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Βηβιίν: «Ζεπγάξηα»  
Από ηελ Άλλα Σηαπξνπνύινπ  
  
Η ζπγγξαθέαο, Kate Figes, κηιάεη ζηε Stylista 
  
Αλ ζαο ελδηαθέξνπλ νη «δσέο ησλ άιισλ», κέζα από ηηο νπνίεο ζίγνπξα ζα αλαγλσξίζεηε θαη θάηη από ηε δηθή ζαο δσή, ηόηε 
ην βηβιίν απηό είλαη γηα εζάο! «Τα Εεπγάξηα» πεξηέρνπλ απνιαπζηηθέο ζπδεηήζεηο κε 120 άληξεο θαη γπλαίθεο από ηε Μεγάιε 
Βξεηαλία, θαζώο θαη ζπκπεξάζκαηα από έξεπλεο θαη βηβιηνγξαθία. Όπσο ζεκεηώλεη βέβαηα ε ζπγγξαθέαο, πεξηέρεη πηζαλόλ 
ηόζεο αιήζεηεο όζα θαη ηα δεπγάξηα πνπ κηινύλ, θαζώο παξά ηηο όπνηεο νκνηόηεηεο, νη εκπεηξίεο ηνπ θαζελόο καο είλαη 
κνλαδηθέο. Αλαπηύζζνληαη ζέκαηα όπσο ν ξνκαληηζκόο θαη ε πξαγκαηηθόηεηα, ε νηθνγελεηαθή δσή θαη ηα παηδηά, ε 
ηζνξξνπία δπλάκεσλ, νη ηζαθσκνί, ν ρσξηζκόο, ην ζεμ θαη ε απηζηία, ν πξνζσπηθόο ρώξνο θαη ε δέζκεπζε. Οη ζπδεηήζεηο 
είλαη απνθαιππηηθέο θαη θάλνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ άλεηε θαη πνιύ ελδηαθέξνπζα. Σπκπέξαζκα: Μελ πηζηεύεηε ην 
πξνζσπείν ηεο ηέιεηαο επηπρίαο πνπ θνξνύλ πνιιά δεπγάξηα. Όινη πεξλνύλ από δύζθνιεο θάζεηο. Έρεη ζεκαζία λα 
απνδερηνύκε όηη ν ζύληξνθόο καο δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα είλαη ηέιεηνο. Ξεπεξλώληαο ηηο δπζθνιίεο θαη ηεξώληαο 
ηζνξξνπίεο κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζε κηα θαιύηεξε ζρέζε, πνπ είλαη ν θαζξέθηεο γηα ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό.  
 
Ζ Kate Figes κηιά γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά ζηε Stylista:  
 
Τη ξόιν παίδεη ε απηνεθηίκεζε θαη ε θξνληίδα ηνπ πξνζωπηθνύ καο ρώξνπ ζηε δηαηήξεζε κηαο ζρέζεο; 
Τεξάζηην. Οη επηπρηζκέλεο ζρέζεηο έρνπλ κηα ηζνξξνπία. Ο έλαο δελ κπνξεί λα πλίγεη κε ηελ ηεξάζηηα επηξξνή ηνπ ηνλ άιινλ, 
εθεί πιένλ ηίζεηαη ζέκα θαθνκεηαρείξηζεο. Σηηο κέξεο καο ππάξρεη κεγάιε πίεζε λα είζαη ην παλ γηα ηνλ άιινλ, λα βξεηο ηελ 
αδειθή ςπρή ζνπ, απηόλ πνπ ζα έρεη ηηο ίδηεο ηδέεο κε ζέλα γηα ηε δσή θαη ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηεο, θάηη πνπ δελ είλαη 
απαξαηηήησο δπλαηόλ ή ζσζηό. Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζέβεζαη ηηο δηαθνξέο θαη ηνλ ρώξν αλάκεζά ζαο – ν θαζέλαο 
ζίγνπξα έρεη δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα – θαη λα έρεηο ηελ άπνςή ζνπ γηα ηα πξάγκαηα, ζηα νπνία πξαγκαηηθά πηζηεύεηο.  
  
Πώο κπνξεί ε γπλαίθα λα εκπιέμεη ηνλ άληξα ζε πεξηζζόηεξεο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ξνπηίλαο; 
Με ην λα κελ θάλεη ε ίδηα νξηζκέλα πξάγκαηα – λα αθήζεη επάλσ ηνπ πεξηνρέο νιόθιεξεο ηνπ λνηθνθπξηνύ. Μηα ζρέζε 
δηαξθεί όηαλ θαλείο ληώζεη ίζνο κε ηνλ άιινλ, ρσξίο πηθξίεο. Ζ ελζάξξπλζε έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηε γθξίληα. Κη 
αλ ην καγείξεκα ή ην θαζάξηζκά ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο, κελ ην ζρνιηάζεηε! Με ιίγε εμάζθεζε ζα 
βειηησζεί. Γελ ζα έπξεπε λα ζεσξνύκε ηνπο άληξεο θιώλνπο καο ή ζθιάβνπο ησλ ππεξβνιηθά πςειώλ πξνζδνθηώλ καο γηα 
ην πώο πξέπεη λα είλαη ην ζπίηη καο. 
  
Γάκνο-ζεμ 1-0. Είλαη αιήζεηα ή κύζνο; 
Αλ ελλνείηε όηη νη άληξεο ζέινπλ ζεμ θαη νη γπλαίθεο όρη, ηόηε πξόθεηηαη γηα κύζν. Τν παζηαζκέλν ζεμ δελ θξαηά γηα πάληα θαη 
ε ζπρλόηεηα αξαηώλεη κε ηηο δεθαεηίεο. Όκσο ην ζεμ είλαη θάηη πνπ κπνξεί κε ην ρξόλν λα γίλεη πνιύ ηζρπξό θαη αηζζεζηαθό, 
αλ είζαη πξόζπκνο λα κηιάο θαη λα δηαζέηεηο ρξόλν γη’ απηό. 
  
Είλαη ε απηζηία ην ρεηξόηεξν πνπ κπνξεί θαλείο λα βηώζεη ζε κηα ζρέζε? Απνθαιύπηεη έλαλ δπζηπρηζκέλν γάκν;  
Δάλ κηιάηε γηα ζεμνπαιηθή απηζηία, απηή ζπλήζσο απνηειεί ηνλ θαηαιύηε γηα έλαλ ρσξηζκό. Αιιά ζπρλά αληηθαηνπηξίδεη 
βαζύηεξα δεηήκαηα είηε ηνπ γάκνπ είηε πξνζσπηθά θαη ε ζρέζε κπνξεί λα επαλαθάκςεη εάλ είζαη δηαηεζεηκέλνο λα ζθάςεηο 
βαζηά ζηελ πιεγή… 
  
Πνηα είλαη ε θύξηα αηηία δηαθωληώλ ζηα δεπγάξηα; Πνην κπνξεί λα είλαη ην όξην ηωλ θαβγάδωλ; Καη πώο ρεηξίδεηαη 
θαλείο ην δήηεκα ηωλ παηδηώλ; 
Τα δεπγάξηα ζπλήζσο ηζαθώλνληαη γηα ηα ρξήκαηα, ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, ηα πεζεξηθά, ην λνηθνθπξηό θαη πνηνο θάλεη ηη. 
Οη θαβγάδεο κπνξεί λα είλαη θάηη θαιό, γηαηί βξίζθεηο κηα κνξθή ηζνξξνπίαο θαη πξνζπαζείο λα θάλεηο κηα δίθαηε θαηαλνκή 
πξαγκάησλ κεηαμύ ζαο, ηδίσο όηαλ θαη νη δύν γνλείο εξγάδνληαη. Οη θαηαζηξνθηθνί θαβγάδεο γίλνληαη όηαλ ππάξρνπλ 
θξπκκέλεο πηθξίεο πνπ δελ έρνπλ ζπδεηεζεί δηεμνδηθά, όηαλ δελ αθνύεη ν έλαο ηνλ άιινλ ή όηαλ ζέιεη λα αιιάμεη. 
  
Πηζηεύεηε όηη νη ζύκβνπινη γάκνπ πξνζθέξνπλ θάπνηα βνήζεηα; 
Ναη, αιιά ρξεηάδεηαη ρξόλνο θαη επίζεο ρξεηάδεηαη λα είζαη αλνηθηόο ζηελ πηζαλόηεηα λα αθνύζεηο θαη θάπνηεο δπζάξεζηεο 
αιήζεηεο γηα ζέλα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ ζηε ζρέζε. Μελ παο απιώο ζην ζύκβνπιν επεηδή ζεσξείο όηη κόλν ν ζύληξνθόο 
ζνπ ζέιεη βνήζεηα γηα λ’ αιιάμεη. Δίλαη δήηεκα θαη ησλ δπν ζαο. 
  
Όηαλ ε γλωξηκία κε ηνπο γνλείο ηνπ ζπληξόθνπ καο είλαη απνγνεηεπηηθή, απνηειεί απηό κηα έλδεημε όηη δελ ζα 
έρνπκε κέιινλ καδί; 
Φπζηθά θαη όρη! Δίλαη κηα μερσξηζηή νληόηεηα θη έρεηε ζρέζε καδί ηνπ, όρη κε ηνπο γνλείο ηνπ. Οη άλζξσπνη είλαη αλαπόθεπθηα 
επεξεαζκέλνη από ηελ νηθνγέλεηα πνπ πξνέξρνληαη, αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη εθείλνο ζα γίλεη αθξηβώο ζαλ απηνύο.  
  
Τν ζρόιηό ζαο γηα ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζαηε ζπδεηώληαο κε ηόζα δεπγάξηα γηα πξνζωπηθά ηνπο ζέκαηα. 
Γελ αλαινγηδόκαζηε αξθεηά ζρεηηθά κε ην ηη θάλεη κηα ζρέζε ιεηηνπξγηθή θαη ηη όρη. Κη όκσο απηά είλαη πνιύ ζεκαληηθά 
δεηήκαηα γηα ηελ πγεία, ηελ επκάξεηα θαη ηελ επηπρία καο. Γλώξηζα νξηζκέλνπο θαηαπιεθηηθνύο αλζξώπνπο κε κνλαδηθέο 
εκπεηξίεο, αληίζεηνπο κε ηα ζπκβαηηθά ζηεξεόηππα γηα ην πώο πξέπεη λα είλαη κηα ζρέζε. Μεξηθνί θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ 
ηεξάζηηεο δπζθνιίεο κόλν κε ηε δύλακε ηεο αγάπεο. Άιινη έκεηλαλ θνιιεκέλνη ζηε δπζηπρία, ρσξίο ηα εξγαιεία γηα λα 
θαηαιάβνπλ πώο ζα βειηηώζνπλ ηε ζρέζε ηνπο. Διπίδσ ην βηβιίν απηό λα βνεζήζεη ηνπο αλζξώπνπο λα θαηαιάβνπλ ιίγν 
θαιύηεξα όηη ε δύλακε κηαο θαιήο ζρέζεο είλαη ζηα ρέξηα καο θαη δελ έρεη λα θάλεη κε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, κε ηελ αγάπε 
ή ηελ ηύρε. 
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