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Παγκόσμια Ημέρα  της Γυναίκας, κατ’ έθιμον . . . 

“Τι θέλει μια Γυναίκα από έναν Άνδρα” ! 

  
Στους μακρινούς χρόνους, όπως στους τωρινούς, δύο γειτονικά μικροβασίλεια 

συγκρούστηκαν για συνοριακές διαφορές και επικυρίαρχες, πλην αλαζονικές, 
επιδιώξεις. Ο νικημένος βασιλιάς, ο Χαρσαβαρντάν, ο οποίος στο Σύνταγμα του 
βασιλείου του είχε συμπεριλάβει την πρόνοια της ελεύθερης επιλογής των συμμάχων 
του, θα οδηγηθεί χειροδέσμιος στον νικητή βασιλιά. Αυτός, σε διάθεση ψυχικής 
ανάτασης, θα σπεύσει να δείξει στον ομόλογό του ειλικρινή μεγαθυμία, κάνοντάς του 
την εξής πρόταση:  

“Αν μπορέσεις να απαντήσεις σωστά σε μία ερώτησή μου, θα σου επιτρέψω να 
γυρίσεις σώος και ευτυχής στο βασίλειό σου, ειδάλλως ξεχνάς την ελευθερία σου και 
παραμένεις φυλακισμένος εφ’ όρου ζωής”. Του δίνει περιθώριο ενός μηνός για να 
προετοιμάσει την απάντηση και του διατυπώνει την ερώτηση: 

  «Τι θέλει μιά γυναίκα από έναν άνδρα»!  

Ο Χαρσαβαρντάν αποδέχτηκε την πρόταση του νικητή βασιλιά με πολλές 
ελπίδες αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία και βγαίνει στη γύρα για να συγκεντρώσει 
απόψεις από όλο το κοινωνικό φάσμα. 

 Διαλογίστηκε με διανοούμενους. Ζήτησε την ευλογία από ιερωμένους. 
Προσπάθησε να αποκωδικοποιήσει τον ιεροκήρυκα. Χαριεντίστηκε με χορεύτριες. 
Μοιράστηκε τον νεροχύτη με υπηρέτριες. Ήπιε και καφέ μέτριο με νοικοκυρές. Και, 
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βεβαίως, αντάλλαξε αβροφροσύνες με τα celebrities της εποχής και απόρησε με τις 
διαθέσεις τους. 

 “Η γυναίκα θέλει δώρα και παιχνίδια”. “Η γυναίκα θέλει πολλά παιδιά από τον 
άνδρα της”. “Η γυναίκα θέλει όμορφο σπίτι”. “Η γυναίκα θέλει να έχει την 
πρωτοκαθεδρία”. “Η γυναίκα θέλει και τι δεν θέλει”. Αυτές και πολλές άλλες απόψεις 
καταγράφηκαν στο μυαλό του εν δυνάμει ισόβειο δεσμώτη  βασιλιά, αλλά δεν τον 
ικανοποιούσαν. Είχε δυσκολία να υιοθετήσει κάποια από αυτές για να την προτάξει 
στον κυρίαρχο βασιλιά. 

Ο μήνας, το χρονικό περιθώριο, στένευε και η ελπίδα άρχισε να παραχωρεί τη 
θέση της στην απογοήτευση. Αλλά την ύστατη στιγμή, όπως συμβαίνει πάντοτε, τον 
πληροφόρησαν για την ύπαρξη μιας μάγισσας, η οποία γνώριζε τα πάντα και ότι μόνον 
αυτή θα μπορούσε να του δώσει τη λυτρωτική απάντηση. 

Ο Χαρσαβαρντάν, αυτή τη φορά μοιράστηκε τις αγωνίες του με τον φίλο του 
Σιντιράϊ, και μαζί έφυγαν να συναντήσουν την κοσμοπολίτισσα μάγισσα. Της έθεσε 
υπόψη την κρίσιμη ερώτηση και αυτή, φιλόξενα, ανυπόκριτα και ανεπιτήδευτα, του 
έθεσε τις προϋποθέσεις για να τον γεφυρώσει με τον αντίπαλό του. Του λέει, λοιπόν, 
“Θα σου  δώσω την πολυπόθητη απάντηση μόνον αν ο φίλος σου συγκατατεθεί να με 
παντρευτεί” . Χμ! Ειρήσθω εν παρόδω, η μάγισσα φαινόταν προχωρημένης ηλικίας και 
ανυπόφορα άσχημη. Αν θεωρηθεί, βέβαια, ότι υπάρχουν άσχημες γυναίκες! 

Για να σώσει τον βασιλιά του, ο υπήκοος και υπάκουος φίλος του δέχτηκε την 
πρόταση της μάγισσας. Και ο γάμος είναι γεγονός. Δεν υπήρχαν τότε σύμφωνα 
συμβιώσεως και άλλες νεωτερικές παραδοξότητες. 

 Η μάγισσα θα δώσει την απάντηση με περισσή αυτοκυριαρχία και 
αυτοπεποίθηση: 

 «Μία γυναίκα, λέει, θέλει να είναι ανεξάρτητη, ώστε να παίρνει μόνη της 
αποφάσεις»! 

 Και, βέβαια, δεν υπονοούσε το χρώμα των κουρτινών ή το που θα κάθονται οι 
καλεσμένοι. 

Ο Χαρσαβαρντάν δεν θα τολμούσε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των 
λεγόμενων τής ουρανόθεν συμβούλου του, και με την “απάντηση” αγκαλιά έφυγε για να 
την προτάξει στον κυρίαρχο ομόλογό του, ο οποίος, ώ του θαύματος, θα ικανοποιηθεί 
και θα σπεύσει να ελευθερώσει τον δεσμώτη του για να επιστρέψει με τιμές στο 
βασίλειό του και τους υπηκόους του.  

Εν τω μεταξύ, το πρώτο βράδυ του γάμου, η μάγισσα φέρεται να είπε στον 
άντρα της, “Έχεις αγνή καρδιά, θυσίασες τον εαυτόν σου για να σώσεις τον φίλο σου 
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βασιλιά, αλλά θέλω να σου πω κάτι, κάθε μέρα φαίνομαι άσχημη για δώδεκα ώρες και 
εκπληκτικά όμορφη για τις υπόλοιπες δώδεκα ώρες της ημέρας. Πες μου ποιο 
πρόσωπό μου θα σου άρεσε να αποδεχτείς”! 

Ο Σιντιράϊ θα της απαντήσει, “Αυτό είναι δική σου επιλογή, καρδούλα μου! Σε 
έχω αποδεχτεί ως γυναίκα μου και μου αρέσεις όπως και αν φαίνεσαι”! 

Ακούγοντας αυτό η μάγισσα, πλημμύρισε μέσα της η “γυναικεία φιλαρέσκεια”, 
και  ευθύς μεταμορφώθηκε  σε γυναίκα εκπάγλου καλλονής, θα προτιμούσα εράσμιας 
μορφής, και λέει στον άντρα της με νόημα, 

 “Μου επέτρεψες να πάρω μια “απόφαση”. Είμαι ευτυχής και σου είμαι 
ευγνώμων. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής θα είμαι παντοτινά μια όμορφη γυναίκα.  
Στην πραγματικότητα αυτή είμαι. Είχα μεταμορφωθεί σε κακάσχημη μάγισσα για τους 
άσχημους άντρες που θα συναντούσα”! 

Σίγουρα, οι σύγχρονες κοινωνικές νόρμες έχουν προσδώσει στις γυναίκες 
πολλά επίπεδα ανεξαρτησίας. Αλλά, πιστεύεται, εγκεφαλικά καμία γυναίκα δεν επιδιώκει 
την απόλυτη ανεξαρτησία. Να εικάσομε, όθεν, ότι όσα νοικοκυριά έχουν δώσει ισχύ στις 
γυναίκες είναι γενικώς ευτυχέστερα; 

Ίσως δεν επιτρέπομε στη συμβία να είναι η κεφαλή του σπιτιού, αλλά είναι 
επιβεβλημένο να αποδεσμεύομε ένα κομμάτι της ζωής της, όπου η ίδια θα μπορεί να 
παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Πού ζούμε  . . . ίσως  διαμαρτυρηθεί κάποιος!  

Ναι, το ζητούμενο είναι, πώς, κάθε φορά, περιγράφεται, και ποιά η περίμετρος 
αυτού του “κομματιού” ! Πλειοδοσίες εκ του ασφαλούς, αποδεκτές! 

Χρόνια σας Πολλά! Και πάντα μελίρρυτες! 

8 Μαρτίου 2022. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας. 

 

 

 

 


