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Εισαγωγή  

 

 Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει  µια παράξενη  ζωή . Από  τη  µια 

έχει  όλα τα υλικά αγαθά κι  από  την άλλη  δεν µπορεί  να ικανο-

ποιήσει  στοιχειώδεις ψυχολογικές ανάγκες. Παλιότερα συνέβαινε  

το  αντίθετο . ∆εν είχαν υλικά αγαθά, αλλά είχαν ψυχική  ισορροπία 

οι  άνθρωποι , διότι  ικανοποιούσαν τις βασικές ψυχολογικές ανά-

γκες του . Έτσι  σήµερα σε  µια µεγαλούπολη , είναι  γεµάτο  το  ψυ-

γείο  του  κατοίκου  της, αλλά στην πολυκατοικία που  µένει  δεν 

γνωρίζει  τους διπλανούς του . Πάει  στη  δουλειά του , που  σίγουρα 

οι  συνθήκες εργασίας του  είναι  πολύ  καλύτερες από  τον παλιό  

καιρό , αλλά όταν γυρίζει  στο  σπίτι , τον πιάνει  µια παγωνιά. Κλεί-

νεται  στους 4 τοίχους, ζει  µόνος και  αγωνιά πότε  θα χτυπήσει  το  

τηλέφωνο  να πει  µια κουβέντα, να συζητήσει  µε  ένα άνθρωπο . Αν 

τον πάρει  τηλέφωνο  κανένας, µόλις του  λέει  «έλα να πιούµε  µια 

µπύρα σπίτι  µου», ξέρει  τι  απάντηση  θα πάρει  : «δεν έχω καιρό  

τώρα, είµαι  φουλ τάιµ , µια άλλη  φορά. Όλοι  είναι  πνιγµένοι  στη  

δουλειά τους, δεν έχουν ελεύθερο  χρόνο  για επισκέψεις, δεν έ-

χουν χρόνο  να συναντηθούν έξω σε  µια καφετερία π.χ. να συζη-

τήσουν. Κι  ο  επόµενος που  θα τον πάρει  τηλέφωνο , τα ίδια θα 

πει : δεν έχω χρόνο  τώρα, πνίγοµαι  στη  δουλειά, µια άλλη  φορά, 

και  εγώ τα έχω ζήσει  αυτά, ίσως και  όλοι  µας. 

 Όλοι  µας έχουµε  φίλους που  ζουν στην ίδια πόλη  µε  µας, 

αλλά πόσες φορές συναντιόµαστε  το  χρόνο ; ∆ύο  ; Τρεις ; Πέντε  ; 

Τις συναντήσεις τις αντικατέστησε  το  ψυχρό  τηλέφωνο . Είναι  

γρήγορο , δεν απαιτεί  χρόνο , δεν απαιτεί  να ξεπαρκάρεις το  αµά-
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ξι , να διανύσεις 15΄ απόσταση  ή  30΄ και  έτσι  ξεµπερδεύεις από  

την υποχρέωση . Φίλε  µου  τι  θέλεις ; σε  πήρα τηλέφωνο  πριν 2 

µήνες, είµαι  εντάξει  απέναντί  σου . Πολλοί  κάνουν κάτι  άλλο , µή-

πως και  καταφέρουν να συναντηθούν : µοιράζουν την απόσταση . 

Λέει  ο  ένας : συνάντηση  στο  Λευκό  Πύργο  ή  στην καφετερία τάδε  

στο  κέντρο . Κι  αυτό , τυχερός θα είναι  αν το  πετύχει . Συνήθως ο  

άλλος θα του  πει  : «σύµφωνοι  αλλά όχι  σήµερα, έχω µια υπο-

χρέωση , µια άλλη  φορά, ξαναπάρε  µου  τηλέφωνο». 

 Αλλά έστω ότι  ξεπερνιούνται  όλα τα οδοφράγµατα και  συ-

ναντιούνται  σε  µια καφετερία στην παραλία. Σε  10΄ θα κτυπήσει  

το  κινητό  του  ενός, θα χαθούν 5΄, µετά θα χτυπήσει  του  άλλου , 

θα χαθούν άλλα 5΄ και  σε  40΄ ο  ένας θα πει  : «πρέπει  να φύγω 

τώρα γιατί  έχω µια επείγουσα συνάντηση , τα ξαναλέµε». Ένα κε-

νό  τελικά έµεινε  και  στους δύο , δεν είπαν τίποτα σπουδαίο , επι-

φανειακά µίλησαν και  ο  ένας δεν ανέφερε  κανένα πρόβληµά του  

στον άλλον. Ούτε  κάποια συµβουλή  ή  γνώµη  ζήτησε  για κάτι , ού-

τε  και  κάτι  βαθύτερο  ρώτησε  στο  φίλο  του . Κάπως έτσι  έχουν ε-

ξελιχθεί  σήµερα τα πράγµατα. Επικοινωνία τέλος. Θυµάµαι  πριν 

30 χρόνια πόσο  πιο  διαφορετική  ήταν η  επικοινωνία των ανθρώ-

πων : ζεστή , ανθρώπινη , ο  ένας έλεγε  τον πόνο  του  στον άλλο , ο  

άλλος τον ένιωθε  και  τον συµβούλευε  και  η  συνάντηση  κρατούσε  

περισσότερο  από  τρία τέταρτα που  κρατά σήµερα. Βεβαίως, τότε  

ακούγαµε  από  µετανάστες στη  Γερµανία, Βέλγιο  κ.λ.π. ότι  έξω 

δεν υπάρχει  επικοινωνία, δεν υπάρχουν ζεστές σχέσεις των αν-

θρώπων, το  σλόγκαν πάντα ήταν : «οι  Γερµανοί  είναι  ψυχροί , τέ-

λειοι  και  εργατικοί  στη  δουλειά τους, αλλά ψυχροί  µεταξύ τους. 

Νιώθει  ξένο  ο  ένας τον άλλον».  
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 Αυτά το  1960. Τώρα είµαστε  στο  2000. Μήπως και  στην 

Ελλάδα, όπως τόσα άλλα άσχηµα, ήρθε  απ΄ έξω και  η  έλλειψη  

επικοινωνίας ; Νοµίζω πως ήρθε  αλλά όχι  ακόµα στο  βαθµό  των 

Ευρωπαίων. Αλλά συνεχώς ελαττώνεται  η  µεταξύ µας επικοινω-

νία. Άρα το  2020 πού  θα βρίσκεται  η  επικοινωνία στην Ελλάδα ; 

Τι  συνέβη  ; Τι  άλλαξε  ; οι  Έλληνες άρχισαν και  αυτοί  να µιλούν 

για τη  µοναξιά που  τους δέρνει , µερικοί  µιλάνε  για αφόρητη  µο-

ναξιά που  τους σκοτώνει  κυριολεκτικά και  κάνει  δύσκολη  τη  ζωή  

τους. Αν σκεφθεί  κανείς και  ότι  το  25% των ζευγαριών χωρίζει  

στην Ελλάδα, ε , τότε  η  µοναξιά παίρνει  ακόµα πιο  σοβαρές δια-

στάσεις. Μερικοί  δηµοσιογράφοι  ή  κοινωνικοί  αναλυτές, κρούουν 

τον κώδωνα του  κινδύνου : «οι  ψυχρές σχέσεις µεταξύ των Ευ-

ρωπαίων, έρχονται  και  στην Ελλάδα». ∆εν είναι  κινδυνολογία, το  

ακούς πια να το  λένε  όλοι  οι  Έλληνες. Στην επαρχία είναι  λίγο  

καλύτερα τα πράγµατα, αλλά και  οι  επαρχιώτες, ακόµα και  οι  

χωριάτες, παραπονούνται  ότι  οι  παλιές ζεστές σχέσεις τελείω-

σαν. Ακόµα και  στα χωριά. Καθένας κοιτάει  πώς θα βολευτεί  ο  

ίδιος και  για τους άλλους δεν έχει  ούτε  χρόνο , ούτε  κέφι  να τους 

συναντήσει . 
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Τα αίτια της έλλειψης επικοινωνίας στην Ελλάδα  

 

 Είπαµε  πριν ότι  το  φαινόµενο  αυτό  είναι  καινούριο  για την 

Ελλάδα. Όταν οι  τουρίστες τα προηγούµενα χρόνια (1960-1990) 

έρχονταν στην Ελλάδα, ήξεραν ότι  έρχονταν σε  µια διαφορετική  

χώρα απ΄ τη  δική  τους, µια χώρα µε  ζεστούς, φιλικούς ανθρώ-

πους, φιλόξενους και  έτοιµους να συζητήσουν µε  τον τουρίστα, 

µε  τα λίγα αγγλικά τους. ∆εν ξέρω αν έχουν την ίδια γνώµη . Από  

το  1970 και  µετά άλλαξαν πολλά, κυρίως όµως οι  αλλαγές αυτές 

έγιναν µετά το  1980, δηλαδή  τα τελευταία 20 χρόνια. Κατ΄ αρχήν 

η  βελτίωση  του  οικονοµικού  επιπέδου του  Έλληνα, τα καταναλω-

τικά αγαθά, απέκτησε  το  σπιτάκι  του , το  αυτοκινητάκι  του , το  

στερεοφωνικό  του  και  τόσα άλλα υλικά αγαθά, αλλά θέλει  κι  άλ-

λα. Θέλει  π.χ να αλλάξει  το  αυτοκίνητο  που  πήρε  πριν 3 χρόνια, 

γιατί  το  νέο  µοντέλο  έχει  εκείνο  ή  το  άλλο  προσόν. Με  άλλα λόγια 

τα καταναλωτικά αγαθά και  το  κυνήγι  να τ΄ αποκτήσει , να κάνει  

δεύτερη εργασία αν µπορεί  κ.λ.π., αντικατέστησαν την αγάπη  του  

για επικοινωνία µε  τους φίλους του , τους συγγενείς του  κ.λ.π. Ο 

φίλος του  τώρα είναι  το  τελευταίο  µοντέλο  του  τάδε  αυτοκινήτου , 

ή  η  χιλιάρα µηχανή  που  έχει  τα τάδε  προσόντα. Αν θέλει  να ξε-

κουρασθεί , δε  θα αναζητήσει  όπως παλιά τους φίλους του  αλλά 

θα στηθεί  µπροστά στην TV για να παίξει  ζάπιγκ. Αυτός και  τα 

ηλεκτρονικά του . Αυτός και  τα καταναλωτικά αγαθά του . Η νέα 

σχέση  του  νεοέλληνα. Επικοινωνία ; µα υπάρχει  : αυτός και  η  

TV. 
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 Όµως όλα αυτά τα καινούργια δαιµόνια που  ήρθαν στην 

Ελλάδα, έχουν συνέπειες και  µάλιστα οδυνηρές, που  στο  µέλλον 

θα γίνουν οδυνηρότερες. Αδιαφορεί  πλέον για το  διπλανό  του , 

έγινε  ατοµιστής, νοιάζεται  µόνο  για το  προσωπικό  του  βόλεµα. 

Και  οι  πολιτικοί  αγώνες σταµάτησαν. Προσπαθεί  µόνος του  να 

βολευτεί  προσωπικά και  οι  άλλοι  ας προσπαθήσουν κι  αυτοί  µό-

νοι  τους. «Ο καθένας για τον εαυτό  του  κι  ο  Θεός για όλους» λέει  

τώρα πια. Όµως κακά τα ψέµατα, τίποτα και  κανένα καταναλωτι-

κό  και  ηλεκτρονικό  αγαθό , κανένα super αυτοκίνητο  δεν µπορεί  

ν΄ αντικαταστήσει  την ανθρώπινη  επικοινωνία, τον συνάνθρωπο . 

 Προς στιγµήν ναι , αλλά σε  λίγο  θα πλήξει , θα τα βαρεθεί  

και  θ΄ αναζητήσει  παρηγοριά στους ανθρώπους, αλλά και  οι  άλ-

λοι  θα έχουν γίνει  όµοιοι  ατοµιστές και  επικοινωνία δεν θα υπάρ-

χει  ή  θα υπάρχει  αλλά τυπική . Έτσι  ο  Έλληνας σιγά σιγά οδηγεί-

ται  στη  µοναξιά. Η µοναξιά αρχίζει  σιγά-σιγά, στην αρχή  ελα-

φρώς επώδυνη για να γίνει  µε  την πάροδο  των χρόνων αφόρητη . 

Όποιο  κανάλι  και  να βάλεις, ό ,τι  µουσική  και  ν΄ ακούσεις, όποια 

αυτοκίνητο  κι  αν οδηγείς, εκεί  µέσα στους 4 τοίχους η  αφόρητη  

µοναξιά θα σε  κάνει  να πιστεύεις ότι  όλα είναι  µάταια και  δεν 

φέρνουν χαρά και  ευτυχία, µόνο  η  ανθρώπινη  ζεστασιά και  πα-

ρέα, που  τόσο  περιφρονήσαµε , µπορεί  να µας κάνει  να νιώσουµε  

όµορφα. 

 

Το µέγεθος της µοναξιάς στην Ελλάδα  

 Όλοι  παραπονούνται  ότι  λίγο  πολύ  νιώθουν µοναξιά. Κατ΄ 

αρχήν οι  γάµοι  έχουν µειωθεί  σε  ανησυχητικό  βαθµό  και  κάθε  

χρόνο  µειώνονται  περισσότερο . Αυτό  δείχνει  ότι  πέρα από  τα οι-
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κονοµικά προβλήµατα και  οι  σχέσεις των δύο  φύλων δεν είναι  οι  

καλύτερες. Φοβούνται  να δεσµευθούν. Έγιναν καχύποπτοι  άν-

δρες και  γυναίκες µε  τόσα που  γίνονται . Το  γεγονός αυτό  επιτεί-

νει  τη  µοναξιά, γιατί  οι  άνθρωποι  που  δεν παντρεύονται  είναι  κα-

ταδικασµένοι  ως τα βαθιά γηρατειά να ζουν σε  µοναξιά, άσχετα 

αν κατά διαστήµατα συµβιώνουν µε  κάποιον προσωρινό  σύντρο-

φο  που  θα το  σκάσει  µετά από  λίγο . Η µείωση  των γάµων σηµαί-

νει  ότι  δεν µπορούν να επικοινωνήσουν, να συνεννοηθούν τα δύο  

φύλα. Ο ατοµισµός και  εγωισµός δεν αφήνει  περιθώρια για αλλη-

λοκατανόηση . Έτσι  οι  σχέσεις που  γίνονται , δεν οδηγούν στο  γά-

µο . Όλοι  συµφωνούν ότι  η  µοναξιά αυξάνεται  το  βράδυ. Την νιώ-

θει  πιο  ασφυκτική  το  άτοµο . Την ηµέρα µε  τη  φασαρία, τον κό-

σµο , τη  δουλειά, ξεχνιέται . Όχι  και  το  βράδυ. Κοιµάσαι  σε  διπλό  

κρεβάτι  µε  δύο  µαξιλάρια, αλλά µονίµως κοιµάσαι  εσύ µόνος, δεν 

υπάρχει  ο  «άλλος σύντροφος». Έχεις εξοπλίσει  µε  όλα τα κοµ-

φόρ το  σπίτι  σου , αλλά λείπει  «η  άλλη  ζωντανή  ύπαρξη», να δώ-

σει  ζωή  στο  σπίτι  σου .  

 Η µοναξιά γίνεται  αφόρητη  σπάζοντας κάθε  όριο , στις γιορ-

τές, κυρίως Χριστούγεννα και  Πάσχα. Όλα τα µοναχικά άτοµα 

βλέπουν αυτές τις δύο  γιορτές σαν εφιάλτες. Αυτό  γίνεται  διότι  οι  

γιορτές αυτές είναι  οικογενειακές, µαζεύονται  όλοι  σπίτι  (ειδικά 

τα Χριστούγεννα) και  καθώς θυµάται  το  άτοµο  στα παιδικά του  

χρόνια πώς γιόρταζε  όλη  η  οικογένειά του  τις γιορτές, του  έρχε-

ται  να κλάψει  η  να φωνάξει , γιατί  δεν έκανε  οικογένεια, γιατί  νά-

ναι  µόνο  κ.λ.π. Ευτυχώς, πολλοί  βρήκαν τη  λύση . Σ΄αυτές τις 

γιορτές πηγαίνουν εκδροµές µε  γκρουπ στο  εξωτερικό , ώστε  να 

µετριάσουν τον πόνο . Εδώ να αναφέρουµε  και  κάτι  θλιβερό . Η 
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αφόρητη  µοναξιά (όχι  συχνά βέβαια), µπορεί  να δηµιουργήσει  

αυτόχειρες. Η στατιστική  λέει  ότι  Χριστούγεννα και  Πάσχα πολλά 

µοναχικά άτοµα προχωρούν στην αυτοχειρία. Αυτό  δείχνει  ότι  η  

µοναξιά δεν είναι  προβληµατάκι , αλλά πρόβληµα σοβαρότατο , 

που  ίσως σε  λίγα χρόνια να το  αποκαλούµε  και  αυτό  «η  µάστιγα 

της µοναξιάς». ∆εν θά΄θελα να συνεχίσω αυτές τις θλιβερές δια-

πιστώσεις. Έπρεπε  όµως να τις αναφέρω για να δούµε  την 

πραγµατική  έκταση  και  το  πραγµατικό  βάθος του  προβλήµατος. 

Τώρα λοιπόν ας δούµε  τι  µπορεί  να γίνει . Πώς µπορούµε  ν΄ αλ-

λάξουµε  τα πράγµατα, αν µπορούµε  βέβαια. 

 

Κι όµως ! Μπορούµε ν΄ αλλάξουµε αυτή την κατάσταση  

 Βασική  µου  αρχή  είναι  η  φράση  : «δεν υπάρχει  πρόβληµα  

σ΄αυτόν τον κόσµο , που  δεν έχει  τη  λύση  του». Άρα και  στη  µο-

ναξιά υπάρχει  λύση . Από  εµάς εξαρτάται . Πρώτα πρώτα πρέπει  

ν΄ αλλάξουµε  µυαλά. Να γίνουµε  ανθρωποκεντρικοί , όπως ήµα-

σταν πάντοτε  οι  Έλληνες και  όχι  µηχανοκεντρικοί  ή  ηλεκτρονοκε-

ντρικοί  και  δεν ξέρω τι  άλλο . 

 

Κτύπηµα στον ατοµισµό µας 

 Για να επανέλθουµε  στην προτέρα κατάσταση , της ζεστής 

επικοινωνίας, πρέπει  πριν απ΄ όλα να κτυπήσουµε  τον ατοµισµό  

µας. Ο εγωισµός µας σήµερα βρίσκεται  στο  ζενίθ . Η αδιαφορία 

µας για τους άλλους είναι  γνωστή . Ας αρχίσουµε  να βλέπουµε  

τον φίλο  µας πιο  βαθιά, ας ζητήσουµε  να µας πει  τι  τον βασανίζει  

κι  αν µπορούµε  ας τον βοηθήσουµε . Οι  εκκρεµότητές µας, που  
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είναι  ατέλειωτες και  το  24ωρο  δε  φθάνει  για να τις τακτοποιή-

σουµε  όλες, ας τις ταξινοµήσουµε  σε  επείγουσες και  µη , σε  σο-

βαρές και  µη  και  ας αναβάλλουµε  µια µη  επείγουσα η  µη  σοβαρή  

εκκρεµότητα, για να διαθέσουµε  αυτόν τον χρόνο  για το  φίλο  

µας, το  διπλανό  µας, το  γείτονα. ∆εν είναι  χαµένος χρόνος όπως 

νοµίζουµε . Επιτέλους αυτό  το  εκνευριστικό  «ο  χρόνος είναι  χρή-

µα» ήταν άγνωστο  σε  εµάς τους Έλληνες, ας το  διώξουµε  γιατί  το  

αποκτήσαµε  ήδη . Ο χρόνος είναι  µισός για τη  δουλειά µας για να 

ζήσουµε  και  ο  άλλος µισός για την οικογένεια, τους φίλους και  

γνωστούς µας και  επιτέλους για εµάς τους ίδιους. Και  τεχνικά να 

το  πάρουµε , κερδισµένοι  βγαίνουµε , διότι  αν όλο  το  24ωρο  τρέ-

χεις, θα βλάψεις την υγεία σου  και  ίσως ένα έµφραγµα σου  στε-

ρήσει  30 ή  και  40 χρόνια ζωής που  θα είχες ακόµη . Βλέπουµε  

καθηµερινά τι  παθαίνουν οι  αγχώδεις και  αυτοί  που  θέλουν να 

εκµεταλλευθούν και  το  τελευταίο  δευτερόλεπτο για να οικονοµή-

σουν χρήµατα. Θεέ  µου , γιατί  όλα τα αµερικάνικα στραβά τα κολ-

λήσαµε  και  εµείς ; 

 Γνωρίζετε  ίσως το  ανέκδοτο  που  λέει  : για τους αµερικα-

νούς τρία µόνο  πράγµατα έχουν σηµασία : 

α) το  δολλάριο  

β) το  δολλάριο  και   

γ) το  δολλάριο  

  
Αλλαγή σκεπτικού 

 Πρέπει  να συνειδητοποιήσουµε , ότι  το  να καθίσεις 3 ή  5 

ώρες να δεις τηλεόραση  είναι  πολύ  κατώτερο  ποιοτικά από  το  να 

κάνεις επίσκεψη  σε  ένα φιλικό  ζευγάρι  για 2 ώρες. Θα ανταλλά-
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ξετε  απόψεις, θα πείτε  κάποιο  αστείο , θα γελάσετε  και  φεύγοντας 

δεν αισθάνεσαι  άδειος. Το  να πας µια βόλτα µόνος σου  σε  ένα 

βουνό  µε  το  αυτοκίνητό  σου , είναι  πολύ  κατώτερο  από  το  να πας 

µαζί  µε  ένα φίλο  σου  ή  µια φίλη  σου . Όσο  πιο  κοντά βρίσκεσαι  µε  

ανθρώπους, τόσο  πιο  ανθρώπινος και  ισορροπηµένος είσαι . Α-

ντίθετα, τα µοναχικά άτοµα, (το  ξέρουµε  όλοι  αυτό), είναι  ιδιόρ-

ρυθµα, παράξενα, καχύποπτα, παρεξηγούν εύκολα τα λεγόµενα 

από  τους άλλους κ.λ.π. Ειδικά, οι  γυναίκες δεν αισθάνονται  ω-

ραία να πάνε  µόνες τους κινηµατογράφο , θέατρο , καφετερία, εκ-

δροµή  κ.λ.π. Το  θεωρούν ντροπή  να µη  συνοδεύονται  και  προτι-

µούν να µη  πάνε  καθόλου . Ποιος αισθάνεται  ωραία να τρώει  µε-

σηµέρι-βράδυ µόνος του  στο  σπίτι  ; κανείς πιστεύω. Η γυναίκα 

που  µαγειρεύει  µόνο  για τον εαυτό  της, αισθάνεται  άσχηµα, θά-

θελε  να µαγειρέψει  για την οικογένειά της, σύζυγο  και  παιδιά. Θα 

της άρεσε  έτσι  περισσότερο  η  διαδικασία της µαγειρικής. 

 

Λιγότερη τηλεόραση  

 Μία βασική  αιτία για τη  µοναξιά είναι  η  τηλεόραση . Φαντα-

σθείτε  να καταργηθεί . Θ΄ αρχίσουµε  όλοι  τις µεταξύ µας επισκέ-

ψεις τα απογεύµατα, διότι  κάτι  έπρεπε  να κάνουµε . ∆υστυχώς, 

τώρα εµφανίζεται  και  το  εξής άσχηµο  φαινόµενο . Επισκέπτεσαι  

ένα φίλο  ή  ένα ζευγάρι  και  ενώ θέλεις να µιλήσεις µαζί  τους, αυ-

τοί  έχουν ανοιχτή  την τηλεόραση  και  µάλιστα δυνατάµ , ώστε  δεν 

ακούγεσαι  και  δεν ακούγονται . Τι  είδους επικοινωνία θα γίνει  ; 

Όσες φορές ευγενικά προσπάθησα να τους πω να την κλείσουν 

για να µιλήσουµε , κανείς δεν την έκλεισε , απλά χαµήλωσαν λίγο  
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την ένταση  του  ήχου . Τελικά η  τηλεόραση  έχει  πολλά κοινά µε  τα 

ναρκωτικά, π.χ. δηµιουργεί  εθισµό  και  σύνδροµο  στέρησης. 

 

Αγάπη ξανά  

  Μάθαµε  τις τελευταίες δεκαετίες ν΄ αγαπούµε  µόνο  τον εαυ-

τό  µας. Παλιά πονούσαµε  για τους άλλους, τους φίλους µας, 

συγγενείς µας, γνωστούς µας. Ας αρχίσουµε  πάλι  ν΄ αγαπάµε  και  

να νιώθουµε  το  διπλανό  µας. Να ενδιαφερόµαστε  για τα προβλή-

µατά του , κι  αν δεν µπορούµε  να τον βοηθήσουµε , τουλάχιστον 

ας τον ακούσουµε , να ξαλαφρώσει . ∆εν είναι  χαµένος χρόνος. Το  

αντίθετο . Χαµένος χρόνος είναι  να παρακολουθούµε  στην τηλεό-

ραση  την µία σειρά µετά την άλλη . Άλλωστε  κάποια στιγµή  θα 

χρειασθούµε  εµείς τη  βοήθεια του  φίλου  µας. Τι  πρέπει  να κάνει  

αυτός τότε  ; 

 Στο  θέµα της αγάπης επιµένω, γιατί  οι  περισσότεροι  άν-

θρωποι  σήµερα, αισθανόµαστε  µια έλλειψη  αγάπης από  τους αν-

θρώπους, την κοινωνία, το  κράτος. Θέλουµε  ν΄ ακούµε  ότι  µας 

αγαπάνε . Όταν αισθανόµαστε  ότι  µας αγαπάνε , έχουµε  µεγαλύ-

τερη  ψυχική  ισορροπία. 

 

Ο γάµος κτύπηµα στη µοναξιά 

 Όσους φίλους και  αν έχεις, όσες επισκέψεις και  αν κάνεις, 

αν δεν έχεις ένα µόνιµο  σύντροφο  για όλη  σου  τη  ζωή  και  παιδιά 

να µεγαλώσεις, ποτέ  δεν θα απαλλαγείς πλήρως από  τη  µοναξιά. 

Η οικογένεια είναι  ο  καλύτερος τρόπος να απαλλαγείς οριστικά 

από  τη  µοναξιά. Εννοούµε  γάµο  δύο  ώριµων ανθρώπων για να 
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πετύχει , αλλιώς εάν είναι  να χωρίσουν και  η  γυναίκα να µεγαλώ-

νει  µόνη  τα παιδιά της, τότε  δεν κτυπιέται  η  µοναξιά. 

 

Κοινωνικότητα και άνεση 

 Πολλοί  άνθρωποι , κυρίως οι  γυναίκες, δεν πλησιάζουν εύ-

κολα πρώτες έναν άνδρα. Ντρέπονται . Έτσι  µπορεί  να βρίσκονται  

σε  µια παρέα και  να µένουν σιωπηλές και  έτσι  ο  άλλος δηµιουρ-

γεί  αρνητική  άποψη  για το  άτοµό  της. Πρέπει  να συµµετέχουµε , 

να συνοµιλούµε  µε  όλους, να έχουµε  κοινωνικότητα και  άνεση  

στις σχέσεις µας. Μην περιµένουµε  όλα να τα κάνουν οι  άλλοι . 

Ας βοηθήσουµε  και  εµείς. Υπάρχουν γυναίκες και  άνδρες που  

έµειναν «στο  ράφι» επειδή  ήταν ντροπαλοί . 

 Η επικοινωνία θέλει  και  θάρρος. Όταν βρεθούµε  σ΄ένα πάρ-

τυ, σε  µια παρέα που  υπάρχουν και  άγνωστοι , ας είµαστε  τολµη-

ροί , ας πλησιάζουµε  τους άλλους, άνθρωποι  είναι  και  αυτοί , φυ-

σικό  είναι  να έχουν κι  αυτοί  ατολµία, κάποιος πρέπει  να κάνει  την 

αρχή . Αρκετοί  κλίνονται  στο  καβούκι  τους ενώ υπάρχει  πολύς 

κόσµος γύρω τους, περιµένοντας κάποιος να τους πλησιάσει . 

Έτσι  όµως δεν κάνουµε  παρέες, «δεν µπαίνουµε  στα κυκλώµα-

τα», που  χρειάζονται , γιατί  όταν θα κάνουµε  οριστική  επιλογή  

συντρόφου , θα έχουµε  ανθρώπους να διαλέξουµε .  

Αναφέρω τα παραπάνω, γιατί  παρατηρώ και  µια αποξένω-

ση  των δύο  φύλων τα τελευταία 20 χρόνια. Παλιά γίνονταν εύκο-

λα οι  σχέσεις ανδρών και  γυναικών. Σήµερα όχι . Γιατί  ; Πιστεύω 

ότι  παλιά υπήρχε  απλότητα, τώρα είµαστε  πιο  πολυσύνθετοι  και  

καχύποπτοι . Στην Ευρώπη , όλοι  το  ξέρουµε , οι  γυναίκες είναι  πιο  

τολµηρές. Εύκολα µιλούν σε  έναν άνδρα στην παρέα, κάνοντας 
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αυτές την αρχή , πολλές φορές, χωρίς να παρεξηγείται , όπως 

στην Ελλάδα. Πρέπει  και  η  Ελληνίδα να γίνει  πιο  τολµηρή , αν θέ-

λει  να έχει  µια πλειάδα ανδρών γνωστών για να διαλέξει  τον κα-

λύτερο . Αν ντρέπεται  ο  άνδρας, ας δείξει  περισσότερο  θάρρος η  

γυναίκα. Ζούµε  στο  2000. Αυτά στην Ευρώπη  είναι  ξεπερασµένα 

από  το  1960. Τα τονίζω αυτά, γιατί  βλέπω γυναίκες που  περνάνε  

τα χρόνια, τις ρωτώ γιατί  δεν παντρεύονται  και  η  απάντηση  από  

µερικές είναι  : «µα δεν γνωρίζω άνδρες», έτσι  καταφεύγει  στην 

προξενιά! 

 

Μοναξιά στο γάµο  

 Εδώ πρέπει  να πούµε  ότι  αν ο  γάµος αποτύχει  και  το  ζευ-

γάρι  δεν συνεννοείται , ούτε  διάλογο  κάνει , τότε  αναπτύσσεται  

µοναξιά µέσα στο  γάµο , οι  σύζυγοι  δεν µιλούν µεταξύ τους, έ-

χουν κατεβασµένα µούτρα, ο  καθένας κάνει  τη  ζωή  του  και  πάνε  

σπίτι  για ύπνο . Μοναξιά απ΄ τις χειρότερες. Αρκετά ζευγάρια 

ζουν έτσι . ∆ε  χωρίζουν για τα παιδιά ή  για οικονοµικούς λόγους, 

αλλά είναι  δύο  ξένοι  στο  ίδιο  σπίτι . Αντίθετα, υπάρχουν άνθρω-

ποι  που  έµειναν ανύπαντροι , αλλά έχουν οργανώσει  τόσο  καλά 

τη  ζωή  τους, τα ενδιαφέροντά του , που  ζουν καλά και  πλήττονται  

πολύ  λιγότερο  από  τη  µοναξιά. Πράγµατι , αν για οποιοδήποτε  

λόγο  κάποιος δεν παντρευτεί , είναι  παρατηρηµένο , ότι  εφόσον 

οργανωθεί  σωστά στη  ζωή , ή  µοναξιά δεν θα είναι  εφιάλτης 

γι΄αυτόν. Αν λοιπόν µε  ρωτούσε  κάποιος : εγώ που  είµαι  50 χρο-

νών και  είναι  δύσκολο  να παντρευτώ τι  κάνω µε  τη  µοναξιά; Θα 

του  έλεγα : «φίλε  µου , οργάνωσε  πολύ  καλά τη  ζωή  σου , τους 

φίλους σου , τις φίλες σου , βρες ενδιαφέροντα ποικίλα, γράψου 
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σε  πολιτιστικούς, ορειβατικούς συλλόγους, πήγαινε  τακτικά εκ-

δροµές µε  γκρουπ, ασχολήσου  µε  το  κυνήγι , το  ψάρεµα (εφόσον 

σ΄ αρέσουν βέβαια), ειδικά να οργανώνεις το  Σαββατοκύριακο  

γιατί  τότε  επιτίθεται  η  µοναξιά, όπως βέβαια και  τις γιορτές. Αν 

λοιπόν ο  άνθρωπος φερθεί  έτσι , θα εξοικειωθεί  µε  τη  µικρή  πλέ-

ον µοναξιά του . Αρκεί  να σκεφθεί  κανείς ότι  οι  ισοβίτες συνηθί-

ζουν τόσο  τη  φυλακή , που  δεν θέλουν να πάρουν απολυτήριο . Η 

µοναξιά βέβαια δεν είναι  φυλακή , καµµία σύγκριση , απλώς έφερα 

εντυπωσιακό  παράδειγµα για να φανεί  καθαρά η  δύναµη  της συ-

νήθειας, η  µεγάλη  αυτή  προσαρµοστική  ιδιότητα του  ανθρώπου. 

Άλλωστε  έχει  παρατηρηθεί  και  το  άλλο  παράξενο  : αν συνηθίσει  

τη  µοναξιά ο  άνθρωπος, µένοντας για πολλά χρόνια, µόνος, δεν 

του  είναι  εύκολο  πράγµα ο  έγγαµος βίος, προτιµά να µη  πα-

ντρευτεί . 

 

Επίλογος  

 Η µοναξιά άρχισε  πλέον να πλήττει  και  τους Έλληνες (αφού  

υπάρχει  έλλειψη  επικοινωνίας), αλλά υπάρχουν ελπίδες ότι  θα 

καταλάβουµε  ότι  η  αλλαγή  αυτή  είναι  ξένη  προς τη  φύση  µας, ο  

Έλληνας δεν µπορεί  να ζει  ψυχρά και  µονότονα όπως ένας Ευ-

ρωπαίος και  θα βρει  πάλι  την ισορροπία του . Ήδη  το  ότι  παρα-

πονιέται  για έλλειψη  επικοινωνίας είναι  ένα βήµα για να λύσει  το  

πρόβληµα και  να ξαναζεστάνουν τις µεταξύ τους σχέσεις οι  Έλ-

ληνες. 


