
“ Ο ξαηζηζκόο ησλ δύν θύισλ κέζα από ηηο ιέμεηο” 

 

 Δίλαη 7:00 ην πξσί. Ο ηαρπδξόκνο ρηππά ην θνπδνύλη:''θνο 

θαη θα Πεξηζηέξε. Πάληα κε ελνρινύζε απηό ην θαξηειάθη. Γελ 

κπνξνύζα λα θαηαιάβσ γηαηί κεηά ηνλ γάκν κνπ , έπξεπε λα 

πάξσ απηό ην όλνκα . Δίκαη αθόκα ή Ιζκήλε Παπαξαζθεύα.  -

''Καιεκέξα ζαο! Η θπξία Πεξηζηέξε;'' 

– ''Όρη'', ζθέθηνκαη. Αιιά γλέθσ θαηαθαηηθά. 

– ''Απηά ηα γξάκκαηα είλαη γηα εζάο. Υπνγξάςηε εδώ 

παξαθαιώ''.Παίξλσ ηα γξάκκαηα. 

  Σην πξώην ππάξρεη έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην: 

''Η ιέμε άλζξσπνο  είλαη ππέξνρε ιέμε, γηαηί παξά ηελ αξζεληθή 

θαηάιεμε ε έλλνηα ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ άληξα ή ζηελ 

γπλαίθα, δελ ραξάδεη ζύλνξα ζε απηνύο πνπ έρνπλ ιεηξί θαη ζε 

απηνύο πνπ δελ έρνπλ''. 

          Φαιάηζη 

 Κνηηάδσ γηα ιίγν ην απόθζεγκα. Γηαθσλώ. Γελ πεξηνξίδεηαη 

ζηνλ άληξα αιιά πξννξίδεηαη γηα απηόλ. Σηελ αγγιηθή γιώζζα ε 

ιέμε άλζξσπνο είλαη ίδηα κε ηελ ιέμε άλδξαο,''man'' θαη ε 

αλζξσπόηεηα κε ην είδνο ηνπ άλδξα , ''mankind''. Η αιήζεηα είλαη 

όηη απηό κνπ είρε θάλεη εληύπσζε ήδε από ηόηε πνπ είρα 

πξσηνκάζεη ηελ ιέμε. Με είρε ελνριήζεη...''Καη ε γπλαίθα ;'',είρα 

ζθεθηεί. 

 Απνθαζίδσ λα θαηέβσ ζην θέληξν γηα θαλέλα θαθέ. Παίξλσ 

ηειέθσλν θαη ηνλ θίιν κνπ ηνλ Κσζηή. Πάληα εύθαηξν απηό ην 

παηδί...Αθνύ θαηεβαίλσ από ην ηξέλν θάλσ κηα βόιηα. Πεξλώληαο 

δίπια από κηα θπξία ηελ αθνύσ λα ιέεη ζηελ θόξε ηεο :''Σήθσζε 

ηελ πιάηε ζνπ θνηδάκ θνπέια!''. Τν αγνξάθη δίπια ηεο είλαη 

πεξηζζόηεξν θακπνπξηαζκέλν. Γηαηί κόλν ε θόξε πήξε απηή ηελ 

εληνιή; Καη γηαηί κε απηή ηελ πξνζθώλεζε ζην ηέινο ; 

 Καζώο πξνρσξάσ ,ζπλαληάσ ηελ Γήκεηξα. Πηάλνπκε ηελ 

θνπβέληα.''Άζε ξε, ζπ θαη κε όιεο απηέο ηηο δνπιεηέο ζην ζπίηη!'' 

ιέεη. ''Ναη ιέσ , θαη ηώξα πνπ ιείπεη θαη ν άληξαο κνπ...ηα θάλσ 

όια κόλε κνπ!''.  “Α! Δζέλα ζε βνεζάεη ν Γηάλλεο;!”. “Μα... όρη, 

δε ''κε βνεζάεη''! Τηο δνπιεηέο ηηο θάλνπκε καδί. Τν ζπίηη είλαη θαη 



ησλ δύν. Γηαηί ινηπόλ λα κε ''βνεζάεη'' κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ;” 

Σηα κάηηα ηεο βιέπσ πσο θαηάιαβε, πσο δελ ην είρε μαλαζθεθηεί, 

πσο ζπκθσλνύζε. Αιιάδνπκε ζέκα θαη κεηά από ιίγν ρσξίδνπκε. 

Έπξεπε λα πάεη ζηελ νδνληίαηξό ηεο κνπ είπε. 

 Καηεπζύλνκαη πξνο ην ζεκείν ζπλάληεζήο κνπ κε ηνλ 

Κσζηή. Βξηζθόκαζηε, ραηξεηηόκαζηε, ιέκε ηα δηθά καο. Κάλνπκε 

κηα βόιηα θαη θαζόκαζηε ζε κηα θαθεηέξηα. “Α! Έρσ θαηλνύξην 

αλέθδνην!”, αλαθσλεί. Τνπ αξέζεη λα ιέεη αλέθδνηα. “Γηαηί νη 

μαλζηέο ζπρλάδνπλ ζηα ρσξάθηα; Γηα λα ηηο ιέλε θαιιηεξγεκέλεο” 

Γειάσ, θαη επηηόπνπ ληώζσ πνιύ άζρεκα. Ξέξσ πόζν ξαηζηζηηθό 

είλαη απηό. Γηαηί ζπλερώο ιέλε ραδέο ηηο μαλζηέο; Γηαηί δελ ππάξρεη 

θάηη ηέηνην θαη γηα ηνπο άλδξεο; 

 Τειεηώλνπκε ηνλ θαθέ θαη δεηάκε ινγαξηαζκό. “Κεξλάσ 

εγώ!” “Όρη, όρη” αξλνύκαη εγώ. “Έια, έια, κνπ ιέεη πεξηπαηθηηθά, 

ζα πιεξώζεηο εζύ, θνηδάκ θνπέια! Ο άληξαο θεξλάεη”. Δ όρη. 

Μπνξεί λα ην ιέεη γηα πιάθα θαη ην μέξσ, αιιά απηό δε κ' αξέζεη 

θαζόινπ. Έρσ θαη ηε δύλακε θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα 

πιεξώζσ κόλε κνπ, ρσξίο ηε βνήζεηα θαη ηελ ειεεκνζύλε 

θαλελόο άληξα! Απηή ε θίλεζε είλαη πεξηζζόηεξν γηα λα δείμνπλ 

ηε δύλακή ηνπο παξά από επγέλεηα. Κη όκσο νη γπλαίθεο δελ είλαη 

αδύλακεο! 

 Απνραηξεηηδόκαζηε θαη επηζηξέθσ ζπίηη κνπ. Φηάλνληαο, 

μαπιώλσ ζηνλ θαλαπέ θαη αλνίγσ ηελ ηειεόξαζε: 

 “Η Δκίιηα Έβαλο θαη ε Λίιε Φηνύζηνλ είλαη ηα βαζηθά κέιε 

ηεο απνζηνιήο. Τν επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο, ζα εθηνμεπηεί ζηηο 

7/9 κε πνξεία πξνο...” 

 Κάηη δε κνπ πάεη θαιά κε απηή ηελ είδεζε. Καη μαθληθά 

θαηαιαβαίλσ. Γηαηί ην ζθάθνο είλαη επαλδξσκέλν αθνύ ηα 

βαζηθά ηνπ κέιε είλαη γπλαίθεο; Γηα πνην ιόγν ππάξρεη απηόο ν 

παξαινγηζκόο; Μήπσο νη γπλαίθεο δελ έρνπλ βξεζεί ζην δηάζηεκα 

εδώ θαη ρξόληα; 

 Τν βξάδπ μαπιώλσ θαη ζθέθηνκαη ηα πξάγκαηα πνπ έγηλαλ 

ζήκεξα. Τόηε είλαη πνπ ζπλεηδεηνπνηώ, πόζα ξαηζηζηηθά ζρόιηα 

δέρεηαη θαζεκεξηλά ε γπλαίθα, άιινηε άκεζα άιινηε έκκεζα. 

Λέλε πσο ηώξα πηα δελ ππάξρεη ξαηζηζκόο θαη πξνθαηάιεςε πξνο 



ηε γπλαίθα. Πσο όια απηά έρνπλ μεπεξαζηεί. Κη όκσο, κπνξεί λα 

κε βξηζθόκαζηε ζηε ρακειόηεξε θνηλσληθή βαζκίδα, καδί κε ηνπο 

δνύινπο, όπσο ζηελ αξραηόηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο, αιιά αθόκα ππάξρεη κηα ηάζε γηα πεξηζσξηνπνίεζε ηεο 

γπλαίθαο ή απνκάθξπλζή ηεο από ηα ίζα κε ηνλ άληξα. Από ηα πην 

απιά όπσο απιέο θξάζεηο, ή ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά  παίξλνπλ ην 

επώλπκν ηνπ παηέξα, κέρξη ηα πην ζύλζεηα, όπσο ην όηη αλ 

παξαηεξήζεη θαλείο, νη γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βνπιή, ή 

πόζν κάιινλ ζηηο πςειέο ζέζεηο, είλαη κεηξεκέλεο ζηα δάρηπια.  

 Γηα λα κελ αλαθέξσ ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη νη γπλαίθεο 

ηνπ  ηξίηνπ θόζκνπ. Ξεθηλώληαο από ηα “απιά” όηη αζρνινύληαη 

απνθιεηζηηθά κε ην ζπίηη θαη ζπάληα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα 

εξγαζία θαη ίζε αληηκεηώπηζε από ηνπο άληξεο θηάλνληαο ζε 

εμσθξεληθά γεγνλόηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αγλόηεηαο. 

 Όια απηά κε θάλνπλ λα αλαξσηηέκαη αλ όλησο ην αλζξώπηλν 

είδνο εμειίζζεηαη ή απιά ηζνξξνπνύκε κέζα ζην ζύλλεθν ηεο 

πιάλεο πνπ έρεη ρηίζεη γύξσ καο κηα θνηλσλία αζρνινύκελε κε 

ζέκαηα δεπηεξεύνληα πνπ επθξαίλνπλ βέβαηα, ην κάηη ην απηί θαη 

ην κπαιό καο... 

 

        Η καζήηξηα Α' Λπθείνπ 

              Τεξπίλα Αγγειηθή 


