκονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι το 
επίπεδο των επιφανειακών σχέσεων και γάμων. 
Αυτών που απλά επιπλέουν για όσο χρόνο μπορούν. 
Όταν τα πράγματα είναι καλά, στην ηρεμία του 
νερού, όλα εξελίσσονται ήρεμα. Υπάρχουν όμως και 
κυματισμοί. Σπάνια διαρκεί η νηνεμία. Το πιο 
ελαφρύ αεράκι προκαλεί απαλές ρυτιδώσεις στην 
επιφάνεια του νερού και αυτές είναι ικανές να 
κάνουν την καθημερινότητα της σχέσης ή του 
έγγαμου βίου να αναπηδά κάθε τόσο. 
Όσο ο κυματισμός δυναμώνει τόσο περισσότερο 
«μούσκεμα» γίνεται αυτή η συμβίωση. Στα ισχυρά 
κύματα οι διαφορές είναι πια τόσο μεγάλες που ο 
ένας αισθάνεται πως βρίσκεται στο υψηλότερο 
σημείο του κύματος κι ο άλλος στο χαμηλότερο. Οι 
διαφορές είναι πια ορατές. 
Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που κατάφεραν να 
κρατήσουν τη σχέση τους πιο πάνω από το νερό. Σε 
αυτήν την κατηγορία φαίνεται πως το σωσίβιο είναι 
το κατάλληλο υπόβαθρο, η παιδεία, η κουλτούρα, η 



πραγματική αίσθηση της αγάπης και του 
συμφέροντος που στηρίζει μια τέτοια προσπάθεια. 
Αυτές οι σχέσεις είναι λιγοστές κι ίσως να είναι η 
εξαίρεση του κανόνα. 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν όλοι εκείνοι που 
διατηρούν μια σχέση εξ ολοκλήρου κάτω από την 
επιφάνεια του νερού, εκεί που τα υπόγεια ρεύματα 
κυριαρχούν και καθορίζουν τα πάντα. 
Τα διαζύγια που συμβαίνουν και θεωρούνται 
φυσιολογικά σε πλήθος είναι εκείνα που οφείλονται 
στους μεγάλους κυματισμούς, εκεί που οι άνθρωποι 
δοκιμάζονται πολύ και σκληρά. Κάποιοι δεν 
αντέχουν αυτούς τους έντονους κυματισμούς. Η 
ένταση των κυμάτων απομακρύνει τον ένα από τον 
άλλο, οι παίχτες αποξενώνονται, χάνονται και 
κάποτε αποχωρούν. Το  παιχνίδι τελείωσε. 
Οι υπόγειες σχέσεις  δίνουν κάπου 30% περισσότερα 
διαζύγια από την προηγούμενη κατηγορία. Παρόλο 
που και οι δύο σύζυγοι είναι καλοί στις μπηχτές, στις 
δολοπλοκίες και σε όλα αυτά τα κόλπα και τα 

χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ωστόσο δεν αντέχουν 
πολύ ο ένας τον άλλον και γρήγορα βγαίνουν knock 

out. 

Στις σχέσεις που βρίσκονται πάνω από την 
επιφάνεια του νερού δεν παρατηρούνται συχνά 
διαζύγια. Αυτή η κατηγορία είναι η πλέον σταθερή 
και προφανώς οι άνθρωποι έχουν τρόπο να 
απορροφούν τους κραδασμούς της καθημερινότητας. 



Φυσικά, εκτός από τον τρόπο, διαθέτουν και ένα 
πλάνο. Ένα πλάνο που ακολουθούν πιστά, για να 
εξυπηρετούν το κοινό τους συμφέρον. Όσο 
περισσότερο τούς απασχολεί αυτό δηλαδή όσο 
περισσότερες ώρες κάθε ημέρα τούς κρατά σε κοινή 
πορεία, τόσο πιο σταθερή και γερά θεμελιωμένη 
είναι η συμβίωση τους. 
Αντίθετα, όπου απουσιάζει ένα πλάνο για την 
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, οι άνθρωποι 
απομονώνονται. Μοιάζουν να αυτοσχεδιάζουν. Είναι 
σαν κάτι ερασιτέχνες πυροσβέστες που ρίχνουν νερό 
όπου πιάσει φωτιά, απροετοίμαστα, ασυντόνιστα, 
πρόχειρα και βιαστικά χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης 
της κρίσης που τους έχει εγκλωβίσει. 
Θα δώσουμε μερικά παραδείγματα. 
Είναι γνωστό πως οι βασικές ανάγκες όλων των 
ανθρώπων κατηγοριοποιούνται σε ύπνο, τροφή, 
διασκέδαση, ψυχαγωγία και sex. 

Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν έναν ύπνο 
ανεξάρτητο, μόνοι τους, χωρίς μεταμεσονύχτιες 
ξαφνικές αγκαλίτσες και ερωτικά ζουζουνίσματα 
από τον σύντροφο. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί 
που αισθάνονται άδειοι έως φοβισμένοι, αν δίπλα 
τους δεν υπάρχει ενεργά ο άλλος. 

Υπάρχουν άτομα που απολαμβάνουν το φαγητό τους 
με μουσικά ακούσματα ή παρακολουθούν 
ταυτόχρονα την τηλεόραση. Προφανώς σε μια 
τέτοια περίπτωση ο άλλος δεν παίζει σπουδαίο ρόλο, 



για να μην πούμε πως η παρουσία του ίσως να 
θεωρείται και ενοχλητική. Υπάρχουν όμως κι αυτοί 
που δεν έχουν την ευχαρίστηση του φαγητού, αν 
απέναντι τους δεν έχουν το σύντροφο της ζωής τους. 
Σε αυτές τις μοναχικές στιγμές, το φαγητό 
«κατεβαίνει» δύσκολα κι αυτό το μόνος στο τραπέζι 
(χωρίς τον συν–τροφο) είναι φανερά μια «ανάλατη» 
κατάσταση. 
Στη διασκέδαση τα πράγματα είναι κάπως πιο 
πολύπλοκα. Διασκεδάζω σημαίνει σκορπάω όλα 
αυτά που με φόρτισαν. Επομένως η διασκέδαση 
σπάνια είναι κοινή υπόθεση, αφού δεν μας πιέζουν 

τα ίδια πράγματα ούτε στον ίδιο βαθμό. Για κάποιον, 
ένα απλό τραγούδι στο ραδιόφωνο είναι αρκετό, για 
να χαλαρώσει. Σε άλλον, μια βόλτα στην παραλία 
δρα ευεργετικά και σε έναν τρίτο, η απλή 
περιπλάνηση στις βιτρίνες των καταστημάτων είναι 
κάτι το απαραίτητο. Δεν διασκεδάζουν λοιπόν όλοι 
με κοινά πράγματα. Εδώ χρειάζεται να δώσουμε 
λίγη προσοχή, για να ανακαλυφτούν τα κοινά 
σημεία. Αν όμως αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν κοινά 
σημεία, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η διασκέδαση 
μπορεί να είναι – και συχνά είναι – μια προσωπική 
διαδικασία. Γι αυτό υπάρχουν οι παρέες. Οι ανδρικές 
και οι γυναικείες παρέες είναι ότι πρέπει, για να 
εξυπηρετηθούν τέτοιες ανάγκες.  
Η ψυχαγωγία είναι ακόμα πιο δύσκολη ανάγκη, 
αφού οι ψυχικές καταστάσεις δεν είναι ούτε όμοιες 
ούτε βέβαια κοινές με άλλους. Τα βιώματα καθενός 



είναι μοναδικά, οι ανάγκες που προκύπτουν από 
αυτά είναι επίσης μοναδικές. Πώς να βρεθεί ο κοινός 
τόπος; Δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο. Σε κάποιον, 
ένα βιβλίο είναι προτιμότερο από μια ταινία ή μια 
ουσιαστική παρέα. Σ’ αυτήν την περίπτωση 
συμβαίνουν τα πλέον ανόμοια πράγματα. Γι αυτό 
τολμάμε να πούμε πως, κάθε άνθρωπος πρέπει να 
διαθέτει έναν ατομικό χώρο και χρόνο. Δεν έχει 
σημασία αν θα είναι ένα δωμάτιο ή ένα συρτάρι, 
αυτός ο χώρος. Αν θα είναι δέκα λεπτά της ώρας ή 
τρία ολόκληρα απογεύματα την εβδομάδα, ο 
αντίστοιχος ατομικός χρόνος. Σημασία έχει αυτός ο 
χώρος και ο χρόνος να είναι απόλυτα κατανοητός 
και κυρίως σεβαστός από τον άλλο σύντροφο. 
Υπάρχει και κάτι ακόμα που συντελεί σ’ αυτές τις 
σκέψεις. Το σύμπαν είναι για εμάς τους ανθρώπους 
ένα απλό συναίσθημα. Ίσως να απορήσετε αλλά 
πραγματικά αυτό συμβαίνει. Η εξήγηση είναι απλή. 
Οι αισθήσεις μας, συνεπικουρούμενες από τα πλέον 
σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα των τελευταίων 
πενήντα ετών, έχουν αντιληφτεί και κατανοήσει 
μόνο το 4% του χώρου γύρω από τη Γη. Για το 
υπόλοιπο, που είναι και το συντριπτικά μεγαλύτερο 
κομμάτι, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα αφού δεν 
μπορούμε να «δούμε» ούτε να «ακούσουμε» κάτι 
απ’ αυτό. Να πως περιγράφει ο καθηγητής 
Γραμματικάκης το σύμπαν: … το ίδιο το Σύμπαν 
είναι ένα παραμύθι, και μάλιστα χωρίς τελειωμό. Έχει 
ωστόσο γραφεί στη γλώσσα των φυσικών νόμων και 



οι σελίδες του διαρκώς αποκρυπτογραφούνται. 
Ολοένα όμως ανακαλύπτονται καινούριες. Αν υπάρχει 
ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό στο παραμύθι του 
Σύμπαντος, είναι ότι ο συγγραφέας του παραμένει 
πάντοτε άγνωστος ... Ασφαλώς δεν είναι παραμύθι 
όλη η ιστορία με τα αστέρια, τους γαλαξίες και τις 
άγνωστες περιοχές των μαύρων οπών. Αλλά δεν 
γνωρίζουμε τον δημιουργό του, ούτε το στυλ του 
ούτε βέβαια τις προθέσεις του. Κάθε συγγραφέας 
κάτι δείχνει μέσα από το έργο του. Αυτός, ο 
συγγραφέας του Σύμπαντος, άραγε τι να θέλει να 
μάς πει; 
Αν ρωτήσουμε τι χρώμα έχει ο ουράνιος θόλος, οι 
απλοί άνθρωποι (δηλαδή αυτοί που δεν γνωρίζουν) 
θα μας απαντήσουν πως έχει μπλε χρώμα. Κι όμως ο 
ουράνιος θόλος είναι σκοτεινός. Ωστόσο οι 
περισσότεροι θέλουν να είναι μπλε. Πόσο σοβαρά 
λοιπόν μπορεί να είναι τα όποια συμπεράσματα του 
μέσου ανθρώπου γι αυτόν τον χώρο πέρα από τη Γη; 
Δεν είναι σοβαρά. Έτσι μάλλον εξηγείται γιατί οι 
ποιητές και οι ερωτευμένοι (οι ποιητές είναι μόνιμα 
ερωτευμένοι και οι ερωτευμένοι τα βλέπουν όλα 
όμορφα και ποιητικά) αναφέρονται τόσο συχνά στα 
αστέρια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω με 
πολύ ρομαντισμό και νοσταλγία. 
Εκεί, στο απέραντο διάστημα η βαρύτητα συνεχώς 

πιέζει την ύλη και ουσιαστικά αυτή είναι η 
γενεσιουργός δύναμη και αιτία που αναγκάζει τα 
απλά χημικά στοιχεία (όπως το υδρογόνο) να 



μετουσιώνονται σε άλλα πιο σύνθετα (όπως ο 
άνθρακας). Συμβαίνει πάντοτε μια συνεχής δράση. 
Είναι αυτό που έκανε τον Ηράκλειτο να δηλώσει «τα 
πάντα ρει και ουδέν μένει». Ο άνθρωπος, ως ύλη, 
είναι ένα από τα παράγωγα στοιχεία αυτής της 
διαδικασίας, προϊόν κι αυτός των συνεχώς 
ασκούμενων βαρυτικών δυνάμεων. Πώς είναι 
δυνατόν να τον θεωρήσουμε ως κάτι το σταθερό; Κι 
αυτός κάτω από πίεση συνεχώς αλλάζει σε κάτι 
άλλο. Σε κάθε λεπτό της ζωής μας μόνο το δέρμα 
μας αποβάλλει πάνω από 300.000 κύτταρα, τα οποία 
φυσικά έχουν αντικατασταθεί από άλλα νέα. Οι 
αλλαγές είναι τεράστιες. Μπορεί εδώ να μην 
υπάρχουν ισχυρές και βίαιες πυρηνικές αντιδράσεις 
αλλά όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων 
εντυπωσιακών αλλαγών στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Ξαφνικά το «αρνί» γίνεται «θεριό». Η 
δημιουργία παντού, φυσικά και στον άνθρωπο, είναι 
μια διαδικασία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. 
Δεν έχει τελειώσει. Δυστυχώς κανείς δεν γνωρίζει 
περισσότερα και γι αυτό δεν μπορούμε να απαιτούμε 
σταθερότητα γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος, 
τη νέκρωση, τον θάνατο της ύλης. Τι είμαστε χωρίς 
ύλη; Πόσοι έτοιμοι είμαστε για κάτι άλλο; Όλα όσα 
γνωρίζουμε συνεχώς αλλάζουν. Τι μένει τότε;  
Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι, το sex. Από 
πολύ μικρή ηλικία είμαστε μπερδεμένοι σχετικά με 
το sex. Με διάφορες έννοιες και υπονοούμενα οι 
γονείς κατάφεραν, χρόνια τώρα, να το αναδείξουν σε 



ένοχο μυστικό μέχρι και αποτρόπαιο έγκλημα. Γι 
αυτόν το λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται 
υπό την κατοχή έμμονων ιδεών και ανομολόγητων 
πόθων. Κι όμως το «καλό» sex δεν είναι παρά η 
επιβεβαίωση πως οι βασικές ανάγκες κάθε 
ανθρώπου έχουν ικανοποιηθεί επαρκώς. 
Ποια ποιότητα να περιμένεις στο sex από κάποιον 
που δεν ευχαριστείται τον ύπνο, είναι πεινασμένος ή 
παραμένει φορτισμένος από τα καθημερινά του 
καθήκοντα και πιεσμένος από χρόνιες και άσχημες 
καταστάσεις; Το sex πρέπει να μοιάζει ως μια 
χαρούμενη και ευχάριστη πληρωμή στο ταμείο του 
καταστήματος, στο οποίο επιτέλους βρήκες αυτό 
που ζητούσες σε ποιότητα, μέγεθος, χρώμα και τιμή. 
Κάθε φορά που κάποιος αισθάνεται ικανοποιημένος 
με τη ζωή του (δηλαδή με τις ανάγκες της ζωής του), 
τότε είναι σε θέση να απολαύσει και το sex με το 
ταίρι του. 
Σίγουρα γνωρίζετε κάποιους που δεν έχουν sex στη 
ζωή τους για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Δικαιολογίες γι αυτό θα ακούσετε πολλές. Μην 
πιστέψετε όμως καμιά απ’ αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι 
συμβαίνει να έχουν πρόσκαιρα ή μόνιμα παράπονα 
σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ανάγκες, που 
αναφέραμε και αναλύσαμε παραπάνω. Αυτός είναι ο 
λόγος που δεν νιώθουν έτοιμοι ή δεν έχουν διάθεση 
για το sex. Νιώθουν, μέσα τους, πως δεν τους αξίζει, 
αφού κάτι άλλο παραμένει σε εκκρεμότητα. Το ίδιο 
ισχύει ακόμα κι όταν προβάλλουν ηθικούς λόγους. 



Στην άλλη άκρη του ίδιου σχοινιού υπάρχουν οι 
θιασώτες του καθημερινού και διαρκούς sex. Εδώ 
υποβόσκουν δύο κατηγορίες: οι ειλικρινείς και οι 
υποκρινόμενοι. 
Οι πρώτοι, είναι όλοι αυτοί που πραγματικά 
ικανοποιούνται με τα ελάχιστα σε πάρα πολλά 
πράγματα, δηλαδή λίγος ύπνος, λίγο φαγητό, λίγη 
διασκέδαση και ψυχαγωγία. Δεν απαιτούν πολλά και 
πολύπλοκα πράγματα. Είναι επαρκείς και 
ολιγαρκείς. Στην ουσία δεν λείπουν από αυτούς τους 
ανθρώπους πολλά πράγματα. Είναι οι πλούσιοι της 
ζωής. Αυτοί είναι τελικά οι κερδισμένοι, χαίρονται 
όλες τις φάσεις της ζωής, ανεπηρέαστοι από άλλα. 
Αυτό φαίνεται και στο sex όπου εκεί όλα είναι απλά 
και το απολαμβάνουν ανέμελα. 
Οι άλλοι, οι υποκρινόμενοι, είναι μια θλιβερή 
ανθρώπινη υποκατηγορία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
είναι ελλιπέστατοι σε πολλούς τομείς. Δεν 
επιτρέπουν όμως να φανεί κάτι τέτοιο, γι αυτό 
υποκρίνονται πως οι ανάγκες τους καλύπτονται από 
ειδικά ενδιαφέροντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 
άνθρωποι αυτοί, έχουν ένα κάπως έντονο και 
πολυποίκιλο ενδιαφέρον για καλλιτεχνικά, αθλητικά, 
φιλοσοφικά, υπαρξιακά ή επαγγελματικά σπορ. Όλα 
αυτά είναι το προπέτασμα καπνού, αυτό με το οποίο 
ελπίζουν να καλύψουν τις αληθινές αιτίες των κενών 
τους. Είναι φανερό πως με τέτοια άτομα δεν μπορεί 
κανείς να αποκτήσει κοινό συμφέρον και κάθε 



προσπάθεια θα προσκρούσει κάποτε σε έναν «τοίχο» 
αντιδράσεων και διαφωνιών. 
 

Παρατήρηση 

Υπάρχουν πολλά βιβλία που προσπαθούν να περάσουν το 
μήνυμα «να είσαι ο εαυτός σου και τότε όλα θα μπορείς να τα 
απολαμβάνεις χωρίς να χρειάζεσαι κάτι επιπλέον». Όσες 
φορές κι αν ακούσετε αυτήν τη φράση ή όποιες άλλες 
σχετικές, αδιαφορήστε πλήρως. Τι πάει να πει «είμαι εντάξει 
με τον εαυτό μου;» Πότε έμαθα, κατάλαβα τι είμαι; Αφού 
κάθε στιγμή μέσα μου αλλάζουν ένας σωρός από πράγματα κι 
άλλα τόσα αλλάζουν στους άλλους γύρω μου. Πώς μπορεί να 
ξέρουμε τι είμαστε και να ταυτιζόμαστε με αυτό; Όταν λοιπόν 
όλα συνεχώς αλλάζουν – και έτσι πρέπει – τι νόημα έχει να 
επιμένει κάποιος σε σταθερές δομές και θεσμούς; Τέτοιες 
φράσεις και συμβουλές εκτός του ότι υποκρύπτουν έναν 
εγωισμό καταντούν ανούσιος δογματισμός κι όλοι 
καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνουν τέτοιες ενέργειες σε 
απλούς ατελείς ανθρώπους, όπως είμαστε όλοι μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Μονόλυκος 

 

Απ’ όλα τα ζώα του πλανήτη μας, ο λύκος είναι ο 
πιο έξυπνος, ο πιο επίμονος και ο πιο 
αποτελεσματικός κυνηγός. Απ’ αυτό το πανέμορφο 
ζώο προέρχονται τα σκυλιά μας, οι καλύτεροι και 
πιστότεροι φίλοι μας σήμερα. 
Προτιμήσαμε, αυτό το τελευταίο κεφάλαιο του 
δεύτερου μέρους να το αφιερώσουμε στους 
μοναχικούς ανθρώπους. Δεν εννοούμε όσους 
έμειναν μόνοι εξ αιτίας ενός χωρισμού ή ενός 
θανάτου. Δεν εννοούμε επίσης όσους δοκίμασαν, 
έπαθαν, έμαθαν και αποφάσισαν να αποτραβηχτούν 
από μια σχέση συνύπαρξης, αρνούμενοι να 
προχωρήσουν σε κάποια άλλη σχέση. Επίσης 
εξαιρούμε τους μοναχούς και ασκητές κάθε 
δόγματος και θρησκευτικής νοοτροπίας. 
Αντίθετα, θέλουμε να δώσουμε έμφαση και να 
πούμε δύο λόγια για όσους εξ αρχής, αφού το 
σκέφτηκαν, αποφάσισαν να συνεχίσουν μόνοι τους, 



χωρίς τη μόνιμη συντροφιά ενός άλλου ανθρώπου. 
Σ’ αυτό το σημείο, εδώ, θέλουμε να διευκρινίσουμε 
πως δεν πρόκειται για τα άτομα που φοβήθηκαν ή 
δεν τόλμησαν στη ζωή τους. Δεν αναφερόμαστε στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος έχει ένα σωματικό 
ή ψυχολογικό ελάττωμα που μπορεί να τον κάνει να 
νιώθει μειονεκτικά. Οπωσδήποτε όχι. 
Θέλουμε να μιλήσουμε για όλους εκείνους, άνδρες 
και γυναίκες, που έχουν σωματική αρτιότητα. Έχουν 
αρμονία στη σωματική τους διάπλαση. Είναι 
εμφανίσιμα άτομα. Μπορούμε ακόμα να τα 
χαρακτηρίσουμε και όμορφα. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν σπουδές 
ή εμπειρίες, σε ενδιαφέροντες τομείς. Μπορούν να 
αρθρώνουν άψογα τις σκέψεις τους και να μας 
καθηλώνουν με τα επιχειρήματά τους. 
Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ συχνά, είναι αντικείμενο 
κολακευτικών σχολίων, από τους άλλους. Κάνουν 
καλή παρέα. Είναι κοινωνικοί και κοσμικοί. 
Διακριτικοί και εχέμυθοι. Συμπαραστέκονται στον 
διπλανό τους και με διακριτικότητα ακούνε τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες του. Στο χώρο της 
εργασίας τους είναι καλοί συνάδελφοι. Ως 
προϊστάμενοι, φέρονται με τον καλύτερο τρόπο 
στους υφισταμένους τους. Με λίγα λόγια, είναι ότι 
ωραιότερο θα επιθυμούσε ο καθένας μας και η 
καθεμιά μας για σύντροφο. 



Έχουν όμως ένα πολύ βασικό μειονέκτημα: δεν μας 
χρειάζονται. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είμαστε, όλοι 
εμείς που τους τριγυρίζουμε, και έχουν αποφασίσει 
να μας κρατήσουν σε κάποια απόσταση. Γι αυτούς 
τους τύπους και τις τύπισσες, εμείς οι άλλοι είμαστε 
καλοί σε πάρα πολλά πράγματα αλλά εντελώς 
ακατάλληλοι για μια έγγαμη συμβίωση ή μόνιμη 
σχέση μαζί τους. 
Είναι όμως κι αυτοί άνθρωποι, όπως όλοι μας 
άλλωστε, με αδυναμίες και ελαττώματα. Για να 
καλύψουν αυτά τα κενά, έχουν εξοπλιστεί με πολλά 
από τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και έχουν τις 
περισσότερες από τις απαραίτητες γνώσεις, για να 
ζουν και χωρίς μόνιμο σύντροφο. 
Μην πάει ο νους σας πως στερούνται σεξουαλικών 
σχέσεων. Κάθε άλλο. Κάνουν ότι κάνει σχεδόν κάθε 
άνθρωπος αλλά δεν θέλουν να έχουν μόνιμα «μπελά 
στο κεφάλι τους». Είναι απόλυτα κύριοι των 
επιλογών τους όσο αφορά τα θεάματα, τα βιβλία, τα 
μουσικά ακούσματα, τις εκδρομές, τα ταξίδια, τις 
παρέες, τις φιλικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις. 
Δεν ακολουθούν άλλων προγράμματα αλλά 
καταρτίζουν τα δικά τους ή έστω επιλέγουν 
προσεκτικά. Είναι ανεξάρτητοι και ασυμβίβαστοι 
στα περισσότερα πράγματα της ζωής. Δεν 
εμπλέκονται σε βαθιές σχέσεις, γιατί γνωρίζουν τα 
άσχημα σημεία αυτών των σχέσεων. Πάνω από όλα, 
έχουν τον εαυτό τους. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι 
άτομα με εγωκεντρισμό. Δεν γυρίζουν την πλάτη 



στους άλλους. Απλά αγαπούν, προσέχουν και 
φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους. Δεν 
επιτρέπουν σε κανέναν να τους συμπεριφερθεί 
απρεπώς και να τούς δημιουργήσει πρόβλημα. 
Μπορούμε να πούμε με κάθε βεβαιότητα πως για μία 
συνειδητά μοναχική γυναίκα, η ζωή είναι πολύ πιο 
άνετη από ότι για έναν αντίστοιχο άνδρα. Η γυναίκα, 
από τη φύση της, είναι πιο τέλειος οργανισμός, πιο 
υπομονετική, περισσότερο σχολαστική και 
προσαρμόζεται με χάρη στις λεπτομέρειες του 
θέματος που την απασχολεί. Όλα όσα απαιτεί το 
κλασικό νοικοκυριό, είναι παιχνιδάκι γι αυτήν. Όλοι 
γνωρίζουμε τουλάχιστον μια τέτοια γυναίκα. Έχει 
κάθε άνεση να αντεπεξέλθει στις καθημερινές της 
ασχολίες. Ντύνεται προσεκτικά και ταυτόχρονα 
απλά, μιλάει όμορφα και φέρεται πολιτισμένα. 
Η καθημερινότητα για ένα συνειδητά μοναχικό 
άνδρα μπορεί να είναι κάπως πιο δύσκολη. Το 
κλασικό νοικοκυριό δεν είναι από τα καλύτερα 
σημεία του. Ωστόσο υπάρχουν άνδρες που οι 
μαγειρικές τους επιτυχίες καλύπτουν με άνεση το 
καθημερινό τους φαγητό. Μπορεί να μην είναι τόσο 
καλοί στην εσωτερική διακόσμηση αλλά μπορούν 
επαρκώς να διατηρήσουν σ’ ένα σπίτι την ομορφιά. 
Αν μάλιστα υπάρχει κάποια οικονομική άνεση, τα 
πράγματα είναι εξαιρετικά απλά και εύκολα γι 
αυτούς τους άνδρες, αφού μπορούν να έχουν τις 
υπηρεσίες μιας γυναίκας - βοηθού στο σπίτι τους. 



Στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής αυτών των 
μοναχικών ανθρώπων, τότε που οι σωματικές τους 
δυνάμεις είναι στο μέγιστο της απόδοσης, όλα 
εξελίσσονται ομαλά, χωρίς κανένα ιδιαίτερο 
πρόβλημα.  
Πρόβλημα, πάντα σωματικό, υπάρχει όταν η ηλικία 
είναι πάνω από τα εβδομήντα πέντε. Αυτά τα 
προβλήματα ίσως να είναι στην αρχή μόνο κινητικά. 
Αργότερα μπορεί να παρουσιαστούν και άλλου 
είδους προβλήματα, όπως τα χρόνια δηλαδή ο 
διαβήτης, η υπέρταση, η νεφροπάθεια και μερικά 
τέτοια ακόμα. Τότε η μοναξιά καθίσταται 
περισσότερο αφόρητη ίσως και προβληματική. Είναι 
πάντως αξιοσημείωτο πως οι λεγόμενες μοντέρνες 
ψυχικές ασθένειες όπως η άνοια και το αλτσχάιμερ 
δεν τους προτιμούν.  
Για την ηλικία από τα εξήντα πέντε μέχρι τα 
εβδομήντα πέντε, δεν μπορούμε να πούμε πως η 
επιλογή του να είναι κανείς μόνος επιδρά ή 
επιδεινώνει τα τυχόν προβλήματα στην υγεία. Σε 
αυτές τις ηλικίες, τα χρόνια έχουν περάσει, έτσι και 
αλλιώς. Δεν περιμένει κανείς νιάτα. 
Σε μικρότερες ηλικίες όμως, από τα σαράντα μέχρι 
και τα εξήντα, ένα πρόβλημα, που θα αφορά την 
υγεία, ίσως και να αποτελέσει σημείο 
επαναπροσδιορισμού της όλης κατάστασης, σε 
κάποιον που είχε αποφασίσει να ζήσει μόνος του. 
Ακόμα όμως και τότε, όσοι και όσες αποφασίσουν 
αλλαγή πλεύσης, έχουν όλα τα εφόδια να μην 



παραδοθούν αμαχητί. Η απόκτηση παιδιού φαίνεται, 
στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, να μην 
αποτελεί θέμα προτεραιότητας. Αντίθετα, η ουσία 
του άλλου, η ποιότητά του, είναι το πρωτεύον και το 
ζητούμενο. 
Όπως και να έχει όμως, αυτή η περίπτωση των 
ανθρώπων, που εκούσια απέχουν μιας μόνιμα 
συμβατικής σχέσης, δεν είναι κάτι που μπορεί να το 
ακολουθήσουν πολλοί άλλοι. Απαιτεί πάνω από όλα 
γνώση της κατάστασης, επίγνωση των δυσκολιών 
και κυρίως ένα πλάνο με βάση το οποίο θα 
κινηθούν. Όλα αυτά δεν τα συναντάμε στους 
πολλούς. Όπου όμως εμείς συναντήσαμε αυτούς 
τους «επαγγελματίες» μοναχικούς, διαπιστώσαμε 
ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και υπόβαθρο. 
Και τότε αναρωτηθήκαμε. Αν όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι αποκτούν στο μέλλον ένα τέτοιο ανώτερο 
επίπεδο, πόσο πιθανόν είναι να πορευτούν ως 
μοναχικοί; Σε μια τέτοια, υποθετική πάντα, 
περίπτωση, τι γίνεται με τα παιδιά, που θα 
γεννιούνται όλο και λιγότερα; 
Νιώθοντας πως δεν έχουμε τις απαραίτητες δυνάμεις 
και γνώσεις να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, 
τυπικά είμαστε υποχρεωμένοι να χαρακτηρίσουμε 
όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους ως 
ιδιόρρυθμους, αν και βαθιά μέσα μας νιώθουμε πως 
αυτό δεν είναι αλήθεια. 
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