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Αγαπώντας έναν άνδρα 
που δεν ανταποκρίνεται

Θύμα της αγάπης, 

πληγωμένη καρδιά, 

ζεις τη δική σου ιστορία. 

Θύμα της αγάπης, 

ο ρόλος σου είναι εύκολος 

κι έμαθες να τον παίζεις τόσο καλά… 

Νομίζω πως ξέρεις 

τι θέλω να σου πω. 

Ακροβατείς στο νήμα 

του πόνου και του πόθου, 

σε κάθε δρασκελιά αναζητώντας 

την αγάπη.

«Victim of Love» 

Εagles

Ήταν Ή πρώτΉ τΉς επίςκεψΉ καί Ή τζίλ φαίνόταν πολύ διστα-
κτική. Κοντούλα, με ξανθές, κοριτσίστικες μπούκλες, καθόταν στην 
άκρη της καρέκλας απέναντί μου. Τα πάντα πάνω της έμοιαζαν 
στρογγυλά: το σχήμα του προσώπου της, το σώμα και κυρίως τα 
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γαλανά της μάτια, που κοίταζαν επίμονα τα κορνιζαρισμένα δι-
πλώματα στον τοίχο του γραφείου μου. Μου έκανε μερικές ερωτή-
σεις σχετικά με τις σπουδές μου και ύστερα είπε με περηφάνια που 
δεν μπορούσε να κρύψει ότι εκείνη σπούδαζε Νομικά.

Ακολούθησε μια σύντομη παύση. Κατέβασε τα μάτια και κοί-
ταξε αμήχανα τα χέρια της.

«Υποθέτω ότι πρέπει να σας εξηγήσω τον λόγο της επίσκεψής 
μου» είπε γρήγορα, προσπαθώντας να πάρει θάρρος από την ίδια 
τη φωνή της. «Το κάνω αυτό –εννοώ, το να επισκεφτώ ψυχαναλυ-
τή– επειδή νιώθω πολύ δυστυχισμένη. Και η αιτία είναι οι άνδρες. 
Θέλω να πω, οι σχέσεις μου με τους άνδρες. Πάντοτε κάνω κάτι 
που τους διώχνει από κοντά μου. Στην αρχή όλα πάνε καλά. Με 
φλερτάρουν επίμονα και όλα τα σχετικά κι έπειτα, όταν με γνωρί-
σουν καλύτερα…» Άφησε έναν βαθύ αναστεναγμό που μαρτυρού-
σε τον πόνο της. «…Όλα πάνε στραβά».

Σήκωσε τα μάτια και με κοίταξε. Πρόσεξα πως με κόπο συγκρα-
τούσε τα δάκρυά της. Συνέχισε να μιλάει, πιο αργά αυτή τη φορά.

«Θέλω να καταλάβω ποιο είναι το λάθος μου, τι είναι αυτό που 
πρέπει ν’ αλλάξω στον εαυτό μου – είμαι αποφασισμένη για όλα. 
Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαι πολύ πεισμα-
τάρα». Είχε αρχίσει να μιλάει και πάλι γρήγορα.

«Δεν είναι πως δεν έχω διάθεση. Απλώς δεν ξέρω τι μου συμ-
βαίνει ούτε γιατί. Έχω φτάσει στο σημείο να φοβάμαι να κάνω 
κάποια σχέση. Εννοώ, να, κάθε φορά το μόνο που μένει είναι ο 
πόνος. Αρχίζω πραγματικά να φοβάμαι τους άνδρες».

Καθώς μιλούσε γεμάτη ένταση, κουνούσε το κεφάλι και οι 
μπούκλες της χόρευαν. «Δεν θέλω να γίνεται έτσι. Νιώθω τόση 
μοναξιά! Στη Νομική έχω αναλάβει πολλές ευθύνες και επιπλέον 
δουλεύω για να συντηρώ τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε, είμαι συ-
νέχεια απασχολημένη. Για να πω την αλήθεια, έτσι πέρασα ολό-
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κληρο τον τελευταίο χρόνο – δουλειά, σχολή, διάβασμα, ύπνος. 
Όμως, μου έχει λείψει πολύ η ανδρική παρουσία».

Βιάστηκε να προσθέσει: «Ύστερα γνώρισα τον Ράντι. Είναι δι-
κηγόρος και τον γνώρισα στο Σαν Ντιέγκο, όπου είχα πάει να επι-
σκεφθώ κάτι φίλους μου. Συναντηθήκαμε ένα βράδυ που πήγαμε 
με τους φίλους μου για χορό. Ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλος 
έρωτας. Είχαμε να πούμε τόσο πολλά… Βέβαια, εγώ μιλούσα πε-
ρισσότερο, όμως έδειχνε να του αρέσει. Ένιωθα τόσο υπέροχα που 
βρισκόμουν μ’ έναν άνδρα ο οποίος είχε τα ίδια ενδιαφέροντα μ’ 
εμένα!».

Συνοφρυώθηκε. «Έδειχνε πραγματικά πως του άρεσα. Ξέρετε 
τώρα, με ρώτησε αν ήμουν παντρεμένη –ήμουν δύο χρόνια πα-
ντρεμένη, αλλά χώρισα–, αν ζούσα μόνη κι άλλα τέτοια».

Μπορούσα θαυμάσια να φανταστώ τον ενθουσιασμό της Τζιλ 
εκείνη τη νύχτα καθώς μιλούσε με τον Ράντι υπό τη συνοδεία των 
απαλών ήχων της μουσικής. Και τον ενθουσιασμό με τον οποίο 
τον υποδέχτηκε μία εβδομάδα αργότερα, όταν ο Ράντι, με την ευ-
καιρία κάποιου επαγγελματικού ταξιδιού, πετάχτηκε μέχρι το Λος 
Άντζελες κάνοντας εκατόν πενήντα χιλιόμετρα επιπλέον για να 
τη δει. Την ώρα του δείπνου τού πρότεινε να τον φιλοξενήσει στο 
διαμέρισμά της, για να μην αναγκαστεί να γυρίσει στο ξενοδοχείο 
του μέσα στη νύχτα. Ο Ράντι δέχτηκε και η σχέση τους άρχισε το 
ίδιο εκείνο βράδυ.

«Ήταν υπέροχα. Του μαγείρεψα και έδειξε πως του άρεσε να 
τον περιποιούνται. Το πρωί του σιδέρωσα το πουκάμισο. Πραγμα-
τικά μου αρέσει να φροντίζω έναν άνδρα. Όλα πήγαν θαυμάσια». 
Χαμογέλασε μελαγχολικά. Καθώς η αφήγησή της προχωρούσε, 
έγινε φανερό ότι η Τζιλ προσκολλήθηκε στον Ράντι από την πρώ-
τη κιόλας στιγμή.

Την ώρα που ο Ράντι έμπαινε στο διαμέρισμά του στο Σαν 
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Ντιέγκο, χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε κι άκουσε τη ζεστή 
φωνή της Τζιλ να του λέει ότι ανησυχούσε και ήθελε να βεβαιωθεί 
ότι έφτασε καλά. Της φάνηκε ότι η φωνή του έδειχνε δυσαρέσκεια 
κι έτσι του ζήτησε συγγνώμη για την ενόχληση και έκλεισε. Όμως 
είχε αρχίσει να νιώθει άσχημα. Συνειδητοποίησε ότι για άλλη μια 
φορά εκείνη νοιαζόταν περισσότερο για τον άνδρα της ζωής της 
απ’ ό,τι εκείνος. «Ο Ράντι μου είπε κάποτε να μην τον καταπιέζω, 
γιατί απλώς θα εξαφανιζόταν. Τρομοκρατήθηκα. Ξαφνικά τα πά-
ντα εξαρτόνταν από μένα. Έπρεπε να τον αγαπάω και συγχρόνως 
να τον αφήνω στην ησυχία του – κάτι που μου ήταν αδύνατο. Ο 
φόβος μου μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να 
τρέχω από πίσω του ακόμα πιο πολύ».

Η Τζιλ άρχισε να του τηλεφωνεί σχεδόν κάθε βράδυ.
Η συμφωνία τους ήταν να τηλεφωνεί πότε ο ένας και πότε ο 

άλλος, αλλά, όταν περνούσε η ώρα και ο Ράντι δεν την έπαιρνε, 
δεν άντεχε να περιμένει και του τηλεφωνούσε εκείνη, μιας που 
έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί μέχρι να μιλήσουν. 
Οι συζητήσεις τους ήταν πολύ γενικές και κρατούσαν πολλή ώρα.

«Εκείνος, ας πούμε, έλεγε πως ξέχασε ότι έπρεπε να μου τη-
λεφωνήσει κι εγώ απαντούσα: “Πώς γίνεται να το ξέχασες. Εγώ 
ποτέ δεν το ξεχνώ!”. Κι έτσι αρχίζαμε να συζητάμε το γιατί. Εκείνος 
έδειχνε ότι φοβόταν να με πλησιάσει περισσότερο κι εγώ ήθελα να 
τον βοηθήσω να το ξεπεράσει. Μου έλεγε συνεχώς ότι δεν ήξερε 
τι ήθελε στη ζωή του κι εγώ προσπαθούσα να τον βοηθήσω να 
ξεκαθαρίσει τα πράγματα». Σιγά σιγά η Τζιλ άρχισε να παίζει τον 
ρόλο του ψυχαναλυτή για τον Ράντι, προσπαθώντας να τον φέρει 
πιο κοντά της συναισθηματικά.

Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ο Ράντι πιθανόν δεν την ήθελε. Η 
Τζιλ είχε αποφασίσει ότι την είχε ανάγκη.

Η Τζιλ πήγε δύο φορές αεροπορικώς στο Σαν Ντιέγκο για να 
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περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί του. Τη δεύτερη φορά εκείνος 
την αγνόησε εντελώς και πέρασε όλη την Κυριακή βλέποντας τη-
λεόραση και πίνοντας μπίρα. Ήταν μία από τις χειρότερες μέρες 
της ζωής της.

«Έπινε πολύ;» ρώτησα. 
Η Τζιλ με κοίταξε παραξενεμένη.
«Μπα, όχι και πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν το σκέ-

φτηκα ποτέ. Το βράδυ που τον γνώρισα έπινε, αλλά νομίζω πως 
ήταν φυσικό. Άλλωστε, ήμασταν σε μπαρ. Μερικές φορές, όταν 
μιλούσαμε στο τηλέφωνο, άκουγα τον ήχο από τα παγάκια στο πο-
τήρι του και τον πείραζα επειδή τα ’πινε μόνος του. Στην πραγμα-
τικότητα, πάντοτε τον έβλεπα να πίνει, αλλά υπέθετα πως απλώς 
του άρεσε το ποτό. Φυσιολογικό δεν είναι;»

Σώπασε λίγο για να σκεφτεί. «Αλήθεια, μερικές φορές στο τη-
λέφωνο μιλούσε λιγάκι παράξενα κι αυτό μου φαινόταν περίεργο 
για δικηγόρο. Τα λόγια του ήταν ασυνάρτητα και κάπως ασύνδετα. 
Ξεχνούσε πολύ και συχνά ξέφευγε από το θέμα. Όμως, ποτέ δεν 
σκέφτηκα ότι μπορεί να έφταιγε το αλκοόλ. Δεν ξέρω τι εξήγηση 
έδινα, απλώς δεν το σκεφτόμουν».

Με κοίταξε λυπημένα.
«Ίσως και να έπινε πολύ, αλλά μάλλον το έκανε επειδή του 

προκαλούσα ανία. Υποθέτω ότι δεν τον ενδιέφερα αρκετά και ότι 
δεν ήθελε να είναι μαζί μου». Συνέχισε λίγο ταραγμένη. «Ο άν-
δρας μου με απέφευγε συνέχεια – ήταν ολοφάνερο!» Τα μάτια της 
άνοιξαν διάπλατα. «Το ίδιο και ο πατέρας μου… Τι μου συμβαίνει; 
Γιατί όλοι νιώθουν έτσι για μένα; Ποιο είναι το λάθος μου;»

Τη στιγμή που η Τζιλ αντιλήφθηκε για πρώτη φορά ότι η σχέ-
ση της με όποιον αγαπούσε γινόταν προβληματική, βιάστηκε όχι 
μόνο να δώσει λύση αλλά και να θεωρήσει τον εαυτό της υπεύ-
θυνο. Εφόσον ούτε ο Ράντι ούτε ο άνδρας της, αλλά ούτε και ο 
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πατέρας της μπόρεσαν να την αγαπήσουν, υπέθετε ότι το λάθος 
ήταν δικό της· κάτι που έκανε ή δεν κατάφερνε να κάνει.

Η συμπεριφορά, τα συναισθήματα και οι εμπειρίες της Τζιλ 
ήταν χαρακτηριστικά των γυναικών που γνωρίζουν τον πόνο 
στην αγάπη. Είχε πολλά από τα γνωρίσματα των γυναικών που 
αγαπούν πολύ. Ανεξάρτητα από τις μικροδιαφορές και τις ιδιαιτε-
ρότητές τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν βιώσει μια μακροχρόνια 
και δύσκολη σχέση με έναν άνδρα ή μια σειρά ατυχών σχέσεων 
με πολλούς άνδρες, οι γυναίκες αυτές παρουσιάζουν την ίδια ει-
κόνα. Το να αγαπάς υπερβολικά δεν σημαίνει να αγαπάς πολλούς 
άνδρες ή να ερωτεύεσαι πολύ συχνά ή να τρέφεις μια βαθιά και 
γνήσια αγάπη για έναν. Στην πραγματικότητα, σημαίνει ότι προ-
σκολλάσαι σε κάποιον άνδρα και αποκαλείς αυτή την προσκόλ-
ληση αγάπη, αφήνοντάς τη να ελέγχει τα συναισθήματα και τη 
συμπεριφορά σου. Και, παρόλο που καταλαβαίνεις ότι επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία και την ευτυχία σου, ανακαλύπτεις ότι σου εί-
ναι αδύνατον να αντιδράσεις και να δώσεις τέλος. Σημαίνει ακόμα 
ότι μετράς το μέγεθος της αγάπης σου ανάλογα με το μέγεθος του 
μαρτυρίου που περνάς.

Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ίσως ανακαλύψετε ότι ταυτίζεστε 
με την Τζιλ ή με κάποια άλλη από τις γυναίκες τις οποίες αναφέρω 
εδώ. Ίσως ακόμα αναρωτηθείτε αν είστε κι εσείς μια γυναίκα που 
αγαπάει υπερβολικά. Βέβαια, είναι πιθανό, παρόλο που τα προ-
βλήματά σας με τους άνδρες ίσως να είναι παρόμοια μ’ εκείνα των 
άλλων γυναικών, να μην μπορείτε να βάλετε στον εαυτό σας την 
ετικέτα που υπάρχει σε κάποιες από αυτές τις γυναίκες. Όλοι έχου-
με έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στο άκουσμα των λέξεων 
αλκοολισμός, αιμομιξία, βία και εθισμός, με αποτέλεσμα συχνά να μην 
αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας ρεαλιστικά, επειδή φοβόμαστε μήπως 
μας κατατάξουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, μήπως μας 
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κολλήσουν κάποια τέτοια ετικέτα – σ’ εμάς ή σε όσους αγαπάμε. 
Και, δυστυχώς, αυτή η άρνησή μας να δεχτούμε την πραγματι-
κότητα μας κάνει να μην μπορούμε να δεχτούμε την κατάλληλη 
βοήθεια. Από την άλλη μεριά, μπορεί αυτές οι ετικέτες να μην 
ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση, στη δική σας ζωή. Μπορεί 
τα προβλήματα της παιδικής σας ηλικίας να μην ήταν τόσο σο-
βαρά. Ίσως ο πατέρας σας, ενώ φρόντιζε να εξασφαλίζει την οι-
κογένειά του οικονομικά, κατά βάθος να μην αγαπούσε ή να μην 
εμπιστευόταν τις γυναίκες. Έτσι η αδυναμία του να σας αγαπήσει 
σας έκανε κι εσάς να μην αγαπάτε τον εαυτό σας. Ίσως, ακόμα, 
η συμπεριφορά της μητέρας σας απέναντί σας να έδειχνε ζήλια 
και ανταγωνισμό, ακόμα κι αν καμάρωνε για σας μπροστά στους 
άλλους. Καταλήξατε, λοιπόν, από τη μία να κάνετε τα πάντα για 
να κερδίσετε την επιδοκιμασία της και από την άλλη να φοβάστε 
μήπως η επιτυχία σας της προκαλέσει φθόνο.

Φυσικά, δεν μπορούμε να καλύψουμε σ’ αυτό το βιβλίο όλες 
τις κατηγορίες των προβληματικών οικογενειών. Κάτι τέτοιο θα 
απαιτούσε πολλούς τόμους με διαφορετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλες οι προβληματικές οικο-
γένειες έχουν ένα κοινό γνώρισμα: την αδυναμία τους να συζη-
τούν τα βασικά τους προβλήματα. Μπορεί να συζητιούνται άλλα 
προβλήματα, κι αυτά με δυσκολία, απλώς και μόνο για να καλύ-
πτονται τα ουσιαστικά θέματα στα οποία οφείλεται η δυσλειτουρ-
γία της οικογένειας. Εκείνο που καθορίζει το πόσο δυσλειτουργική 
γίνεται η οικογένεια και το πόσο σοβαρά τραυματίζονται τα μέλη 
της είναι περισσότερο ο βαθμός της μυστικότητας –η ανικανότη-
τα επικοινωνίας και συζήτησης– και λιγότερο η σοβαρότητα των 
προβλημάτων που δεν συζητιούνται.

Δυσλειτουργική αποκαλούμε την οικογένεια της οποίας τα 
μέλη συμπεριφέρονται σύμφωνα με αυστηρά προκαθορισμένους 
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ρόλους και η επικοινωνία τους περιορίζεται συστηματικά σε ό,τι 
υπαγορεύουν αυτοί οι ρόλοι. Τα μέλη της οικογένειας δεν είναι 
ελεύθερα να εκφράσουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις εμπειρίες ή 
τα συναισθήματά τους, αλλά είναι υποχρεωμένα να παίζουν τον 
ρόλο που ταιριάζει με τους ρόλους των υπόλοιπων μελών. Ρόλοι 
υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Όμως, καθώς οι συνθήκες αλλά-
ζουν, η συμπεριφορά των μελών πρέπει ν’ αλλάζει κι αυτή και να 
προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε η οικογένεια να λειτουργεί φυσιο-
λογικά. Έτσι, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ένα παιδί ενός έτους 
είναι εντελώς ακατάλληλος για ένα παιδί δεκατριών ετών. Ο ρόλος 
των γονιών πρέπει, λοιπόν, να συμβαδίζει με την πραγματικότητα. 
Στις δυσλειτουργικές οικογένειες, όμως, διαπιστώνεται άρνηση της 
πραγματικότητας και εμμονή στους προκαθορισμένους ρόλους.

Όταν κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα που 
αφορούν είτε τον ίδιο ως άτομο είτε την οικογένεια ως σύνο-
λο, όταν κάθε τέτοιου είδους συζήτηση είναι απαγορευμένη είτε 
έμμεσα (αλλάζοντας θέμα) είτε άμεσα («Δεν μιλάμε για τέτοια 
πράγματα»), μαθαίνουμε να μην εμπιστευόμαστε ούτε τη γνώμη 
ούτε τα συναισθήματά μας. Επειδή η οικογένειά μας αρνείται την 
πραγματικότητα, αρχίζουμε να την αρνούμαστε κι εμείς. Κι έτσι 
δεν αναπτύσσονται κανονικά τα βασικά κριτήρια που είναι απα-
ραίτητα για τη ζωή και τις σχέσεις μας. Αυτό είναι το κυριότερο 
πρόβλημα των γυναικών που αγαπούν πολύ. Γινόμαστε ανίκα-
νες να καταλάβουμε αν κάτι ή κάποιος είναι κατάλληλος για μας 
ή όχι. Τις καταστάσεις και τα άτομα που άλλοι θα απέφευγαν 
επειδή θα τα θεωρούσαν επικίνδυνα, ακατάλληλα ή ενοχλητικά, 
εμείς δεν τα απορρίπτουμε επειδή δεν έχουμε την ικανότητα να 
τα αξιολογήσουμε αντικειμενικά και να προστατέψουμε έτσι τον 
εαυτό μας. Δεν εμπιστευόμαστε τα συναισθήματά μας και δεν 
τα αφήνουμε να μας καθοδηγούν. Αντίθετα, μας ελκύουν κίν-
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δυνοι, προκλήσεις και περιπέτειες που άλλοι, με υγιέστερο και 
πιο ισορροπημένο υπόβαθρο, θα απέφευγαν ενστικτωδώς. Και 
μέσω αυτής της έλξης πληγωνόμαστε ακόμα πιο πολύ, επειδή 
τα περισσότερα από τα στοιχεία που μας ελκύουν είναι επανα-
λήψεις των καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε στα παιδικά μας 
χρόνια. Αποτέλεσμα; Να ζούμε ξανά και ξανά τις ίδιες τραυμα-
τικές εμπειρίες.

Καμιά γυναίκα δεν μετατρέπεται τυχαία σε γυναίκα που αγα-
πά υπερβολικά. Το κορίτσι που μεγαλώνει σε μια τέτοια οικογέ-
νεια και σ’ αυτή την κοινωνία ακολουθεί κάποια προκαθορισμένα 
πρότυπα. Παραθέτω τα κυριότερα χαρακτηριστικά των γυναικών 
που αγαπούν υπερβολικά, των γυναικών που μοιάζουν με την 
Τζιλ ή ακόμα και μ’ εσάς:

01.  Πιθανότατα προέρχεστε από δυσλειτουργική οικογένεια, η 
οποία δεν ανταποκρινόταν στις συναισθηματικές ανάγκες σας.

02.  Επειδή, ως παιδί, δεν είχατε τη φροντίδα και την προσοχή που 
θα θέλατε, προσπαθείτε να αναπληρώσετε το κενό προσφέρο-
ντας στους άλλους τη φροντίδα σας – κυρίως στους άνδρες που, 
κατά κάποιον τρόπο, δείχνουν πως τη χρειάζονται.

03.  Επειδή δεν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε τους γονείς σας 
(ή κάποιον από τους δύο) και να τους κάνετε τρυφερούς και 
ζεστούς απέναντί σας, επιλέγετε άνδρες που δεν ανταποκρίνο-
νται στα συναισθήματά σας και προσπαθείτε ξανά και ξανά, με 
την αγάπη σας, να τους κάνετε ν’ αλλάξουν.

04.  Επειδή φοβάστε μήπως σας εγκαταλείψουν, κάνετε τα πάντα 
για να αποτρέψετε το τέλος μιας σχέσης.

05.  Τίποτα δεν σας φαίνεται πολύ δύσκολο ή πολύ χρονοβόρο ή 
πολύ ακριβό αν πρόκειται να «βοηθήσει» τον άνθρωπό σας.

06.  Έχοντας συνηθίσει την έλλειψη αγάπης στις σχέσεις σας, είστε 
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παραπάνω από πρόθυμη να περιμένετε, να ελπίζετε και να 
προσπαθείτε όλο και περισσότερο να τον κερδίσετε.

07.  Είστε πρόθυμη να αναλάβετε πάνω από το 50% των ευθυνών, 
της ενοχής και των λαθών σε μια σχέση.

08.  Η αυτοεκτίμησή σας βρίσκεται σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο 
και, κατά βάθος, δεν πιστεύετε πως αξίζετε την ευτυχία. Αντί-
θετα, πιστεύετε ότι πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για να κερ-
δίσετε το δικαίωμα στην ευτυχία.

09.  Νιώθετε απεγνωσμένα την ανάγκη να ελέγχετε τον άνδρα που 
αγαπάτε και τη σχέση σας επειδή έχετε ζήσει ανασφαλή παιδι-
κά χρόνια. Καλύπτετε, όμως, τις προσπάθειές σας να ελέγχετε 
ανθρώπους και καταστάσεις κάτω από τη μάσκα της δήθεν επι-
θυμίας να βοηθήσετε.

10.  Στη σχέση σας ζείτε περισσότερο με το όνειρο μιας ιδανικής 
κατάστασης παρά έχοντας συναίσθηση της πραγματικότητας.

11.  Είστε εθισμένη στους άνδρες και στον συναισθηματικό πόνο.
12.  Έχετε ίσως συναισθηματική ή και οργανική προδιάθεση για 

εθισμό στα ναρκωτικά, το αλκοόλ ή ορισμένες τροφές, κυρίως 
γλυκά.

13.  Έλκύεστε από ανθρώπους με προβλήματα που χρειάζονται 
λύση ή εμπλέκεστε σε χαοτικές, αβέβαιες και συναισθηματικά 
επώδυνες καταστάσεις επειδή θέλετε ν’ αποφύγετε την ευθύνη 
που έχετε απέναντι στον εαυτό σας.

14.  Μπορεί να έχετε την τάση να πέφτετε σε κατάθλιψη, την οποία 
προσπαθείτε να προλάβετε με τον ενθουσιασμό που προσφέρει 
μια ασταθής σχέση.

15.  Δεν σας ελκύουν άνδρες ευγενικοί, σταθεροί, αξιόπιστοι που 
ενδιαφέρονται για σας. Αυτούς τους «καλούς» άνδρες τους 
θεω ρείτε βαρετούς.




