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Μονόλογος για τη ΓΥΝΑΙΚΑ

Της Ελένης Σεμερτζίδου

ΓΥΝΑΙΚΑ: Λένε ότι τα περισσότερα χαρακτηριστικά περνούν από τις 
μάνες στις κόρες. Πράγματι. Η μητέρα μου ήταν κοντή, είχε βάρος κι 
έκανε πολλά παιδιά. Το ίδιο κι εγώ. Το πρώτο της παιδί το έφερε στη 
ζωή στα δεκαεννιά της χρόνια. Εγώ, στα είκοσι. Επίσης, είχε περίοδο 
μέχρι τα 56. Εγώ είμαι πενήντα τεσσάρων ετών και δεν έχω μπει ακόμη 
στην εμμηνόπαυση. 

Δεν της έκανα τίποτα, κι όμως εκείνη μού κατέστρεψε τη ζωή! Τη μάνα 
μου, εννοώ! Μου ‘κλεισε το τηλέφωνο, την ώρα που πήγα να την 
κολλήσω στον τοίχο, κι έμεινα με το ακουστικό στο χέρι! Βλέπετε, η 
κόρη δεν έχει το δικαίωμα να κακολογεί τη μάνα!.. Με κόλπα και 
γυναικείες γαλιφιές κάθισε στο σβέρκο του πατέρα μου, και να σου! Μ’ 
έφερε στη ζωή!

Τα παιδικά μου χρόνια σταμάτησαν στη πρώτη Δημοτικού. Μέχρι τότε 
δικαιούμουν να είμαι παιδί. Μετά, έγινα ΄΄κοριτσάκι΄΄ στην 
προσφώνηση και μετά από λίγο η προσφώνηση έμεινε σχεδόν ίδια, 
αλλά, χωρίς να το πολύ-καταλάβω έγινα ΄΄γυναίκα΄΄. Οι άντρες έχουν το 
προνόμιο να μην χρειάζεται να μεγαλώσουν. Οι γυναίκες έχουν μόνο 
την υποχρέωση να μεγαλώσουν και το ΄΄μη προνόμιο΄΄ να πρέπει να 
χάσουν εγκαίρως την αθωότητά τους. Να γίνουν πονηρές, καπάτσες και 
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με αποκρουστικό τρόπο να κάνουν έρωτα, για ν’ αποκτήσουν πολλά 
παιδιά, ώστε να έχουν συντροφιά και εγγόνια στα γεράματα. 

Θέλει την ησυχία της, μου είπε στο τηλέφωνο η μάνα μου, πριν μου το 
κοπανίσει στο κεφάλι! Δεν πρόλαβα να της πω ότι κι εγώ ήθελα την 
ευτυχία μου, αλλά δεν μου την δίδαξε ποτέ! Αντιθέτως, μαθήτευσα στη 
δυστυχία και την πουτανιά! Γιατί είναι πολύ πρόστυχο πράγμα η 
΄΄ανεκτικότητα΄΄, με την επικάλυψη του δήθεν μοντερνισμού και του 
εκσυγχρονισμού! Κάποιες γυναίκες το παρουσιάζουν ως καθήκον, 
θυσία.. Δεν ξέρω κι εγώ τι ΄΄στολίδια΄΄ βάζουν, για να εξωραΐσουν αυτό 
το έκτρωμα! Ένα ηφαίστειο είναι, που ύπουλα βράζει από κάτω, μέχρι 
να εκραγεί..

Έζησα μια ζωή μ’ αυτή τη κραυγή μέσα στ’ αυτιά μου: ΄΄Τι κάνει ο 
Θανάσης; Τι κάνουν τα παιδιά;΄΄ Βαρέθηκα ν’ απαντάω: ΄΄Είμαστε όλοι 
μια χαρά΄΄. Όντως! Είμαστε μια χαρά, αφού δεν πεθάναμε ακόμα! 
Είμαστε μια χαρά, γιατί πάω συνεπέστατα στο γυμναστήριο, 
περιποιούμαι την τριχοφυΐα μου και τα νύχια μου, δεν γκρινιάζω, δεν 
φοράω μαντήλα στο κεφάλι και πασούμια στα πόδια, άπαξ και 
τελειώσει η ΄΄ερωτική πράξις΄΄, οποιαδήποτε περαιτέρω επιθυμία μου 
την καταπνίγω – Δεν βαριέσαι λέω έτσι είναι το σεξ – και για όλα αυτά, 
λοιπόν, είμαστε μια χαρά ο Θανάσης, εγώ και τα τέσσερα παιδιά μας! 
Ξέχασα να συνυπολογίσω και τις Κυριακές που βγαίνουμε έξω να φάμε, 
σαν μια ευτυχισμένη οικογένεια, μαζί με κάποια άλλη ευτυχισμένη 
οικογένεια, σαν και τη δική μας!

Μια σύγχρονη γυναίκα, όμως, δεν πρέπει να τα δίνει όλα στην 
οικογένεια! Όλο και κάποιος άντρας θα την λοιδορήσει γι’ αυτό, την 
καημενούλα! Πρέπει να είναι και δυναμική στον εργασιακό της στίβο! 
Στιβαρή, και όχι κότα με στήθη! Εκεί πάλι, για να είναι ΄΄μια χαρά΄΄ , 
όπως στην οικογένεια, και να πάρει θέση ευθύνης, θέλει δουλειά πολύ! 
Πτυχία, μεταπτυχιακό, κόντρα μεταπτυχιακό, διδακτορικό, υπερωρίες, 
λάντζα, και βλέπουμε.. Γιατί δεν είναι μόνο τα τυπικά προσόντα που 
μετράνε στην αντρική κερκίδα, είναι και η εμφάνισή της: Botox, κανένα 
υαλουρονικό κάθε έξι μήνες ή στη ζούλα, χαμογελαστή, ευγενική, 
προσεχτική, τυπική, καλοντυμένη.. Μέγας ανταγωνισμός για το βλέμμα 
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του δασύτριχου διευθυντή με την μπυροκοιλιά! Θα πρέπει ν’ αποδείξει 
την αξία της! 

Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.. Ώρες-ώρες, μάλλον, μου 
έρχεται να κάνω εμετό! Κι αν ποτέ δείξω κουρασμένη, με μαύρους 
κύκλους στα μάτια, ακόμη κι ο ταξιτζής που με μεταφέρει στο σπίτι  θα 
απορέσει που δεν έβαλα κονσίλερ! Πάντα να ρουφάς με ύφος το 
κοκτέιλ σου και να περιμένεις να εισπράξεις καμιά φιλοφρόνηση από 
τα αντρικά τα χείλη!

Και η μέρα ξεκινά και τελειώνει μ’ αυτά. Μέρες, τώρα.. Μήνες.. Χρόνια.. 
Αλίμονο, πώς τολμάω να βγάλω σέλφι, χωρίς φίλτρο, μετά τα πενήντα! 
Κι αν αρέσω.. Κι αν δεν αρέσω .. Κι αν ο Θανάσης κοιτάξει καμιά άλλη.. 
Τι θα πω στα παιδιά μου.. Τι θα πω στις κόρες μου.. Να είναι όπως η 
΄΄μητέρα΄΄ τους.. Να είναι ο εαυτός τους.. Να είναι με κάποιον.. Να 
είναι μόνες τους.. Να επιλέγουν και να μην αφήνουν να τις επιλέξουν.. 
Να κάνουν παιδιά.. Να μην κάνουν.. Να είναι ΄΄μια χαρά΄΄, όπως ΄΄μια 
χαρά΄΄ είμαι κι εγώ, που από τη μάνα μου πέρασα στα χέρια του 
Θανάση.. 

Δεν ξέρω κοριτσάκια μου, καλά.. Ίσως να μην είμαι η κατάλληλη 
γυναίκα για να σας πω τον τρόπο για να είστε ευτυχισμένες στη ζωή 
σας. Ίσως να μην είμαι καν ΓΥΝΑΙΚΑ, αλλά ένα κακέκτυπο αυτής. Ίσως, 
πραγματική γυναίκα να ήταν μόνο η Μαρία η Μαγδαληνή και 
πραγματικός άντρας ο Ιησούς Χριστός, κι όχι ένας αγροίκος με 
προσωπείο ή ένα γύναιο μ’ εκμοντερνισμένο προφίλ. Κι αυτό, γιατί δεν 
είχανε φτερά στα σκέλια, όπως εγώ κι ο πατέρας σας ο Θανάσης, αλλά 
αγνότητα και χάρη στην ψυχή..

Σας ευχαριστώ που, έστω και για λίγο, με ακούσατε.

ΤΕΛΟΣ


