
Η τέχνη της αγάπης 
 

Ήηαλ έλα ηξαγνπδάθη πνπ ην ηξαγνπδνύζα ζηα παηδηά κνπ. Όια ην 
αγάπεζαλ πνιύ. Θπκάκαη κάιηζηα έλα κνπ παηδί πνπ κε ηηο ρνύθηεο ηνπ, ηηο 
κηθξέο ηξπθεξέο ρνύθηεο ηνπ, κνπ ζθέπαδε ην ζηόκα ώζηε λα κε πσ ην ηέινο 
ηεο ηζηνξίαο πνπ ήηαλ έλα ηέινο ζιίςεο, ηέινο πνπ δελ είρε ην «δήζαλε απηνί 
θαιά θη εκείο θαιύηεξα», ην ηέινο δειαδή ησλ παξακπζηώλ. 

Πηζηεύσ πάληα θαη θάζε θνξά κε έλα θαηλνύξγην γεγνλόο εδξαηώλεηαη απηή 
ε πίζηε κνπ, πσο δελ κπνξεί λα ππάξρεη έλα ηέινο θαιό αλ ε πνξεία είλαη 
ιαζεκέλε. 

Γη΄ απηό, ρσξίο λα ζέισ λα πηθξάλσ ηα παηδηά κνπ, επέκελα λα αθνύζνπλ 
θαη ην ηέινο. Τν ηξαγνύδη, ινηπόλ, κηινύζε γηα έλα επηπρηζκέλν αξθνπδάθη πνπ 
καδί κε ηελ κάλα ηνπ ραηξόηαλ ηνλ θόζκν. Μα ην βόιη ηνπ θπλεγνύ ζθνηώλεη 
ηε κεηέξα. Τν αξθνπδάθη κνπ, «πίλεη λεξό, πηθξαίλεηαη θαη πάεη, είλαη κνλάρν 
θαη γη΄ απηό πνλάεη». Μηα κέξα ζην κηθξό ξπάθη, έλα ζθηνπξάθη ζπλαληά, 
παηρλίδηα θάλνπλε ηξειά. Θε κνπ, λα κε ηειεηώζεη απηή ε ραξά. Τν αξθνπδάθη 
καο μαλαγίλεηαη επηπρηζκέλν. «Πίλεη λεξό, δξνζίδεηαη θαη πάεη, έρεη έλαλ θίιν 
θαη ηνλ αγαπάεη!». 

Η ζπληξνθηθόηεηα, ε θηιία, ν άιινο, γεκίδεη ηελ ςπρή όρη κνλάρα ηνπ 
κηθξνύ αξθνύδνπ. Τε δηθηά καο εξεκηά θαηαξγεί, δηθηά καο επηπρία είλαη λα 
έρνπκε έλαλ ζύληξνθν. Σθέθηνκαη πσο ζαθώο γη΄ απηή ηε ζπληξνθηθόηεηα 
κηιά ζηελ Π. Γηαζήθε, όηαλ δεκηνπξγεί από ηνλ Αδάκ ν Θεόο ηελ Δύα. Δίδε, 
ιέεη, ν Θεόο πσο δελ είλαη επηπρία λα βξίζθεηαη κόλνο ν άλζξσπνο ζηε 
Γεκηνπξγία. 

Δίλαη ην αξθνπδάθη καο ηόζν επηπρηζκέλν, ζπλερίδεη ην παηδηθό 
δηδαθηηθόηαην ηξαγνπδάθη, πνπ ζθίγγεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ηνλ θαηλνύξγην 
θίιν. Μα βάδεη ηόζε δύλακε ζ΄ απηό ην αγθάιηαζκα, ηόζν αζθπθηηθά ζθίγγεη 
ηνλ θίιν ηνπ πνπ ην ζθηνπξάθη ην κειί, άθεζε κηα θξαπγή θαη πέζαλε. 

Τν αξθνπδάθη καο «πίλεη λεξό, πηθξαίλεηαη θαη πάεη, δελ ηνπ ΄καζαλ πόηε 
πσο λ΄ αγαπάεη!!!». Δδώ είλαη ην ηέινο· ην ηέινο είλαη ηόζν ζιηβεξό ώζηε λα 
κε κπνξεί λα ην αληέμεη ην λέν παηδί θαη λα ζέιεη λα κνπ ζθξαγίζεη ην ζηόκα, 
ή λα βνπιώζεη η΄ απηηά ηνπ γηα λα κελ η΄ αθνύζεη. Μα εγώ επέκελα λα ην ιέσ 
θαη ηώξα ηα παηδηά κνπ ην ηξαγνπδνύλ θαη ζηα δηθά ηνπο παηδηά. 

Βιέπεηε ην κήλπκα είλαη δηαρξνληθό. Τα ζθέθηεθα όια απηά όηαλ έλα 
δεπγάξη ζε ηέιεηα απνζύλζεζε, κε παηδηά πνπ θνληεύνπλ λα δηαιπζνύλ ζαλ 
πξνζσπηθόηεηεο, ήξζαλ θηιηθά λα θνπβεληηάζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα, λα 
βξνύκε ην ηη έθηαημε θαη ε θαηάζηαζε είρε θηάζεη εθεί πνπ άιιν δελ πήγαηλε. 
Ήηαλ θηιηθή, θνληηλή ε νηθνγέλεηα θαη ηνπο γλώξηδα θαιά. Έλαο έλαο ήηαλ 
ζαπκάζηνη, όιν αηζζήκαηα θαη αγάπε. Οη γνλείο άλζξσπνη ζπζίαο, άλζξσπν 
όιν θαξδηά. Μα δελ ηνπο είρε κάζεη θαλέλαο λα αγαπάλε ζσζηά. Κη έηζη 
μεραζκέλε, ραιαζκέλε θάλνπια ε αγάπε, αληί λα πνηίδεη ην ρώκα, λα ην 
αθξαηεύεη, λα ην θάλεη θαξπεξό, ώζηε ινπινύδηα λα γεκίδεη ν ηόπνο, ην ΄θαλε 



ην ηόζν λεξό, ην άζθεθηα ρπκέλν, βάιην. Καη ζην βάιην ηα θνπλνύπηα κέλνπλ· 
εζηία κόιπλζεο ν βάιηνο. 

Τν αξθνπδάθη από ηελ πνιιή αγάπε έγηλε αηηία λα πεζάλεη ε ζπληξνθηά ηνπ. 
Γελ ηνπ ΄ρε κάζεη θαλείο λα αγαπά ζσζηά. Καλείο δελ ηνπ ΄ρε πεη πσο ηέρλε 
ρξεηάδεηαη ε εθδήισζε ηεο αγάπεο. Τ΄ αγαπώ ην παηδί κνπ ηόζν πνπ αλεζπρώ 
κήπσο κπιέμεη. Καη γη΄ απηό ην ζπίηη γίλεηαη θπιαθή· θαη πνηνο πνηέ 
νλεηξεύηεθε λα κέλεη ζε θπιαθή θαη πνηνο δελ παιεύεη λα δξαπεηεύεη από θεη; 
Τ΄ αγαπώ ηόζν ην παηδί κνπ, ώζηε πξνιαβαίλσ θάζε ηνπ επηζπκία. Ναη, κα 
ηόηε έρνπκε έλα παηδί πνπ δελ πνζεί ηίπνηα θαη πνπ επηζπκία έρεη λα έρεη ... 
επηζπκία. 

Τν αγαπώ ην παηδί κνπ ηόζν, ώζηε ηνπ θξύβσ ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. 
Καη έηζη ην παηδί καο πηζηεύεη πσο ην ΜΗ είλαη αλύπαξθην, πσο κέιη θαη 

γάια νη δξόκνη, καιζαθεύεη, παξαηηείηαη από αγώλεο, δελ ηξίβεηαη, δελ 
αθνλίδεηαη ην καραίξη θαη έηζη όηαλ έιζεη ζε αληάκσζε κε ηηο δπζθνιίεο ηα 
ράλεη. Παξαδίδεηαη ρσξίο όξνπο θαη δεηά δεθαλίθηα όπσο ηα λαξθσηηθά, ην 
αιθνόι θ.ιπ. 

Μα ηε ιαζεκέλε εθδήισζε αγάπεο ηελ έρνπκε γηα ην ζύληξνθό καο. Η 
πληγεξή, αζθπθηηθή ππεξπξνζηαηεπηηθόηεηα θαη εθεί πξνεθηείλεηαη. Καη ζηα 
δύν θύια ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, όρη κόλν ζην γπλαηθείν. Έρεηε δεη άβνπιεο 
γπλαίθεο; Πίζσ ηνπο θξύβεηαη έλαο ζνύπεξ δπλακηθόο άληξαο πνπ ηηο ... 
ιαηξεύεη θαη γη΄ απηό ή πην ζσζηά εμ αηηίαο απηνύ ε πξνζσπηθόηεηα ηεο 
γπλαίθαο δελ μεδηπιώλεηαη θπζηνινγηθά. Γελ κπνξεί λα νδεγήζεη αλ ν άληξαο 
ηεο θάζεηαη πιάτ ηεο θαη ηεο ηνλίδεη ηα ιάζε ηεο αθξηβώο γηαηί ηελ αγαπά ηόζν 
ώζηε λνηάδεηαη γη΄ απηήλ, κελ πάζεη θάπνην αηύρεκα. 

Τν ρεηκώλα παίρηεθε κηα ηαηλία κε ηξνκεξή επηηπρία ζηνπο 
θηλεκαηνγξάθνπο πνπ ηόληδε ην ζέκα ηεο αγάπεο ρσξίο δηάθξηζε, ηεο 
ζαξσηηθήο αγάπεο. Οη γνλείο ηόζν αγαπνύζαλ ην παηδί ηνπο ώζηε λα ζέινπλ 
λα αθνινπζήζεη έλα επάγγεικα θαη όρη απηό ην επάγγεικα πνπ ην αγόξη ήζειε. 
Από ηελ ππεξβνιηθή άηερλε αγάπε, ην αγόξη απηνθηόλεζε. Δπεηδή αγαπάκε ην 
παηδί καο ζέινπκε λα ηνπ δηαιέμνπκε εκείο ην ζύληξνθν ηεο δσήο ηνπ. Καη 
αξγόηεξα γηλόκαζηε θαθά πεζεξηθά γηαηί ην παηδί καο δελ αγαπηέηαη ηόζν όζν 
ηνπ αμίδεη από απηό ην ζύληξνθν, ή αγαπηέηαη θάπσο αιιηώηηθα. 

Η Αγάπε είλαη ζετθό δώξν, ιέεη ε Γξαθή, θαξπόο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Καη 
εκείο απηό ην δώξν ην θάλνπκε θαηάξα αλ δελ κάζνπκε ηελ ηερληθή ηνπ. Γη΄ 
απηό επέκελα λα ην ηξαγνπδώ ζηα παηδηά κνπ, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Γη΄ 
απηό θαη ην ρακεινηξαγνπδνύζα ζε θείλν ην ηαιαηπσξεκέλν δεπγάξη πνπ 
έρνληαο ζηηο θαξδηέο ηνπο ηόζε αγάπε, ζθίγγνληαλ κεηαμύ ηνπο, 
παξακόξθσλαλ από ην ζθίμηκν ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ πιατλνύ ηνπο. Καη 
έκελαλ κόλνη. Αθξηβώο ζαλ εθείλν ην δπζηπρηζκέλν αξθνπδάθη! 
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