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Το διαζύγιο και πώς να το αποφύγετε  

 

 Είναι  γεγονός ότι  ο  σύγχρονος άνθρωπος πλήττεται  από  

πολλές µάστιγες. Μία απ '  τις πιο  µεγάλες είναι  η  κρίση  της οικο-

γένειας και  ο  τροµακτικός αριθµός διαζυγίων στην Ευρώπη , Η-

νωµένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία κλπ., και  ο  ανησυχητικός 

για την Ελλάδα. Ο β '  παγκόσµιος πόλεµος υπήρξε  βασική  αιτία 

αµφισβήτησης όλων των αξιών. Με  το  τέλος του  πολέµου  αρχίζει  

σιγά σιγά να παρουσιάζεται  το  πρόβληµα των διαζυγίων στον 

κόσµο , για να γιγαντωθεί  σήµερα. Τελευταία στοιχεία της Γιού-

ροστατ , αναφέρουν καταθλιπτικά στοιχεία: ανά 100 γάµους στην 

Ευρωπαϊκή  ένωση  έχουµε  τα παρακάτω διαζύγια. 
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 Σε  µία συνάντηση  µε  µια παλιά µου  µαθήτρια που  σπούδα-

σε  στο  Βέλγιο  µου  είπε : όταν ανέφερα ότι  οι  γονείς µου  ζουν µα-

ζί , όλες οι  βελγίδες κοπέλες της παρέας µου  µε  κοίταξαν µε  απο-

ρία και  µου  είπαν: 

"Σοβαρά; οι  γονείς σου  δεν είναι  χωρισµένοι ;" Γίνεται  κανόνας 

πια οι  διαζευγµένοι  γονείς. 

 

Τα αίτια των διαζυγίων 

 
 Βασική  αιτία κατά τη  γνώµη  µου  είναι  ότι  σήµερα ειδικά οι  

άνθρωποι  έχουν υπερβολικό  εγωϊσµό . Παλιά η  φτώχια, η  ανέχει-

α, οι  πόλεµοι , οι  αρρώστιες κλπ. ταπεινώνανε  τους ανθρώπους 

και  τους κάνανε  ανεκτικούς. Σήµερα η  ευµάρεια, ο  τρόπος µου  

µεγαλώνουν τα παιδιά έχοντας τα πάντα και  που  το  θέληµά τους 

είναι  διαταγή  για τους γονείς, δηµιουργούνται  έτσι  εγωϊστές χα-

ρακτήρςε  που  µαθαίνουν µόνο  να ζητούν, χωρίς να νιώθουν ότι  

πρέπει  και  αυτοί  να δώσουν. Αυτό  γίνεται  και  όταν παντρευτούν. 

Ζητά ο  ένας από  τον άλλον τα πάντα, τις εκδροµές του , τα κατα-

ναλωτικά του  αγαθά, την ευγενική  συµπεριφορά, τη  σωφροσύνη  

και  οικονοµία  από  τον άλλον, χωρίς όµως να προβληµατίζεται  αν 

αυτά που  ζητά, τα δίνει  και  ο  ίδιος. Έτσι  αν έχει  κάποια µικρά 

ελαττώµατα ο  σύντροφός του , εύκολα το  διαλύει , χωρίς να σκέ-

φτεται  αν και  ο  ίδιος έχει  τα ίδια ή  και  χειρότερα ελαττώµατα. 

 ∆εν ανέχεται  το  παραµικρό  πια ο  ένας σύντροφος από  τον 

άλλον. Μικρά του  λάθη  τα γιγαντοποιεί , ενώ τα δικά του  τα δικαι-

ολογεί . Η γκρίνια και  οι  συνεχείς καυγάδες για να επιβάλλει  ο  έ-

νας το  δικό  του  στον άλλον, σκοτώνουν το  γάµο  τους. Μια άλλη  
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αιτία είναι  η  οικονοµική  ανεξαρτησία της σύγχρονης γυναίκας. 

Για ασήµαντους λόγους λέει  "γεια, το  διαλύουµε", επειδή  µπορεί  

να ζήσει  οικονοµικά  αυτόνοµη . Τί  ανωριµότητα! Θα το  µετανιώσει  

αργότερα αλλά θα είναι  συνήθως αργά. Κατ '  αρχήν δεν µπορεί  

µόνο  µε  τη  δουλειά της να ζήσει  και  να σπουδάσει  τα παιδιά της. 

Οι  διατροφές που  αναγκάζει  το  δικαστήριο  να δώσει  ο  πατέρας 

είναι  πολύ  µικρές, διότι  ο  σύζυγος καταφέρνει  στη  δίκη  να κρύψει  

τα ακριβή  εισοδήµατά του . Αν µάλιστα απολυθεί  η  σύζυγος απ '  

τη  δουλειά της, (πράγµα σύνηθες σήµερα), τότε  τα πράγµατα γί-

νονται  τραγικά, διότι  δύσκολα βρίσκεις δουλειά άλλη  σήµερα. 

 Έτσι  λοιπόν η  υποτιθέµενη  οικονοµική  ανεξαρτησία της γυ-

ναίκας είναι  µια οπτική  πλάνη , που  την οδηγεί  να µη  ζυγίζει  σω-

στά τα πράγµατα και  να παίρνει  λάθος αποφάσεις εις βάρος της 

και  εις βάρος των παιδιών της. Εξ άλλου  τις χωρισµένες γυναί-

κες, τις περιτριγυρίζουν πολλοί  "µνηστήρες" που  όµως θέλουν 

"συγκεκριµένα πράγµατα" από  αυτήν και  όχι  να ενώσουν τη  ζωή  

τους. 

 Μια άλλη  αιτία είναι  το  γεγονός ότι  η  σηµερινή  γυναίκα πα-

ρά τις κατακτήσεις της, πάλι  είναι  άτυχη  και  σηκώνει  µεγαλύτερο  

βάρος στην οικογένεια. Εργάζεται , γυρίζει  σπίτι , µαγειρεύει , πλέ-

νει , κάνει  δουλειές και  εξακολουθεί  να είναι  και  µητέρα, να δια-

βάζει  τα παιδιά κλπ. Αυτό  την εξοντώνει . ∆εν έχει  λεπτό  για τον 

εαυτό  της. Όταν λοιπόν αυτή  η  γυναίκα έχει  για σύζυγο  έναν άν-

δρα παλαιού  τύπου , που  δεν συνεισφέρει  στις δουλειές του  σπι-

τιού  και  στη  φροντίδα του  µωρού, δίκαια η  γυναίκα επαναστατεί , 

καυγαδίζει  µε  όλες τις γνωστές συνέπειες. 
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 Βέβαια ο  σύγχρονος άνδρας δεν µοιάζει  µε  τον παλιό . 

Προσπαθεί  να συνεισφέρει . Οχι  όµως όλοι . Αρκετοί  δεν προσαρ-

µόσθηκαν στα νέα δεδοµένα. Θεωρούν ντροπή  για τον ανδρισµό  

τους την βοήθεια στο  νοικοκυριό . 

 Βέβαια αναφέρονται  πολλές άλλες αιτίες όπως ο  ξυλοδαρ-

µός, η  σπατάλη  του  ενός συντρόφου , σοβαρά πάθη , (χαρτοπαι-

ξία, αλκοολισµός κλπ.), η  απιστία, η  "κόπωση" του  ζευγαριού, τα 

οικονοµικά  προβλήµατα, η  επέµβαση  των τρίτων, η  έλλειψη  κα-

τανόησης, γάµος σε  νεαρές ηλικίες κλπ. 

 

Οι συνέπειες ενός διαζυγίου 

 

 Είναι  πολύ  σοβαρές,  πιο  σοβαρές απ '  ότι  νόµιζε  το  ζευγά-

ρι  στην αρχή . Πράγµατι  µε  την πάροδο  του  χρόνου , το  χωρισµένο  

ζευγάρι  διαπιστώνει  ένα πλήθος προβληµάτων και  αδιεξόδων 

που  ούτε  καν πέρναγαν απ '  το  µυαλό  τους όταν αποφάσιζαν να 

χωρίσουν. 

 Κατ '  αρχήν η  ζωή  τους, ενώ νόµιζαν ότι  θα γινόταν οµορ-

φότερη , έγινε  χειρότερη . Οι  άνδρες αλλά και  οι  γυναίκες συχνά 

αναπτύσσουν κατάθλιψη  µετα το  διαζύγιο . Οι  πρώην σύντροφοι  

αρχίζουν να έχουν άγχος, ανασφάλεια , ντρέπονται  την κοινωνία 

και  τους δικούς τους. Όσο  και  "απελευθερωµένος" να είναι  ο  σύ-

ντροφος νιώθει  τη  ρετσινιά του  "αποτυχηµένου" στο  γάµο . Η γυ-

ναίκα νιώθει  άσχηµα όταν την αποκαλούν "χωρισµένη" το  ίδιο  και  

ο  άνδρας. Αυτά τα συναισθήµατα  δεν ξεπερνιούνται  εύκολα, ειδι-

κά στην Ελλάδα. Πιστεύω και  στην Ευρώπη  το  ίδιο  νιώθουν και  
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ας µη  το  λένε . Ο άνθρωπος πλάσθηκε  να έχει  µόνιµο  σύντροφο  

και  αυτό  δεν αλλάζει  µε  τίποτα. Βεβαίως οι  πρώην σύντροφοι  για 

να αµβλύνουν αυτά τα συναισθήµατα  προχωρούν σε  νέες σχέ-

σεις, συνήθως συµβίωσης, γιατί  αν υπάρχουν παιδιά από  το  γά-

µο , πολύ  δύσκολα κάποιος άλλος θα τους παντρευτεί . Αυτό  λέει  

η  στατιστική . 

 Έχει  παρατηρηθεί  ότι  ο  δεύτερος ή  η  δεύτερη  σύντροφος 

συνήθως είναι  χειρότερος-η  από  τον πρώτο-η , αλλά νιώθοντας ο  

χωρισµένος ότι  τώρα πια δεν έχει  και  πολλά περιθώρια, έχοντας 

µάλιστα και  παιδιά, αναγκάζεται  να συµβιβασθεί  µε  τον άλλον κι '  

ας έχει  πολύ  µεγαλύτερα ελαττώµατα. Τότε  βέβαια είναι  που  θα 

µετανιώσει  που  γρήγορα και  επιπόλαια χώρισε  τον νόµιµο  σύζυ-

γο  και  τότε  θα δει  προτερήµατα και  αρετές του , που  πριν δεν τα 

έβλεπε . Πρέπει  να τονίσουµε  εδώ ότι  όταν ο  άνδρας ή  η  γυναίκα 

αποφασίζει  να χωρίσει  το  σύντροφο , είναι  συνήθως βέβαιος ή  

βέβαιη  ότι  θα βρει  καλύτερο  σύντροφο . Γι '  αυτό  και  τολµά το  ε-

πώδυνο  διαζύγιο . ∆ιαπιστώνει  όµως ότι  αυτή  η  ιδέα ήταν µόνο  

της φαντασίας της και  ότι  ο  κόσµος έξω έχει  πολλά προβλήµατα, 

ελαττώµατα, ψυχολογικά προβλήµατα κλπ. κλπ. Η γυναίκα που  

βάσει  του  ισχύοντος νόµου  σ '  όλο  το  κόσµο , είναι  αυτή  που  

παίρνει  τα παιδιά, βλέπει  ότι  ο  νέος σύντροφος µε  τίποτα δεν α-

ντικαθιστά τον πραγµατικό  τους πατέρα. Τα παιδιά τον ζητάνε  

συνέχεια, ενώ είναι  καχύποπτα στον νέο  άνδρα που  µπήκε  στο  

σπίτι . Υπάρχουν γυναίκες που  λένε : χωρίζω αλλά δεν παντρεύο-

µαι  ξανά, άρα δεν θα έχω τέτοια προβλήµατα. Έτσι  νοµίζουν. Θα 

έρθει  η  σκληρή  µοναξιά που  θα τις οδηγήσει  σε  κάποιον σύντρο-

φο . Γιατί  τα παιδιά δεν µπορούν να καλύψουν τον σύντροφο . 
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Η συνήθης εξέλιξη των χωρισµένων  

 

 Ο χωρισµός µοιάζει  λίγο  µε  το  γάµο , (κι '  ας φαίνεται  περί-

εργο). Ξεκινούν µε  νέα όνειρα: µια νέα πιο  ευτυχισµένη  ζωή . Η 

µελέτη  όµως πολλών περιπτώσεων χωρισµένων δείχνει  ότι  έχουν 

εξέλιξη  προς το  χειρότερο . Υπάρχουν βέβαια όπως παντού  εξαι-

ρέσεις. ∆εν εννοούµε  τους χωρισµούς για σοβαρότατους λόγους 

π.χ. ξυλοδαρµούς, χαρτοπαιξία, αλκοολισµός κλπ. Εκεί  επιβάλ-

λεται  ο  χωρισµός. Όµως αν δει  κανείς τις δικογραφίες στα δικα-

στήρια, θα δει  ότι  το  90-95% χωρίζει  για µη  σοβαρούς λόγους. 

Αυτοί  λοιπόν οι  διαζευγµένοι  του  90%-95% συνήθως δεν µπο-

ρούν να ξαναπαντρευτούν εύκολα όπως είπαµε , (υπάρχουν και  

τα παιδιά). Έτσι  η  ζωή  τους κυλά στη  µοναξιά, στη  θλίψη  και  

στην ανασφάλεια  για το  µέλλον και  τα γηρατειά. Η µητέρα π.χ. 

των δύο  παιδιών ξέρει  ότι  πρέπει  να είναι  πάντα υγιής για να ερ-

γάζεται , για να σπουδάσει  τα παιδιά χωρίς βοήθεια. Ο πατέρας 

ζει  µακριά από  τ '  αγαπηµένα παιδιά του , τα βλέπει  µια φορά την 

εβδοµάδα ή  τον µήνα, (µε  δικαστική  απόφαση). Τα βλέπει  για 

ένα δύωρο  στη  παιδική  χαρά, για να τ '  αφήσει  σε  λίγο  πάλι  και  

να γυρίσει  στη  µοναξιά του . Και  τα παιδιά; τα δέρνει  κι '  αυτά η  

θλίψη , δεν έχουν όρεξη  για τα µαθήµατα, στο  σχολείο , είναι  αφη-

ρηµένα και  το  µυαλό  τους τρέχει  στα οικογενειακά τους προβλή-

µατα. Σαν ∆άσκαλος, αυτό  το  διαπιστώνω συχνά. Πού  είναι  η  κα-

λύτερη  λοιπόν ζωή  που  περίµεναν µε  το  διαζύγιο ; Θα γεράσουν 

µόνοι  τους, γιατί  και  τα παιδιά στα 18 θα φύγουν από  τη  µητέρα 

για να σπουδάσουν ή  να εργασθούν. Και  να σκεφθεί  κανείς ότι  το  
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90%-95% χώρισε  χωρίς σοβαρό  λόγο , ή  αυτοί  νόµιζαν ότι  ο  λό-

γος είναι  σοβαρός. Σαν χωρισµένοι  πια τώρα, βλέπουν ποια είναι  

τα πραγµατικά σοβαρά προβλήµατα. Είναι  όµως αργά! Μερικοί , 

ελάχιστοι , τολµούν και  ξαναπαντρεύονται  µεταξύ τους έχοντας 

µετανιώσει . Το  τελευταίο  είναι  δύσκολο  να γίνει , αν σκεφθεί  κα-

νείς ότι  στα δικαστήρια για το  διαζύγιο , ανταλλάσσονται  εκατέ-

ρωθεν τόσο  βαριές κουβέντες, εκδηλώνονται  µίση , πάθη , εκδική-

σεις, που  όχι  ραγίζει , αλλά σπάει  τελείως το  γυαλί . Όσοι  βρέθη-

καν ως θεατές σε  τέτοιες δίκες, δεν πίστευαν ότι  µπορεί  να υ-

πάρξει  τόσο  µίσος και  µικρότητα σε  ένα ζευγάρι  που  τέλος πά-

ντων ήταν ερωτευµένο  κάποτε  και  έχουν και  δύο  παιδιά, οι  δυο  

τους. ∆υστυχώς αυτή  είναι  η  ζωή  και  η  σκληρή  µεταλλική  πραγ-

µατικότητα. 

 Ο γάµος από  πηγή  χαράς µεταβάλλεται  σε  δαντική  κόλαση . 

Οι  ζωές των συντρόφων καταστρέφονται , άσχετα αν επαγγελµα-

τικά µπορεί  να πάνε  µπροστά! Θυµάµαι  σε  µια δίκη  διαζυγίου , 

µετά από  απίστευτες ύβρεις που  εκτοξεύονταν και  από  τα δύο  

µέρη , εκνευρισµένος ο  δικαστής τους λέει : "εσάς δε  σας δίνω δι-

αζύγιο  γιατί  αν ξαναπαντρευτείτε  θα καταστρέψτε  άλλους δύο  

ανθρώπους". Μάλιστα πολλές φορές οι  διαζευγµένοι  γονείς ποτί-

ζουν µε  το  δηλητήριο  του  µίσους τα παιδιά τους εναντίον του  άλ-

λου  γονέα, πράγµα εγκληµατικό  και  απάνθρωπο . Εκεί  που  γίνε-

ται  το  "σώσε", είναι  στο  χωρισµό  των πραγµάτων όπου  κυριολε-

κτικά εξευτελίζονται  οι  πρώην σύζυγοι  µε  τις µικρότητές τους. 

Στατιστικά το  50% των διαζυγίων δίνεται  κοινή  συναινέσει , το  

25% εις βάρος του  άνδρα και  το  άλλο  25% εις βάρος της γυναί-
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κας. Έγινε  εκτενής αναφορά στο  διαζύγιο  για να µην έχουν λαθε-

µένες αντιλήψεις τα ζευγάρια. 

 

Πώς µπορούν να βελτιώσουν τη σχέση τους 

οι παντρεµένοι 

 

 Όταν λοιπόν υπάρχουν προβλήµατα στη  σχέση  του  ζευγα-

ριού , µπορούν να τα επιλύουν όχι  όταν είναι  εκνευρισµένοι , αλλά 

ήρεµοι . Ν '  αρχίσει  διάλογος ειλικρινής µεταξύ τους, ώστε  να µη  

µαζεύονται  σύννεφα.... 

 Επιτέλους η  αυτοθυσία, η  υποµονή , τί  έγιναν; πού  πήγαν; 

παλιά οι  άνθρωποι  δεν γνώριζαν όσα γνωρίζει  ένα µορφωµένο  

άτοµο , κι  όµως και  τότε  γινότανε  στοιχειώδης διάλογος έστω. 

 Η σχέση  του  ζευγαριού πρέπει  να βασίζεται  στον αλληλο-

σεβασµό  της προσωπικότητας του  άλλου . ∆εν παντρευόµαστε  

τον άλλον για να τον κάνουµε  ίδιο  µε  µας, αλλά γι '  αυτό  που  εί-

ναι . Ανεχόµαστε  τη  διαφορετικότητα. ∆εν υψώνουµε  τη  φωνή  υ-

στερικά, αλλά ψύχραιµα και  ήρεµα θέτουµε  τα θέµατα σε  διάλο-

γο . Αν ο  σύντροφός µας είναι  λίγο  οξύθυµος, ας είµαστε  εµείς λί-

γο  πιο  ανεκτικοί . ∆ε  χάθηκε  ο  κόσµος αν ανεχθούµε  και  κάποια 

ελαττώµατά του  συντρόφου . Ουδείς τέλειος. Αλλωστε  τα ελαττώ-

µατα του  τα βλέπουµε , γιατί  δεν βλέπουµε  και  τις αρετές ή  προ-

τερήµατά του ; Μήπως γιατί  επιζητούµε  τον καυγά επίτηδες για να 

εκτονωθούµε  από  καταπιέσεις που  δεχόµαστε  στη  δουλειά µας, 

στη  κοινωνία κλπ.; Φαίνεται  απίστευτο  αλλά το  έχω δει  σε  νεαρά 

ζευγάρια: να ζητήσει  ένα ποτήρι  νερό  ο  ένας κι '  ο  άλλος να του  
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βάζει  τις φωνές ότι  τον θεωρεί  δούλο , σκλάβο  κλπ. Εννοείται  βέ-

βαια ότι  κι '  ο  άλλος θα κάνει  το  ίδιο  αν του  το  ζητήσει  ο  σύντρο-

φός του . 

 Αν για ένα ποτήρι  νερό  δηµιουργούµε  κοσµογονικό  καυγά, 

ε , τότε  δεν έχει  όντως µέλλον η  σχέση . Τί  θα γίνει  όταν ο  σύ-

ντροφος µείνει  στο  Νοσοκοµείο  µήνες ή  αρρωστήσει  βαριά; Να 

λοιπόν ο  εγωϊσµός ο  υπέρµετρος. Μόνο  να παίρνουµε . Να µη  δί-

νουµε  τίποτα. Αν δίνουµε  είµαστε  σκλάβοι , αν παίρνουµε , διεκδι-

κούµε  αυτό  που  µας ανήκει . Με  τέτοια λογική  όντως ο  γάµος δεν 

έχει  µέλλον και  ίσως κάποτε  όλοι  σχεδόν συµβιώνουν χωρίς γά-

µο , όπως ήδη  γίνεται  στην Ευρώπη . Αλλά και  για τη  συµβίωση  

υπάρχει  µεγάλη  πλάνη . Οι  Αµερικανίδες που  πρώτες δοκίµασαν 

τη  συµβίωση  πριν δεκαετίες, κατέληξαν στην λακωνική  διατύπω-

ση  "στη  συµβίωση  η  γυναίκα έχει  όλα τα µειονεκτήµατα της πα-

ντρεµένης, αλλά κανένα πλεονέκτηµά της". Έχουν δίκιο  σ '  αυτό . 

Η συµβίωση  είναι  η  µεγάλη  παγίδα για τη  γυναίκα. Βολεύει  βέ-

βαια τον άνδρα, που  εύκολα απειλεί  να φύγει  αν δεν γίνονται  αυ-

τά που  θέλει . Πόσο  δύσκολο  πράγµα είναι  όντως ο  γάµος, η  

συµβίωση , οι  σχέσεις των δύο  φύλων. Κάποιος επισκέπτης στο  

Άγιο  Όρος λέει  σε  ένα καλόγερο : "δύσκολη  η  καλογερική". Και  

του  απαντά ο  καλόγερος: "και  ο  γάµος όµως αβάσταχτος". Ο 

γνωστός µοναχός Παϊσιος του  Αγίου  Όρους, (που  έχει  αποβιώ-

σει), είπε  κάποτε  σε  µια παρέα προσκυνητών: "µε  όλο  το  κόσµο  

τσακωθείτε , ποτέ  όµως µε  τη  σύζυγό  σας". Σοφή  φράση , δείχνει  

τη  µεγάλη  σηµασία  που  έχει  η  γαλήνη  στην οικογένεια, ώστε  να 

µεγαλώσουν σωστά και  τα παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι  που  έ-

χουν το  "γνώθι  σ '  αυτόν" ξέρουν ότι  είναι  οξύθυµοι , ανυπόµονοι , 
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µη  ανεκτικοί  και  γι '  αυτό  δεν παντρεύονται . Τους βγάζω το  καπέ-

λο . ∆ιότι  δεν θα προκαλέσουν σ '  άλλους δυστυχία, σε  γυναίκα 

και  παιδιά. Άλλοι  πάλι  ακαλλιέργητοι  και  ανώριµοι  και  χωρίς να 

γνωρίζουν ακριβώς γιατί  παντρεύονται , κάνουν γάµο  για κοινωνι-

κή  καταξίωση  για να χωρίσουν σε  λίγο  µετά. Γι '  αυτό  η  σωστή  ε-

πιλογή  του  συντρόφου  έχει  µεγάλη  σηµασία . Θυµάµαι  ο  Γυµνα-

σιάρχης µας στα Τρίκαλα µας έλεγε : από  δύο  πράγµατα εξαρτά-

ται  η  επιτυχία και  η  ευτυχία στη  ζωή  µας: πρώτον απ '  τη  σωστή  

εκλογή  του  επαγγέλµατός µας και  δεύτερον από  τη  σωστή  επιλο-

γή  συντρόφου . Πόσο  δίκιο  είχε ! Σήµερα που  σπανίζουν τα ιδανι-

κά, οι  αξίες και  οι  στόχοι  στους ανθρώπους, θέλει  πολύ  ψάξιµο  

για τη  σωστή  εκλογή  συντρόφου  που  να είναι  καλλιεργηµένος. 

 

Οι πλάνες κάποιων σύγχρονων ανδρών 

 

 Τα δεδοµένα άλλαξαν πια. Ο παλιός άνδρας αφέντης πέθα-

νε  οριστικά και  δεν υπάρχει  περίπτωση  ν '  αναστηθεί  κάποτε . Οχι  

γιατί  δεν θα το  επιτρέψουν οι  γυναίκες, αλλά γιατί  αν αγαπά ο  

άνδρας τη  γυναίκα του  δεν µπορεί  να τη  βλέπει  να βασανίζεται  

καθηµερινά κάνοντας χίλιες δουλειές, εργασία, σπίτι , παιδιά και  

αυτός να είναι  µαχαραγιάς. Είναι  απάνθρωπο ! Είναι  εγκληµατικό ! 

Υπάρχει  κίνδυνος να σπάσουν τα νεύρα της συζύγου  του  και  τότε  

αν αρρωστήσει , ο  ίδιος ο  άνδρας και  τα παιδιά του  θα βγουν χα-

µένοι .  

 Εµάς τους άνδρες συµφέρει  πρωτίστως να βοηθάµε  τη  γυ-

ναίκα για να την έχουµε  ως τα βαθιά γεράµατα. Πρέπει  "να την 
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προσέχουµε  για να την έχουµε". Θα θέλαµε  ποτέ  η  αδερφή  µας 

να παντρευτεί  άνδρα αφέντη ; όχι  βέβαια. Έτσι  όσοι  νοµίζουν ότι  

είναι  σωστοί  άνδρες µε  το  να κάνουν µόνο  παραδοσιακές αντρι-

κές δουλειές βρίσκονται  σε  πλάνην οικτράν. Θα το  µετανιώσουν 

όταν ίσως είναι  αργά. Πρέπει  να αποβάλλουν αυτές τις ηλίθιες 

και  επικίνδυνες παλιές νοοτροπίες. Πρέπει  να καµαρώνουµε  όταν 

βγάζουµε  το  µωρό  µας στο  πάρκο  µε  το  καροτσάκι . ∆εν γινόµα-

στε  θηλυπρεπείς απ '  αυτό ! Αντίθετα γινόµαστε  σύγχρονοι  ρεαλι-

στές άνδρες και  πιο  ανθρώπινοι . Άλλωστε  την ίδια ώρα η  γυναίκα 

στο  σπίτι  δεν θα κάθεται , αλλά θα φροντίζει  πάλι  για µας. 

 

Πλάνες των σηµερινών γυναικών 

 

 Μερικές γυναίκες που  σπούδασαν, νοµίζουν ότι  η  κουζίνα 

είναι  για τις "Κατίνες". Πλάνη  οικτρά! Η µόρφωση , αν γίνεται  αι-

τία µεγαλοµανίας και  εξόδου από  το  φύλο  της γυναίκας, δεν είναι  

µόρφωση , είναι  παραµόρφωση . Αν πιστεύει  τέτοιες αναχρονιστι-

κές και  ξεπερασµένες φεµινιστικές ιδέες, ας µη  παντρευτεί ! Και  η  

κουζίνα είναι  µια πραγµατικότητα που  δηµιουργεί  την ηρωϊδα γυ-

ναίκα, που  αυτοθυσιάζεται  για το  "σύντροφό  της και  τα παιδιά 

της". Είναι  η  θυσία της µητέρας. Ας µη  το  βλέπει  λοιπόν σαν 

ντροπή  και  ξεπεσµό . Και  αστροναύτισα να είναι  η  γυναίκα, δεν 

είναι  ντροπή  η  ενασχόλησή  της µε  την κουζίνα. Τέτοιες πλάνες 

οδήγησαν πολλές γυναίκες στα διαζύγια και  στην αποτυχία τους 

στη  ζωή . 
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Οι απιστίες και οι "παράλληλες σχέσεις" 

 

 Υπάρχουν συνετοί  άνδρες και  συνετές γυναίκες που  όµως 

παγιδεύονται  σε  παράλληλες σχέσεις. Και  εδώ η  αιτία είναι  οι  

διάφορες πλάνες και  µύθοι  που  κυκλοφορούν παντού  και  δια-

στρεβλώνουν την πραγµατικότητα. Είναι  φυσικό  µετά από  κάποια 

χρόνια γάµου  η  σεξουαλική  διαδικασία να µην είναι  όπως όταν 

πρωτογνωρίσθηκε  το  ζευγάρι . Πιστεύουν λοιπόν ότι  µε  µια πα-

ράνοµη  σχέση  θα ξαναζήσουν super εµπειρίες. Ολα αυτά βρί-

σκονται  µόνο  στο  µυαλό  και  στις φαντασιώσεις. ∆εν είναι  καλύ-

τερη  η  ξένη  γυναίκα από  τη  σύζυγό  σου , µάλιστα είναι  και  πολύ  

κατώτερή  της, έστω κι  αν είναι  πιο  νέα. Η φαντασία  σου  την µυ-

θοποιεί  την ξένη  γυναίκα, που  δεν έχει  τίποτα που  δεν το  έχει  και  

η  σύζυγός σου . Εξάλλου  γνωρίζει  ο  άνδρας, ότι  η  παράνοµη  σύ-

ντροφός του , θα τον αποµυζήσει  οικονοµικά , άρα τον χρησιµο-

ποιεί  και  τον εκµεταλλεύεται  χωρίς να τον αγαπά, όσο  και  αν του  

λέει  το  αντίθετο . Ας είµαστε  λοιπόν ρεαλιστές. Η σύζυγός µας έ-

χει  τα πάντα κι '  ας µετριάσουµε  τις φαντασιώσεις µας. Ότι  είπα 

για τον άνδρα, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και  για τις γυναίκες, που  

οι  περισσότερες πιστεύουν ότι  η  σεουαλική  επίδοση  του  άνδρα 

τους έπεσε , ενώ ένας παράνοµος δεσµός θα την ανανέωνε . Η σε-

ξουαλική  επίδοση  είναι  φυσικό  να πέσει  µετά από  χρόνια γάµο  

και  την πρόοδο  της ηλικίας αλλά και  οι  παράνοµοι  εραστές δεν 

είναι  καλύτεροι , οι  περισσότεροι  είναι  απατεώνες και  κοπανατζή-

δες που  θα σε  πληγώσουν αργά ή  γρήγορα, απλά η  φαντασία  η  

δική  σου  τους µυθοποιεί . Πάντως για να αποφεύγονται  τέτοιες 
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καταστάσεις, καλό  είναι  οι  σύζυγοι  και  µετά από  10 ή  20 χρόνια 

γάµου , να παραµένουν κοµψοί , όχι  παχύσαρκοι , να φροντίζουν 

την εµφάνισή  τους και  οι  δύο , ώστε  να έλκουν το  σύντροφό  τους. 

Οι  Αµερικανοί  λένε  κάτι  σωστό : "ο  γάµος δεν είναι  ένα µοναδικό  

γεγονός στην εκκλησία, αλλά κάθε  µέρα δίνεις µάχη  να τον κρα-

τήσεις. Οι  Ελληνίδες ειδικά, (όχι  όλες), πιστεύουν ότι  αφού  πα-

ντρεύτηκαν, "έδεσαν τον γάϊδαρό  τους" και  παραµελούν την εµ-

φάνισή  τους. Πολλές φορές το  πληρώνουν αυτό , όταν µια κοµψή  

γυναίκα ξετρελαίνει  τον άνδρα τους. 

 Οι   φεµινίστριες της δεκαετίας του  '60 και  '70 θεωρούσαν 

τον άνδρα εξ ορισµού  "φασιστικό  φύλο". Κάθε  άνδρας έλεγαν εί-

ναι  ένας φασίστας. Ο σηµερινός άνδρας, όχι  φασίστας δεν είναι , 

αλλά κάνει  ότι  µπορεί  να βρει  τη  ταυτότητά του , δηλ. πώς πρέπει  

τελικά να συµπεριφέρεται  για να είναι  σωστός. Ολοι  ξέρουµε  ότι  

ακόµα δεν ξεπέρασε  αυτή  τη  σύγχυση  της ταυτότητάς του . Ε , 

λοιπόν, οι  σύγχρονες γυναίκες που  δεν έχουν τέτοια προβλήµα-

τα, ας δείξουν κατανόηση  στο  πρόβληµα µας µέχρι  να τα βρούµε  

µε  τον εαυτό  µας και  ας µην είναι  άτεγκτες, αρτηριοσκληρωτικές 

και  σκληρές. Ο σηµερινός άνδρας θέλει  αγάπη  και  κατανόηση . 

Αντιµετωπίζει  πολλά προβλήµατα και  αδιέξοδα: το  σπέρµα του  

µειώνεται  2% ετησίως, το  άγχος το  καθηµερινό  του  µειώνει  την 

ερωτική  επιθυµία και  η  στύση  του  είναι  και  αυτή  προβληµατική , 

ενώ εκατοντάδες χιλιάδες έλληνες δεν έχουν γόνιµο  σπέρµα (ολι-

γοσπερµία, µικρή  κινητικότητα και  ταχύτητα σπερµατοζωαρίων). 

Παίρνουν ορµόνες κλπ. από  γιατρούς για να τεκνοποιήσουν. Όλα 

αυτά του  ρίχνουν το  ηθικό , ενώ παράλληλα πιστεύει  ότι  δεν είναι  



 14

καλός εραστής, (επιβάλλουν τα ΜΜΕ  ένα σούπερ άνδρα, φαντα-

στικό  που  παραπλανά άνδρες και  γυναίκες). 

 Αν λοιπόν η  γυναίκα τον περιφρονεί  και  τον προσβάλλει , 

τον αποτελειώνει . Γι '  αυτό  έχει  µερίδιο  ευθύνης και  η  γυναίκα, 

όταν δεν του  συµπαραστέκεται . 

 Άλλωστε  η  γυναίκα πρέπει  να οµολογήσει  ότι  οι  άνδρες 

(πλην εξαιρέσεων) έχουν κάνει  περισσότερες αλλαγές προς το  

καλύτερο . Γι '  αυτό  στατιστικά τα περισσότερα διαζύγια βγαίνουν 

τα πρώτα χρόνια του  γάµου , όταν δύσκολα κατανοεί  και  συµπα-

θεί  ο  ένας τον άλλον, ενώ µε  την πάροδο  του  χρόνου  το  ζευγάρι  

δένεται , αγαπιέται  περισσότερο , πονά ο  ένας για τον άλλον, έ-

χουν τις ίδιες αγωνίες για τα παιδιά τους και  ο  κίνδυνος διαζυγί-

ου  αποµακρύνεται  συνέχεια. Αρχίζουν πλέον και  τα βρίσκουν, 

συννενοούνται , ο  ένας µαθαίνει  να χειρίζεται  σωστά τον άλλον, 

ανάλογα µε  τη  προσωπικότητά του  και  ιδιορυθµίες του . 

 Ο αρχικός έρωτας (που  είναι  περισσότερο  πάθος) αντικα-

θίσταται  από  την αγάπη , που  είναι  πιο  σταθερή  και  βαθύτερο  

συναίσθηµα  από  τον έρωτα. 

 Το  συµπέρασµα λοιπόν που  βγαίνει  αβίαστα, είναι  ότι  τα 

πρώτα χρόνια γάµου  είναι  τα πιο  δύσκολα, και  αν κάνουν υποµο-

νή  αυτά τα πρώτα 5 χρόνια οι  σύζυγοι , έρχεται  η  τελική  γαλήνη  

και  η  συνεννόηση  του  ζευγαριού. Επί  πλέον έχουν ωριµάσει , γί-

νονται  έµπειροι  στη  σωστή  συµπεριφορά, ελέγχουν τα αρνητικά 

συναισθήµατα , (οργή , εγωισµό , εκδίκηση  κλπ.). 

 Γι '  αυτό  δεν πρέπει  ν '  απελπίζονται  τα ζευγάρια αν βλέ-

πουν ότι  τα πρώτα δύο  χρόνια δεν συννενοούνται  και  όλο  µαλώ-

νουν. Θα περάσει  η  περίοδος των τυφώνων και  θαρθει  ο  καθα-
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ρός ουρανός. Επίσης προσοχή  στους τρίτους αυτά τα πρώτα 

χρόνια. Πεθερικά δύσκολα και  δύστροπα, φίλοι  περίεργοι  µε  πε-

ρίεργες συµβουλές για χωρισµό  κλπ., να αποµακρύνονται  ευγενι-

κά. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που  µεταξύ τους τα πάνε  άριστα 

και  µαλώνουν µόνο  όταν παρεµβαίνουν τρίτοι  στο  γάµο  τους. Ο 

γιος ή  η  κόρη  πρέπει  να είναι  αυστηροί  στο  θέµα αυτό  και  να µην 

αφήνουν τους γονείς τους να βασανίζουν το  σύντροφό  τους ή  να 

τον µιλάνε  άσχηµα και  περιφρονητικά. Απ '  την άλλη  πάλι  τα πε-

θερικά κρατάνε  τα µωρά που  δεν πάνε  σχολείο , άρα όλοι  βγαί-

νουν κερδισµένοι  από  τις καλές τους σχέσεις. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Ζούµε  όλοι  σε  ένα κόσµο  δύσκολο . Οι  µέρες που  έρχονται  

θα είναι  πιο  δύσκολες από  αυτές που  περνάµε  τώρα. Για να επι-

βιώσουµε  σ '  αυτή  τη  σύντοµη  ζωή  και  να προλάβουµε  να ολο-

κληρωθούµε  σαν άνθρωποι , άνδρες και  γυναίκες, πρέπει  να βα-

δίσουν χέρι  χέρι  µε  αγάπη , ανεκτικότητα, υποµονή , αυτοθυσία 

και  κυρίως κατανόηση . ∆εν είναι  εποχή  για διαζύγια, χωρισµούς, 

προβλήµατα, δικαστήρια, αδιέξοδα. Αρκετά προβλήµατα έχει  ο  

σύγχρονος άνθρωπο  (ναρκωτικά, εγκληµατικότητα, έϊτζ, καρκίνο  

κλπ.), µόνος του  δεν θα ευτυχήσει , ούτε  φθάνει  το  γεγονός ότι  

έχει  οικονοµική  ανεξαρτησία η  γυναίκα και  άρα δεν τρέχει  τίποτα 

και  δεν έχει  ανάγκη  κανένα. 

 Ο σηµερινός άνδρας δεν έχει  καµµία σχέση  µε  τον άντρα-

αφέντη . Και  η  σηµερινή  γυναίκα είναι  πολύ  µεγαλύτερη  ηρωίδα 
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από  τις γιαγιάδες µας γιατί  δεν έχει  ούτε  ένα λεπτό  ελεύθερο  να 

ανασάνει . Πρέπει  όλη  µέρα µε  τη  ψυχή  στο  στόµα να προλάβει  

τα πάντα και  να δηµιουργήσει  µια σωστή  οικογένεια. Μην αφή-

νουµε  λοιπόν τον εγωϊσµό  µας να µας δηµιουργεί  λαθεµένες 

σκέψεις και  το  χειρότερο  να µας οδηγεί  σε  λαθεµένες καταστρε-

πτικές αποφάσεις όπως στο  διαζύγιο . 


