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Της Μαρίας Παπανικολάου

«Γυναίκες στα πρόθυρα... γάμου»
και Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη. Ενας συνδυασμός απλά... μο-
ναδικός. Η κυρία Θεοφανία Ανδρο-
νίκου - Βασιλάκη ως γυναίκα περνάει
μέσα από το βιβλίο της πολλά από
τα προβλήματα των γυναικών μέσα
από έναν γάμο. Κι ενώ πολλοί άνδρες
θα έλεγαν «να μία ακόμα ...συμφε-
ροντολόγα γυναίκα φεμινίστρια» η
αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. 

Η κυρία Θεοφανία Ανδρονίκου -
Βασιλάκη πιάνει το «καυτό» θέμα
του γάμου και λέει αλήθειες για
όλους, άνδρες και γυναίκες. Αλήθειες
για τον τέλειο γάμο, αλήθειες για
το ταμπού που λέγεται «γάμος», για
το μεγάλο υπερόπλο που είναι το
χιούμορ, για το λάθος που κάνουν
πολλές γυναίκες απέναντι στους συ-
ζύγους τους, για την ανάγκη που
έχουν τόσο οι γυναίκες όσο και (πε-
ρισσότερο) οι άνδρες να μην μείνουν
στο... ράφι, για τα λάθος πρότυπα
με τα οποία μεγαλώνουν και οι δύο,
για το χρήμα και τη δύναμη που
θεωρούν ότι οδηγούν στην ευτυχία
και πολλά πολλά άλλα που βλέπουμε
και ζούμε οι ίδιοι μέσα από την κα-
θημερινότητά μας. 

Η  κυρία Θεοφανία Ανδρονίκου
- Βασιλάκη χρησιμοποιεί έναν δεσμό
ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα, γυ-
ναίκα και άνδρα και περνάει στον
αναγνώστη όλα αυτά τα προβλήματα
-σοβαρά ή αστεία, μεγάλα ή μικρά,
δικά μας ή ξένα- που βλέπουμε σε
κάθε οικογένεια, σε κάθε σύζυγο. 

Παράλληλα μας προβληματίζει
για το τι είναι φιλία, τι ρόλο παίζουν
τα «θέλω» των ανθρώπων στην ηλι-
κία τους, πως φτιάχνουμε το μέλλον
μας, πως βλέπουμε τον μελλοντικό
μας σύντροφο και τι τελικά «παίρ-
νουμε». 

Η δημιουργός του έργου ουσια-
στικά μέσα από το «Γυναίκες στα
πρόθυρα... γάμου» μας κάνει αυτό
που ζει η ίδια μέσα από τη συγγραφή
του βιβλίου και του κάθε βιβλίου
της και το κάνει με μοναδικό τρόπο. 

Τι; «Ψυχοθεραπεία, γιατί η συγ-
γραφή ενός βιβλίου έχει άμεση σχέ-
ση με τους ανθρώπους, είναι ό,τι
πιο όμορφο μπορεί να συμβεί σε
κάποιον: να μοιράζεται τις σκέψεις
και κομμάτια του εαυτού του με
άγνωστους ανθρώπους που όμως να
είναι…γνωστοί ψυχής».

Το καλύτερο όμως μας το άφησε
για το τέλος. Εκεί που η... ψυχοθε-
ραπεύτρια του έργου, μας αφιερώνει
τις σκέψεις της και την ζωή της
σχετικά με τους ομογενείς της Αστό-

ρια και της Αμερικής γενικότερα
λέγοντας πως ναι μεν η συγγραφή
ενός βιβλίου είναι ψυχοθεραπεία,
όμως «Οι Ελληνες της Ομογένειας
είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός αυτού
του τόπου γιατί μεταφέρει τη γλώσ-
σα και τον πολιτισμό μας σε κάθε
γωνιά της γης». 

«Περιοδικό»: «Γυναίκες στα
πρόθυρα... γάμου». Πως σας προ-
έκυψε η πλοκή; 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Ηταν κάτι που είχα στο μυα-
λό μου πολύ καιρό και ήθελα να
εκφράσω. Την ανάγκη των γυναικών
να αποκατασταθούν περισσότερο
στα μάτια της κοινωνίας, παρά στα
δικά τους και την καταπίεση που
υφίστανται στο θέμα του γάμου». 

«Περιοδικό»: Παρόλο που ζού-
με στο 2015 βλέπουμε ότι ακόμα
και σήμερα ο γάμος αποτελεί ένα
ταμπού. Είναι κάτι που δεν ξε-
περνιέται τελικά ή κάτι που δεν
θέλουμε να ξεπεράσουμε; 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Θεωρώ πως στο μέλλον το
θέμα του γάμου, όσον αφορά στο
τυπικό κομμάτι, θα ξεφτίσει, καθώς
οι άνθρωποι θα αναζητήσουν ακόμη
περισσότερο την ουσία των σχέσεων
και όχι τον τίτλο τους. Αλλωστε
είναι πια δεδομένο πως το πάλαι
ποτέ ρητό, ‘ο γάμος σκοτώνει τον
έρωτα’, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Είναι πολύ ρομαντικό να παντρεύε-
σαι τον άνθρωπο που θεωρείς πως
είναι ο άντρας της ζωής σου, αλλά
η βουτιά στη ρουτίνα και την καθη-
μερινότητα που έρχεται μετά θέλει
πολλή δύναμη και συνεχή δουλειά
για να μην εξαφανίσει τη σχέση». 

«Περιοδικό»: Γιατί θεωρείτε
ότι -ακόμα και- στη σημερινή
εποχή, αλλά και όχι μόνο στην
Ελλάδα, η «αποκατάσταση» της
γυναίκας είναι τόσο σημαντική
για την οικογένεια;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Αυτό προσπάθησα να πω
μέσα από το βιβλίο μου: οι γυναίκες
πιέζονται περισσότερο από την οι-
κογένεια και το περιβάλλον τους
για… αποκατάσταση και πολύ λι-
γότερο από τον εαυτό τους. Ειδικά
όταν είναι επιτυχημένες επαγγελ-
ματικά και δεν έχουν ανάγκη από
κάποιου είδους ανδρική ‘πατερίτσα’
για να επιβιώσουν». 

«Περιοδικό»: Η γυναίκα του
Γιώργου έχει αποδεχθεί τη ζωή
του συζύγου της. Μια γυναίκα

δέχεται μια τέτοια ζωή από αγάπη
ή απλά για να μη χάσει την ρου-
τίνα της; Και αν ναι μπορεί να
κρατήσει;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Σε πολλά κοινωνικά, ανώ-
τερα στρώματα, οι γυναίκες προτι-
μούν να κάνουν τα ….στραβά μάτια
στις …αδυναμίες των συζύγων τους,
από το να χάσουν την τέλεια εικόνα
που βγάζει προς τα έξω ο γάμος
τους».

«Περιοδικό»: Γάμος: Τι σημαί-
νει για σας;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Θα σας πω τον ιδανικό γάμο
για μένα: να ζω σε ένα τεράστιο κά-
στρο με τον άντρα των ονείρων μου,
να έχουμε ξεχωριστές κρεβατοκά-
μαρες και να συναντιόμαστε μόνο
αν το θέλουμε και λείπουμε ο ένας
στον άλλο. Να μη μας αναγκάζει η
βέρα να βλεπόμαστε, αλλά η ανάγκη
μας να μην είμαστε χώρια».

«Περιοδικό»: Το βιβλίο σας πε-
ριγράφει αρκετές κωμικές κατα-
στάσεις. Πόσο σημαντικό είναι
το χιούμορ στη ζωή σας; Και τι
ρόλο πρέπει να έχει στη ζωή των
ανθρώπων ειδικά σε τόσο δύσκο-
λες εποχές που ζούμε;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Για μένα το χιούμορ είναι η
σωτηρία μου στις δυσκολίες, η ανάσα
μου όταν πνίγομαι στο εκάστοτε
πρόβλημα. Είναι η ματιά μου στη
ζωή. Ακόμη και στην πιο δύσκολη
κατάσταση προσπαθώ να βλέπω τη
θετική, αλλά και την αστεία τη πτυ-
χή. Αυτό με σώζει. Παράλληλα, θέλω
όποιος μου κάνει την τιμή και δια-
βάζει τα βιβλία μου, να του προ-
σφέρω χαρά, διεξόδους, λύσεις και
να το κλείνει με ένα χαμόγελο όταν
φτάνει στην τελευταία σελίδα».

«Περιοδικό»: Βασανισμός
ζώων: Ενα φαινόμενο που, όμως,
δεν είναι τωρινό. Πιστεύετε ότι
η Πολιτεία θα έπρεπε επιτέλους
να αντιδράσει και γενικά να δρά-
σει; Μήπως είναι θέμα παιδείας
που ξεκινάει από μικρή ηλικία
και από τις οικογένειές μας;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Είναι ένα από τα ευαίσθητα
σημεία μου. Οργίζομαι με τους αν-
θρώπους που μπορούν να βγάλουν
από μέσα τους κακία για ανυπερά-
σπιστα πλάσματα. Αν είχα την οικο-
νομική δυνατότητα θα ήθελα να σώσω
τα ζώα σε όλο τον κόσμο. Πονάει η
καρδιά μου όταν βγαίνουν στη δη-
μοσιότητα ιστορίες κακοποιημένων
ζώων και θα θελα πραγματικά κάποια
στιγμή να φτάσουν οι πολιτισμοί όλου
του κόσμου να τιμωρούν πολύ αυ-
στηρά αυτούς τους ‘ανθρώπους’».

«Περιοδικό»: Η Κέλλυ, αν και
εκτός από όμορφη είναι και απί-
στευτα έξυπνη, έχει αφήσει τη
μεγαλομανία να κυριεύσει τη ζωή
της. Πόσο μπορεί να μας κατα-
στρέψει τη ζωή η αγάπη μας για
τον πλούτο; Και η καταστροφή
της ζωής από τον πλούτο έρχεται
μέσα από τα υλικά ή μέσα από
το πνεύμα που ηττάται από την
αγάπη για τον πλούτο;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Είναι τα λάθος πρότυπα με
τα οποία μεγαλώνουν μερικοί άν-
θρωποι. Θεωρούν ότι τα χρήματα
και η δύναμη οδηγούν στην ευτυχία,
μέχρι να τα κατακτήσουν και να
συνειδητοποιήσουν πως η αγάπη
είναι ευτυχία, το χρήμα μας εξυπη-
ρετεί για μια καλύτερη ζωή, όχι ευ-
τυχισμένη».

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασιλάκη: Οι ομογενείς
είναι�ο�μεγαλύτερος�θησαυρός�αυτού�του�τόπου

...οι�γυναίκες�πιέζονται�περισσότερο�από
την�οικογένεια�και�το�περιβάλλον�τους�
για�…�αποκατάσταση�και�πολύ�λιγότερο�
από�τον�εαυτό�τους...
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«Περιοδικό»: Και οι 4 ηρωίδες
ξαναγεννιούνται μετά την επα-
νασύνδεσή τους. Η δύναμη της
πραγματικής φιλίας είναι κάτι
που λυτρώνει; 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Πιστεύω πολύ στην φιλία.
Οταν είναι αληθινή, είναι το πιο
αγνό συναίσθημα που δεν πηγάζει
από κανένα συμφέρον, ούτε από
δεσμούς αίματος, ή γάμου. Είναι
ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε
κάποιον: να έχει πραγματικούς φί-
λους». 

«Περιοδικό»: Η Λένα αν και
πολύ συντηρητική, όταν συνάν-
τησε τον πραγματικό έρωτα άλ-
λαξε πλεύση και δέχτηκε τη ζωή
χωρίς γάμο. Ηταν ένας ακόμη
συμβιβασμός ή μήπως κάτι πα-
ραπάνω; Κάτι πιο βαθύ;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Εγινε επιτέλους ο εαυτός
της. Ηταν συντηρητική από ανάγκη,
από συνήθεια. Επιτέλους βρήκε το
πραγματικό νόημα της ζωής, να
δεθεί με κάποιον μέσα της και μέσα
του που είναι η πραγματική και ου-
σιαστική δέσμευση».

«Περιοδικό»: Πιστεύετε ότι
στην πραγματική ζωή τέσσερις
τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες
θα μπορούσαν να έχουν κοινά; 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Οι άνθρωποι συμπληρώνου-
με ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ βα-
ρετό και συχνά γίνεται και ανταγω-
νιστικό όταν οι φίλοι, ακόμη και ο
σύντροφος είναι ίδιος με σένα».

«Περιοδικό»: Οι πρωταγωνί-
στριες σαρανταρίζουν. Τελικά η
ηλικία και οι πράξεις - ενέργειες
πρέπει να συμπορεύονται; Π.χ.
στην ηλικία των 20 πρέπει να
σπουδάζεις, στην ηλικία των τριάν-
τα να έχεις παντρευτεί. Εχει λογική
αυτή η «λίστα»; Μήπως η ηλικία
πρέπει να συμβαδίζει με τις πράξεις
αλλά όχι με τα όνειρα; 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Η ηλικία πρέπει να συμβαδίζει
απόλυτα με τα θέλω μας και με τίποτε
άλλο. Τα υπόλοιπα είναι νόρμες που
φρόντισαν οι προηγούμενες γενιές
να μας φορτώσουν».

«Περιοδικό»: Το... ράφι τελικά
είναι ο τρόμος των γυναικών; Ή
μήπως θα πρέπει να είναι ο τρόμος
των... ανδρών, ειδικά τη σημερινή
εποχή;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Δεν έχετε άδικο. Ευτυχώς οι
γυναίκες έχουμε γίνει περισσότερο
επιλεκτικές και έτσι αν δεν βρούμε
αυτό που ονειρευτήκαμε, δύσκολα
συμβιβαζόμαστε. Φυσικά υπάρχουν
και οι εξαιρέσεις που είναι σε ένα με-
γάλο ποσοστό, αλλά εκεί έχει να
κάνει με το κομμάτι των γυναικών
που νιώθει αδύναμο και ψάχνει, όπως
προείπα, ανδρική ‘πατερίτσα’».

«Περιοδικό»: «Το πεπρωμένον
φυγείν αδύνατον». Η μοίρα καθο-
ρίζει το μέλλον μας ή εμείς οι ίδιοι; 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Είναι ‘συν Αθηνά και χείρα
κείνε’. Λίγο η τύχη, πολύ θέλω και
μπόλικη δουλειά και το μέλλον το

φτιάχνει ο καθένας όπως ακριβώς το
θέλει».

«Περιοδικό»: Εχετε συμμετέχει
ως κειμενογράφος - σεναριογράφος
σε τηλεοπτικές σειρές. Θα μας
πείτε κάποιες;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Είχα τη χαρά να δουλέψω δί-
πλα στην Ελενα Ακρίτα στη σειρά
‘Με θέα στο πέλαγο’ στο Mega και με
τον ταλαντούχο Λευτέρη Καπώνη
στον ΑΝΤ1 στο ‘Ελλάς το μεγαλείο
σου’. Εμεινα για ένα διάστημα στην
υπέροχη Αστόρια, όπου έγραψα για
μερικά επεισόδια τους ελληνικούς
διαλόγους στη σειρά του Mega, ‘31
δρόμους’ και ήμουν στη συγγραφική
ομάδα του Bellas tv επίσης στο Mega,
με τον Σωτήρη Καλυβάτση και τον
αξέχαστο Σάκη Μπουλά».

«Περιοδικό»: Αν έπρεπε αν δια-
λέξετε τηλεόραση ή βιβλίο τι θα
προτιμούσατε;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Το βιβλίο φυσικά. Η συγγραφή
ενός βιβλίου είναι ψυχοθεραπεία,
είναι άμεση σχέση με τους ανθρώπους,
είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί
σε κάποιον: να μοιράζεται τις σκέψεις
και κομμάτια του εαυτού του με άγνω-
στους ανθρώπους που όμως να είναι
…γνωστοί ψυχής».

«Περιοδικό»: Εχετε κάποιο άλλο
έργο στα «σκαριά»; Αν ναι μιλήστε
μας γι’ αυτό. 

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασιλά-
κη: «Εχω στο μυαλό μου μια ιστορία
που θέλω χρόνια να γράψω, αλλά είναι

μόνο μες στο μυαλό μου και τόσο
πολύ στην αρχή που είναι σα μια χού-
φτα άμμου, ενώ ετοιμάζεσαι να χτίσεις
ένα σπίτι. Τόσο αρχή δηλαδή».

«Περιοδικό»: Οι ομογενείς μας
αγαπούν το ελληνικό βιβλίο και
την ελληνική γλώσσα. Τι βιβλία
θα τους προτείνατε ώστε να κρα-
τήσουν επαφή με τις ρίζες τους;
Και τι θα τους συμβουλεύατε σχε-
τικά με την ελληνική γλώσσα και
τα παιδιά τους που σε καθημερινή
βάση μιλούν μία άλλη (την αγγλι-
κή) γλώσσα, αλλά τα Ελληνόπουλα
της Ομογένεια είναι το μέλλον και
για την Ελλάδα;

Θεοφανία Ανδρονίκου - Βασι-
λάκη: «Είμαι κομμάτι της ελληνικής
ομογένειας, καθώς έχω οικογένεια
στην Αστόρια, έχω μείνει εκεί (λόγω
της συνεργασίας μου στους ‘31 δρό-
μους’) έχω κάνει διακοπές με τους
συγγενείς μου εκεί και πραγματικά
έχω να πω, πως οι Ελληνες του εξω-
τερικού είναι πιο …Ελληνες από
όλους εμάς που ζούμε στη χώρα μας.
Η γλώσσα είναι η ταυτότητα του
κάθε λαού και πρέπει να την κρατάμε
ζωντανή σε όποιο μέρος του κόσμου
και αν ζούμε. Οσο ακούγεται η γλώσσα
μας δεν πεθαίνει ο πολιτισμός μας,
δεν πεθαίνει το έθνος και ο λαός μας.
Οι Ελληνες της Ομογένειας είναι ο
μεγαλύτερος θησαυρός αυτού του τό-
που γιατί μεταφέρει τη γλώσσα και
τον πολιτισμό μας σε κάθε γωνιά της
γης».

«Περιοδικό»: κ. Ανδρονίκου -
Βασιλάκη σας ευχαριστούμε πολύ.

Βιογραφικό
Η ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ-
ΒΑΣΙΛΑΚΗ εργάζεται ως δη-
μοσιογράφος σε περιοδικά,
εφημερίδες και ιστοσελίδες
στον χώρο του καλλιτεχνικού-
τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Επίσης
έχει ασχοληθεί με την τηλεό-
ραση, συμμετέχοντας ως κει-
μενογράφος-σεναριογράφος σε
επιτυχημένες τηλεοπτικές σει-
ρές. Ως συγγραφέας εμφανί-
στηκε το 2009 με το βιβλίο
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΕΤΩΝ 29… ΚΑΙ
ΚΑΤΙ ΨΙΛΑ, το οποίο έγινε
μπεστ σέλερ.

Οι�Ελληνες�του�εξωτερικού
είναι�πιο�…Ελληνες�από
όλους�εμάς�που�ζούμε�στη
χώρα�μας.�Η�γλώσσα�είναι�η
ταυτότητα�του�κάθε�λαού�και
πρέπει�να�την�κρατάμε
ζωντανή�σε�όποιο�μέρος�του
κόσμου�και�αν�ζούμε.
Οσο�ακούγεται�η�γλώσσα
μας�δεν�πεθαίνει�ο
πολιτισμός�μας,�δεν�πεθαίνει
το�έθνος�και�ο�λαός�μας.


