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 …Η σχέση τους ήταν θυελλώδης. Ενάντια στις πεποιθήσεις της οικογένειας της η Αφροδίτη, 

επένδυσε σ’ αυτήν τα πάντα. Επενδύοντας στην πιο φυσική κινητήρια δύναμή. Τον έρωτα. Ήταν 

βέβαιη ότι καθετί που ωθείται από την φυσικότερη της ύπαρξης δύναμη, δεν μπορεί, παρά να 

έχει και την φυσικότερη κατάληξη. Τον γάμο. Αντίληψη, που και ο Φίλιππος, κατηγορηματικά 

πρέσβευε. Πίστη! Το φυσικό συμπλήρωμα της δύναμης. Και η Αφροδίτη πίστευε! Τον 

Ακολούθησε, λοιπόν, πιστά. Και, επειδή ο Φίλιππος, στα είκοσι του, δεν ήταν ακόμα 

“δημιουργημένος” ρίχτηκε και η ίδια με τα μούτρα στις δουλειές, μαθαίνοντας με πάθος όλα τα 

κόλπα, ώστε να μπορέσει να τον στηρίξει. Μέχρι να σταθεί στα πόδια του με ασφάλεια. Δεν 

αποποιήθηκε, ποτέ την οικογένεια της. Αντίθετα. Ήταν απ’ απόλυτα βέβαιη, ότι, αυτή και ο 

“φυσικός” της άντρας θα τα καταφέρουν, και ότι, με το τέλος του κύκλου, η αποδοχή και η 

δικαίωση, θα ‘ταν η προφανής κατάληξη. Θα επέστρεφε νικήτρια, στην πατροπαράδοτη, 

αγαπημένη… κοίτη. Έζησαν μαζί, δέκα χρόνια. Καθένα από αυτά, ένα σκαλοπάτι για την 

δικαίωση. Ερωτευμένη και περήφανη η Αφροδίτη, έβλεπε τον σύντροφό της, να χειραφετείται 

και να καθιερώνεται. Να αποκτά υπόσταση. Με αυτήν, πάντα δίπλα του, άτυπη συνέταιρο, φίλη, 

σύζυγο, εργαζομένη, ψυχαναλύτρια, ερωμένη, … γυναίκα. Φτάνοντας, όμως, στο τελευταίο 

σκαλοπάτι (της εκκλησίας, όπως το αποκαλεί, η ”ελληνική, ορθόδοξη κουλτούρα ) όλη η σκάλα 

γκρεμίστηκε. Η αιώνια του γένους κατάρα, χτύπησε μία ακόμη φορά. Ο Φίλιππος απεφάνθη ότι 

η σχέση τους δεν έχει μέλλον. Είναι φθαρμένη. Δήλωσε ανέτοιμος, ανώριμος για γάμο, και 

προέτρεψε την Αφροδίτη, να αναγνωρίσει την αλήθεια και να συνεχίσει την ζωή της, χωρίς 

αυτόν. Τέσσερις μήνες αργότερα, παντρεύτηκε, την κατά δέκα χρόνια μικρότερή του, κόρη 

του… μετέπειτα συνεταίρου του… 

… Η μάνα, έσπαζε την σιωπή της. Την προέτρεπε “να φτιάξει” την ζωή της, να 

αποκατασταθεί, να βρει το κατάλληλο άντρα και να--- ξεκινήσει οικογένεια. Υποταγμένη στην 

γοητεία της επανασύνδεσης, η Αφροδίτη, αναγνώρισε το δίκαιον βάθος” της μητρικής σοφίας. 

Ήταν, εξάλλου τριανταενός ετών. Έπρεπε να ωριμάσει. Να απαλλαγεί, οριστικά, από το βάρος, 

κάθε ρηχής κρίσης για όλο το υπόλοιπο του βίου της. Δυνατότητες υπήρχαν. Η μάνα της, 

γυναίκα… στα νιάτα της κι’ αυτή, πλήρης γυναικείας αλληλεγγύης, είχε φροντίσει να τις 

διασφαλίσει. Για να την εξασφαλίσει…  

 ...Και όμως, η Αφροδίτη, βασανιζόταν από κάτι. Κάτι ένιωθε να λείπει, ανάμεσα στα 

χαμογελαστά πρόσωπα και την καθημερινή ασφάλεια, που δεν μπορούσε με ακρίβεια να 

προσδιορίσει. Ένα κενό, που δεν έλεγε με τίποτε να πληρωθεί και έμοιαζε, κάθε μέρα να 

μεγαλώνει, όλο και περισσότερο… 

…Η κατάρα της δεκαετίας του έρωτα, ανάμεσα στα είκοσι και τα τριάντα της, δεν είχε 

λυθεί! Επέστρεφε και απαιτούσε δικαίωση. Λύτρωση, για την ύβρη, που δεν ξεπληρώθηκε 

ποτέ… 



…Δεν μπορούσε να αντισταθεί. Τι και αν, η ενοχή του δικαίου, της υπενθύμιζε ότι ο 

Κώστας, ήταν πάντα… κύριος, τι και αν χρόνια ολόκληρα, πίστευε στον δικό της ρόλο της 

κυρίας, τι και αν είχαν μαζί ένα παιδί, που πλησίαζε πια τα οκτώ του χρόνια. Η ύβρις… έπρεπε 

να πληρωθεί Του ζήτησε να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να του εξηγήσει το γιατί. Απλώς του το 

ζήτησε… 
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