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Παιχνίδια ζωής - Πένυ Παπαδάκη

Το μυκιςτόρθμα «Παιχνίδια ηωισ» είναι το πρϊτο βιβλίο τθσ Πζνυσ Παπαδάκθ που
διαβάηω. Όταν λοιπόν το αγόραςα δεν ιξερα τι να περιμζνω. Ε λοιπόν τϊρα που το
ζχω διαβάςει , νιϊκω τόςο χαροφμενθ και τόςο τυχερι που δεν περιγράφεται.
Μζςα από τισ ςελίδεσ αυτοφ του βιβλίου μακαίνεισ να βλζπεισ τον κόςμο με άλλο
μάτι. Μακαίνεισ να αγαπάσ, να δίνεςαι, να προςφζρεισ και να βοθκάσ όςουσ ςε
ζχουν ανάγκθ. Κι αν κοιτάξεισ καλά γφρω ςου κα δεισ ότι είναι πολλοί αυτοί…
Και μθν παραπονιζςαι, ςτο τζλοσ κάτι παίρνεισ κι εςφ… Ζνα ευχαριςτϊ, ζνα
χαμόγελο, ικανοποίθςθ και άλλα μικρά μικρά πραγματάκια που ακόμα κι αν είναι
μικρά, τελικά ςυνειδθτοποιείσ ότι ςου προςφζρουν το μεγαλφτερο δϊρο, τθν
ευτυχία. Δεν ξζρω αν πρόκειται για «Παιχνίδια ηωισ», μα για μζνα αυτό το βιβλίο
υπιρξε «Μάκθμα ηωισ».
Η Νίκθ χάνει τθν αδερφι τθσ και είκοςι χρόνια μετά αδυνατεί ακόμα να το
ξεπεράςει. Θεωρεί τον εαυτό τθσ ζνοχο που δεν κατάφερε τότε να τθν βοθκιςει να
ςωκεί. Αρχίηει λοιπόν να βοθκά τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται γφρω τθσ
προςμζνοντασ κατά κάποιον τρόπο τθν εξιλζωςθ.

Κι εδϊ είναι που ξεκινά αυτό το όμορφο ταξίδι. Η Νίκθ κα ςτακεί δίπλα ςε
ανκρϊπουσ που χρειάηονται πραγματικά βοικεια, με όλθ τθσ τθν αγάπθ και όλθ τθσ
τθν ανιδιοτζλεια.
Στθν αρχι μια οικογζνεια από τθν Γεωργία που ιρκε ςτθ χϊρα μασ για μια καλφτερθ
ηωι, για ζνα καλφτερο αφριο. Ζνα χαμόγελο, μια καλθμζρα είναι το πιο ςθμαντικό
γι’αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που κακθμερινά βιϊνουν τθν αίςκθςθ του ρατςιςμοφ
και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ζτςι και εκείνθ κα γίνει πραγματικι τουσ φίλθ, κα
κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ενϊ παράλλθλα κα τουσ βοθκιςει και οικονομικά
προςφζροντασ εργαςία ςτθ μθτζρα τθσ οικογζνειασ, ςτθ Νανά. Τι κρίμα που οι
περιςςότεροι τα, τουσ βλζπουμε ςαν εχκροφσ μασ…
Ζπειτα θ ςειρά του κυρ- Λεωνίδα, ενόσ ογδοντάχρονου γεράκου. Η Νίκθ κα δθλϊςει
ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ εργαςίασ και ανκρϊπινθσ προςφοράσ ςε
ανκρϊπουσ τθσ τρίτθσ θλικίασ και κα τθσ ανατεκεί θ φροντίδα του κυρ-Λεωνίδα. Θα
τον αγαπιςει, κα τον νιϊςει ςα δικό τθσ πατζρα κι εκείνοσ ςαν δικι του κόρθ. Τι
ηθτάνε κι αυτοί οι μεγάλοι άνκρωποι; Λίγθ φροντίδα, λίγθ ςυντροφιά, κάποιον να
τουσ ρωτιςει αν είναι καλά. Κάποιον να ενδιαφερκεί να δει αν ηουν ι αν ζχουν
πεκάνει. Τόςο απλά… Μα πόςοι από εμάσ το κάνουμε;
Στθ ςυνζχεια θ πεντάχρονθ Μαρία, ζνα μικρό κοριτςάκι που φιλοξενείται ςτο
ορφανοτροφείο και που ακόμα κανείσ δεν ζχει ενδιαφερκεί να τθν υιοκετιςει. Η
Νίκθ κα δεκεί από το πρϊτο λεπτό μαηί τθσ ςαν να είναι δικό τθσ παιδί. Θα του
κάνει ςυντροφιά, δϊρα, χωρίσ όμωσ να παραμελεί και τα υπόλοιπα παιδιά του
ορφανοτροφείου. Σκεφτικαμε ποτζ να δϊςουμε ροφχα, παιχνίδια που δεν
χρθςιμοποιοφμε πια ςε αυτά τα μικρά παιδιά που τα ζχουν τόςο ανάγκθ; Η χαρά
που κα δοφμε ςτα μάτια τουσ εκείνθ τθν ϊρα δεν αγοράηεται οφτε με όλα τα λεφτά
του κόςμου.
Ακολουκεί θ Ζφθ, μια παιδικι φίλθ τθσ Νίκθσ θ οποία ζχει προβλιματα με τον άντρα
τθσ. Η Ζφθ είναι ακόμα μια γυναίκα από εκείνεσ τισ οποίεσ κακοποιοφν οι άντρεσ
τουσ. Δζχεται να υπομζνει το ξφλο και τισ βριςιζσ του ςυηφγου τθσ χωρίσ να
διαμαρτφρεται. Δε χωρίηει για να μθν ζχουν πρόβλθμα τα παιδιά τθσ. Μα δεν
καταλαβαίνει όμωσ ότι με αυτό τον τρόπο ςκοτϊνει τθν ίδια τθσ τθν ψυχι αλλά και
τθν ψυχι των παιδιϊν τθσ που βιϊνουν κακθμερινά αυτζσ τισ ςκλθρζσ ςυνκικεσ. Η
Νίκθ κα βοθκιςει τθν Ζφθ να διαλφςει αυτό τον γάμο, να απομακρυνκεί από αυτό
τον άντρα και να ξαναφτιάξει τθ ηωι τθσ. Δεν είναι λίγεσ οι γυναίκεσ που
κακοποιοφνται κακθμερινά από τουσ άντρεσ τουσ. Μζνουν κφματα τθσ ίδιασ τθσ
ηωισ, απροςτάτευτεσ να προςπακοφν να ςυνζλκουν από τα χτυπιματα
περιμζνοντασ με φόβο το επόμενο ξζςπαςμα. Ευτυχϊσ ςτθ χϊρα μασ υπάρχουν
ςφλλογοι γι’αυτό τον ςκοπό και καλό κα ιταν αν κάτι πζςει ςτθν υπόλθψι μασ να
τουσ ενθμερϊςουμε προκειμζνου να λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα. Ασ πάψουμε να
εκελοτυφλοφμε…

Μετά ζρχεται θ Ελιςάβετ, μια περίεργθ θλικιωμζνθ κυρία που βρίςκεται ςτο
γθροκομείο. Η ςυνάδελφοι τθσ Νίκθσ κα κελιςουν για τα Χριςτοφγεννα να χαρίςουν
ζνα ποςό ςτο γθροκομείο που βρίςκεται κοντά ςτθ δουλειά τουσ. Η Νίκθ κα
αναλάβει τθν υπόκεςθ κι ζτςι γριγορα κα ζρκει κοντά ςε αυτι τθ μεγάλθ γυναίκα.
Στθν αρχι θ Ελιςάβετ κα τθν αρνθκεί μα ςτθ ςυνζχεια κα καταλάβει ότι τίποτα δεν
είναι πολυτιμότερο από το να ζχεισ δίπλα ςου ανκρϊπουσ να ςε νοιάηονται.
Και ταυτόχρονα ο Στζλιοσ, κουμπάροσ τθσ Νίκθσ και του άντρα τθσ και κολλθτόσ
δικόσ του μια ολόκλθρθ ηωι. Ζχει κι εκείνοσ τα δικά του προβλιματα, τα δικά του
μυςτικά αλλά ςιγά ςιγά όλα κα λυκοφν.
Και οι ηωζσ όλων αυτϊν των ανκρϊπων μπλζκονται μεταξφ τουσ χωρίσ να το ξζρουν.
Ζχουν όμωσ όλοι τθ Νίκθ δίπλα τουσ ςαν ςθμείο αναφοράσ. Μζςα από τισ ηωζσ τουσ
λοιπόν θ Νίκθ καταφζρνει να κερδίςει τουσ δαίμονεσ που τθν κατατρζχουν.
Καταφζρνει να ςτακεί ςτα πόδια τθσ και να νιϊςει νικιτρια αφοφ είναι το μόνο που
τθσ ταιριάηει όπωσ δθλϊνει και το όνομά τθσ. Όπωσ δθλϊνει και θ ςυγγραφζασ ςτο
οπιςκόφυλλο του βιβλίου : “Με λζνε Νίκθ και τα παιχνίδια τθσ ηωισ κα τα κερδίςω
όλα”.
Από τισ πρϊτεσ του ςελίδεσ αυτό το βιβλίο κατάφερε να με ςυγκινιςει, κατάφερε να
με κάνει να νιϊςω τόςο βακιά τα προβλιματα του κακενόσ από τουσ ιρωεσ αλλά
ταυτόχρονα να νιϊςω και ενοχι που δεν ζχω τολμιςει ακόμα να βοθκιςω τόςο
ζμπρακτα κάποιον ςυνάνκρωπό μου. Δεν είναι ότι δε νοιάηομαι για τουσ γφρω μου
αλλά οφτε ότι δεν είμαι ευαιςκθτοποιθμζνθ απζναντι ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ.
Απλϊσ δεν τολμϊ…
Κα Νίκθ ςασ ευχαριςτϊ πολφ! Μετά από αυτό το βιβλίο – που όςο κανζνα ζχει
αγγίξει τα τόςα κοινωνικά προβλιματα που βιϊνουμε- ςίγουρα νιϊκω αλλαγμζνθ.
Κι αυτό το χρωςτϊ ςε εςάσ! Να είςτε πάντα καλά και να ςασ αγγίηουν πάντα το ίδιο
ςθμαντικά ηθτιματα!

