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ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

ΝΑ ΜΕΙΝΩ

ΝΑ ΦΥΓΩ;
ή
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΑΜΟΥΣ είναι πιθανόν να καταλήξει σε δια-
ζύγιο, λένε οι σύγχρονες στατιστικές. Σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Όποτε λαμβάνω πρόσκληση για γάμο, δεν μπορώ παρά να 
διερωτηθώ: Άραγε θα καταφέρει αυτό το ζευγάρι να έχει μα-
κροημέρευση και ευημερία, βίον όντως ανθόσπαρτον;

Από τους ανθρώπους που διαβάζουν τα βιβλία μου και 
παρακολουθούν τις εκπομπές μου χαρακτηρίζομαι αισιόδο-
ξο άτομο. Τυχαίνει να μην έχω την ίδια γνώμη για τον εαυ-
τό μου, ειδικά όταν σκέφτομαι εάν θέλω να παραστώ σε μια 
τελετή γάμου και στο γλέντι που επακολουθεί – εάν, φυσι-
κά, με καλέσουν.

Σπάνια πάω σε γάμους πλέον. Μόνο όταν γνωρίζω καλά και 
εκτιμώ το ζευγάρι. Για να μην παρεξηγηθώ, όλοι οι άνθρωποι 
αξίζουν εκτίμησης, όχι όμως και όλα τα ζευγάρια.

Παλιότερα, πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, είχα χρό-
νο και όρεξη και αρθρογραφούσα σε τοπικές εφημερίδες στην 
Κύπρο. Ένα άρθρο που έγραψα τότε είχε τον τίτλο «Το δώρο 
της Κασσάνδρας»*. Σε αυτό παρέθετα σε μια λίστα τα σημά-
δια που προαναγγέλλουν ότι ένα ζευγάρι δε θα τα πάει καλά.

Πόσο αισιόδοξο μπορεί να εκληφθεί αυτό; Να κάθομαι να 
σκέφτομαι ποιοι θα τα πάνε καλά και ποιοι όχι;

Θυμάμαι που στα νιάτα μου, το καλοκαίρι μετά το τρίτο 
έτος των σπουδών μου, παρακολούθησα το Παγκόσμιο Συνέ-

*  Το άρθρο, το οποίο γράφτηκε τον Μάρτιο του 2006, παρατίθεται στο 
τέλος της εισαγωγής αυτής.
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10	 ΘΕΚΛΑ	 ΠΕΤΡΙΔΟΥ

δριο Οικογενειακής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, το οποίο 
εκείνη τη χρονιά είχε διοργανωθεί στην Αθήνα.

Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, ήμουν αρραβωνιασμένη −δυο 
μήνες πριν από τον πρώτο μου γάμο− και έβλεπα με ρομα-
ντική διάθεση την αγάπη, τον γάμο και τον έρωτα. Θυμάμαι 
πως σε ένα συμπόσιο −έτσι ονομάζονται οι συζητήσεις με-
ταξύ πάνελ και ακροατηρίου στα συνέδρια−, ένας γηραιός 
ψυχίατρος από τη Θεσσαλονίκη υποστήριξε την άποψη πως 
ο γάμος οδηγεί το ζευγάρι, αλλά και τα παιδιά ακόμα, σε σο-
βαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Παρέθεσε 
μάλιστα και κάποιες δικές του στατιστικές του τύπου «έχω 
δει τόσες χιλιάδες ανθρώπους στα τόσα χρόνια που εργά-
ζομαι· το 99% των προβλημάτων τους γεννήθηκαν μέσα σε 
γάμο και το 90% προέκυψαν από τον γάμο των γονιών τους 
ή των ιδίων· άρα, ο γάμος είναι καταστροφικός για την ψυ-
χική υγεία».

Θυμάμαι ότι είχα γίνει έξαλλη.
Σήκωσα το χέρι να κάνω παρέμβαση –και, φυσικά, την έκα-

να με ένταση− και του έθεσα απλά ερωτήματα: Ποιοι επισκέ-
πτονται ψυχίατρο; Αυτοί που έχουν ψυχική υγεία και ισορρο-
πία ή αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα; Πώς μπορεί κα-
νείς με βάση ένα καθαρά κλινικό δείγμα να προβάλλει απο-
τελέσματα πάνω στο σύνολο των γάμων και της κοινωνίας;

Καθόλου αισιόδοξος δεν ήταν ο τύπος εκείνος. Και φοβά-
μαι πολύ μήπως, τώρα που μεγαλώνω και μετρώ και εγώ σε 
χιλιάδες τα περιστατικά που έχω διαχειριστεί ως ψυχολόγος, 
έχω καταλήξει το ίδιο μαύρη και φοβιστική.

Μα δε θέλω να είμαι φοβιστική − πόσο μάλλον εκφοβιστική.
Είμαι ρεαλίστρια. Και σε έναν ρεαλιστικό κόσμο, πολύ συ-

χνά οι άνθρωποι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα:
Να μείνω, ή να χωρίσω;
Το ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί· από τη 
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στιγμή μάλιστα που για τον καθέναν είναι διαφορετικά τα κρι-
τήρια και τα δεδομένα. 

Θα επιχειρήσω να μοιραστώ τις σκέψεις και τις εμπειρίες 
μου με τρόπο που εύχομαι να καταστεί αποτελεσματικός σε 
όσους βρίσκονται σε αυτή τη θέση· σε όσους δηλαδή αμφιτα-
λαντεύονται για το τι είναι καλύτερο: Να χωρίσουν, ή να μεί-
νουν σε έναν γάμο −ή σχέση συμβίωσης− με προβλήματα;

«Το δώρο της Κασσάνδρας»

Πρωινό της Τρίτης. Μια παραδοσιακά ήσυχη μέρα. Αφιερω-
μένη στο γράψιμο. Κάθομαι κι αναλογίζομαι την εβδομάδα 
που πέρασε. Τους ανθρώπους που γνώρισα στο γραφείο. Κά-
θε άνθρωπος που έρχεται και μια ιστορία. Κάθε ζευγάρι και 
ένας πόλεμος.

Θυμούμαι το λαϊκό άσμα «έρωτας ή πόλεμος» και χαμογε-
λώ. Αλήθεια, θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το «ή»; Θα έπρεπε να 
καταλήγουν οι άνθρωποι εδώ σκοτωμένοι, από τις μάχες, τις 
πισώπλατες μαχαιριές, τον πόλεμο των ζευγαριών;

Μικρή φλέρταρα σαδιστικά με τον άχαρο ρόλο της Κασσάν-
δρας. Έπαιζα το νοητό παιχνίδι να προβλέπω τα κακά που θα 
γίνουν σήμερα, αύριο, του χρόνου. Ίσως να ήταν κι αυτός ένας 
εκδικητικός τρόπος να διαβώ τη δύσκολη παιδική μου ηλικία. 
Προέβλεπα πότε θα με έδερνε ο πατέρας μου, πότε θα τσακω-
νόμουνα με τον αδελφό μου, πότε θα με κατσάδιαζε ο δάσκα-
λος, πότε θα τσακώνονταν μαζί μου οι συμμαθητές μου… Και 
της τύχης ειρωνεία, σχεδόν πάντα έπεφτα μέσα. Ίσως έκανα 
και το κατιτίς μου να το προκαλέσω, θα μου πείτε. Μα βέβαια. 
Έτσι δουλεύει η Κασσάνδρα. Προβλέπει, και μετά εκτελεί. Το 
φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας ένα πράγμα. 
Πιστεύεις πως κάτι θα συμβεί και μετά προσαρμόζεις τη συ-
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μπεριφορά σου αναλόγως, ώστε να βγει σωστή η προφητεία.
Τώρα δε μ’ αρέσει πια να είμαι Κασσάνδρα, θέλω να είμαι 

Αθηνά. Ναι, αυτός ο ρόλος με συγκινεί τώρα. Αυτός της σοφής. 
Και Θέτις ίσως − της δίκαιης… Μα, πάλι, αυτός που μου πέφτει 
στη μοιρασιά είναι της Κασσάνδρας. Βλέπω ένα ζευγάρι στις 
αρχές, και προβλέπω τι θα συμβεί στη σχέση τους αν συνεχί-
σουν να είναι όπως είναι… Βλέπω ένα ζευγάρι στο τέλος, και 
βλέπω πίσω τι παίχτηκε, χωρίς να μου τα πουν, κι όταν τους 
τα περιγράφω, τα παίζουν!

Κι είμαι σίγουρη πως δεν έχω μαντικές ικανότητες, κι ας 
επιμένει η πιο συμπαθητική γιαγιά στη γειτονιά μου πως είμαι 
από άλλο στερέωμα. Δεν είμαι μέντιουμ και προβλέπω· βλέ-
πω απλώς το ίχνος πορείας που αφήνει πίσω του στο έδαφος 
το φίδι. Δεν είναι ανάγκη να δω τον όφι τον ίδιο.

Η Κασσάνδρα λοιπόν σήμερα σας κάνει ένα δώρο. Μοιρά-
ζεται μαζί σας τα μυστικά της. Σας δίνει τα σημάδια όχι για να 
προβλέπετε το μέλλον σας, αλλά για να το ανατρέπετε. Πάρ-
τε τα, γιατί σήμερα είμαι γενναιόδωρη! 

(Αλίμονό σας αν κοιμηθεί στραβά η Κασσάνδρα.)

Σημάδια που προβλέπουν πως ένας αρραβώνας,  
ή ένας γάμος, δε θα πάει καλά

1. Συχνοί καβγάδες. Όταν οι καβγάδες έχουν συχνότητα πά-
νω από μία φορά τον μήνα, τότε ανησυχούμε. Πολλά ζευγά-
ρια θεωρούν φυσιολογικό πράγμα τους καβγάδες. Ίσως, βέ-
βαια, έτσι έχουν ανατραφεί· μέσα σε καβγάδες και διαφωνίες. 
Εγώ θυμάμαι πως την πρώτη φορά που είχαμε καβγά με τον 
πρώτο μου άντρα, χάρηκα! Θεώρησα πως αυτό ήταν σημάδι 
πως ήμασταν κανονικό ζευγάρι. Αλλά φευ! Οι συχνοί καβγά-
δες, λοιπόν, μας κτυπούν καμπανάκια πως κάτι δεν πάει καλά.
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2. Ατελείωτα παράπονα. Όταν σε κάθε καβγά ανασύρεται 
μια λίστα παραπόνων από το παρελθόν, τότε πρέπει να φρί-
ξουμε. Είναι ανησυχητικό να μην μπορούμε να ξεχάσουμε 
κάτι που έγινε παλιά και συνεχώς να το επαναφέρουμε. Ση-
μαίνει πως υπάρχει ένα ρήγμα στη σχέση. Σίγουρα κάτι δεν 
πάει καλά.

3. Ψυχολογική και σωματική βία. Κανονικά δε θα έπρεπε κα-
θόλου να αναφέρω αυτό το σημείο, επειδή είναι αυτονόητο· 
αλλά, φαίνεται πως και τα αυτονόητα παρανοούνται στη ση-
μερινή παράνοια. Κόντεψαν να μου φύγουν όσες τρίχες απέ-
μειναν στο κεφάλι μου όταν άκουγα μια καθωσπρέπει κυ-
ρία στο τηλέφωνο να μου λέει: «Αφού είναι κακός, βρε Θέκλα 
μου. Να φανταστείς, όταν δερνόμαστε, επιδιώκει να με χτυ-
πήσει στο κεφάλι. Εγώ πάντα τον κτυπάω κάτω από τη μέση, 
ενώ αυτός θέλει να μου κάνει ζημιά, στο κεφάλι κατευθείαν!» 
Έχετε τον λόγο μου. Αυτούσια η ατάκα. «Όταν δερνόμαστε…» 
Δηλαδή είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι φυσικό το ξύλο σε αυτό 
το ζευγάρι… Συνοψίζοντας, αν ο σύντροφός μας μας δέρνει, 
αν εμείς τον δέρνουμε, αν μας κακοποιεί ψυχολογικά υβρίζο-
ντάς μας, κατηγορώντας μας άδικα, υποτιμώντας μας, απειλώ-
ντας μας κ.ο.κ., ή αν εμείς τον βιάζουμε ψυχολογικά, τότε πρέ-
πει να ανησυχούμε. Για την ακεραιότητά μας και για το μέλλον 
της σχέσης μας.

4. Προσκόλληση σε γονείς και συγγενείς. Εάν εμείς ή ο σύ-
ντροφός μας τρέφουμε υπερβολική αγάπη και έχουμε σχέσεις 
εξάρτησης με τους συγγενείς μας, τότε τη βάψαμε!

5. Κακά πεθερικά. Εάν οι γονείς μας ή τα πεθερικά μας επεμ-
βαίνουν στη σχέση μας και εμείς τους το επιτρέπουμε, τότε 
έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

6. Εθελοντική ανεργία. Εάν εμείς ή ο σύντροφός μας εί-
μαστε άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν αρνούμα-
στε δουλειές που μας προσφέρουν, εάν πάνω από δύο άτο-
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μα χρησιμοποιούν τον ορισμό «τεμπέλης» για μας, ή για τον 
σύντροφό μας.

7. Οικονομική εξάρτηση από γονείς. Εάν χρειαζόμαστε την 
οικονομική ενίσχυση των γονιών ή πεθερών για να επιβιώσου-
με, τότε αναγκαστικά πάμε και στο σημάδι Nο 5, και γενικώς 
έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

8. Σεξουαλική δυσλειτουργία. Το σεξ είναι πολύ σημαντικό 
στοιχείο σε μια σχέση. Αν εμείς ή ο σύντροφός μας αντιμετω-
πίζουμε σεξουαλική δυσλειτουργία, τότε πρέπει να το ψάξου-
με. Να μην το αφήσουμε απαρατήρητο. Πιο συχνές σεξουαλι-
κές δυσλειτουργίες για τους άντρες: αδυναμία στύσης, πρόω-
ρη εκσπερμάτωση, σεξουαλική αδιαφορία. Για τις γυναίκες: 
σεξουαλική αδιαφορία, πόνος κατά την επαφή, δυσκολία κο-
ρύφωσης. Αντιμετωπίζουμε τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες 
ως κοινά προβλήματα στη σεξουαλική σχέση και όχι ως μο-
νόπλευρα κουσούρια.

Προσοχή! Ένα άτομο που παρουσιάζει δυσλειτουργία στη 
σχέση του μπορεί σε μια άλλη σχέση να λειτουργεί μια χαρά.

9. Προσκόλληση στα παιδιά. Εάν τα παιδιά μας τα βλέπου-
με πιο σημαντικά για μας από τον σύντροφό μας, τότε η σχέ-
ση μας δεν πάει καλά. Η φράση «τα παιδιά μου είναι αίμα μου 
ενώ ο σύντροφός μου όχι» προμηνύει άσχημα ξεμπερδέματα.

10. Συνεχής κούραση. Εάν η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι συ-
νεχώς κουρασμένοι και δεν έχουν όρεξη για τίποτε, για κοινές 
εξόδους, για χόμπι κ.λπ., τότε κάτι δεν πάει καλά.

11. Εργασιομανία. Εάν βρίσκουμε μεγαλύτερη απόλαυση 
στη δουλειά μας παρά στον σύντροφό μας, τότε τη βάψαμε!

12. Εξαρτήσεις. Εξάρτηση από το ποτό, τα ξενύχτια, τα χαρ-
τιά, τα ναρκωτικά, το ίντερνετ, τις εξωσυζυγικές σχέσεις…

Θέλετε κι άλλα;
Έχω την εντύπωση πως, προς το παρόν, αυτά είναι αρκετά. 

Δε γουστάρω καθόλου που σας ψυχοπλάκωσα −όσους αφο-
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ρούν οι χρησμοί μου, βέβαια− και θα ήθελα πραγματικά να 
ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να ήταν απλά παιχνιδάκια και κα-
πρίτσια οι ανθρώπινες σχέσεις. Να μη χρειαζόταν να γράψω 
ολόκληρο βιβλίο για τα προβλήματα των ερωτικών σχέσεων 
στην Κύπρο σήμερα. Να μην ήμουν Κασσάνδρα.

Τι να κάνω όμως; Αφού τα βλέπω να μην τα πω; Να μην τα 
πω; Να σκάσω, η γυναίκα;

(Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
Αγλαντζιά την άνοιξη του 2006.)
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1Δεν είναι ερώτημα που απαντάται  
         με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ

ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ τα πρωινά που είχα ξυπνήσει με όρε-
ξη. Πρόλαβα να πιω τον καφέ μου με άνεση και να ετοιμαστώ 
χαλαρά πριν από το πρώτο ραντεβού στο γραφείο. Όταν τα 
παιδιά ήταν μικρότερα και είχα να τα ξυπνήσω, να τα ετοιμά-
σω και να τα πάω στο σχολείο, συνήθως ήμουν πτώμα προ-
τού καν ξεκινήσω τη δουλειά. Τώρα που μεγάλωσαν όμως και 
σηκώνονται μόνα τους το πρωί είναι καλύτερα τα πράγματα. 

Εκείνη τη μέρα είχα όλο καινούργιους πελάτες. Συνηθίζω 
να μη δέχομαι νέους πελάτες για κάποιο διάστημα, μέχρι να 
τελειώσω με την προηγούμενη παρτίδα. Μετά παίρνω νέους.

Η Μαρία μπήκε ορμητική στο γραφείο μου.
Μ: «Επιτέλους, κυρία Θέκλα. Περίμενα δυο μήνες γι’ αυτό 

το ραντεβού!»
Θ: «Θα μπορούσατε να πάτε σε κάποιον άλλον συνάδελ-

φο, εφόσον ήταν τόσο επείγον. Υπάρχουν πολλοί καλοί συ-
νάδελφοι».

Μ: «Μα ήθελα να έρθω κοντά σας. Μόνο εσείς μπορείτε να 
με βγάλετε από το δίλημμά μου».

Θ: «Ποιο δίλημμα;»
Μ: «Να χωρίσω, ή να μείνω στον γάμο μου;»
Ήταν αναπόφευκτο να γελάσω δυνατά. Όχι κοροϊδευτικά, καμία 

σχέση. Μάλλον αμήχανα. Να ακόμη ένας άνθρωπος που νομίζει πως 
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μπορώ να σηκώσω εγώ τον σταυρό του, σκέφτηκα. Όσα λεφτά και 
να με πληρώσει, δεν μπορώ να πάρω εγώ αποφάσεις για κανέναν.

Θ: «Κανείς δεν μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση για σέ-
να. Εγώ μόνο για τον εαυτό μου θα μπορούσα να πάρω τέτοια 
απόφαση, όπως την πήρα όταν ήμουν είκοσι έξι χρόνων, και 
έκτοτε υφίσταμαι τις συνέπειες. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, 
καλή μου. Θέλεις να μου τα πεις;»

Μ: «Τι να σου πρωτοπώ;»
Θ: «Ό,τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό όταν σε ρωτώ. Πώς 

είναι ο γάμος σου;»
Μ: «Χάλια. Είμαι δυστυχισμένη».
Θ: «Γιατί;»
Μ: «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εάν φταίω εγώ ή ο άντρας μου. Δεν 

ξέρω, αλλά από τον καιρό που κάναμε και το τρίτο παιδί η σχέ-
ση μας έχει γίνει ανύπαρκτη. Έχουμε απομακρυνθεί πολύ».

Θ: «Κάνετε σεξ;»
Μ: «Εεε…, χμ… Nαι, κάνουμε».
Θ: «Άρα δεν είστε τόσο απομακρυσμένοι».
Μ: «Μα δε μιλούμε πλέον μεταξύ μας για μας· μόνο για τα 

παιδιά μιλούμε. Δεν υπάρχουμε πλέον ως ζευγάρι».
Θ: «Κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι;»
Μ: «Ναι. Αλλά πόσοι κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι ενώ ο γά-

μος τους είναι νεκρός;»
Θ: «Έχει μερικούς μαζοχιστές αυτού του είδους, όντως, αλ-

λά πώς νιώθεις που κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι; Το βράδυ θέ-
λεις να σε αγκαλιάζει;»

Μ: «Θέλω».
Θ: «Το κάνει;»
Μ: «Συνήθως είμαστε τόσο κουρασμένοι, που μόλις ξαπλώ-

σουμε ακούω το ροχαλητό του».
Θ: «Πόσων χρόνων είστε;»
Μ: «Εγώ τριάντα εφτά και ο σύζυγος μου σαράντα ενός».
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Θ: «Πόσον καιρό είστε μαζί;»
Μ: «Δέκα χρόνια».
Θ: «Πόσων χρόνων είναι τα παιδιά σας;»
Μ: «Εννέα η κόρη μου, πέντε ο γιος μου ο μεγάλος και ο μι-

κρός δύο».
Θ: «Ουάου! Πολύ δύσκολες ηλικίες. Έχετε κάποια βοήθεια 

με τα παιδιά;»
Μ: «Η μεγάλη πάει σχολείο, ο μεσαίος σε νηπιαγωγείο και 

ο μικρός σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Σχολάω στις τρεις το 
απόγευμα, οπότε από τη μία μέχρι τις τρεις πάνε και τα δύο 
μεγάλα παιδιά στον παιδικό σταθμό, και μετά τα παίρνω και 
τα τρία όταν σχολάσω».

Θ: «Ο άντρας σου τι ώρα σχολάει;»
Μ: «Έχει δική του δουλειά. Αργεί να σχολάσει. Ως τις εφτά 

το βραδάκι όμως συνήθως είναι σπίτι».
Θ: «Και τι κάνει όταν έρθει στο σπίτι;»
Μ: «Τι να κάνει; Προσπαθεί να κάνει πρώτα ντους και με-

τά να ασχοληθεί με τα παιδιά, αλλά τις πιο πολλές φορές δεν 
προλαβαίνει. Τα μωρά θέλουν προσοχή· και μέχρι να έρθει στο 
σπίτι εκείνος εγώ είμαι ήδη στα όριά μου». 

Θ: «Μπορεί να τύχει πολλές φορές μόλις μπει στο σπίτι εσύ 
να φωνάζεις στα παιδιά ή στον ίδιο για τα παιδιά;»

Μ: «Πώς το ξέρετε αυτό;»
Θ: «Είμαι μάγος! Θυμάμαι πως αυτό έκανε η μάνα μου όταν 

ήμουνα μικρή και ερχόταν ο πατέρας μου στο σπίτι το βράδυ. 
Εγώ, δυστυχώς, δεν είχα σύντροφο για να του βάζω τις φωνές 
κάθε φορά που έφτανα στα όριά μου με τα παιδιά όταν ήταν 
στις ηλικίες των δικών σου παιδιών».

Μ: «Και τι έκανες;»
Θ: «Πάλι την πλήρωνε ο πατέρας μου! Έπαιρνα στο τηλέ-

φωνο τον πατέρα μου και του έκανα τα παράπονά μου. Τώρα 
που το σκέφτομαι, πόσα άντεξε αυτός ο άνθρωπος!» 
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Μ: «Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι η κούραση που μας 
προκαλούν τα παιδιά;»

Θ: «Α, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εκ πρώτης όψεως μπο-
ρεί να είναι. Αλλά αν δε σε δω κι άλλες φορές, να δω και τον 
σύζυγό σου, και να σας δω μαζί και τους δυο, δεν μπορώ να 
σχηματίσω γνώμη».

Μ: «Μα δεν έχουμε τόσα λεφτά για τόσες συναντήσεις».
Θ: «Το καταλαβαίνω και συνιστώ να πάτε σε έναν από τους 

εξαιρετικούς συναδέλφους που εργάζονται στο δημόσιο, όπου 
είναι ελάχιστο το ποσό που πληρώνετε για κάθε συνεδρία. Μα-
ρία, δε μου λες, πόσα χρήματα και πόσο χρόνο ξόδεψες για να 
προετοιμάσεις τον γάμο σου; Πόσο στοίχισε ο γάμος σου και 
πόσον καιρό τον προετοίμαζες;»

Μ: «Τι σχέση έχει αυτό; Τον προετοίμαζα για έναν χρόνο και 
στοίχισε όπως όλοι οι γάμοι στην Κύπρο: γύρω στις είκοσι χι-
λιάδες ευρώ. Είχαμε χίλιους καλεσμένους».

Θ: «Μάλιστα. Λοιπόν, για να προετοιμάσεις τον γάμο σου 
ξόδεψες ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και έναν χρόνο από 
τη ζωή σου. Για να αποφασίσεις εάν θα χωρίσεις ή όχι, θέλεις 
να το κάνεις μέσα σε πενήντα λεπτά, ξοδεύοντας ένα πολύ μι-
κρό χρηματικό ποσό σε σχέση με το ποσό που ξόδεψες για να 
τον προετοιμάσεις;»

Μ: «Δεν το είχα σκεφτεί έτσι».
Θ: «Κανένας δεν το σκέφτεται έτσι, αλλά έτσι είναι». 
Μ: «Μα ο άντρας μου δεν ξέρει πως ήρθα να σε δω· και δε 

νομίζω να δεχτεί να πάει σε ψυχολόγο». 
Θ: «Αυτό δεν το ξέρεις εάν δεν τον ρωτήσεις. Θα εκπλαγείς 

πόσοι άντρες πάνε σε ψυχολόγο. Είτε μόνοι τους, είτε μαζί με 
τη σύντροφό τους».

Μ: «Σοβαρά;»
Θ: «Σου φαίνεται παράξενο; Εγώ δε θα παντρευόμουνα πο-

τέ έναν άντρα που θα ήταν αρνητικός στο να πάει σε ψυχολό-
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γο εάν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα με τον εαυτό του ή τη σχέ-
ση μας· όπως δε θα παντρευόμουν και κάποιον που δε θα πή-
γαινε στον γιατρό αν είχε κάποια σωματική ασθένεια». 

Μ: «Σοβαρά;»
Θ: «Ναι, σοβαρά. Ο πρώτος μου σύζυγος πήγε σε ψυχολόγο 

όταν του το ζήτησα. Αυτό δεν έσωσε τον γάμο μας, μας βοή-
θησε όμως να πάρουμε την απόφαση και να διαχειριστούμε 
τη συνέχεια».

Μ: «Μαζί πήρατε την απόφαση;»
Θ: «Εεε…, όχι. Στο τέλος την πήρα μόνη μου. Αλλά βοήθησε 

το ότι πήγαμε και οι δυο σε ψυχολόγο. Και μαζί, και ξεχωριστά».
Μ: «Δηλαδή ο ψυχολόγος σε βοηθάει να χωρίσεις;»
Θ: «Ναι. Με τον ίδιο τρόπο που σε βοηθάει να τα ξαναβρείς 

με τον σύντροφό σου, εάν υπάρχει έδαφος. Αλλά εσύ αποφα-
σίζεις, όχι αυτός». 

Μ: «Σας παρακαλώ, κυρία Θέκλα, πέστε μου τι θα κάνατε 
στη θέση μου;»

Θ: «Στη θέση σου θα συζητούσα με τον σύντροφό μου, θα 
του το έθετα ξεκάθαρα πως νιώθω δυστυχισμένη στη σχέ-
ση μας και θα του ζητούσα να κάνουμε προσπάθεια για να τη 
βελτιώσουμε».

Μ: «Μα σας έχω ακούσει στην τηλεόραση να λέτε πως κά-
ποιοι γάμοι είναι νεκροί και μυρίζουν πτωμαΐνη, και πως είναι 
καλύτερα να χωρίζουν οι άνθρωποι από τέτοιους γάμους».

Θ: «Νεκροί −και μυρίζουν πτωμαΐνη− είναι οι γάμοι εκείνοι 
στους οποίους το ζευγάρι έχει χρόνια να κάνει σεξ! Εσύ δεν εί-
πες ότι κάνετε σεξ;»

Μ: «Ναι, αλλά μόνο μια φορά την εβδομάδα!»
Θ: «Με τρία μικρά παιδιά, μια φορά την εβδομάδα είναι και 

άθλος που τα καταφέρνετε. Κοίτα, Μαρία μου, δεν πρόκειται 
να εκμαιεύσεις από εμένα την απάντηση που επιθυμείς. Εάν 
ερχόσουν εδώ και μου έδινες σημεία κακοποίησης στον γά-
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μο σου, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα σε παρέπεμπα 
στην υπηρεσία που εξετάζει τη βία στην οικογένεια. Εάν ερ-
χόσουν εδώ και μου έλεγες πως ήδη αγαπάς αλλού, πάλι θα 
ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά με τα στοιχεία που μου 
έδωσες, βλέπω ένα ζευγάρι που εάν θέλετε και οι δύο μπορεί-
τε να βελτιώσετε τη σχέση σας. Τώρα, εάν εσύ, για οποιονδή-
ποτε λόγο, έχεις ήδη αποφασίσει να χωρίσεις, να μου το πεις – 
δικαιούσαι, άλλωστε. Και θα είναι διαφορετική η δουλειά που 
θα κάνουμε μαζί. Εάν έχεις ήδη πάρει την απόφαση, μπορού-
με να βρούμε τρόπους μαζί για να την εφαρμόσεις».

Μ: «Όχι, δεν έχω πάρει καμία απόφαση».

Και δεν ξέρω εάν την πήρε τελικά. Ή, μάλλον, γνωρίζω πως 
μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει απόφαση να χωρίσει. Η Μαρία 
επανήλθε με τον σύζυγό της. Όταν σε κάποιον καβγά τού ανέ-
φερε πως είχε πάει σε ψυχολόγο, ζήτησε να έρθει κι αυτός να 
μιλήσει, να πει τα δικά του − τα δικά του, φυσικά, δεν ήταν πο-
λύ διαφορετικά από τα δικά της. Πάνω κάτω είχε τα ίδια πα-
ράπονα από τον γάμο του: ένιωθε ανύπαρκτος μέσα σ’ αυ-
τόν, όλη η ενέργεια και όλη η προσοχή πήγαινε στα παιδιά και 
ήταν κουρασμένος, πολύ κουρασμένος, τόσο από τη δουλειά 
όσο και από την οικογένεια. Ο σύζυγος μάλιστα είχε κι αυτός 
θέμα με το ότι η σεξουαλική τους ζωή είχε ατονήσει σημαντι-
κά μετά τον ερχομό των δύο τελευταίων παιδιών. Σε αντίθεση 
με τα πιο πολλά ζευγάρια στην κοινωνία μας, το ζευγάρι αυ-
τό δεν είχε βοήθεια από γονείς και πεθερικά. Ζούσαν σε δια-
φορετική πόλη από τις οικογένειές τους. Αυτό πιστεύω πως 
τους γλίτωνε από πολλές παρεμβάσεις της ευρύτερης οικογέ-
νειας, κάτι που θα δούμε σε άλλα ζευγάρια σε επόμενα κεφά-
λαια, δεν έπαυε όμως να αποτελεί τεράστιο φορτίο η ανατρο-
φή τριών παιδιών. Το τρίτο παιδί είχε έρθει απρογραμμάτιστα 
και αποφάσισαν να το κρατήσουν. Δεν το μετάνιωσαν, αλλά 
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τα τρία παιδιά ήταν τρεις φορές πιο κουραστικά από τα δύο.
Ο σύζυγος είχε θέμα πως δεν πήγαιναν διακοπές μόνοι τους 

−παντού μαζί με τα παιδιά− και πως δεν είχαν εξόδους ως ζευ-
γάρι· μόνο ως οικογένεια. 

Η Μαρία δεν είχε ιδέα πως ο σύζυγός της σκεφτόταν έτσι. 
Νόμιζε πως ήταν συνεχώς αφηρημένος και θυμωμένος επει-
δή δεν την ήθελε πια, και όχι επειδή ακριβώς ήθελε περισσό-
τερο χρόνο μαζί της· να έχουν χρόνο και για τον εαυτό τους, 
μόνοι τους.

Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια να πειστεί η Μαρία να 
εμπιστευτεί τα παιδιά είτε στους γονείς της, είτε στα πεθερικά 
της, είτε σε μπέιμπι σίτερ, για να μπορέσουν να έχουν ποιοτι-
κό χρόνο ως ζευγάρι, επειδή ακριβώς η τελειομανία της την 
έκανε να νιώθει ενοχές ακόμα και στη σκέψη να αφήσει τα παι-
διά ώρα που δεν εργαζόταν σε κάποιον άλλον. Δεν μπορού-
σε να συνειδητοποιήσει πως καλή μάνα δεν είναι αυτή που εί-
ναι όλη την ελεύθερή της ώρα μαζί με τα παιδιά, με αποτέλε-
σμα να θυμώνει, να χάνει την ψυχραιμία της και τη χαρά της. 

Θ: «Μαρία μου, όπως σου λέει και ο Γιώργος, εάν είσαι από 
την ώρα που θα σχολάσεις μέχρι να πας για ύπνο συνέχεια μα-
ζί με τα παιδιά, είναι αναπόφευκτο να κουραστείς και να φτά-
σεις στα όριά σου».

Μ: «Μα είμαι η μάνα τους! Δεν είναι σωστό να τα παρκάρω 
είτε σε κάποιο σχολείο περισσότερες ώρες το απόγευμα είτε 
σε οποιονδήποτε άλλον».

Θ: «Προτιμάς, δηλαδή, να είναι μαζί σου όλες τις ώρες και 
να βγάζεις πάνω τους τα απωθημένα σου για το ότι δεν έχεις 
προσωπική ζωή!»

Μ: «Ποιος είπε πως έχω απωθημένα που δεν έχω προσω-
πική ζωή;»

Θ: «Εσύ, που ήρθες εδώ την πρώτη φορά και είπες πως εί-
σαι δυστυχισμένη στον γάμο σου και σκέφτεσαι να χωρίσεις!»
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Μ: «Αυτό σημαίνει πως έχω απωθημένα;»
Θ: «Τα απωθημένα δεν είναι κακή λέξη. Δεν είναι κακός όποιος 

έχει απωθημένα. Όλοι έχουμε απωθημένα. Πράγματα δηλαδή 
που θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τα 
κάνουμε και μένουν στο υποσυνείδητό μας ως ανεκπλήρωτες 
επιθυμίες που μας στοιχειώνουν. Κι εγώ έχω, και όλοι έχουμε». 

Μ: «Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα;»
Θ: «Το πρόβλημα δημιουργείται όταν τα απωθημένα του 

καθενός είναι πολύ δυνατά, και καθημερινά τον ενοχλούν και 
τον φέρνουν στο σημείο να αμφιβάλλει για το εάν η ζωή του 
είναι καλή, εάν ο γάμος του είναι καλός».

Μ: «Δηλαδή, Θέκλα, τώρα που γνώρισες τον Γιώργο, παίρ-
νεις το μέρος του και θεωρείς πως εγώ φταίω για τα προβλή-
ματά μας επειδή έχω απωθημένα;»

Δεν μπορούσα, γέλασα πάλι.
Θ: «Συγγνώμη που γελάω, αλλά προ μισής ώρας, στο προη-

γούμενο ζευγάρι που είχα ραντεβού, ο άντρας μού είπε πως 
επειδή είμαι γυναίκα, παίρνω το μέρος των γυναικών, και 
κατ’ επέκταση και της γυναίκας του, και πως κάναμε κόμμα 
εναντίον του. Μαρία μου, ο ψυχολόγος παίρνει το μέρος της 
σχέσης, όχι του ενός ή του άλλου συντρόφου. Σε ρωτάω ξα-
νά: Είσαι ευχαριστημένη από τη ζωή σου και τον γάμο σου;»

Μ: «Όχι!»
Θ: «Είσαι διατεθειμένη να κάνεις αλλαγές ώστε να γίνει κα-

λύτερη η ζωή σου και να βελτιωθεί ο γάμος σου;»
Μ: «Με ρωτάς;»
Θ: «Ναι, σε ρωτώ. Επειδή όταν εισηγούμαι αλλαγές ενοχλεί-

σαι. Φυσικά, η αλήθεια είναι πως όλοι, μα όλοι παρουσιάζου-
με αντίσταση στις αλλαγές. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. 
Λειτουργεί με την αρχή της ομοιόστασης. Οτιδήποτε συμβαί-
νει για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρείται φυσιολογικό από 
τον οργανισμό, ο οποίος προσπαθεί να το διατηρήσει». 
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ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

ΝΑ ΜΕΙΝΩ

ΝΑ ΦΥΓΩ;
ή

Ψυχολόγος
Η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου επανέρχεται με ένα νέο εγχειρίδιο, για τις 

ερωτικές σχέσεις και τους γάμους αυτή τη φορά, και μας βοηθά να απαντή-

σουμε στο πιο δύσκολο ίσως ερώτημα που μπορεί να έχουμε για τον γάμο ή 

τη σχέση μας: Να μείνω ή να φύγω; 

Μέσα από αληθινά παραδείγματα από την κλινική της εμπειρία μπορούμε να 

αντιληφθούμε αν η σχέση μας είναι ζωντανή ή αν βρισκόμαστε σε γάμο-βι-

τρίνα ή γάμο συμφέροντος∙ αν η σεξουαλική μας ζωή είναι φυσιολογική∙ αν η 

ρουτίνα είναι λόγος χωρισμού και αν είναι στη φύση μας η μονογαμία. 

Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήμα-

τα όπως:

Κάνω άραγε για γάμο;

Πρέπει να χωρίσω εξαιτίας της πεθεράς;

Μήπως έχω παντρευτεί έναν τοξικό άνθρωπο;

Έχω αγαπήσει, ή έχει αγαπήσει, τρίτο πρόσωπο;

Μήπως βρίσκομαι σε μια βίαιη, κακοποιητική σχέση;

Μένω στον γάμο μου για τα παιδιά;

Ένας γάμος χωρίς παιδιά μπορεί να επιβιώσει;

Η ασθένεια ενός συντρόφου ή ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει αρ-

νητικά μια σχέση;

Και τέλος, ένα σοβαρό ερώτημα που απασχολεί όσους σκέφτονται να 

χωρίσουν: Τι θα πει ο κόσμος;

Ένα βιβλίο που καταρρίπτει βασικούς μύθους για τον έρωτα και τον γάμο, 

προβάλλοντας παράλληλα υγιή παραδείγματα που μας δίνουν θάρρος και 

μας κάνουν αισιόδοξους.

ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΘΕΚΛΑΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Πώς χειριζόμαστε τη μητρότητα όταν δεν 
είμαστε χαρούμενες; Μιλάμε ειλικρινά στα 
παιδιά για τις ενδεχόμενες δυσκολίες μας; 
Η άποψή μου είναι να μη λέμε με τίποτε 
ψέματα στα παιδιά μας. Όχι όμως και να τα 
φορτώνουμε με προβλήματα που δεν τα αφο-
ρούν και δε θα τα αντέξουν. Όταν νιώθουμε 
πως έχουμε χάσει τη λειτουργικότητά μας, 
όταν έχουμε καταβληθεί από άγχος ή και 
κατάθλιψη, τότε προσφεύγουμε σε έναν ει-
δικό ψυχικής υγείας για να μας βοηθήσει να 
το ξεπεράσουμε. Όχι στα παιδιά μας! 

Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να δου-
λέψουμε πριν γίνουμε μητέρες, ώστε να 
είμαστε πιο προετοιμασμένες γιÕ αυτόν τον 
ρόλο; 
Προτού γίνουμε μητέρες είναι εξαιρετική 
ιδέα να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον 
εαυτό μας και με τη δική μας μητέρα! Να 
ψυχοψαχτούμε, να λύσουμε όσα ψυχολογι-
κά μας τραύματα και θέματα λύνονται, να 
ζήσουμε ξέγνοιαστα, να δοκιμάσουμε όσα 
επιθυμούμε να δοκιμάσουμε, να ταξιδέψου-
με, να σπουδάσουμε, να μεγαλώσουμε, να 
ωριμάσουμε. Η γνώμη μου. Παρόλο που εγώ 
η ίδια τα έκανα ανάποδα και δυσκολεύτηκα 
πολύ. ΓιÕ αυτό συμβουλεύω και τη δεκαοχτά-
χρονη πλέον κόρη μου, αλλά και όλες τις νέες 
κοπέλες, να μη βιάζονται να γίνουν μαμάδες. 
Να ζήσουν πρώτα όσα ονειρεύονται και μετά. 
Εξάλλου, η Ιατρική σήμερα έχει κάνει εξαι-
ρετικές προόδους και δίνει τη δυνατότητα σε 
γυναίκες όλο και μεγαλύτερης ηλικίας να 
γίνουν μαμάδες! Εγώ η ίδια, που στα σαράντα 
δύο έχω «ξεπαιδιάσει», θα μπορούσα τώρα 
άνετα να γινόμουν για πρώτη φορά μαμά. Πιο 
ώριμη, πιο ήρεμη, πιο συνειδητοποιημένη.

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο dimitravasileiou.blogspot.gr,  

σχετικά με το βιβλίο της  
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΜΑΜΑ = ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

H ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ γεννήθηκε στην Πάφο 

της Κύπρου το 1975 και ζει και εργάζεται στη 

Λευκωσία. Σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολο γίας 

του ΑΠΘ. Είναι Ψυχολόγος Κλινικού και Κοι-

νωνικού Τομέα και έχει εργαστεί για πάνω 

από είκοσι χρόνια ιδιωτικά με ενηλίκους και 

ζευγάρια. Έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις σε 

σχολές γονέων και επαγγελματικούς συνδέ-

σμους. Έχει ιδιαίτερο κλινικό και συγγραφι-

κό ενδιαφέρον σε θέματα ερωτικών σχέ σεων, 

γάμου και ανατροφής παιδιών. Εδώ και εί-

κοσι ένα χρόνια λαμβάνει μέρος συχνά σε 

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές ως 

ψυχολόγος. Διατηρεί μάλιστα δική της κα-

θημερινή εκπομπή με θέματα Ψυχολογίας 

και Σχέσεων στην κυπριακή τηλεόραση. Τα 

τελευταία εφτά χρόνια έχει εστιάσει την προ-

σοχή και τη δημόσια δράση της στο διαδίκτυο 

και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου επικοινωνεί 

με χιλιάδες ανθρώπους τόσο στην Κύπρο 

όσο και στην Ελλάδα. Στο κανάλι της στο 

YouTube ανεβάζει τακτικά τις τηλεοπτικές 

και ραδιοφωνικές της εκπομπές με θέματα 

ψυχολογίας και αυτοβοήθειας. Από τις Εκ-

δόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο 

της ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΜΑΜΑ = ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Επαναπροσδιορίστε τη σχέση σας ή τον γάμο σας


