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Υπάξρνπλ κεξηθά βηβιία, πνπ κε κηα ιέμε ηα ιέκε κπαιάληεο. 

Ξέξεηε. Είλαη εθείλα πνπ κπνξείο λα ηα δηαβάζεηο κε κία αλάζα ή λα ηα 
απνιαύζεηο βπζηζκέλνο ζε ζθέςεηο θαη αλαπνιήζεηο, εθείλα πνπ ζε 

θσλάδνπλ από ην ξάθη λα επηζηξέςεηο κέζα ηνπο μαλά θαη μαλά, ζε θάζε 

θάζε ηεο δσήο ζνπ, πνπ ίζσο ρξεηάδεζαη ιίγε ζηήξημε ζηελ ειπίδα ή ζηελ 
απειπηζία ζνπ θαη θαλείο από ηνλ έμσ θόζκν δελ θαίλεηαη λα ην 

αληηιακβάλεηαη. Βηβιία πνπ δελ πξνιαβαίλνπλ λα ζθνληζηνύλ, πνπ ζηηο 

ζειίδεο ηνπο βξίζθεηο θνκκάηηα ηεο δσήο ζνπ, πνπ ραξάδνπλ κέζα ζνπ θαη 

ζε ζηνηρεηώλνπλ.  

Τέηνηα είλαη ινηπόλ ηα βηβιία ηεο Μάξσο Βακβνπλάθε. Τν δήηεκα ηεο 

ζρέζεο ησλ δύν θύισλ κε ζπρλό ζηόρν ην μεγύκλσκα απέλαληη ζηνλ ίδην 

καο ηνλ εαπηό, απνηειεί βέβαηα ηε κόληκε ζεκαηηθή ηεο. Κη ελώ ζα 
πεξίκελε θαλείο όηη θάπνηα ζηηγκή ζα έπξεπε λα έρεη εμαληιήζεη ην ζέκα 

ηεο θαη λα έρεη εμαληιεζεί θαη ε ίδηα, ην παξνπζηάδεη πάληα αλαλεσκέλν, 
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θάησ από ζπλερώο θαηλνύξηεο νπηηθέο. Θα κπνξνύζα λα ζπλνκηιήζσ καδί 

ηεο γηα ην λέν ηεο κπζηζηόξεκα ή γηα ηελ Ειιεληθή ινγνηερλία. Δελ ην 
έθαλα. Πξνζπάζεζα λα ηε ξσηήζσ όζα πεξηζζόηεξα κπνξνύζα γηα ηηο 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Γηαηί, ό,ηη θη αλ ιέκε, ε επηπρία καο εμαξηάηαη από ηηο 

ζρέζεηο καο. 

  

Κπξία Βακβνπλάθε, έρεηε γξάςεη πσο ππάξρεη κηα ιαλζαζκέλε 

ζεσξία, ε νπνία ηζρπξίδεηαη πσο ό,ηη ηειεηώλεη άδνμα, απνδεηθλύεη 

πσο ήηαλ ιάζνο. Καηαιήγνπκε λα πηζηεύνπκε θάηη ηέηνην από 
εγσηζκό ή από απνγνήηεπζε θαη μεθάζαξε αδπλακία λα 

παξαδερζνύκε πσο θάηη "ζσζηό" κόιηο έιεμε; 

Ναη, ζσζηά ην ιέηε. Έρνπκε ηε ξνπή λα ζεσξνύκε όηη έρνπκε δίθην, 
θηλεζήθακε ζσζηά ζε κηα πεξηπέηεηα ηεο δσήο καο, εκείο θεξζήθακε 

θαιά... Γηα λα ιήμεη, κηα ζεία επέκβαζε καο πξνθύιαμε. Σπάληα 

πξνβιεκαηηδόκαζηε θαη αλαινγηδόκαζηε ην πην πηζαλό, πσο νη επηινγέο θαη 

νη ζπκπεξηθνξέο καο ήηαλ ιάζνο, πσο ην αδηέμνδν ήηαλ ινγηθή θαηάιεμε. 

Έρεη γξαθηεί, πσο δελ ππάξρεη κεγαιύηεξε πξνδνζία από ην λα 

πάςεηο λα αγαπάο θάπνηνλ από ην έλα βξάδπ ζην άιιν θη εθείλνο λα 

κε ην γλσξίδεη. Πόζν ζπρλά πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη απηό; 

Δελ λνκίδσ πσο άκα όλησο αγαπάο ζνπ πεξλάεη έηζη εύθνια, ζα λα 

αλαβνζβήλεηο δηαθόπηε. Γηα λα κελ πσ ην αθξαίν, αιιά πηζαλόηαην πσο, 

θάζε αγάπε είλαη παληνηηλή. Όκσο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε: αγαπώ, όηαλ 
απιώο θάπνηνο καο αξέζεη. Άιιν ηνλ αγαπώ, άιιν ηνλ ζέισ. 

Πνιινί, ηζρπξίδνληαη όηη ε πξνδνζία, έξρεηαη από ηελ ππεξβνιηθή 

πξνζθνξά ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιιν. Ιζρύεη, ιέηε, θάηη ηέηνην; 

Εγώ ππνπηεύνκαη γεληθώο ηηο ππεξβνιηθέο πξνζθνξέο. Έρνπλ ηδηνηέιεηα, 
ςπρνινγηθή ηδηνηέιεηα έζησ. Να ηνλ εμαζθαιίζεηο απηόλ πνπ ζεο, λα ηνλ 

εμαγνξάζεηο, λα έρεηο ην πάλσ ρέξη σο παξέρσλ θαη ηζρπξόο, λα 

δεκηνπξγήζεηο εμαξηήζεηο δηόηη εζύ είζαη ν εμαξηεκέλνο. Σηελ θαζαξή 
αγάπε κεηξάο ην πόζν ν άιινο αληέρεη λα δερζεί. Οη πεξίζζηεο πξνζθνξέο 

πξνζβάιινπλ θαη κεηώλνπλ έλαλ ηζνξξνπεκέλν απνδέθηε. 

Είλαη ηειηθά ν ηξόπνο πνπ αγαπάκε έλα άζξνηζκα ησλ αδπλακηώλ 
καο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν, θπξία Βακβνπλάθε; 

Φνβάκαη πσο νη αδπλακίεο καο, ηα πάζε καο, ην ηξαπκαηηθό αλαζθαιέο 

παξειζόλ καο θαη, πάλσ από όια, έλαο ηεξαηώδεο θξπθνεγσηζκόο, 

παίδνπλ πνιύ κεγάιν ξόιν ζηηο αγάπεο καο. Ιδίσο ζηηο εξσηηθέο, όπνπ ην 
ζθνηεηλό ππνζπλείδεην έρεη ξόιν θπξίαξρν. 

"Έλαο από ηνπο ζνβαξόηεξνπο ιόγνπο ηεο αόξηζηεο κειαγρνιίαο 

πνπ ληώζεη έλαο άλζξσπνο, είλαη ην λα κελ είλαη  ν εαπηόο ηνπ" 
γξάθεηε ζην " Μια μεγάλη καρδιά γεμίζει με ελάχιζηα". Πόζν 

δύζθνιν είλαη λα είλαη θαλείο ν εαπηόο ηνπ; Πόζεο πηζαλόηεηεο έρεη 

λα ραξάμεη λέα δεδνκέλα, πάλσ ζηα ραξαγκέλα παηδηθά ηνπ ρξόληα; 

Είλαη ε αγάπε ην κεγαιύηεξν θίλεηξν γη' απηόλ ηνλ αγώλα; 

Πνιύ δύζθνιν, όζν θαη πνιύ εύθνιν. Γελληόκαζηε ν εαπηόο καο θαη κε 

πξννξηζκό λα δήζνπκε θαηά ηνλ εαπηό καο. Παξεκβάιινληαη όκσο 

εγσηζηέο ή θνβηθνί γνλείο θαη καο αξρίδνπλ ηελ παξακόξθσζε από ηηο 
πξώηεο καο κέξεο. Με απεηιέο, εθβηαζκνύο ζπλαηζζεκαηηθνύο, ελνρέο, 



δσξνδνθίεο, μεπνπιάκε θη εκείο έλα έλα ηα θνκκάηηα καο. Έξρεηαη κηα κέξα 

πνπ ζπδνύκε κε έλαλ μέλν, ηξνκαρηηθό εαπηό. 

Όκσο θαλείο δελ είλαη θαηαδηθαζκέλνο, έηζη θαη απνθαζίζεηο ζνβαξά λα 

βξεηο ηελ αιήζεηα ζνπ, ε Αιήζεηα ζε βνεζάεη λα ην θάλεηο κε ηξόπν 

ζαπκαζηό. Όια ζηε βνύιεζή καο είλαη. 

Τειηθά " νη παιηέο αγάπεο πάλε ζηνλ Παξάδεηζν" ή καο ζηέιλνπλ 
εμνξία ζηελ Κόιαζε ακέζσο κεηά ην ρακό ηνπο; 

Καη ηα δπν...Εθείλεο πάλε, εκείο κέλνπκε πίζσ θαη απέμσ από ηελ 

απιόπνξηα. Μηιάκε βέβαηα γηα σξαίεο, βαζεηέο αγάπεο πνπ θάπνηα ώξα 
πξέπεη λα απνραηξεηήζνπκε, λα πξνδώζνπκε ίζσο. Η γεύζε ηνπ 

παξαδείζνπ πνπ καδί γεπηήθακε δελ ιεζκνληέηαη. Δπζηπρώο γηαηί πνλάεη, 

επηπρώο γηαηί θσηίδεη. 

Είλαη ε αιεζηλή  θαη βαζηά ζπγρώξεζε , ε κεγαιύηεξε απόδεημε όηη 

ππάξρεη αγάπε; 

Αρ, ε ζπγρώξεζε είλαη έλαο δύζθνινο άζινο. Άιιν λα ην ιέκε κε θακάξη 

ην ζε ζπγρσξώ θη άιιν λα ην ελλννύκε. Η ζπγρώξεζε πξνϋπνζέηεη αγάπε 
θαη ηαπείλσζε. Δύζθνια αζιήκαηα ηεο δσήο... 

Πώο ληώζεηε πνπ έρεηε θαηαθέξεη λα θάλεηε κπεζη ζέιεξ ην 

δνθίκην; Πεξηκέλαηε πνηέ θάηη ηέηνην; 

Καζόινπ δελ ην πεξίκελα! Ούηε εγώ δηαβάδσ εύθνια δνθίκηα. Aπνξώ! 

Πηζηεύεηε ζηηο θαξκηθέο ζρέζεηο;  

Πηζηεύσ πσο ππάξρνπλ επινγεκέλεο ζπλαληήζεηο ζηε δσή καο, κε 
πιάζκαηα πνπ ζπγγελεύνπκε θαη επηθνηλσλνύκε βαζεηά. Δελ μέξσ αλ ζα ην 

νλόκαδα "θαξκηθό" θάηη ηέηνην. 

Πνηό ηξαγνύδη ζα κπνξνύζε λα απνηειεί ην soundtrack ηεο δσήο 

ζαο; 

Τν ζάνπληξαθ ηνπ Κηλέδνπ Σηγθέξνπ Γηνπκεκπαγηάζη, απ΄ηε ζαπκάζηα 

ηαηλία "In the mood for love". 

Αλ είραηε κόλν κηα επρή... πνηά ζα ήηαλ απηή; 

Να θαηαθέξνπκε λα απνθηήζνπκε θαζαξή, αγλή θαξδηά. Μόλν ζε ηέηνην 

ρώκα αλζίδνπλ ηα θαιύηεξα, κόλν έηζη κπνξνύκε λα αγαπάκε θαη λα 

εκπλένπκε αγάπε. 

  

  

ζζ. Τν λέν κπζηζηόξεκα ηεο Μάξσο Βακβνπλάθε θπθινθνξεί κεηά από 6 

ρξόληα, από ηηο εθδόζεηο Ψπρνγηόο, κε ηνλ ηίηιν "Ο εξσηεπκέλνο 
Πνισλόο". 

  

 


