12 Απριλίοσ 2010

Παιτνίδια δωής.... τες Πένσς
Παπαδάκε (ΨΥΧΟΓΙΟΣ)
Έλα αθόκα βηβιίν γηα λα ην βάιεηε ζηα ππόςηλ...
Πξηλ από δύν ρξόληα, ςάρλνληαο θάηη γηα λα δηαβάζσ ζην
βηβιηνπσιείν πνπ ζπλήζσο ςσλίδσ, ε βηβιηνπώιηζζα πνπ
πξόηεηλε δύν βηβιία κηαο ζπγγξαθέσο πνπ δελ ήμεξα. Τν έλα
είρε ηίηιν «Αληίν θηιελάδα» θαη ην άιιν «Τν δετκπέθηθν ηεο
Καηίλαο». Τα αγόξαζα θαη ηα δύν, θάηη ζην νπηζζόθπιιν κε
ηξάβεμε. Σπλαληήζεθα κε κηα γξαθή γιπθηά θαη πηθξή
ηαπηόρξνλα, ηαμίδεςα κε ζπλαηζζήκαηα έληνλα, βαζηά
αλζξώπηλα…. Σην παιηό κνπ blog είρα θάλεη αλάξηεζε θαη γηα
ηα δύν θαη είρα κηιήζεη κε ηα θαιύηεξα ιόγηα. Όζνη κ'
εκπηζηεύζεθαλ ζπκθώλεζαλ καδί κνπ.... Η Πέλπ θέηνο πέξαζε
ην θαηώθιη ησλ εθδόζεσλ Ψπρνγηόο θαη....

Λίγα λόγια για το βιβλίο:
Η θεληξηθή εξσίδα, ε Νίθε, είλαη κηα γπλαίθα ζαλ ηηο ρηιηάδεο
πνπ θπθινθνξνύλ αλάκεζά καο. Η αγαπεκέλε ηεο αδειθή, ε
Ειπίδα θεύγεη λσξίο από ηελ δσή θαη όηαλ ηελ ράλεη, πεξλάεη
όια ηα ζηάδηα ηεο ζιίςεο, αθόκα θαη ηνπ ζπκνύ πξηλ έξζεη ε
ακθηζβήηεζε, ν αλαπξνζδηνξηζκόο θαη ηνπ ίδηνπ ηεο ηνπ
εαπηνύ…… Θα βξεζεί πξαγκαηηθά ζ’ έλαλ θπθεώλα, ζηελ
πξνζπάζεηά ηεο λα βνεζήζεη ηελ αλζξώπηλε δπζηπρία γύξσ ηεο.
Ξεθηλάεη από νηθνλνκηθνύο κεηαλάζηεο γηα λα έξζεη ζ’ επαθή κε
ηελ έκθπηε αμηνπξέπεηα απηώλ ησλ αλζξώπσλ, λα γλσξίζεη κηα
άιιε πιεπξά ηεο δσήο. Όηαλ ν δήκνο θάλεη κηα πξνζπάζεηα κε
εζεινληέο γηα θξνληίδα ειηθησκέλσλ αηόκσλ, ε Νίθε δειώλεη
ζπκκεηνρή θαη αξρίδεη λα γλσξίδεη ηνλ νγδνληάρξνλν θύξην
Λεσλίδα. Από ηελ θξνληίδα ηνπ ζώκαηνο, πεξλάεη εύθνια ζηελ
θξνληίδα ηεο ςπρήο, δελ είλαη πηα κηα δηεθπεξαίσζε, είλαη έλαο

δεζκόο πνπ αλαπηύζζεηαη, πνπ ηζρπξνπνηείηαη θαη ε εξσίδα
βνπηάεη μαλά ζηα βαζηά λεξά ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Η Ειπίδα
δίπια ηεο, ζηελ ςπρή θαη ζηελ θαξδηά ηεο, λα δηδάζθεη, λα
θνξντδεύεη, λα ππάξρεη… Όηαλ ν ειηθησκέλνο άληξαο θεύγεη
από ηελ δσή, ε Νίθε ζα ηνλ θιάςεη ζαλ δηθό ηεο άλζξσπν, αιιά
ε αλάγθε , εθείλν ην ηαμίδη ηεο ςπρήο ηεο, ζα ζπλερηζηεί ζ’ έλα
νξθαλνηξνθείν. Νέεο πιεγέο ζ’ αλνίμνπλ θαη πξηλ πξνιάβεη λα
δξάζεη, κηα θαηλνύξηα ζα έξζεη λα πξνζηεζεί. Η θίιε ηεο, γηα
κηα αθόκα θνξά ζα πέζεη ζύκα θαθνπνίεζεο από ηνλ άληξα ηεο
θαη ε Νίθε βξίζθεηαη δίπια ηεο, λνκίδνληαο όηη ήξζε ην ηέινο γη
απηή ηε ζρέζε, σο όθεηιε, αιιά ε Έθε βαδίδεη ηελ
πεπαηεκέλε…. Η θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ πάληα, αηώλεο
ηώξα, γίλεηαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ…. Τν ζύκα γίλεηαη
πξνζηάηεο ηνπ ζύηε θαη ε ζησπή θαιύπηεη όζα θαλνληθά ζα
έπξεπε λα θάλνπλ εθθσθαληηθό ζόξπβν γηα λα ζηακαηήζνπλ.
Δίπια ζηελ Νίθε ππάξρεη ν Γηώξγνο, ν άληξαο ηεο, πνπ ηελ
αγαπάεη κε κηα αγάπε δπλαηή, ήξεκε, θαηαζηαιαγκέλε. Τελ
βιέπεη λ’ αιιάδεη ζηγά-ζηγά, λα γίλεηαη πην δπλαηή, λα γεκίδεη
απηνπεπνίζεζε, λα είλαη δνηηθή αιιά θαη απαηηεηηθή.
Αληηθάζεηο πνπ ζκηιεύνπλ από ηελ αξρή ηνλ ραξαθηήξα ηεο
γπλαίθαο πνπ ιαηξεύεη θαη είλαη απνθαζηζκέλνο λα ηελ
βνεζήζεη λα θηάζεη ζην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο πνπ επέιεμε, ζηελ
πξνζπάζεηα λα βξεη ηελ δηθή ηεο αιήζεηα.
Η θίιε ηεο Νίθεο επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην, αθνύ ν άληξαο
ηεο ζα δώζεη ηελ ραξηζηηθή βνιή θαη ηελ ζηέιλεη ζην λνζνθνκείν
βάλαπζα θηππεκέλε. Η Νίθε ζα νηθεηνπνηεζεί απηόλ ηνλ πόιεκν
γηα λα ζώζεη ηελ θίιε ηεο, λα ηελ βνεζήζεη όπσο δελ κπόξεζε
πνηέ λα ζώζεη ηελ ίδηα ηεο ηελ αδειθή, όηαλ πέξαζε από ηα ίδηα
κνλνπάηηα… Ο Γηώξγνο ζ’ αξρίζεη γηα πξώηε θνξά λ’ αλεζπρεί
γη απηή ηεο ηελ κεηαζηξνθή, γη απηό ην πάζνο κε ην νπνίν θάλεη
δηθέο ηεο όιεο ηηο κάρεο…. Αθόκα θαη ηα δύν ηεο παηδηά αξρίδνπλ
λα δηακαξηύξνληαη γηα ηελ αιιαγή ηεο, αιιά ε Νίθε έρεη πνιύ
δξόκν αθόκα λα δηαλύζεη θαη κηα κεγάιε πξόθιεζε ζα έξζεη λα
ηελ ζπλαληήζεη. Η πξόθιεζε αθνύεη ζην όλνκα Ειηζάβεη
Μηραειίδνπ θαη ε Νίθε δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πνην
κπεξδεκέλν θνπβάξη αξρίδεη λα μεηπιίγεη, νύηε κπνξεί λα μέξεη
όηη ε άθξε ηνπ ίζσο θηάλεη αλ όρη ζην ζπίηη ηεο, ηνπιάρηζηνλ ζην
θαηώθιη ηεο…. Η Ειηζάβεη Μηραειίδνπ βξίζθεηαη ζ’ έλα
γεξνθνκείν πνπ ε Νίθε δηνρεηεύεη εθ λένπ ηελ ελεξγεηηθόηεηά
ηεο, κόλν πνπ δελ είλαη ηόζν εύθνια ηα πξάγκαηα κε ηελ
ειηθησκέλε γπλαίθα…. Η ζρέζε ηεο κε ηελ Ειηζάβεη, γηα πξώηε
θνξά ζα θέξεη ηξηγκνύο θαη ζην ζπίηη ηεο Νίθεο. Τν κέησπν

παηδηώλ θαη ζπδύγνπ ελσκέλν θαη ζπκπαγέο κπξνζηά ηεο, αιιά
θαη ε δύλακε ηεο λέαο Νίθεο πνπ αλαδύζεθε απίζηεπηε. Δελ
εζπράδεη κέρξη πνπ ην θνπβάξη ζηα ρέξηα ηεο μεκπεξδεύεηαη,
όια ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο θαη εθηόο
από ηελ ίδηα, όινη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αιήζεηα πνπ
ηνπο πνλάεη θαη καζαίλνπλ όηη κόλν όηαλ θηάζεηο ζηελ πεγή ηνπ
πόλνπ, κπνξείο λα ηνλ μεπεξάζεηο…..
Απηό είλαη ην Παηρλίδηα δσήο, κόλν πνπ ε Πέλπ δελ παίδεη.
Μπνξώ λα ηελ δσ, λα ηελ θαληαζηώ, ζθπκκέλε ζην ρεηξόγξαθό
ηεο, κε ζκίιε θαη ζθπξί λα δεκηνπξγεί έλα γιππηό γηα ηελ ςπρή,
γηα ηηο ρίιηεο θαη κία όςεηο ηεο…. Να θηηάρλεη ηνπο δξόκνπο γηα
ηηο δαηδαιώδεηο δηαδξνκέο ηεο. Σε θάζε βηβιίν πνπ δηαβάδσ, έρσ
θάπνηνλ ήξσα πνπ κε αγγίδεη ηδηαίηεξα, πνπ ηνλ αγαπώ θαη θάζε
ηνπ ιέμε ζην θείκελν, παίξλεη άιιε δηάζηαζε. Εδώ δελ ήηαλ
έλαο….Τελ Νίθε, ηελ θαηάιαβα, απηή είλαη ε αιήζεηα, αιιά
δέζεθα πνιύ κε ηελ Ειηζάβεη. Πάληα κε ζπγθηλνύζαλ νη
άλζξσπνη κε ηα πάζε πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε ιάζε…. Θεσξώ, θαη
ζαλ ζπγγξαθέαο, όηη έρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ, όηη ε
βνπηηά ζηα άδπηά ηνπο, είλαη πην πεξηπεηεηώδεο. Η πεξίπησζε
ηεο Ειηζάβεη, απιώο κε επηβεβαίσζε. Αλζξώπηλνη βαζηά νη
ήξσεο απηνύ ηνπ βηβιίνπ. Άλζξσπνη πνπ πεξπάηεζαλ δίπια καο,
πνπ
ηνπο
βιέπνπκε
αιιά
δελ
ηνπο
μέξνπκε.
Έπεηηα είλαη θαη ε γξαθή…. Απηή πνπ θπιάεη ηόζν γιπθά, ηόζν
αβίαζηα, πνπ ιέεη ιόγηα πνπ ζα κπνξνύζεο θη εζύ ν ίδηνο λα
έρεηο πεη, πνπ ζνπ γλσξίδεη ήξσεο πνπ ζα κπνξνύζεο λα ήζνπλ
εζύ….
Τν βηβιίν ηεο Πέλπο Παπαδάθε δελ είλαη νύηε απιό, νύηε όκσο
θαη απιντθό. Δελ είλαη ζθιεξό, νύηε όκσο θαη γιπθεξό… Είλαη
έλα βηβιίν πνπ ζαλ αλαγλώζηεο ραίξεζαη πνπ ην δηάβαζεο….

Λίγα λόγια για τεν σσγγραυέα:

Η ΠΕΝΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά
κεγάισζε ζηηο γεηηνληέο ηνπ Πεηξαηά. Γηα πνιιά ρξόληα
αζρνιήζεθε κε ηα ινγηζηηθά, ηα νπνία όκσο δελ θαηάθεξαλ λα
ηεηξαγσλίζνπλ ην κπαιό ηεο. Τα ηειεπηαία έμη ρξόληα
αζρνιείηαη κε ην κάξθεηηλγθ.
Είλαη παληξεκέλε, έρεη δπν παηδηά θαη ζεσξεί ηελ νηθνγέλεηά ηεο
ηε κεγαιύηεξε δεκηνπξγία ηεο. Πλεύκα αλήζπρν, ςάρλεη πάληα
ηηο απαληήζεηο ζηηο απνξίεο ηεο κέζα από ηε ζπγγξαθή ησλ
βηβιίσλ ηεο. Είλαη κέινο ηεο Εηαηξείαο Ειιήλσλ Λνγνηερλώλ.

