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Εισαγωγή

Γεννιόμαστε γυμνοί, βρεγμένοι και πεινασμένοι.
Μετά, τα πράγματα χειροτερεύουν.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Γιατί οι άντρες λένε ψέματα; Γιατί θεωρούν ότι πρέπει να έχουν δί-
κιο σε όλα; Γιατί αποφεύγουν τη δέσμευση; Από την άλλη μεριά, 
γιατί οι γυναίκες κλαίνε για να γίνει το δικό τους; Γιατί επιμένουν 
να συζητούν ένα θέμα μέχρις εξαντλήσεως; Γιατί δεν παίρνουν πιο 
συχνά την πρωτοβουλία στο σεξ;
 Το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, οι παρανοήσεις και οι συ-
γκρούσεις, ακόμη και στον εικοστό πρώτο αιώνα, εξακολουθούν 
να υπάρχουν στη ζωή μας όσο και την εποχή που ο Αδάμ τα τσού-
γκρισε για πρώτη φορά με την Εύα. Μέσα σε τρεις δεκαετίες έρευ-
νας επάνω στις διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες 
–στις οποίες κάναμε πειράματα, αναλύσαμε ολόκληρα χιλιόμετρα 
ταινιών, γράψαμε βιβλία, μιλήσαμε στην τηλεόραση και ανακοι-
νώσαμε πληροφορίες σε συνέδρια– έχουμε λάβει δεκάδες χιλιά-
δες ερωτήσεις σχετικά με το γιατί οι άντρες και οι γυναίκες φέρο-
νται με ορισμένους τρόπους. Τα γράμματα, τα τηλεφωνήματα και 
τα email προέρχονται όλα από ανθρώπους που απορούν με όλα 
εκείνα που κάνει το αντίθετο φύλο και νιώθουν απογοητευμένοι 
και ανήμποροι καθώς δεν ξέρουν πώς ακριβώς να τα αντιμετω-
πίσουν. Γι’ αυτό γράψαμε το βιβλίο ‘Οταν ο Αδάμ τα τσούγκρισε με 
την Εύα. Σε αυτό το βιβλίο έχουμε καταγράψει τις 40 συνηθέστε-
ρες ερωτήσεις που κάνουν αναγνώστες και ακροατήρια απ’ όλο 
τον κόσμο, και έχουμε προσπαθήσει να απαντήσουμε χρησιμο-
ποιώντας την εμπειρία μας, έρευνες, δημοσκοπήσεις, τις πλέον 
πρόσφατες μελέτες, επιστημονικά στοιχεία και, τέλος, την κοινή 
λογική. Κατόπιν αναπτύσσουμε αποτελεσματικές λύσεις που θα 
σας βάλουν στον σωστό δρόμο στην επιδίωξή σας, να επικοινω-
νήσετε καλύτερα με το αντίθετο φύλο.
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 Το βιβλίο ‘Οταν ο Αδάμ τα τσούγκρισε με την Εύα εξετάζει εκεί-
να τα μεγάλα επιτακτικά ερωτήματα που θέτουν οι γυναίκες στον 
εαυτό τους ώρα 1 μετά τα μεσάνυχτα Κυριακής. Ερωτήματα όπως 
«Γιατί οι άντρες κοιτάζουν άλλες γυναίκες;» και «Γιατί μου λέει συ-
νεχώς τι να κάνω και πώς να σκέφτομαι;» Μετά, υπάρχουν άλλα 
πολύπλοκα θέματα με τα οποία παλεύουν οι άντρες στις 10 πρωί 
Κυριακής, όταν είτε ξυπνούν μόνοι τους στο κρεβάτι είτε η αγα-
πημένη τους δεν τους μιλάει πια. Εξετάζουμε και τις δικές τους 
ερωτήσεις, του τύπου «Γιατί οι γυναίκες δεν λένε ποτέ αυτό που 
θέλουν;», «Γιατί γκρινιάζουν;» και «Γιατί πρέπει να μαζέψω τις κάλ-
τσες μου στις 10 η ώρα πρωί Κυριακής;»

Μια γυναίκα ανησυχεί για το μέλλον, ώσπου πα-
ντρεύεται. Ένας άντρας δεν ανησυχεί ποτέ για το 
μέλλον, μέχρι να παντρευτεί.

Η επιστήμη τώρα μπορεί να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες μιλούν 
τόσο πολύ, συχνά δεν μπαίνουν κατευθείαν στο θέμα, θέλουν 
να ξέρουν τις μικρολεπτομέρειες για όλα γύρω τους, και σπάνια 
παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν σεξ. Τώρα ξέρουμε ότι 
υπάρχουν εξελικτικά και βιολογικά αίτια για φαινόμενα, όπως το 
ότι οι άντρες μπορούν να κάνουν μόνο ένα πράγμα κάθε φορά, 
απεχθάνονται τα ψώνια, δεν ζητούν οδηγίες, θέλουν το χαρτί της 
τουαλέτας να κρέμεται από την έξω και όχι από τη μέσα μεριά, 
και δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα για την προσωπική ζωή των φίλων 
τους, παρόλο που έχουν περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο 
στο ψάρεμα μαζί τους.
 Από πολλές απόψεις, το βιβλίο ‘Οταν ο Αδάμ τα τσούγκρισε με 
την Εύα επισημαίνει τα προφανή πράγματα που διαφεύγουν από 
τους περισσότερους. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε προσέξει 
ότι πολλές γυναίκες φαίνονται να έχουν μια βιολογική παρόρμη-
ση να εξετάζουν και να αγοράζουν διακοσμητικά μαξιλαράκια, ή 
να αλλάζουν θέση στα έπιπλα για να σκοντάφτουν επάνω τους οι 
άντρες, όταν μπαίνουν αθόρυβα αργά τη νύχτα. Ή ότι ελάχιστες 
είναι οι γυναίκες που καταλαβαίνουν γιατί είναι τόσο απολαυστικό 
να παρακολουθείς το ίδιο αθλητικό ριπλέι ξανά και ξανά, ενώ από 



εισαΓωΓΗ 21

την άλλη μεριά είναι σπάνιο για τους άντρες να θεωρήσουν ότι η 
ανακάλυψη ενός φορέματος γνωστού σχεδιαστή σε ένα καλάθι 
με προσφορές είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της ζωής.

Γιατί Είναι Τόσο Δύσκολο για τους Άντρες και τις Γυναίκες

Το να είσαι άντρας σήμερα είναι δύσκολο. Από τη δεκαετία του 
1960, όταν οι φεμινίστριες έγιναν πιο δραστήριες και επιτυχημέ-
νες, τα ποσοστά αυτοκτονίας των γυναικών έχουν μειωθεί κατά 
34 τοις εκατό, ενώ στους άντρες έχουν αυξηθεί κατά 16 τοις εκατό. 
Όμως, η εστίαση εξακολουθεί να βρίσκεται στο πόσο δύσκολη εί-
ναι η ζωή της γυναίκας.
 Στο δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα, όταν οι γυναίκες ανα-
κάλυπταν την ελευθερία τους και συχνά θεωρούσαν ότι οι άντρες 
είναι ο εχθρός, οι σχέσεις και οι οικογένειες αντιμετώπιζαν συχνά 
τεράστιο στρες. Οι γυναίκες ήταν θυμωμένες. Οι άντρες ήταν σα-
στισμένοι και μπερδεμένοι. Στις προηγούμενες γενιές, οι ρόλοι 
τους ήταν ξεκάθαρα καθορισμένοι. Ο άντρας ήταν ο επικεφαλής 
του σπιτιού. Ήταν εκείνος που κυρίως συντηρούσε την οικογέ-
νεια, ο λόγος του ήταν νόμος, και οι τομείς των αποφάσεών του 
ξεκάθαροι. Ήταν ο προστάτης και ο κουβαλητής. Η γυναίκα του 
ήταν μητέρα, νοικοκυρά, κοινωνική γραμματέας και φρόντιζε για 
όλα. Ο άντρας γνώριζε τις ευθύνες του και η γυναίκα τις δικές της.
 Όμως, ξαφνικά όλα άρχισαν να αλλάζουν. Τηλεοπτικές κωμω-
δίες άρχισαν να εμφανίζουν τους άντρες ως ηλίθιους ή ανίκανους 
σε σύγκριση με τις πιο έξυπνες, ανώτερες γυναίκες. Όλο και περισ-
σότερες γυναίκες ασπάζονταν την ισότητα. Το πρόβλημα ήταν ότι 
οι γυναίκες έδειχναν να ξέρουν τι θέλουν και πού πάνε, ενώ πολλοί 
άντρες ένιωθαν ότι τους ξεπερνούσαν.

Αν μια γυναίκα χαστουκίσει έναν άντρα δημοσίως, 
όλοι θεωρούν ότι φταίει ο άντρας.

Οι άντρες συχνά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τους κανό-
νες. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που κατέκρινε τις ανισότητες  
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προκαλούσε συμπάθεια. Ένας άντρας που έκανε το ίδιο, συ-
χνά κατηγορούνταν ότι μισεί τις γυναίκες. Όσο για τα μειωτικά 
αστεία, για τους άντρες είναι τώρα περισσότερα από εκείνα για 
τις γυναίκες, σε συχνότητα δέκα προς ένα.

Ο ορισμός του άντρα: 
ένα σύστημα υποστήριξης ζωής για ένα πέος.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αυτή η αντιμετώπιση, που πολ-
λοί άντρες θα τη θεωρούσαν ξεκάθαρα εχθρική, συντελεί στην 
κατάσταση της κατάθλιψης που φαίνεται να σαρώνει μια ολόκλη-
ρη γενιά αντρών. Οι άντρες, γέροι και νέοι, παρουσιάζουν τώρα 
υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας από ποτέ, με τους ιάπωνες να 
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Οι άντρες πλέον δεν ξέρουν 
ποιες είναι οι προδιαγραφές της συμπεριφοράς τους, και δεν 
υπάρχουν σημαντικά υποδείγματα του ρόλου τους.
 Οι γυναίκες, με τη σειρά τους, αντιμετωπίζουν και αυτές δυ-
σκολίες τώρα. Ο φεμινισμός άρχισε ως τρόπος αντιμετώπισης των 
ανισοτήτων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, και υποσχόταν στις 
γυναίκες ελευθερία από τα δεσμά που τις κρατούσαν δεμένες στο 
νεροχύτη. Σήμερα, γύρω στο 50 τοις εκατό των γυναικών στον Δυ-
τικό κόσμο εργάζονται, είτε το θέλουν είτε όχι. Στη Βρετανία, μία 
στις πέντε οικογένειες έχουν επικεφαλής τους μία μόνη γυναίκα, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι μία οικογένεια 
στις 50. Αυτές οι γυναίκες είναι τώρα υποχρεωμένες να παίζουν 
τον σύνθετο ρόλο της μητέρας, του πατέρα και του κουβαλητή 
της οικογένειας. Οι γυναίκες παθαίνουν τώρα έλκη, καρδιακές 
προσβολές και παθήσεις που συνδέονται με το στρες, όπως πά-
θαιναν κατά κανόνα οι άντρες.

Η βουλιμία εμφανίζεται στο 4 με 5 τοις εκατό των 
φοιτητριών, αλλά μόνο σε έναν στους 300 άντρες.

Εκτιμάται ότι μέχρι το έτος 2020, το 25 τοις εκατό όλων των γυ-
ναικών στον Δυτικό κόσμο θα παραμένουν μονίμως ανύπαντρες. 
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Αυτό είναι μια αφύσικη κατάσταση, που έρχεται σε πλήρη αντίθε-
ση με τις βασικές ανθρώπινες παρορμήσεις και τη βιολογία. Οι γυ-
ναίκες τώρα δουλεύουν πολύ, συχνά είναι θυμωμένες και νιώθουν 
όλο και μεγαλύτερη μοναξιά. Οι άντρες νιώθουν ότι οι γυναίκες 
θέλουν από αυτούς να σκέφτονται και να φέρονται σαν να ήταν 
γυναίκες. Βρισκόμαστε όλοι σε σύγχυση. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, 
παρέχει ένα χάρτη που θα σας βοηθήσει να διασχίσετε το λαβύ-
ρινθο των σχέσεων που χάσκει, και θα σας δώσει τη δυνατότητα 
να εντοπίσετε τα λάθη, τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα.

Γιατί οι Άντρες και οι Γυναίκες Συναντούν Τόσο Μεγάλες 
Δυσκολίες

Οι γυναίκες εξελίχθηκαν ως τεκνοποιοί και υπερασπιστές της φω-
λιάς. Γι’ αυτό, ο εγκέφαλος της γυναίκας είναι διαμορφωμένος έτσι 
ώστε να φροντίζει, να θρέφει, να αγαπά και να περιποιείται τους 
ανθρώπους της ζωής της. Οι άντρες εξελίχθηκαν με τελείως δια-
φορετική αποστολή – ήταν κυνηγοί, προστάτες, κουβαλητές και 
λύτες προβλημάτων. Είναι λογικό που ο αντρικός και ο γυναικείος 
εγκέφαλος είναι διαμορφωμένοι για διαφορετικές λειτουργίες και 
προτεραιότητες. Επιστημονικές έρευνες με τις νέες υψηλής τεχνο-
λογίας τομογραφίες του εγκεφάλου, το επιβεβαιώνουν.
 Οι γυναίκες γράφουν τα περισσότερα βιβλία για τις ανθρώπι-
νες σχέσεις, και πάνω από το 80 τοις εκατό εκείνων που τα αγορά-
ζουν είναι γυναίκες. Τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία τείνουν 
να εστιάζουν στους άντρες, στα λάθη που κάνουν και πώς μπορείς 
να τους βελτιώσεις. Οι περισσότεροι σύμβουλοι σχέσεων και θε-
ραπευτές είναι επίσης γυναίκες. Για έναν ουδέτερο παρατηρητή, 
αυτό μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι οι γυναίκες νοιάζονται για 
τις σχέσεις περισσότερο από τους άντρες.
 Από πολλές απόψεις, αυτό ισχύει. Η έννοια της εστίασης σε μια 
σχέση δεν αποτελεί φυσικό μέρος του ψυχισμού, της σκέψης και 
των προτεραιοτήτων των αντρών. Έτσι, οι άντρες, είτε δεν προ-
σπαθούν καθόλου στις σχέσεις είτε εγκαταλείπουν την προσπά-
θεια νωρίς, γιατί βρίσκουν υπερβολικά πολύπλοκο τον τρόπο με 
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τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν οι γυναίκες. Μερικές φορές, 
τους φαίνεται πολύ δύσκολο, και τους είναι πιο εύκολο να τα πα-
ρατήσουν νωρίς, παρά να δώσουν την εικόνα του αποτυχημένου. 
Όμως, η αλήθεια είναι ότι οι άντρες θέλουν καλές, υγιείς και ικανο-
ποιητικές σχέσεις όσο και οι γυναίκες. Απλώς, θεωρούν ότι κάποια 
μέρα θα έρθει μια τέλεια σχέση, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για προ-
ηγούμενη μελέτη ή προετοιμασία. Οι γυναίκες κάνουν συχνά το 
λάθος να θεωρούν ότι επειδή τις αγαπά ένας άντρας, οπωσδήπο-
τε τις καταλαβαίνει. Συνήθως όμως δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει 
λόγος που ονομάζουμε ο ένας τον άλλο «αντίθετο» φύλο – είμα-
στε αντίθετοι.

Είναι αρκετό για μια γυναίκα να γνωρίσει μόνο έναν 
άντρα καλά για να καταλάβει όλους τους άντρες, ενώ 
ένας άντρας μπορεί να γνωρίσει όλες τις γυναίκες 
και να μην καταλάβει ούτε μία.

ΕΛΕΝ ΡΟΟΥΛΑΝΤ

Είμαστε το μοναδικό είδος που έχει αδιάκοπα προβλήματα με την 
τελετουργία του ζευγαρώματος, την ερωτοτροπία και τις σχέσεις 
– τα άλλα είδη τα πηγαίνουν μια χαρά. Ακόμη και η Μαύρη Χήρα 
και ο Μάντις, που σκοτώνουν το ταίρι τους μετά το ζευγάρωμα, 
γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και τους τηρούν πιστά. 
Πάρτε για παράδειγμα ένα χταπόδι. Είναι ένα απλό ζώο με μικρο-
σκοπικό εγκέφαλο. Όμως, τα χταπόδια δεν διαφωνούν ποτέ για τις 
διαφορές αρσενικών και θηλυκών, για το σεξ ή τα προκαταρκτικά 
του. Το θηλυκό έρχεται σε σεξουαλική διέγερση μια συγκεκριμένη 
εποχή και τα αρσενικά πλησιάζουν γύρω του και σείουν τα πλοκά-
μια τους. Το θηλυκό διαλέγει εκείνο που του αρέσουν περισσότε-
ρο τα πλοκάμια του και του δίνει το πράσινο φως. Το θηλυκό δεν 
κατηγορεί ποτέ το αρσενικό ότι δεν του δίνει αρκετή προσοχή, και 
το αρσενικό δεν ανησυχεί ποτέ αν το ζευγάρωμα άρεσε στο θηλυ-
κό όσο άρεσε και στο ίδιο. Δεν υπάρχουν πεθερικά να ανακατεύ-
ονται με συμβουλές, και το θηλυκό χταπόδι δεν ανησυχεί μήπως 
είναι χοντρό, ούτε λαχταρά για ένα ταίρι με «αργό» πλοκάμι.
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 Όμως, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι. Οι γυναίκες 
λένε ότι θέλουν ευαίσθητους άντρες, αλλά δεν τους θέλουν να 
είναι υπερβολικά ευαίσθητοι. Οι άντρες δεν γνωρίζουν αυτή τη 
λεπτή διάκριση. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι ευαίσθη-
τοι στα συναισθήματα της γυναίκας, αλλά σκληροί και αντρίκειοι 
κατά τα άλλα. Η χαρτογράφηση ενός δρόμου μέσα σε αυτόν το 
λαβύρινθο είναι μία από τις δεξιότητες που μπορούν να μάθουν 
οι άντρες διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Και οι γυναίκες θα μάθουν 
πώς να καταλαβαίνουν τι θέλουν οι άντρες, και πώς να το δίνουν.
 Αν βάλετε τις λέξεις «σχέσεις» και «σεξ» σε μια μηχανή αναζή-
τησης στο Διαδίκτυο, θα σας βγουν χιλιάδες σύνδεσμοι, στα αγ-
γλικά μόνο, που υπόσχονται να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τα 
πράγματα. Για όλα τα άλλα ζώα, οι σχέσεις είναι μια αρκετά ξεκά-
θαρη διαδικασία που κινείται από τις ανάγκες επιβίωσης του κάθε 
είδους. Τα ζώα δεν σκέφτονται – απλώς κάνουν. Εμείς, όμως, έχου-
με εξελιχθεί στο σημείο όπου τώρα πρέπει να ξέρουμε με ποιους 
τρόπους μπορούμε να τα πάμε καλά με το αντίθετο φύλο, για να 
έχουμε κάποιες πιθανότητες να ζήσουμε ευτυχισμένη ζωή και να 
απολαύσουμε τη διασκέδαση, την έξαψη και τον εμπλουτισμό της 
ζωής που φέρνουν οι καλές σχέσεις.

Ταξιδεύοντας στον Κόσμο

Το βιβλίο Όταν ο Αδάμ τα τσούγκρισε με την Εύα είναι το επόμενο 
βήμα στην κλίμακα των σχέσεων από το βιβλίο Μα Γιατί Δεν Με 
Καταλαβαίνεις;*, και καλύπτει πολλούς από τους τομείς της ζωής, 
που οι περισσότεροι από εμάς σπάνια σκεφτόμαστε ή, απλούστα-
τα, δεν προσέχουμε καν. Για να γράψουμε αυτό το βιβλίο, ταξιδέ-
ψαμε σε περισσότερες από 30 χώρες και συλλέξαμε και επεξερ-
γαστήκαμε πληροφορίες και έρευνες για τις σχέσεις, από παντού. 
Στο έργο μας, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε καθολικά μοτίβα 
και να ορίσουμε συνηθισμένα προβλήματα, και μετά να βρούμε 
πρακτικές, εφαρμόσιμες λύσεις. Οι συμπεριφορές και τα σενάρια 

*  Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα
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που περιγράφουμε σε αυτό το βιβλίο δεν ισχύουν για όλους τους 
ανθρώπους αδιακρίτως. Είναι όλα αληθινές ιστορίες, και οι αρχές 
τους ισχύουν για τους περισσότερους ανθρώπους, τις πιο πολλές 
φορές, στις σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο.
 Αν φέρεστε σωστά με τους περισσότερους ανθρώπους τις 
περισσότερες φορές όταν ζείτε με άτομα του αντίθετου φύλου ή 
δουλεύετε με αυτά, όταν ξέρετε πώς να τα διαχειρίζεστε και να 
τα αγαπάτε, θα είστε πολύ πιο ευτυχισμένοι. Δυστυχώς, διαπιστώ-
νουμε ότι οι περισσότεροι εξακολουθούν πολλές φορές να φέρο-
νται με λάθος τρόπους.
 Στη Βρετανία, για παράδειγμα, το ποσοστό διαζυγίων μέσα 
στα πρώτα τέσσερα χρόνια του γάμου είναι τώρα πάνω από 50 
τοις εκατό, και αν συμπεριλάβουμε και τα ζευγάρια που δεν πα-
ντρεύονται ποτέ, είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι το πραγματικό 
ποσοστό χωρισμού για όλα τα ζευγάρια βρίσκεται μάλλον στο 60 
με 80 τοις εκατό.

Το 100 τοις εκατό των διαζυγίων αρχίζουν με το 
γάμο.

Το βιβλίο Όταν ο Αδάμ τα τσούγκρισε με την Εύα προσφέρει μια 
πραγματική ευκαιρία να αποβάλουμε ένα μέρος της δυστυχίας, 
της οδύνης και της σύγχυσης από τη ζωή μας. Θα τα κάνει όλα πιο 
εύκολα. Είναι γεμάτο από πολύ αποτελεσματικές πληροφορίες οι 
οποίες στηρίζονται στην κοινή λογική και την έρευνα, και παρου-
σιάζονται πάντα με χιουμοριστικό και κατανοητό τρόπο. Εξηγεί τη 
συμπεριφορά της «άλλης πλευράς», είτε αυτή εμφανίζεται στον 
σύντροφό σας είτε στο γιο, την κόρη, τη μητέρα, τον πατέρα, τα 
πεθερικά, τους φίλους ή τους γείτονές σας.

Ώρα να Μάθετε μια Δεύτερη Γλώσσα

Για να τα καταφέρετε με το αντίθετο φύλο, πρέπει να μπορείτε να 
μιλήσετε δύο γλώσσες – τη «Γλώσσα των Αντρών» και τη «Γλώσσα 
των Γυναικών». Αν μιλάτε μόνο αγγλικά και πάτε στη Γαλλία, δεν 
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έχει νόημα να παραγγείλετε ψάρια με τηγανητές πατάτες μιλώ-
ντας αγγλικά. Οι Γάλλοι δεν καταλαβαίνουν. Αν ξέρετε γαλλικά και 
πάτε σε αγγλόφωνη χώρα, δεν έχει νόημα να μιλάτε γαλλικά και 
να ζητήσετε ψητά σαλιγκάρια. Οι ντόπιοι δεν θα καταλάβουν. Αν 
όμως αγοράσετε ένα απλό βιβλίο μετάφρασης που δείχνει πώς να 
μιλάτε τις βασικές λέξεις και φράσεις μιας άλλης γλώσσας, θα σας 
βοηθήσει να κάνετε τη δουλειά σας, και οι ντόπιοι θα σας συμπα-
θήσουν και θα θέλουν να σας βοηθήσουν, ακόμη και αν δεν τα 
καταφέρνετε πολύ καλά στη γλώσσα τους. Οι άλλοι εντυπωσιά-
ζονται όταν βλέπουν ότι προσπαθείτε να τους καταλάβετε και να 
επικοινωνήσετε μαζί τους.

«Πρέπει να Αλλάξω Φύλο;»

Συχνά μας ρωτούν: «Θέλετε να πείτε ότι πρέπει να σκέφτομαι, να 
μιλάω και να φέρομαι όπως το αντίθετο φύλο;» Όχι, βέβαια! Όταν 
αγοράζετε ένα κινητό τηλέφωνο, συνοδεύεται από εγχειρίδιο 
χρήσης. Όταν μαθαίνετε πώς λειτουργεί το τηλέφωνό σας και το 
προγραμματίζετε να κάνει αυτά που θέλετε, θα σας προσφέρει 
μεγάλη απόλαυση, κέρδος και ψυχαγωγία. Δεν θα κατηγορήσετε 
ποτέ την τηλεφωνική εταιρεία ότι προσπάθησε να σας μετατρέψει 
σε τεχνικό τηλεφώνων επειδή σας έδωσε ένα λεπτομερειακό εγ-
χειρίδιο χρήσης. Το βιβλίο Όταν ο Αδάμ τα τσούγκρισε με την Εύα εί-
ναι ένα χρηστικό εγχειρίδιο για να καταλάβουμε το αντίθετο φύλο 
και να μάθουμε ποια κουμπιά πρέπει να πατάμε για να έχουμε τα 
καλύτερα αποτελέσματα.
 Όταν μια γυναίκα συνειδητοποιήσει πώς έχουν εξελιχθεί οι 
άντρες, ξαφνικά της είναι πιο εύκολο να λάβει υπόψη της τον δια-
φορετικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και επεξεργάζο-
νται τις σκέψεις τους. Όταν ένας άντρας καταλάβει ότι μια γυναίκα 
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, θα μπορέσει να ωφεληθεί και 
αυτός από τις εμπειρίες της και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα 
πράγματα.
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Εμπειρία από Πρώτο Χέρι

Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου, είμαστε παντρεμένοι και ευτυχι-
σμένοι, πιστοί εραστές και οι καλύτεροι φίλοι. Είμαστε επίσης γο-
νείς τεσσάρων όμορφων παιδιών. Στο βιβλίο Όταν ο Αδάμ τα τσού-
γκρισε με την Εύα, έχουμε αντλήσει επίσης από την προσωπική μας 
εμπειρία και νιώθουμε ότι σας δίνουμε μια ισορροπημένη εικόνα 
των αντρικών και γυναικείων σχέσεων από πολλές διαφορετικές 
πλευρές, και –ελπίζουμε– χωρίς προκαταλήψεις. Η έρευνα και το 
γράψιμο αυτού του βιβλίου, μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε 
καλύτερα ο ένας τον άλλο, και να καταλάβουμε επίσης τους γονείς 
μας, τα αδέλφια μας, τα ξαδέλφια μας, τους συναδέλφους μας και 
τους γείτονές μας. Δεν φερόμαστε πάντα σωστά, νιώθουμε όμως 
ότι φερόμαστε σωστά τις πιο πολλές φορές με τους περισσότε-
ρους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα είναι ότι σπάνια έχουμε διαφω-
νίες με τους γύρω μας, και όλοι μάς αγαπούν γι’ αυτό. Τα πράγματα 
δεν είναι πάντα τέλεια, συχνά όμως είναι.

Πώς να Δώσετε Αυτό το Βιβλίο για Δώρο

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του τελευταίου βιβλίου μας Μα Για-
τί Δεν Με Καταλαβαίνεις; (πουλήθηκαν πάνω από έξι εκατομμύρια 
αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 33 γλώσσες μέχρι τώρα) μερικοί 
άντρες μάς κατηγόρησαν ότι τους κάναμε τη ζωή δύσκολη. Θε-
ωρούσαν ότι οι γυναίκες τους τους ταλαιπωρούσαν με το βιβλίο 
μας, λέγοντας, «Ο Άλαν λέει αυτό» ή «Η Μπάρμπαρα λέει εκείνο...» 
Το βιβλίο Μα Γιατί Δεν Με Καταλαβαίνεις; αγαπήθηκε από τις γυ-
ναίκες παντού, και γνωρίζουμε ότι μερικές το έδωσαν στον άντρα 
της ζωής τους με το σχόλιο: «Χρειάζεσαι αυτό το βιβλίο! Διάβασέ 
το από την αρχή μέχρι το τέλος. Βασικά, σημείωσα με μαρκαδόρο 
τα σημεία που πρέπει να διαβάσεις».
 Όταν μια γυναίκα δίνει ένα βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης σε 
μια άλλη γυναίκα, η αποδέκτρια αισθάνεται ότι την τιμά αυτό το 
δώρο, που μπορεί να τη βοηθήσει να βελτιωθεί, και νιώθει ευγνω-
μοσύνη γι’ αυτό. Ένας άντρας όμως ενδέχεται να προσβληθεί και 
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να νιώσει ότι η γυναίκα τού λέει ότι δεν είναι εντάξει έτσι όπως 
είναι. «Δεν μου χρειάζεται!» θα πει περιφρονητικά καθώς θα της το 
επιστρέφει, αφήνοντάς την να νιώθει πληγωμένη και ταραγμένη.
 Οι άντρες αναγνώστες αυτού του βιβλίου, ανήκετε σε μια μει-
ονότητα που θέλει να μάθει πώς σκέφτονται και φέρονται οι γυ-
ναίκες – συγχαρητήρια! Οι γυναίκες αναγνώστριες, θα είναι πιο 
ασφαλές να ζητήσετε από τον άντρα τη γνώμη του για τις συμ-
βουλές του βιβλίου, γιατί τους αρέσει να δίνουν γνώμες. Σημειώ-
σετε τις σελίδες που θέλετε να διαβάσει και αφήστε το βιβλίο στο 
τραπεζάκι του τηλεφώνου ή στην τουαλέτα.

ΤΕΛΙΚΑ...
λένε πως είναι σπουδαίο να είσαι άντρας γιατί η μηχανική λέει πά-
ντα την αλήθεια, οι ρυτίδες προσθέτουν χαρακτήρα, τα εσώρουχά 
σου στοιχίζουν μόνο 5 ευρώ η εξάδα, και η σοκολάτα είναι απλώς 
ένα ακόμη σνακ. Οι άλλοι δεν κοιτάζουν το στήθος σου όταν σου 
μιλάνε και δεν χρειάζεται να βγεις από το δωμάτιο για να φτιάξεις 
το σουτιέν σου.
 λένε πως είναι σπουδαίο να είσαι γυναίκα γιατί μπορείς να μι-
λάς σε μέλη του αντίθετου φύλου χωρίς να τα φαντάζεσαι γυμνά, 
τα ταξί σταματούν για να σε πάρουν, και είσαι σε θέση να τρομο-
κρατήσεις το αφεντικό σου με μυστηριώδεις γυναικολογικές δια-
ταραχές. Όταν χορεύεις δεν μοιάζεις με βάτραχο μέσα σε μίξερ 
και αν παντρευτείς κάποιον 20 χρόνια νεότερο, το ξέρεις ότι είσαι 
«τεκνατζού».
 Μπορεί μια μέρα οι άντρες και οι γυναίκες να μοιάσουν μεταξύ 
τους. Μπορεί τότε να αρέσει στις γυναίκες να βλέπουν αγωνιστικά 
αυτοκίνητα να τρέχουν σε κυκλικές πίστες, τα ψώνια να θεωρού-
νται αεροβική δραστηριότητα, και οι άντρες να είναι υποχρεωμέ-
νοι να περνούν ένα μήνα κάθε χρόνο σε κατάσταση προσομοί-
ωσης Προεμμηνορροϊκού Συνδρόμου. Μπορεί όλα τα καθίσματα 
της τουαλέτας να είναι καρφωμένα κάτω, οι γυναίκες να μιλούν 
μόνο όταν έχει διαφημιστικά, και οι άντρες να διαβάζουν το Πλεϊ-
μπόι μόνο για τη λογοτεχνική του αξία.
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 Αμφιβάλλουμε αν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά – τουλάχιστον 
για μερικές χιλιάδες χρόνια ακόμη. Στο μεταξύ, ας συνεχίσουμε να 
κατανοούμε, να διαχειριζόμαστε και να μαθαίνουμε να αγαπάμε 
τις διαφορές μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι το αντίθετο φύλο θα 
μας ανταποδίδει την αγάπη και την εκτίμηση.
 Απολαύστε το βιβλίο μας!

Μπάρμπαρα & Άλαν Πιζ



Γκρινιάζω: (ρήμα) ενοχλώ, ταλαιπωρώ, επιπλήττω, πιέζω, ανησυ-
χώ, ταλανίζω, καταδυναστεύω, προκαλώ, μαλώνω, βασανίζω.

1

ΓΚΡΙΝΙΑ

Όταν κάποιος 
δεν λέει να σταματήσει...





Η γκρίνια είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούν σχεδόν απο-
κλειστικά οι άντρες για να περιγράψουν τις γυναίκες.
 Οι περισσότερες γυναίκες αρνούνται ότι γκρινιάζουν. Θεω-
ρούν ότι απλώς υπενθυμίζουν στους άντρες της ζωής τους να 
κάνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν: να κάνουν δουλειές 
του νοικοκυριού, να πάρουν τα φάρμακά τους, να επισκευάσουν 
χαλασμένα πράγματα και να τακτοποιούν όταν προκαλούν ακα-
ταστασία. Κάποια γκρίνια θεωρείται εποικοδομητική. Τι θα έκαναν 
οι άντρες αν οι γυναίκες της ζωής τους δεν τους καλόπιαναν για να 
μην πίνουν τόσο πολλή μπίρα και να μην τρώνε τόσο πολλά έτοι-
μα φαγητά, ή –αν δεν μπορούν να τα σταματήσουν– να γυμνάζο-
νται και να κάνουν τακτικά εξετάσεις χοληστερόλης; Η γκρίνια, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να τους σώσει τη ζωή.
 Αν όμως γκρινιάζει ένας άντρας, η κοινωνία τον βλέπει πολύ 
διαφορετικά. Οι άντρες δεν είναι γκρινιάρηδες. Είναι διεκδικητι-
κοί, είναι αρχηγοί και πάντα φροντίζουν να μεταδίδουν τη σοφία 
τους – και να υπενθυμίζουν ευγενικά στις γυναίκες το δρόμο που 
πρέπει να πάρουν, αν τύχει να τον ξεχάσουν στην πορεία. Βέβαια, 
κάνουν κριτική, κατηγορούν και παραπονιούνται, αλλά είναι πά-
ντα για το καλό της γυναίκας. Η επανάληψη των συμβουλών τους, 
όπως «Διάβαζε το χάρτη πριν ξεκινήσεις! Πόσες φορές πρέπει να 
σου το πω;» και «Δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο περιποιημένη όταν 
έρχονται σπίτι οι φίλοι μου;» δείχνει αξιοθαύμαστη επιμονή και, 
πάνω απ’ όλα, είναι απόδειξη ότι νοιάζονται.
 Οι γυναίκες, παρομοίως, θεωρούν ότι η γκρίνια δείχνει πως 
νοιάζονται, αλλά οι άντρες σπάνια το βλέπουν έτσι. Μια γυναίκα 
θα μαλώσει τον άντρα επειδή ρίχνει τις βρεγμένες πετσέτες επά-
νω στο κρεβάτι, βγάζει τις κάλτσες του και τις αφήνει σκόρπιες 
στο σπίτι, και δεν θυμάται να βγάλει έξω τα σκουπίδια. Ξέρει ότι 
γίνεται εκνευριστική, αλλά πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για να τον 
κάνει να συμμορφωθεί, είναι να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά τις 
ίδιες οδηγίες, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα θα τις αφομοιώσει. Νιώ-
θει ότι τα πράγματα για τα οποία παραπονιέται βασίζονται στην 
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αλήθεια, και γι’ αυτό, αν και γνωρίζει ότι γίνεται ενοχλητική, νιώθει 
δικαιολογημένη που συνεχίζει. Οι φίλες της γυναίκας επίσης δεν 
θα θεωρήσουν ότι γκρινιάζει – θα θεωρήσουν ότι ο άντρας είναι 
τεμπέλης ή δύστροπος, και θα νιώσουν μόνο συμπάθεια για την 
ταλαιπωρημένη φίλη τους.
 Το «The Man Song» (Το Τραγούδι του Άντρα), ένα κωμικό 
τραγούδι που γράφτηκε από τον Σον Μόρλεϊ και αναπαράχθηκε 
χιλιάδες φορές στο Ίντερνετ, έγινε αμέσως επιτυχία όταν βγήκε. 
Οι γυναίκες το αγαπούν επειδή λέει ότι η γκρίνια μερικές φορές 
έχει αποτελέσματα, δηλαδή οι άντρες καταλαβαίνουν ποιος είναι 
το αφεντικό. Οι άντρες το αγαπούν και αυτοί επειδή λέει κάτι που 
ίσως κατά βάθος το ήξεραν πάντα και οι ίδιοι. Ένας από τους στί-
χους λέει:

Όσο πιο γρήγορα μάθεις ποιος είναι το αφεντικό εδώ γύρω,
Τόσο πιο γρήγορα θα μου δώσεις τις διαταγές μου, καλή μου...
Γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός εδώ γύρω...
Αλλά είναι όλα στη φαντασία μου...

Συνήθως, όμως, όταν μια γυναίκα αρχίσει να επαναλαμβάνει τις 
διαταγές της, ο αντρικός εγκέφαλος ακούει μόνο ένα πράγμα: 
γκρίνια. Σαν μια βρύση που στάζει, η γκρίνια φθείρει την ψυχή του 
και μπορεί βαθμιαία να προκαλέσει μια συσσωρευμένη μνησικα-
κία που σιγοβράζει. Οι άντρες παντού βάζουν την γκρίνια στην 
κορυφή της λίστας αυτών που τους ενοχλούν περισσότερο. Στις 
ΗΠΑ μόνο, κάθε χρόνο πάνω από 2.000 άντρες σκοτώνουν τις γυ-
ναίκες τους και ισχυρίζονται ότι η γκρίνια τούς οδήγησε στο φόνο. 
Στο Χονγκ Κονγκ, ένας άντρας που χτύπησε τη γυναίκα του στο 
κεφάλι με σφυρί και της προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη, καταδι-
κάστηκε σε μειωμένη ποινή φυλάκισης από ένα δικαστή ο οποίος 
υποστήριξε ότι η γκρίνια τον είχε οδηγήσει στη βία.




