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Πνιύ δύζθνιν απηό ην ζέκα. Δίπα λα ην απνθύγσ. Πώο 

εγώ, άλδξαο, ζα δώζσ ιύζεηο; Εσ ην καξηύξηό ηεο ν ίδηνο; ρη 

ζίγνπξα. Τόηε; ηί  γλσξίδσ εγώ γηα ηελ καξηπξηθή ηεο δσή. Θα 

έπξεπε λα είκαη γπλαίθα, ζύδπγνο, κεηέξα, εξγαδόκελε γηα λα 

θαηαιάβσ πιήξσο ηελ θόιαζε πνπ δεη.  κσο θαηέιεμα λα ην 

αλαιύζσ θαη λα βξσ ιύζεηο. ζν δύζθνιν θη αλ είλαη. Γηαηί; Γηαηί 

είκαη θαη εγώ ζύδπγνο, παηέξαο, εξγαδόκελνο, δσ ην δξάκα ηεο 

από θνληά θαη βιέπσ πνιιά. Άξα θάηη γλσξίδσ 14 ρξόληα π α-

ληξεκέλνο θαη ζπγρξόλσο εξγαδόκελνο παηέξαο. Μπαίλσ ζην ζ έ-

κα.  

 

Το μεγάλο ππόβλημα  

Τν 1960 (γελλήζεθα ην 1956) άξρηζε λα γίλεηαη ε κεγάιε 

επαλάζηαζε ησλ λέσλ (ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, θίλεκα εηξ ή-

λεο, ρίπππο, παηδηά ησλ ινπινπδηώλ θαη ην πεξίθεκν "θάλε έξ σ-

ηα όρη πόιεκν". Λίγα ρξόληα κεηά (1965) μεζπά λέα  επαλάζη α-

ζε: ην θεκηληζηηθό θίλεκα, (Femina = γπλαίθα), άξα ην γπλαηθείν 

θίλεκα. Ζ γπλαίθα επαλαζηάηεζε γηα πξώηε θνξά από ηελ επνρή 

ησλ ζπειαίσλ, δήηεζε ηζόηεηα κε ηνλ άλδξα, ίδηα δηθαηώκαηα θαη 

ππνρξεώζεηο, ηζόηεηα ζηελ εξγαζία, κόξθσζε, νηθνλνκηθή αλε-

μαξηεζία θαη πνιιά άιια δίθαηα αηηήκαηα. Οη άλδξεο ηξόκαμαλ, 

αιιά δελ είραλ επηινγέο. Τν γπλαηθείν θίλεκα πέηπρε ηειηθά, ην 

δηθαίσκα ηα θαηέθηεζε κε αγώλεο  ε γπλαίθα.  

Τα ρξόληα πέξαζαλ. Από ην 1965 είκαζηε ηώξα ζην 2004. 

Πέξαζαλ 38 ρξόληα. Πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε γπλαίθα; Δίλαη πην 

επηπρηζκέλε; είλαη πξάγκαηη ίζε κε ηνλ άλδξα; Τν θξάηνο είλαη 
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εμίζνπ δίθαην πξνο άλδξεο θαη γπλαίθεο; Οη γπλαίθεο απαληνύλ: 

όρη, δελ έγηλε απηό αθξηβώο πνπ δεηνύζαλ θαη εγώ κε ηε ζεηξά 

κνπ ζαλ άλδξαο, βιέπνληαο θαζεκεξηλά ηηο ζύγρξνλεο γπλαίθεο - 

κεηέξεο - ζπδύγνπο, εξγαδόκελεο ιέσ: όρη, δελ δεηνύζαλ αθξ η-

βώο απηό. Γηαηί ζπκάκαη θαιά ηα αηηήκαηά ηνπο. Τη ζπλέβε ιν η-

πόλ;  

 

Η ζύγσπονη θέζη ηηρ γςναίκαρ καλύηεπη από παλιά, ηαςη ό-

σπονα όμυρ και σειπόηεπη από παλιά  

Φαίλεηαη αληίθαζε ή ζρήκα νμύκσξν. Έηζη όκσο είλαη, 

πξάγκαηη. Βειηηώζεθε ε ζέζε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα, ν άλδξαο έ-

παςε λα είλαη "άλδξαο αθέληεο" δε δηαηάδεη ζαλ δηθηάηνξαο, α-

θνύεη θαη ζέβεηαη ηε γπλαίθα. Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα όια, 

βειηίσζαλ ηελ θνύξαζή ηεο (ζε ζρέζε κε ηε γηαγηά καο).  

Σηελ εξγαζία, ηε ζέβνληαη, παίξλεη πςειέο ζέζεηο, θαηέι α-

βε όια ηα αλδξηθά νρπξά (Αζηπλνκία, Σηξαηό, Αεξνπνξία, Ληκε-

ληθό θιπ) θαηέθηεζε δηθαηώκαηα θύεζεο, ηνθεηνύ, άδεηεο γνληθέο 

θιπ. Έγηλε νηθνλνκηθά αλεμάξηεηε. Έγηλε ινηπόλ θαιύηεξε από 

παιηά. Αιιά...  Οη Αξραίνη Έιιελεο έιεγαλ: "νπδέλ θαθόλ ακηγέο 

θαινύ". Δδώ ίζρπζε θαη ην αληίζεην: "νπδέλ θαιόλ ακηγέο θαθνύ". 

Τίπνηα θαιό, ρσξίο λα ζπλνδεπζεί κε θάηη θαθό, δειαδή. Καη εδώ 

ινηπόλ ζπλνδεύηεθε όρη κε έλα αιιά κε πνιιά θαθά γηα ηε γπλα ί-

θα.  
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Τι ακπιβώρ ζςνέβη;  

Απιά ε γπλαίθα έπεζε ζηελ παγίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν 

ζύζηεκα ήζειε θη άιια ρέξηα εξγαζίαο, βάδνληαο ηε γπλαίθα ζηελ 

εξγαζία, ηα βξήθε. Γνπιεύνληαο ε γπλαίθα, ζα μόδεπε πεξηζζ ό-

ηεξα ιεθηά, άξα πεξηζζόηεξα θαηαλαισηηθά αγαζά, άξα πεξη ζ-

ζόηεξα θέξδε γηα ηνπο βηνκήραλνπο, επηρεηξεκαηίεο θιπ. Τν 

θξαρ ηνπ 1929 ζηηο ΖΠΑ απηό δίδαζθε: πεξηζζόηεξα ιεθηά, π ε-

ξηζζόηεξνη εξγαδόκελνη γηα λα κε μαλαζπκβεί θξαρ ιόγσ θησρώλ  

θαη ιίγσλ αγνξαζηώλ. Ζ γπλαίθα βέβαηα δελ είρε ππ' όςηλ ηεο α π-

ηά ηα ζρέδηα ησλ θεθαιαηνθξαηώλ όηαλ επαλαζηαηνύζε. Πνηόηεηα 

δσήο δεηνύζε, θάηη πνιύ απιό θαη απηνλόεην.  

ιεο ινηπόλ άξρηζαλ λα κνξθώλνληαη, κπήθαλ ζηα Παλε-

πηζηήκηα, θαηέιαβαλ ζπνπδαίεο ζέζεηο. Έπαηξλαλ θαιό κηζζό. 

κσο σο εθεί. Ναη, αιιά ε εξγαδόκελε γπλαίθα 8 ώξεο, εξρόκελε 

ζην ζπίηη έπξεπε λα θάλεη πάιη όιεο ηηο δνπιεηέο πνπ έθαλε θαη ε 

πξνγηαγηά ηεο. Να πιύλεη, λα καγεηξέςεη, λα θξνληίζεη ηα παηδηά 

θαη ηνλ "ζύληξνθν" πνπ πεξίκελε ην έηνηκν θαγεηό, δηαβάδνληαο 

ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζηελ πνιπζξόλα. Έπξεπε λα πάεη λα ςσλίζεη 

θαη ηόζα άιια λα θάλεη, ώζηε σο ηηο 12 ην βξάδπ ήηαλ ζε ζπλα-

γεξκό θαη έληαζε θνβεξή. Εήηεζε ινηπόλ από ηνλ ζύδπγν λα 

κνηξάδνληαη νη δνπιεηέο, αθνύ εξγάδεηαη πιένλ θαη απηή. Δκείο 

θαινκαζεκέλνη από ην παιηό ζύζηεκα, δε δερόκαζηαλ θάηη η έ-

ηνην. Δίκαζηε "αιεζηλνί άλδξεο" ιέγακε, όρη αδειθέο. Νέα επ α-

λάζηαζε ηεο γπλαίθαο κε όπιν ην δηαδύγην. Γελ ζπλεξγάδνληαλ ν 

άλδξαο, έπαηξλε ηα παηδηά θαη έθεπγε. Χξήκαηα έβγαδε, έπαηξλε 

θαη δηαηξνθή από ην ζύδπγν γηα ηα παηδηά. Οη άλδξεο πάιη ηξ ό-

καμαλ. Έβιεπαλ έλα θαηλνύξγην νλ, ζαλ λα ήξζε απ' ηνλ Άξε. 
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"Αλάγθα θαη νη ζενί πείζνληαη", έιεγαλ νη Αξραίνη Έιιελεο. Έηζη 

ν άλδξαο θάζηζε θαη ζθέθηεθε θαη είδε όηη ε γπλαίθα είρε δίθην. 

Έπξεπε  λα κνηξαζζνύλ νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, αιιηώο ζα ηξ ε-

ιαίλνληαλ ε γπλαίθα ή ζα θαηέξξεε  λεπξηθά. Άξρηζαλ λα βν ε-

ζνύλ, πήγαηλαλ ζηα Super Market , αγόξαδαλ ηα ηξόθηκα, θξα-

ηνύζαλ ηα παηδηά γηα λα καγεηξέςεη άλεηα ε γπλαίθα ή γηα λα θν η-

κεζεί, ην βξάδπ έδηλε θαη απηόο γάια ζην κσξό, ώζηε λα θνηκ ά-

ηαη θαη ε γπλαίθα θαη γεληθά άξρηζε λα θάλεη αξθεηέο "γπλαηθείεο 

δνπιεηέο". Ζ ηζνξξνπία επαλήιζε. Έηζη θαηλόηαλ.  

 

Ο άνηπαρ βοηθά ζηο ζπίηι, γιαηί λοιπόν  η γςναίκα εξακολος-

θεί να είναι ςπεπθοπηυμένη;  

Δίλαη πάιη απιό! ζν θαη λα βνεζά ν άλδξαο, πάιη ε γ π-

λαίθα θάλεη πεξηζζόηεξα. Γε θζάλεη ε βνήζεηα ηνπ άλδξα. Τν 

ζπίηη ζέιεη ηόζα πνιιά (θπζηθά θαη ηα παηδηά), πνπ ε γπλαίθα 

πνπ ηα βιέπεη όια, δελ κπνξεί λα ηα αθήζεη, έηζη θάλεη πεξηζζ ό-

ηεξα θαη ρξόλνο γηα μεθνύξαζε ειάρηζηνο σο κεδέλ. Οη άλδξεο 

βνεζάλε αξθεηά αιιά σο έλα όξην. Γελ θζάλνπλ ζηνλ ίδην βαζκό 

πξνζθνξάο ζην ζπίηη όζν ε γπλαίθα. Έηζη πάιη είλαη θαηάθνπε, 

πάζρνπλ πνιιέο από "ζύλδξνκν εύθνιεο θόπσζεο λεπξνθπηηθνύ 

ηύπνπ" κηα κηθξή θαηάζιηςε ππάξρεη από ηελ ζπλερή έληαζε ηεο 

δξάζεο, θνβάηαη κήπσο θαηαξξεύζεη λεπξηθά ζην ηέινο. Αιιά 

θαη εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο δελ έρεη ίζα δηθαηώκαηα π.ρ. ζηε κ η-

ζζνδνζία, όπνπ ακείβεηαη ιηγόηεξν από ηνλ άλδξα ζηηο ηδησηηθέο 

εηαηξίεο ή θαηαζηήκαηα θαη εξγνζηάζηα.  
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Τί ππέπει να γίνει;  

Τώξα αξρίδνπλ ηα δύζθνια. Πάληα, ην λα αλαιύεηο κηα θ α-

ηάζηαζε ή έλα πξόβιεκα είλαη εύθνιν. Τν δύζθνιν αξρίδεη όηαλ 

ςάρλεηο λα δώζεηο ιύζεηο. Πηζηεύσ όκσο πάληα ζηελ παξνηκία: 

"δελ ππάξρεη πξόβιεκα ρσξίο ηε ιύζε ηνπ". Αξα θαη εδώ ζα π-

πάξρεη ιύζε. ρη ε ηέιεηα ίζσο ιύζε, αιιά ιύζε. Καη' αξρήλ π η-

ζηεύσ όηη όζν πεξλά ν θαηξόο, ν άλδξαο ζα βνεζά όιν θαη πην 

πνιύ, γηαηί βιέπεη πην θαζαξά ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηε πνιπθν ξ-

ησκέλε ζύγρξνλε ζύδπγό ηνπ. Απηό είλαη ζίγνπξν. Έηζη γίλεηαη 

πάληα. Θέιεη ρξόλν ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

κσο ζέισ λα είκαη εηιηθξηλήο. Γελ πηζηεύσ όηη ν άλδξαο ζα 

θζάζεη ζην ηέιεην, δει. 50% εξγαζίεο ζην ζπίηη απηόο, 50% θαη ε 

γπλαίθα. Ζ αλδξηθή θύζε, είλαη έλα εκπόδην ζην λα θζά ζεη ζην 

50%. Δίλαη άδηθν ζίγνπξα, αιιά έηζη είλαη. Δπηκέλσ όκσο όηη ζα 

απμάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπλέρεηα ζην κέιινλ "Σαο πξνζέρν π-

κε, γηα λα ζαο έρνπκε". Καλέλαο καο δε ζέιεη ηε ζύδπγό ηνπ ζε 

θαηάξξεπζε. Αγαπάκε όινη ηηο ζπδύγνπο καο θαη κεηέξεο ησλ 

παηδηώλ καο θαη μέξνπκε ηη ζα ζπκβεί αλ κείλνπκε κόλνη κε ηα 

παηδηά. Γε ζα ηα βγάινπκε πέξα ρσξίο ηε γπλαίθα Άξα ε κία ι ύ-

ζε εμαξηάηαη από εκάο ηνπο άλδξεο λα βνεζήζνπκε αθόκε π ε-

ξηζζόηεξν ηε γπλαίθα ζην ζπίηη, ώζηε λα είλαη αλεθηή ε θαηάζη α-

ζε γη ' απηήλ.  

Άιισζηε ηα  παιηά γλσξίζκαηα ηνπ άλδξα - θαιινθξάηε 

έθπγαλ: "καγθηά", "ληαειίθη", "ηζακπνπθάο" θιπ. Βέβαηα ππά ξ-

ρνπλ άλδξεο πνπ δελ άιιαμαλ ζε ηίπνηα. Δμαθνινπζνύλ λα ζ π-

κπεξηθέξνληαη ζηε γπλαίθα όπσο ν παππνύο ηνπο ζηε γηαγηά 

ηνπο άλδξεο αξρεγνί, άλδξεο θαιινθξάηεο, άλδξεο καγθάθηα, α-
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ληξάθηα θνκπιεμηθά θαη νη "κάγθεο" ηεο παιηάο Σρνιήο. Δδώ είλαη 

ζην ρέξη ηεο γπλαίθαο, έλα ηέηνηνλ άλδξα λα κελ ηνλ παληξεπηεί. 

ΘΑ είλαη δνύια ηνπ. Αο έρεη ηα κάηηα αλνηρηά λα δεη πνηνο είλαη 

πξνθνκκέλνο ζύγρξνλνο άλδξαο, κε ζύγρξνλεο δίθα ηεο ηδέεο. 

Γπζηπρώο κεξηθέο θνξέο ηελ παηά κόλε ηεο. Ννκίδεη όηη ν ά λ-

δξαο κάγθαο είλαη "αξξελσπόο", ελώ νη άιινη γπλαηθνθέξλνπλ. 

Δίπα, απ' απηήλ εμαξηάηαη. Γελ ζα πεξάζεη θαιή δσή καδί ηνπ. 

Πηζαλόηαηα θαη λα νδεγεζεί ζην δηαδύγην. Άιισζηε θαη ζηελ Δ ι-

ιάδα, ν δείθηεο δηαδπγίσλ είλαη: ζηνπο 3 γάκνπο ν έλαο δηαιύε-

ηαη.  

 

Τί μποπεί να κάνει η ίδια η γςναίκα  

Ξέξνληαο ινηπόλ  πηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη ε πξαγκαηηθ ό-

ηεηα, αο πξνζαξκνζζεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή, όζν κπνξεί 

βέβαηα. Αο θάλεη δηάθνξεο ελέξγεηεο ώζηε λα ειαθξύλεη ηα βάξε 

ηεο π.ρ. αο νξγαλώζεη ην ζπίηη όζν κπνξεί πεξηζζόηεξν. Αο η α-

μηλνκήζεη ηα πάληα, λα ηα βξίζθεη ακέζσο. Σπξηάξηα, ξάθηα 

ληνπιάπεο θιπ. αλαθνπθίδνπλ ζηελ καγεηξηθή θαη ινηπέο εξγαζ ί-

εο ζην ζπίηη ηε γπλαίθα. Δξγνλνκία. Γει. ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε 

πνπ βνιεύεη. Θα πηέζεη ζύδπγν θαη παηδηά λα βάδνπλ ηα πξάγκ α-

ηα ζηε ζέζε ηνπο, λα κε ηα ςάρλεη ζπλέρεηα, ηα παπνύηζηα ηνπο 

ζηελ ίδηα ζέζε, όρη ξνύρα πεηακέλα εδώ θαη εθεί, γηαηί απηή ζα 

ράλεη ρξόλν λα ηα καδεύεη θιπ. Νηνπιάπεο, ζπξηαξηέξεο αθόκε 

θαη ζηα πίζσ κπαιθόληα ηνπ ζπηηηνύ. Γηαηί όρη θαη κία κεγάιε 

κπξνζηά. Θα ηαμηλνκήζεη ρίιηα πξάγκαηα θαη ζα ηα βξίζθεη ακ έ-

ζσο. Δίλαη κεγάιε αλαθνύθηζε απηό. Ζ αηαμία είλαη πεγή θόπνπ 

θαη εθλεπξηζκνύ. ινη ζα ηξώλε ην ίδην θαγεηό ώζηε λα κε εμ α-
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ληιείηαη κε ην λα καγεηξεύεη άιια γηα ηα παηδηά, άιια γηα ην ζ ύ-

δπγν θιπ. Δλλνείηαη ηα ςώληα πηα, είλαη αλδξηθή δνπιεηά! Θα ηνπ 

γξάςεη έλα θαηάινγν κε ό,ηη ρξεηάδεηαη. Θα θνηκάηαη ηνπιάρηζηνλ 

κία ώξα ην κεζεκέξη (1 ώξα είλαη ην θαλνληθό), ζα κάζε ζ' όινπο 

όηη εθείλε ηελ ώξα ζέιεη απόιπηε εζπρία. Οη γηαηξνί ιέλε όηη θαη 

κηζή ώξα κεζεκεξηαλνύ ύπλνπ, μεθνπξάδεη  ηόζν ηνλ νξγαληζκό 

ζα λα θνηκήζεθε 3 ώξεο ην βξάδπ. Πξόθεηηαη γηα έλα εηδηθό κ ε-

ραληζκό ηνπ εγθεθάινπ, πνπ εδώ δε καο ελδηαθέξεη. Τν ζεσξώ 

πνιύ ζεκαληηθό, έζησ κηζή ώξα ύπλν ην κεζεκέξη γηα ηε λεπξηθή 

ηεο ηζνξξνπία.  

 

Σσολαζηική -νεςπυηική νοικοκςπά ηέλορ!  

Σηελ ςπρνινγία ε ζρνιαζηηθή κε ηελ θαζαξηόηεηα λνηθνθ π-

ξά, ιέγεηαη λεπξσηηθή. Πξέπεη λα κάζεη λα αλέρεηαη θαη ιίγε ζθ ό-

λε, θαη θαλέλα ραξηάθη ε ζθνππηδάθη πεηακέλν. Αο κε ιάκπνπλ 

ζαλ ήιηνο ε θνπξηίλεο. Κάζε 5 κέξεο ζα ηηο πιέλεη, αθνύ ζε 1 

ώξα πάιη ζα ιεξσζνύλ; Να γίλεη ιίγν, όπσο ιέλε νη Γάιινη "Εα 

καλ θνπ". Δπηηέινπο, ηη  παζαίλεηε, ηη  ζαο πηάλεη εζάο ηηο γπλα ί-

θεο θαη ηα ζέιεηε όια ζνύπεξ πεληαθάζαξα, ζνύπεξ αζθόληζηα 

θιπ, απηό δηπιαζηάδεη ηδάκπα ηειείσο ηνλ θόπν ζαο θαη όπσο 

ιέεη ε ςπρνινγία "θπλεγάηε θαληάζκαηα". Πάξηε ην απόθαζε. 

ηη θαη λα θάλεηε πνηέ έλα ζπίηη δελ ζα είλαη ηέιεην. Κάηη ζα ζαο 

έρεη μεθύγεη. Πάληα ν άλζξσπνο ζα δεη κε ηε ζθόλε. Δίλαη λόκνο 

ηεο θύζεο. Καη ηη  έρεη  ιίγε ζθόλε; πδξνθπάλην; Μεξηθέο θνξέο 

κόλεο ζαο πξνζζέηεηε βάξε ζηνλ εαπηό ζαο, ελώ δελ ρξεηάδ ν-

ληαη. Γηα ην ζθνπγγάξηζκα; Δ! εδώ ηη λα πσ! Μεξηθέο ζθνπγγαξ ί-

δνπλ κέξα παξά κέξα. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη πνιύ είλαη. 
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Απαιιαγείηε από κηθξνθνβίεο, θαλέλα παηδί δελ πέζαλε από κε 

πεληαθάζαξν πάησκα. Γεληθά, νη πεξηζζόηεξεο λνηθνθπξέο π ά-

ζρνπλ από "ηειεηνκαλία" ό,ηη  ρεηξόηεξν, ό,ηη  πην βαζαληζηηθό γηα 

ηηο ίδηεο. Σπλήζεηα είλαη. Αλ γηα ην κέξνο δελ εθαξκόδεηαη ηειεη ν-

καλία, θεύγεη κόλε ηεο, γίλεηαη "απόζβεζε ηεο κάζεζεο" ζηε ςπ-

ρνινγηθή γιώζζα. Αθόκα θαη ηα ινπινύδηα ζην κπαιθόλη αλ ζε 

θνπξάδεη ην ζπλερέο πόηηζκα, πέηα ηα θαη κελ μαλαζρνιείζαη. 

Γεληθά, απινπνίεζε ηε δσή ζνπ θαη δήζε πην απιά, όπσο νη γη α-

γηάδεο καο: είραλ έλα κπανύιν, έλα θξεβάηη, έλα ηξαπέδη κε θ α-

ξέθιεο θαη ηίπνηα άιιν. Δκείο έρνπκε ρίιηα δύν ζην ζπίηη θαη 

θνπξαδόκαζηε λα ηα θαζαξίδνπκε ζπλέρεηα; Κάλε απιά θαγεηά! 

Παζηίηζηα, κνπζαθάδεο θαη ό,ηη  πνιύπινθν θαη άξα θνπξαζηηθό, 

βγάιηα απ' ην κελνύ. Απιά, εύθνια θαγεηά, ώζηε λα κε βαζαλ ί-

δεηαη.  Με ζηδεξώλεηο  όια ηα ξνύρα, αθόκα θαη ηηο θάιηζεο. Χά-

λεηο ρξόλν. Μόλν απηό πνπ ρξεηάδνληαη. Αλ έρεηο δνπιεηέο λα θ ά-

λεηο (ηδίσο ην Σαββαηνθύξηαθν) κε θαιείο θίινπο, δηόηη ζα ζνπ 

κείλνπλ νη δνπιεηέο θαη απηό ζα ζε αγρώλεη. Οη ππεξβνιηθέο επ η-

ζθέςεηο θίισλ επίζεο θνπξάδνπλ ηε λνηθνθπξά. Πξέπεη κεηά λα 

θαζαξίδεη, λα βάδεη εθ λένπ ζε ηάμε πξάγκαηα. Δπαλαιακβάλσ, 

κηιώ γηα ππεξβνιηθέο επηζθέςεηο. Να έρεηο ην ζάξξνο λα ιεο ζην 

ηειέθσλν: Μαξία ζήκεξα δελ κπνξώ. Έια ην άιιν Σαββαηνθ ύξη-

αθν. Μελ ληξέπεζαη. Ζ ππεξβνιηθή επγέλεηα απνβαίλεη εηο βάξνο 

ζνπ. Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ην βξάδπ λα θνηκεζείο λσξίο. Γηαηί 

όρη ζηηο 11κκ αθνύ μππλάο ζηηο 5πκ. Ή ην αξγόηεξν 12κκ. Ο 

ύπλνο είλαη ε ηέιεηα μεθνύξαζε από ηε δύζθνιε κέξα κε ηηο ρίι η-

εο εληάζεηο πνπ πέξαζε. Τν θαιύηεξν έξγν λα έρεη ε TV ζηηο 12-

2πκ, κε ην βιέπεηο. Οη δύν απηέο ώξεο είλαη πνιύηηκεο γηα ζέλα. 
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Τν πξσί ζα ζεθσζείο μεθνύξαζηε. Τν θαζεκεξηλό κπάλην είλαη 

ηαηξηθά αδηθαηνιόγεην θαη ράλεηο ρξόλν. Οη γηαηξνί ιέλε όηη έηζη 

θαηαζηξέθνπκε ηελ κηθξνβηαθή ρισξίδα (εηδηθά κε ην θαζ εκεξηλό 

ζαπνύληζκα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ). Έηζη κηα δπν κέξεο αλ 

δελ πιπζνύκε εύθνια παζαίλνπκε νπξνινίκσμε γηαηί δελ καο 

πξνζηαηεύεη ε θαζεκεξηλή ρισξίδα. Δληάμεη, ην θαινθαίξη δηθα η-

νινγείηαη. Μαγείξεπε ην βξαδάθη γηα ηελ επόκελε κέξα. Έηζη ε ξ-

ρόκελε θαηάθνπε ην κεζεκέξη απ' ηελ εξγαζία, δελ ζα θνπξ άδε-

ζαη λα καγεηξεύεηο κεζεκεξηάηηθα.  

Τέηνηνπο θαλόλεο ζαλ ηνπο παξαπάλσ κπνξείο λα βξεηο 

κόλε ζνπ αξθεηνύο, ώζηε λα κελ αηζζάλεζαη θαηάθνπε θαη λα ε ί-

λαη ππνθεξηή ε θαηάζηαζε.  

 

Ψςσοζυμαηικέρ ενοσλήζειρ; Γεν είναι ηίποηα απολύηυρ  

 

Ίζσο κε ηελ ζπλερή έληαζε θαη άγρνο δνπιεηά - ζπίηη λ' άξ-

ρηζαλ ιίγα ή πνιιά ςπρνζσκαηηθά ελνριήκαηα. Δίλαη θπζηνινγ η-

θά, αθίλδπλα ηειείσο, κε ηα δίλεηο ζεκαζία έζησ θαη αλ ζε θνβ ί-

δνπλ. Γελ βιάπηνπλ θαλέλα όξγαλν, έζησ θαη αλ θξαηήζνπλ ρξ ό-

ληα. Τέηνηα ςπρνζσκαηηθά ελνριήκαηα (λεπξνθπηηθνύ ηύπνπ) ε ί-

λαη πνιιά. Αλαθέξσ κεξηθά: Πνλάθηα ζηε θαξδηά. Με θνβάζαη θη 

όιε κέξα λα θξαηάλε, δελ έρεηο θαξδηά. Γελ ηζηκπάλε (πνλάλε) ε 

θαξδηά, αιιά ηα λεύξα γύξσ από ηελ θαξδηά ιόγσ έληαζεο ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Πνλάθηα ζηελ πιάηε δηάζπαξηα, είλαη λεπ-

ξηθά, άλεπ ζεκαζίαο. Βάξνο ζην ζηήζνο, δπζθνιία αλαπλνήο, α ί-

ζζεκα πληγκνύ, πνλνθέθαινη, δαιάδεο είλαη όια θπζηνινγηθά ι ό-

γσ ηνπ άγρνπο (ζηηο 10 λνηθνθπξέο νη 8 έρνπλ ηα ίδηα).  
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Παλεύθνιε θόπσζε ρσξίο αηηία; θη απηό λεπξηθό είλαη. Από 

ην άγρνο πξνέξρεηαη. Αίζζεκα παικώλ; Γει. βιέπεηο ηελ θαξδηά 

λα πεηάγεηαη θαη λα θηππά βαξηά; Γελ είλαη ηίπνηα. Κη απηό λε π-

ξηθό είλαη. Αδηαθόξεζε γηα όια απηά, νθείινληαη ζε ζσκαηνπνί ε-

ζε ηνπ άγρνπο. Αλ εξεκήζεηο ζηγά - ζηγά ζα θύγνπλ. Με ηα θν-

βάζαη. Γελ κπνξνύλ λα βιάςνπλ θαλέλα όξγαλν. Με ηα δίλεηο 

ζεκαζία θαη κε ηα θνβεζείο. Τη νλνκάδνπκε ςπρνζσκαηηθέο ελν-

ριήζεηο; απινύζηαηα ην άγρνο κέλνληαο θαηξό, ζσκαηνπνηείηαη 

θαη ελνριεί ηα λεύξα θάπνησλ νξγάλσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ (έηζη 

καο θαίλεηαη παξάμελα. Φεύγνληαο ην άγρνο θεύγνπλ θαη απηνί. 

Οη 10 γπλαίθεο ζηηο 12 έρνπλ ηέηνηα ζπκπηώκαηα πνπ αλέθεξα 

παξαπάλσ. Αλ απηά ηα θνβάζαη θαη ηα δίλεηο ζεκαζία, κνληκ ν-

πνηνύληαη, αλ δελ ηα θνβάζαη θαη δελ ηα δίλεηο ζεκαζία θεύγνπλ 

κόλα ηνπο. Βαξηέο αλάζεο, θόκπνο ζην ια ηκό, αίζζεκα πληγκνύ, 

βάξνο ζην ζηήζνο, όια είλαη θπζηνινγηθά, είλαη ςπρνζσκαηηθέο 

ελνριήζεηο πνπ ζα θύγνπλ κόιηο εξεκήζεηο γηα έλα δηάζηεκα.  

Οη θαξδηνιόγνη βαξέζεθαλ πηα λα πεγαίλνπλ γηα θαξδη ν-

γξαθήκαηα πνπ είλαη ηέιεηα, μαλά θαη μαλά νη ίδηνη πειάηεο θαη λα 

κε πείζνληαη όηη είλαη θαιά. Τν ίδην θαη νη ςπρίαηξνη. Απηό ιέγ ε-

ηαη λεπξσηηθή ακθηβνιία. Τν άηνκν εμαθνινπζεί λα ακθηβάιιεη αλ 

έρνπλ δίθην θαξδηνιόγνη θαη ςπρίαηξνη.  

Ξππλάο ην πξσί θαη είζαη θνπξαζκέλε; Κιαζηθή πεξίπησζε 

άγρνπο. Αηζζάλεζαη αδύλακε; θη απηό ςπρνινγηθό είλαη.  

 

Φοπηυμένη νοικοκςπά και μικποκαηάθλιτη  
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Τν άγρνο ηεο έληνλεο δσήο ζρεδόλ πάληα πεξηέρεη θαη ια λ-

ζάλνπζα θαηάζιηςε. Γει. λνκίδεηο όηη δελ έρεη θαηάζιηςε, αιιά 

έρεηο. Γη ' απηό είζαη άθεθε. Γη ' απηό θνπξάδεζαη εύθνια. Γελ 

πξέπεη λ' αθήλεηο ηνλ εαπηό ζνπ λα ηνλ πάξεη από θάησ ε θαη ά-

ζιηςε. Δλ αλάγθε έλα θαιό αληηθαηαζιηπηηθό (π.ρ. anagravil) θά-

λεη ζαύκαηα. Γελ πξνθαινύλ εμάξηεζε. Δμάιινπ θαη κε ηελ πξ ν-

ζεπρή κπνξνύκε λ' απαιιαγνύκε από απηά "Οπ δύλαηζζαη πνηείλ 

νπδέλ έκνλ" ιέεη ν Χξηζηόο. Ζ  πίζηε ζην Χξηζηό δίλεη θνπξάγην, 

ππνκνλή, δύλακε λα αληαπεμέιζνπκε.  

 

Πποζοσή ζηην εςεπιθιζηόηηηα  

 

Δίλαη θπζηθό ε γπλαίθα δώληαο ζηα όξηα ηεο αληνρήο ηεο, 

λα είλαη επεξέζηζηε έηνηκε γηα θαπγά γηα λα εθηνλσζεί. Δίλαη κ ε-

γάιν ιάζνο ε γθξίληα θαη θαπγάο. Χεηξνηεξεύεη ηελ θαηάζηαζε. Ζ 

γπλαίθα ζα βγεη πην θνπξαζκέλε πην ςπρηθά θαηαξξαθσκέλε από 

θαπγά. Αο κε μεζπά ζηνλ άλδξα ηεο. Γελ θηαίεη απηόο θηαίεη ην 

ζύζηεκα. Λέσ πξνζνρή γηαηί πνιιέο γπλαίθεο κε ζπαζκέλα λε ύ-

ξα ιόγσ ησλ αλσηέξσ καιώλνπλ ζπλέρεηα κε ην ζύδπγν,  ώζπνπ 

απηόο ή ε ίδηα θεύγεη από ην ζπίηη. Δίλαη ό,ηη  ρεηξόηεξν έλα δη α-

δύγην γηα κηα εξγαδόκελε κεηέξα. Τν ςπρηθό θόζηνο πνπ ζα πι ε-

ξώλεη είλαη απίζηεπην. ρη κόλν δελ ζα πεξάζεη θαιύηεξα ρσξ η-

ζκέλε κε παηδηά, αιιά πνιύ ρεηξόηεξα. Θα έξζνπλ θαηαζηάζεηο 

θαη δξάκαηα πνπ δελ κπνξεί λα ηα θαληαζζεί. Θα δηπιαζηάζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο λα κεγαιώλεη ηα παηδηά ηεο, δελ ζα έρεη πηα ηελ 

βνήζεηα ηνπ άλδξα, ζα πξέπεη όια πηα λα ηα θάλεη κόλε ηεο. Θα 

λνζηαιγεί όηαλ δνύζε κε ην ζύδπγό ηεο θαη ηελ βνήζαγε. Κη όκσο 



 12 

πνιύ εύθνια ε  ζύγρξνλε γπλαίθα ηα καδεύεη θαη θεύγεη ζθεπηό-

κελε αλώξηκα. Τα παηδηά ηα θαεκέλα ηη θηαίλε; ζα γίλνπλ δπζη π-

ρηζκέλα. Δμάιινπ γηα παξεγνξηά, αο ζθεθζεί όηη όιεο νη παληξ ε-

κέλεο ζήκεξα αλάινγα δνπλ αλάινγε θνύξαζε, έρνπλ αλάινγα 

πξνβιήκαηα. Γελ είλαη ε κόλε.  

 

Ο Απόζηολορ Παύλορ για ηη γςναίκα - μηηέπα 

 

Ο Απόζηνινο Παύινο είπε κηα θνβεξή θξάζε: "ε γπλή δηα 

ηεο ηεθλνγνλίαο ζώδεηαη". Αθξηβώο γηαηί θάλεη ηόζεο απηνζπζίεο 

γηα ηα παηδηά ηεο πνπ όιε ε δσή ηεο είλαη κηα απηνζπζία - γηα 

ηνπο άιινπ (παηδηά, ζύδπγν). Γη ' απηό αο κε ζθεθζεί ε ζύγρξνλε 

γπλαίθα ην δηαδύγην ζαλ ιύζε - απόδξαζε από ην ζπλερέο ζηξεο 

θαη αδηάθνπε δξάζε ηνπ 24σξνπ, αιιά αο θάλεη ππνκνλή, αο θ ά-

λεη αθόκα κηα ζπζία θαη αο θξαηήζεη ην γάκν ηεο. Οη δπζηπρίεο 

θαη ε θαηάζιηςε θαζώο θαη ε θόπσζε πνπ ζα έξζνπλ κεηά ην δ η-

αδύγην ζα είλαη πνιύ ρεηξόηεξεο απ' απηέο πνπ δεη ηώξα. ζεο ην 

ηόικεζαλ κεηάλησζαλ ή θαηέξξεπζαλ. Γηθεγόξεζα επί έλα έηνο 

κε εηδηθόηεηα ζηα δηαδύγηα (Οηθνγελεηαθό δίθαην), είδα ηόζα δξ ά-

καηα, ε δπζηπρία ησλ αλζξώπσλ κεηά ην δηαδύγην πνιιαπιαζηά-

δνληαλ. Οη πεξηζζόηεξνη είραλ κεηαληώζεη πνπ μεθίλεζαλ ηελ δ η-

αδηθαζία δηαδπγίνπ. Αιιηώο ην έβιεπαλ πξηλ ην  δηαδύγην (θάηη 

απιό, ζαλ ειεπζεξία) γηα λα δηαπηζηώζνπλ κεηά όηη είλαη κηα α-

ιεζηλή θόιαζε γηα όιε ηελ ππόινηπε δσή. Γπζηπρία πιένλ θαη 

όρη απιώο θνύξαζε.  

 

Δπίλογορ  
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 Αλέιπζα όζν ξεαιηζηηθά κπνξνύζα ην δύζθνιν απηό 

ζέκα. Γελ πξνζπάζεζα λα παξαγνξήζσ ηελ θνξησκέλε γπλαίθα, 

αιιά λα ηεο παξνπζηάζσ ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε όζα βέβαηα 

γλσξίδσ, βιέπσ, αθνύσ, δηαβάδσ. Πηζηεύσ όηη κηα ώξηκε γπλα ί-

θα θάπσο έηζη ζα ηα βιέπεη θαη απηή. Έηζη λνκίδσ. Γη ' απηό θαη 

θξαηάεη ην γάκν ηεο παξά ηηο δπζθνιίεο. Γη ' απηό δελ δξαπεπηε ύ-

εη όπσο θάλνπλ πνιιέο. Γελ αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα μαθληθά, από 

ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Παξ' όια απηά πξέπεη λα παξαδερζεί ε 

ζύγρξνλε γπλαίθα όηη θαη ν άλδξαο θάλεη ό,ηη  κπνξεί λα ηελ αλα-

θνπθίζεη, έρεη αιιάμεη πνιύ πξνο ην θαιύηεξν, πιελ θάπνησλ 

βέβαηα πνπ έκεηλαλ πίζσ από ηελ επνρή καο θαη δελ κπνξνύλ λα 

πξνζαξκνζζνύλ ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα. Ζ κεγάιε όκσο πιε η-

νςεθία ησλ αλδξώλ βνεζά ηε γπλαίθα. Έηζη ε γπλαίθα κπνξεί λα 

ειπίδεη όηη ην αύξην ζα είλαη πην μεθνύξαζην από ην ζήκ εξα. Αο 

κε μερλά όηη θαη ε δσή ηνπ άλδξα έγηλε πην δύζθνιε θαη θνπξ α-

ζηηθή. Γνπιεύεη αηέιεησηεο ώξεο, θξνληίδεη ηα παηδηά, θ άλεη ηα 

ςώληα, καγεηξεύεη πνιιέο θνξέο θαη θάλεη πνιιέο άιιεο δνπιεηέο 

ζην ζπίηη ζπλ ηηο εμσηεξηθέο θαη ηερληθέο ζην ζπίηη (επηζθεπέο, 

θιπ). Ξελπρηά γηα ηα κσξά, ηα αιιάδεη πάλεο θαη η όζα άιια αδη-

αλόεηα γηα ηνπο άλδξεο πξηλ 40 ρξόληα.  

 

 

 


