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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

H ποινή, 2009
Ας αποφασίσει ο χρόνος, 2010
Υπέροχες γυναίκες, 2011
Μέχρι να ξηµερώσει, 2012
Βελούδινη συνωµοσία, 2013
Ο ήλιος του Σεπτέµβρη, 2014
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Στην Αλεξάνδρα…
Να επιτρέπεις στο Θαύµα και στη Μαγεία να ευλογούν
τη ζωή σου όσο ανηφορικό κι αν είναι το µονοπάτι σου,
έχοντας πάντα ακλόνητη πίστη στον εαυτό σου!
Και τότε συµβαίνει!
Σ’ αγαπώ τόσο πολύ…
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Είµαι απλώς µια Φωνή! Ένας αόρατος αφηγητής που ψιθυρίζει στις ψυχές ιστορίες, σαν γνώστης και λίγο µάντης
της µοίρας των ανθρώπων. Ενώνω τη φωνή µου, αιώνες
τώρα, στη συνείδηση και στις καρδιές των ανθρώπων, µε
τον χορό των πολύπλοκων αρχαίων κοσµοθεωριών και
δραµάτων, χωρίς δικαίωµα όµως κριτικής και παρέµβασης.
Παρατηρώ, καταγράφω κι ερµηνεύω µε δικό µου προσωπικό τρόπο τις πράξεις και τα κίνητρα των ανθρώπων
στο αστραπιαίο ταυτόχρονο· στο παρελθόν, στο παρόν και
στο µέλλον.

Αυτή τη φορά θα σας αφηγηθώ µια τυχαία ιστορία ανάµεσα από εκατοµµύρια άλλες που διαδραµατίζονται καθηµερινά σε ολάκερη την πλάση. Από µια οπτική γωνία, κάθε τυχαία ιστορία είναι σχεδόν πανοµοιότυπη µε µία άλλη,
άσχετα αν τα τυπικά, εξωτερικά γνωρίσµατά της διαφέρουν σε πλοκή και δράση. Ο απέραντος κόσµος της καρδιάς ενώνεται µ’ ένα κοινό αόρατο νήµα.
Επέλεξα τη ζωή του Πέτρου Εµµανουήλ! Ενός τυχαίου
Πέτρου, σε µια τυχαία χώρα, µε µια ζωή γεµάτη ανατροπές, επίπονες καταστάσεις και µεγάλη εσωτερική αναταραχή, µαζί µε συµπρωταγωνιστές, δορυφόρους στο µονοπάτι του, οι οποίοι επηρεάζονται από τις δικές του πράξεις,
κάνουν τις δικές τους όµως επιλογές και ζουν το δικό τους
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δράµα, µοιράζονται όµως µαζί του τα ίδια συναισθήµατα!
Το έναυσµα για την απαρχή της προσωπικής αφύπνισης
στη ζωή του καθενός τη δίνουν συχνά ασήµαντα και δυσδιάκριτα γεγονότα. Λίγο σαν παιχνίδι ενός σκανδαλιάρικου
αερικού, το οποίο υπαγορεύει στους ανθρώπους την πορεία των µελλοντικών τους κινήσεων.

O Πέτρος δεν κατόρθωσε ποτέ να καταλάβει αν τη ζήση
του ολάκερη τη µεταµόρφωσαν και την καθόρισαν στη συνέχεια δυο µοιραία και ανατρεπτικά τηλεφωνήµατα µιας
µακρινής αποφράδας νύχτας.
Ένα επαγγελµατικό, το οποίο έλαβε από τον φίλο και
συνάδελφό του, κι ένα προσωπικό, το οποίο έκανε εκείνος
την εποµένη στην ερωµένη του.
Αν δεν είχαν συµβεί αυτά τα δυο τηλεφωνήµατα, θα είχε εξελιχθεί άραγε µε διαφορετικό τρόπο η πορεία του ή
απλώς θα λοξοδροµούσε στα ίδια µονοπάτια από µια άλλη παρακαµπτήρια διαδροµή;
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ΥΒΡΙΣ
Όταν ο άνθρωπος γίνεται αλαζόνας και αυθάδης και υπερβαίνει µε προκλητική συµπεριφορά τη θνητή φύση του,
αγνοώντας τους νόµους του θεϊκού σύµπαντος, µε αποτέλεσµα να ανατρέπει την ηθική τάξη και την κοινωνική
ισορροπία…
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παρτίδα µέσα στο τερέν διήρκησε περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζε αρχικά. Ο συµπαίκτης του είχε αναδειχτεί σε γερό αντίπαλο και είχε πραγµατικά δοκιµάσει τις αντοχές του, τουλάχιστον τη
συγκεκριµένη µέρα. Το σώµα του παρουσίαζε έντονα σηµάδια κόπωσης και αρνιόταν συχνά να υπακούσει στις εντολές που του έδινε. Φυσικά και δεν τον ενδιέφερε η νίκη µε
την έννοια της τόνωσης του εγωισµού του, παρά µόνο η
εσωτερική του παραδοχή ότι παρέµενε ακµαίος κι ετοιµοπόλεµος στις επάλξεις, αν και σαρανταπεντάρης σχεδόν,
έχοντας απέναντί του ν’ ανταγωνιστεί ισάξια ένα παλικάρι είκοσι πέντε χρόνων.
Έδωσαν τα χέρια σε µια σφιχτή χειραψία, «ο παλιός είναι
αλλιώς», του πέταξε ευδιάθετα το κοµπλιµέντο ο νεαρός
άντρας, σαν να τον συγχάρηκε για τη νίκη του, και ύστερα
πήγαν µαζί για τα επινίκια να πιουν µια µπίρα.
Ο Πέτρος έπιασε τον εαυτό του να χασοµερά και να
χρονοτριβεί σε οτιδήποτε, αρκεί να µην έφτανε η ώρα επιστροφής στο σπίτι του. Η γυναίκα του τη στιγµή που έφευγε του ανήγγειλε µε σοβαρότητα, επισηµότητα σχεδόν, ότι
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ήθελε να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης. Αυτό το απειλητικό «εφ’ όλης της ύλης» του στεκόταν ανέκαθεν σαν κόµπος στο στοµάχι από τότε που υπήρξε µαθητής, αργότερα φοιτητής, ακόµα και µεστός επαγγελµατίας. Ήταν µια
έκφραση που περιείχε αδιόρατη επίπληξη, τον προϊδέαζε
αρνητικά για κάποια παράλειψή του, για κάτι που όφειλε να προσέξει ή να δώσει την πρέπουσα σηµασία. Όποτε το άκουγε από το στόµα της γυναίκας του, ανατρίχιαζε και ήθελε να τραπεί σε άτακτη φυγή. Σήµαινε επίµονη
και κουραστική επιστροφή σε γεγονότα του παρελθόντος,
διανθισµένα µε παράπονο, γκρίνια και καινούργιες απαιτήσεις από τον ίδιο. Εκείνος, στην πραγµατικότητα, ήθελε
να γκρεµίσει τελείως τις γέφυρες ανάµεσά τους και όχι να
χτίσει νέα σαθρά υποστυλώµατα.
Αν κάτι τον κρατούσε αιχµάλωτο στο σπιτικό του, ήταν
η γλυκιά και αξεπέραστη παρουσία της κόρης του. Μόνο
η µορφή της του έδινε κουράγιο να συνεχίζει την παρωδία
της οικογενειακής και ήρεµης ζωής. Η αγκαλιά της Αλίκης
ήταν θεραπευτική για την ψυχή και το σώµα του. Το χάδι της στο µέτωπό του εξαφάνιζε κάθε µέγγενη που του
έσφιγγε το κεφάλι και ανθοστόλιζε µια απέραντη πεδιάδα
µέσα του µε χίλια χρώµατα.
Προς το παρόν, δεν µπορούσε να πάρει αποφάσεις. Θα
πάγωνε στον χρόνο γι’ άλλη µια φορά την πορεία του, µέχρι να νιώσει δυνατός και πανέτοιµος να συνεχίσει.

Η Ντίνα είχε επιµεληθεί πλήρως τη βραδιά. Επίσηµο δείπνο, µε καινούργιο τραπεζοµάντιλο και αναµµένα κηροπήγια, το φαγητό της αρεσκείας του, απαλή µουσική διάχυ-
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τη στον χώρο και η ίδια στολισµένη και µεταµορφωµένη σε
κάποια άλλη, ίσως περισσότερο µοιραία γυναίκα.
«Μα πότε πρόλαβες να κάνεις τόσες ετοιµασίες σε τόσο
λίγο χρόνο; Ούτε δυο ώρες δεν έλειψα από το σπίτι», της
πέταξε εκείνος, χωρίς ίχνος θαυµασµού, διότι στην πραγµατικότητα το µυαλό του ταξίδευε κάπου αλλού.
«Ας πούµε ότι η σηµερινή βραδιά είναι κάπως διαφορετική από τις άλλες», απάντησε η γυναίκα του, µε µυστηριώδες ύφος και σιγανή φωνή, δείχνοντάς του έτσι ότι δεν
έπρεπε να ξυπνήσουν την κορούλα τους.
Ο Πέτρος πανικοβλήθηκε γι’ άλλη µια φορά στην ιδέα
των όποιων εκπλήξεων ή συναισθηµατικών ανακοινώσεων
από την πλευρά της. Το όνοµα και η ύπαρξη «Ντίνα» ήταν
συνώνυµα µε την καταπίεση και τη χειραγώγηση. Εκείνο
το «εφ’ όλης της ύλης» τον κατέτρωγε σαν σαράκι. Αυτόµατα κι αστραπιαία, ίδιος µε ετοιµοπόλεµο µαχητή, µπήκε σε θέση άµυνας.
«Γιορτάζουµε κάτι», η φωνή του βγήκε σχεδόν στριγκή
και καχύποπτη από µέσα του. Ούτε ερώτηση ούτε κατάφαση.
«Όχι ακόµα, Πέτρο!»
Φανταζόταν θύελλες κι ανεµοστρόβιλους εκεί όπου δεν
υπήρχαν ίσως. Τι υπονοούσε άραγε µε το αινιγµατικό «Όχι
ακόµα»;
Οι ενοχές για την αρνητική του στάση απέναντί της τον
κατέκλυζαν και τον έπνιγαν, αλλά δεν είχε έρθει η κατάλληλη στιγµή ν’ ανοίξει εκείνος τα χαρτιά του. Το δεκάχρονο αθώο πλασµατάκι, που κοιµόταν σαν νεράιδα στο διπλανό δωµάτιο, καθοδηγούσε ακόµα την πορεία και τις
αποφάσεις του.
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«Φοβάµαι ότι δε θα είµαι καλή συντροφιά και άξιος συνδαιτυµόνας στο όµορφο τραπέζι που ετοίµασες σήµερα»,
προσπάθησε αδέξια να αστειευτεί. «Πραγµατικά νιώθω
εξουθενωµένος, Ντίνα, µε τις απανωτές βάρδιες και τα δύσκολα περιστατικά αυτής της εβδοµάδας».
Η Ντίνα τον πλησίασε και του χάιδεψε τρυφερά το µέτωπο. Εκείνος όµως εισέπραξε µόνο ένα παγωµένο άγγιγµα.
«Το ξέρω, Πέτρο, είµαι σαν την άλλη πλευρά του δικού
σου νοµίσµατος. Όταν εσύ πιέζεσαι και η δική µου ηρεµία
µπαίνει σε µια δυσβάστακτη αναµονή».
Σαν να ήταν βαλτή να του ενισχύει τις ενοχές του, αλλά
πραγµατικά ένιωθε όλα τα µέλη του σώµατός του διαλυµένα και µουδιασµένα από την κούραση. Επιπλέον, η εξαντλητική παρτίδα τένις µε τον νεαρό αντίπαλό του τον είχε εξουθενώσει.
∆εν έλεγε ψέµατα στο παραµικρό. Η τελευταία εβδοµάδα στο νοσοκοµείο θύµιζε εµπόλεµη κατάσταση. Το ένα
επείγον περιστατικό διαδεχόταν το άλλο, εκτός φυσικά
από τα προγραµµατισµένα χειρουργεία που είχε να διεκπεραιώσει. Λες και µια αόρατη θύελλα ξεσπούσε και καθόριζε ανάδροµα τις πορείες των ανθρώπων κι έµοιαζαν να
ξεβράζουν όλοι µαζί τα ψυχοσωµατικά τους προβλήµατα.
Έτρεχαν όλοι οι γιατροί κάθε ειδικότητας σαν καλοκουρδισµένα ροµποτάκια από τον έναν όροφο στον άλλον για
νοσηλεία, ή λόγω µιας αναπάντεχης αντίδρασης κάποιου
ασθενούς ή για παρακολούθηση µετεγχειρητικής κατάστασης. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που ο Πέτρος αντιµετώπιζε
µια τόσο πιεστική περίοδο στη ζωή του, ούτε τον τρόµαζαν τα επείγοντα και τα έκτακτα χειρουργεία. Αντίθετα,
έτρεφαν µε θέρµη και ορµή τον εσωτερικό του κόσµο. Τον
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κρατούσαν σε µια ψυχική εγρήγορση κι ευφορία, που δικαίωναν τον σκοπό του και τη νεανική του απόφαση να
σπουδάσει γιατρός µε ειδίκευση στη γενική χειρουργική.
Μέσα στο χειρουργείο µεταµορφωνόταν σε µικρό θεό
και αυτή την αίσθηση δύναµης κι εξουσίας δεν την αντάλλασσε µε κανένα άλλο συναίσθηµα. Από τη δική του σωστή
διάγνωση εξαρτιόνταν ανθρώπινες ζωές. Από τα δικά του
ικανά χέρια ερχόταν γιατρειά και λύτρωση του σώµατος και
της ψυχής µιας άλλης ζωντανής ύπαρξης. Ναι, χρειαζόταν
λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάµεις
του, σε µικρές ανώδυνες δόσεις, προκειµένου να τρέφει το
λιοντάρι µέσα του, το οποίο ήθελε πάντα ν’ αναδεικνύεται
σαν ο καλύτερος πολεµιστής και αρχηγός της ζούγκλας.
Μειωµένη αυτοπεποίθηση, χέρια που τρεµουλιάζουν κι
έλλειψη αποφασιστικότητας ήταν ιδιότητες ολέθριες για
την ιατρική επιστήµη.
Αλλά κι εκείνος άνθρωπος ήταν, όχι µηχάνηµα. Ένιωθε σωµατικά εξουθενωµένος και ψυχικά καταρρακωµένος
από τις ενοχές και τις τύψεις απέναντι στη σύζυγό του,
οι οποίες τον τριβέλιζαν. ∆ε δείλιασε να της εκφράσει τη
διάθεσή του, ούτως ή άλλως αδυνατούσε εκείνη τη στιγµή να υποκριθεί.
«Φοβάµαι, Ντίνα, ότι δυστυχώς δεν επέλεξες κατάλληλη στιγµή για το ροµαντικό σου δείπνο. Αλήθεια σου λέω,
θ’ αποκοιµηθώ πάνω από το πιάτο».
«Αν δε χτυπιόσουν ένα δίωρο στα τερέν του τένις, ίσως
να µην ένιωθες τέτοια εξάντληση», τον επέπληξε, µε δυσαρέσκεια στο ύφος της, υπονοώντας τη συνεχή του απουσία από το σπίτι τους. «∆εν είσαι όµως ποτέ διατεθειµένος να θυσιάσεις ένα κοµµάτι από το πρόγραµµα και τον
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χρόνο σου για να το σπαταλήσεις µαζί µας», συµπλήρωσε µε πίκρα.
«Μα όλο το πρωί το αφιέρωσα στην Αλίκη. Πήγαµε στο
πάρκο, ύστερα...»
Η Ντίνα τον διέκοψε εκνευρισµένη.
«∆εν υπονόησα ότι είσαι κακός πατέρας, Πέτρο. Μόνο
κακός σύζυγος».
Έσβησε µεµιάς όλα τα κηροπήγια και άρχισε να κοπανά εκνευρισµένη τα πιατικά στην κουζίνα, να µεταφέρει το
φαγητό σε διαφορετικά κατσαρολικά και να τα τοποθετεί
στο ψυγείο. Η βραδιά είχε καταστραφεί ανεπιστρεπτί, η
Ντίνα όµως είχε εκπαιδευτεί στην επίδειξη υποµονής και
στην αναµονή. Η ανακοίνωση του γεγονότος µπορούσε να
περιµένει µια άλλη, περισσότερο κατάλληλη βραδιά. ∆ε θα
πετούσε έναν άσο στο µανίκι έτσι εύκολα στα σκουπίδια.
Εξάλλου, ήταν µαθηµένη στα δύσκολα ωράρια ενός νοσοκοµειακού γιατρού, και µάλιστα χειρουργού, και στην κυκλοθυµική του διάθεση, µε ό,τι αυτό σήµαινε για τη συµβίωση µαζί του.
Αν εκείνος διέθετε ικανότητα να θεραπεύει το σώµα,
εκείνη διέπρεπε στη δική της να επιδεικνύει ακούραστη
υποµονή και επιµονή στον στόχο της.
Όταν τελείωσε µε τα συµµαζέµατα της κουζίνας πήγε
να ξαπλώσει µε τη σειρά της, πλάι του. Ο Πέτρος είχε ήδη
αποκοιµηθεί. Η αναπνοή του ήταν βαθιά και ρυθµική, αλλά ποτέ δεν έµοιαζε να βυθίζεται στα µυστήρια της αγκαλιάς του Μορφέα. Αντίθετα, έδινε την εντύπωση ότι το ένα
ηµισφαίριο του εγκεφάλου του καιροφυλακτούσε άγρυπνο,
αν χρειαστεί να πεταχτεί έγκαιρα από το κρεβάτι να προλάβει ένα έκτακτο κι επείγον ιατρικό περιστατικό.
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Η παρουσία του δίπλα της τη γέµιζε ασφάλεια και δύναµη. Του σήκωσε ελαφρά το χέρι και το τύλιξε στους ώµους
της. Ο Πέτρος έκανε µια κίνηση διαµαρτυρίας στον ύπνο
του και απελευθέρωσε το κορµί του ασυναίσθητα από εκείνη. Χαµογέλασε πικρά µε τη συµβολική του κίνηση. Ούτε το
υποσυνείδητό του µε θέλει πλέον, σκέφτηκε κακόθυµα και
προσπάθησε να καταπνίξει τα δάκρυά της. Τα δεδοµένα
είχαν αλλάξει ξαφνικά και όφειλε να ενδυναµώσει την ψυχή της και να πάρει καινούργιες αποφάσεις για το µέλλον
τους. Αν ο άντρας της συµπεριφερόταν σαν λιοντάρι, τότε κι εκείνη θα µεταµορφωνόταν σε λέαινα.

Ονειρευόταν την Αλίκη να τον σφίγγει τρυφερά στη µικροσκοπική αγκαλιά της. Το µόνο συναίσθηµα το οποίο του
προκαλούσε δέος εξαιτίας της απόλυτης αθωότητας και
ειλικρίνειας που εξέπεµπε. Εκείνη τη στιγµή ίσως η ψυχή
του να του έστελνε συµβολικό τελεσίγραφο: Η εποχή της
ανεµελιάς και της παιδικότητας µε την κόρη του τελείωσε λίγες ώρες πριν. ∆ε θα την καληνύχτιζε ποτέ ξανά στην
υπόλοιπη ζωή του µε τον ίδιο λυτρωτικό, ανέφελο και αθώο
τρόπο. Ήταν υποχρεωµένος έκτοτε ν’ ακολουθήσει ένα µοναχικό µονοπάτι, ένα µονοπάτι µε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Χωρίς την Αλίκη, χωρίς την καταλυτική επίδραση της
ύπαρξής της στη ζωή του. Ούτε ήταν σε θέση να µαντέψει τις συνέπειες ενός απλού τηλεφωνήµατος ρουτίνας.
Πώς αλλιώς όµως θα επέµβει η µοίρα στις πορείες των
ανθρώπων, προκειµένου να τους ταρακουνήσει και ν’ αλλάξει τη ρότα τους;
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Το τηλέφωνο του σπιτιού κουδούνισε λίγο µετά τις τρεις
τα ξηµερώµατα. ∆εν ανησύχησαν, δεν πετάχτηκαν έντροµοι από το κρεβάτι τους. Κοινή η κατάσταση και γνώριµος ο ήχος καταµεσής της νύχτας. Κάποιο ατύχηµα ίσως,
προβλήµατα στην εντατική, έκτακτο ιατρικό περιστατικό
ή οτιδήποτε αφορούσε την έγκαιρη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
Ο Πέτρος όρµησε ν’ απαντήσει στο τηλέφωνο, έτοιµος
για όλα. Ήταν ο Σταύρος, φίλος, συνάδελφος κι εξαίρετος
επιστήµονας.
«Χίλια συγγνώµη, Πέτρο, για την ενόχληση, αλλά δεν ήθελα ν’ απευθυνθώ σε κάποιον άλλον τέτοιες στιγµές». Η φωνή του ηχούσε ανήσυχη.
«Πες µου, Σταύρο, σ’ ακούω. Τι συµβαίνει;»
«Θέλω να καλύψεις τη δική µου εφηµερία και βάρδια,
Πέτρο. Ο πεθερός µου υπέστη βαρύ εγκεφαλικό πριν από
λίγο και πρέπει ν’ αναχωρήσω αµέσως για την Πάτρα».
«Ούτε να το συζητάς, Σταύρο! Βασίσου πάνω µου! Σε
µισή ώρα θα είµαι εκεί».
Ο Σταύρος ξεφύσησε ανακουφισµένος.
«Να ’σαι καλά, φίλε µου. Σ’ το χρωστώ!»
Έτσι ήταν τα χρωστούµενα ανάµεσα στους συναδέλφους. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι παρόµοιο. Ο ένας ν’ αναλαµβάνει τον ασθενή του άλλου, να
συντρέχει σε κάποιο επείγον περιστατικό συναδέλφου ή
ν’ ανταλλάσσει βάρδια µαζί του.
Έριξε άφθονο νερό στο πρόσωπό του, ντύθηκε βιαστικά, εξήγησε στην αγουροξυπνηµένη Ντίνα ότι δε θα επέστρεφε, εξαιτίας και της δικής του εφηµερίας, τις επόµενες σαράντα οκτώ ώρες στο σπίτι και, πριν αναχωρήσει

© Έλση Τσουκαράκη / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015

ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

21

για το νοσοκοµείο, άνοιξε την πόρτα του παιδικού υπνοδωµατίου ν’ αντικρίσει το προσωπάκι της λατρεµένης του
Αλίκης. Αυτό το παιδί είχε µια µαγική επίδραση στην ψυχή του. Αρκούσε να το κοιτάξει µια φευγαλέα στιγµή και
ύστερα να τροφοδοτήσει όλα του τα κύτταρα µε ενέργεια
και αισιόδοξη δύναµη.
Σε λιγότερο από ένα µισάωρο, αποχαιρετούσε τον Σταύρο στην πύλη του νοσοκοµείου, δίνοντάς του ευχές για την
καλύτερη ανάρρωση του πεθερού του.
Περιέργως, οι επόµενες ώρες κυλούσαν πρωτόγνωρα
ήσυχες και ήρεµες για τη συνηθισµένη κατάσταση και ροή
της καθηµερινότητας στο νοσοκοµείο. Κανένας συναγερµός, καµιά λοξοδρόµηση από προγραµµατισµένα χειρουργεία ή αναπάντεχες εισαγωγές, εξαιτίας ατυχηµάτων.
Έκανε τον προκαθορισµένο έλεγχο στις πτέρυγες ανάρρωσης ως υπεύθυνος γιατρός βάρδιας, τριγύρισε σχεδόν σε
όλο το κτίριο και αντάλλαξε δυο κουβέντες µε τους οικείους
και τους γνώριµους όλου του προσωπικού. Σαν ξηµέρωσε,
τσίµπησε κάτι έτοιµο από την καντίνα του ισογείου και τηλεφώνησε δυο φορές σπίτι του να συνοµιλήσει µε την Αλίκη. Η βελούδινη κρυστάλλινη φωνή της τον ξεκούραζε και
τον έκανε να χαµογελά. Της εξήγησε την αναπάντεχη ανάθεση βάρδιας που του έτυχε και της υποσχέθηκε να την
πάει για παγωτό, όταν επέστρεφε στο σπίτι την εποµένη.
Ένιωθε κάποια στιγµή σαν να απέφευγε να παρευρεθεί µόνος µε τον εαυτό του. Του χρωστούσε µια επώδυνη
συζήτηση, η οποία δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Όφειλε
όµως να την κάνει χωρίς χρονοτριβές και πισωγυρίσµατα.
Η προσωπική του ζωή και ειδικότερα ο γάµος του επιζητούσαν άµεσες λύσεις. ∆εν άντεχε να ζει πλέον διχασµένος
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ανάµεσα σε δυο γυναικείες υπάρξεις. Η µια ν’ αντιπροσωπεύει το καθήκον, αλλά και την απόλυτη αγάπη και η άλλη την υποχρέωση και τον ψυχαναγκασµό. Θ’ αποτρελαινόταν στο τέλος.
Στην αγκαλιά της Αλίκης ξαναγεννιόταν στην καρδιά του
η ελπίδα, έπαιρναν ζωή από την αρχή τα κύτταρά του, ξυπνούσε µέσα του ο ενθουσιασµός και η διάθεση να διεκδικήσει τον ξεχασµένο ρόλο ενός ανθρώπου, ο οποίος απαιτεί µερίδιο ευτυχίας στη ζωή. Για λόγους, τους οποίους
δεν κατόρθωσε ν’ αποκωδικοποιήσει συνειδητά, έφερε στο
µυαλό και στη σκέψη του αναπάντεχα την εικόνα της γλυκιάς Μπέτυς κι ένιωσε έντονα την επιθυµία να τη δει και
να την αγγίξει σε όλο της το κορµί. Το αρσενικό µέσα του
βρυχήθηκε και απαίτησε τις στιγµές απόλαυσης που είχε
τόσο πολύ στερηθεί το τελευταίο διάστηµα στην καθηµερινότητά του.
Απέφευγε χρόνια να κατηγορήσει την Ντίνα γι’ αυτή τη
συναισθηµατική έλλειψη και το κενό µέσα του. Αρχικά, δεν
της καταλόγισε δόλο και υστεροβουλία, όταν κάποτε τον
πίεσε, τον υποχρέωσε σχεδόν, να παντρευτούν εξαιτίας
της αναπάντεχης εγκυµοσύνης της. Η ανάληψη της ευθύνης του και η αίσθηση του καθήκοντος όµως είχαν µετατραπεί µε τα χρόνια σε χοντρές και ασήκωτες αλυσίδες,
δεσµά για τα όνειρά του και την περιπετειώδη φύση του.
Πόσο πολύ πλέον όφειλε να ξεπληρώνει το χρέος του δίπλα σε µια σύζυγο, την οποία απλώς αγαπούσε σαν καλή γειτόνισσα, αδελφή ή έστω µακρινή συγγενή; Πνιγόταν,
συρρικνώνονταν τα σπλάχνα του από έλλειψη οξυγόνου,
ζώντας µια δυσάρεστη καθηµερινότητα που ποτέ του δεν
επέλεξε. ¢σχετα αν κάποια αόρατη δύναµη παίζει τελι-

© Έλση Τσουκαράκη / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015

ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

23

κά µε τα αισθήµατα και τις µοίρες των ανθρώπων. Παρόλο που η γέννηση της Αλίκης σηµατοδοτούσε την καταδίκη του σ’ έναν γάµο που δεν ήθελε, εκείνος τη λάτρεψε µε
όλη τη δύναµη της ψυχής του και ένιωθε αιώνια ευγνωµοσύνη για την ύπαρξη αυτού του µοναδικού και πολύτιµου
πλάσµατος στη ζωή του. Γι’ αυτό θέλησε να ονοµάσει την
κόρη του Αλίκη! Για να της προσφέρει τη δική της χώρα
των θαυµάτων! Η στιγµή όµως της γενικής κρίσης, όταν
θα έκανε µια ξεκάθαρη και αντρίκεια κουβέντα µε την Ντίνα για τη συνέχεια της στρεβλής πορείας τους, πλησίαζε.
Η απρόσµενη και ασυνήθιστη ηρεµία στους διαδρόµους
του νοσοκοµείου µεγέθυνε τη βαριεστηµάρα του και τον
ώθησε να κλωθογυρίζει συνέχεια στο µυαλό του τη µορφή
της ερωµένης του.
Τρύπωνε ύπουλα και µεθοδικά ο µικρός δαίµονας µέσα
του. Είχε πάρα πολύ καιρό να συνευρεθεί µε την Μπέτυ
και όφειλε να οµολογήσει ότι τον κατέκλυζε η αποθυµιά
για εκείνην. Ήταν µια γυναίκα γλυκιά, δοτική και απόλυτα
εξοικειωµένη µε τη δουλειά του. Ουδέποτε διαµαρτυρόταν
για τα µεγάλα διαστήµατα της απουσίας του κι έδειχνε να
πληµµυρίζει από χαρά όποτε συναντιούνταν. Τον ξεκούραζε και τον ανακούφιζε, µια σχέση στον αντίποδα του δικού του γάµου, έστω και παράνοµη.
∆εν µπορούσε να καταλάβει ποια αόρατη δύναµη τον
έσπρωξε ορµητικά σχεδόν να τηλεφωνήσει από το νοσοκοµείο στην Μπέτυ, ύστερα από τόσο πολύ καιρό που είχαν να επικοινωνήσουν.
«Σ’ έχω πεθυµήσει σαν τρελός!» εκφράστηκε αµέσως
χωρίς προλόγους και εισαγωγές.
«Κι εγώ, Πέτρο!» απάντησε εκείνη µε τη βραχνή και βα-
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θιά φωνή της, στη συχνότητα ενός δικού τους κώδικα, ο
οποίος δεν εξαρτιόταν από το πόσος χρόνος είχε περάσει
από την τελευταία τους επικοινωνία.
«Καλύπτω την εφηµερία του Σταύρου και µαζί µε τη δική µου θα παραµείνω στο νοσοκοµείο µέχρι αύριο το πρωί.
Τι λες; Θα µπορέσεις κάποια στιγµή να επισκεφτείς τα παλιά σου ληµέρια;»
Όταν εισέβαλε σαν δροσερό αεράκι η Μπέτυ, πριν µερικά χρόνια, στην καρδιά του, ένιωσε για πρώτη φορά ότι
ξεκινούσε στην πραγµατικότητα να ζει. ∆ίπλα της ξαναγεννιόταν, φόρτιζε την εσωτερική του ενέργεια µε αισιοδοξία, αποκτούσε τη δύναµη να κατακτήσει τον κόσµο ολάκερο. ∆εν είχε επιδιώξει να χτίσει µια εξωσυζυγική σχέση.
Τόσες και τόσες γυναίκες από το προσωπικό του νοσοκοµείου τού είχαν δείξει επίµονα το ερωτικό τους ενδιαφέρον, αλλά εκείνος πάντοτε αντιστεκόταν µε αξιοπρέπεια
στις σαγηνευτικές µελωδίες κάθε σειρήνας. ∆ε διακινδύνευε
εύκολα ούτε την επαγγελµατική ούτε την οικογενειακή του
ζωή. Πορευόταν µοναχικά, πληµµυρισµένος µέσα του µε
το παράπονο της έλλειψης της ιδανικής συντρόφου που
ονειρευόταν και απλώς υπηρετούσε την επιστήµη του µε
συνέπεια, ανθρωπιά και υπευθυνότητα.
Γι’ αυτό τον λόγο ένιωσε τελείως ανοχύρωτος κι ευάλωτος, όταν εκείνη η νέα και γοητευτική προϊσταµένη διεκδίκησε το µερίδιο του έρωτα από το κορµί και την καρδιά
του. Και µόνο η νοερή εικόνα της να του χαµογελά τον συγκλόνιζε!
Φρέναρε τις σκέψεις του, τα µηνίγγια του άρχισαν ήδη
να χτυπάνε σαν δαιµονισµένα. Επιπλέον, η συσσωρευµένη
σωµατική κούραση των προηγούµενων ηµερών καθώς και
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η έντονη αϋπνία τον αποσυντόνιζαν και του δηµιουργούσαν ζαλάδα και τάση ναυτίας. Εσύ είσαι ο θεράπων ιατρός
και όχι ο ασθενής, µάλωσε τον εαυτό του ορθώνοντας το
παράστηµά του κόντρα στις εξουθενωµένες του δυνάµεις.
Η λαχτάρα του ήταν τόση που του φαινόταν ότι ο χρόνος σερνόταν µέχρι να έρθει η Μπέτυ. Ξαφνικά ένιωσε βαρύθυµος και µελαγχολικός. Το κεφάλι του βούιζε σαν µελίσσι
και στεκόταν µε το ζόρι σε όρθια θέση. Η αναµονή έστηνε σενάρια στο µυαλό του και άρχισε να χαλαρώνει και να
φαντασιώνεται την Μπέτυ και τις υπέροχες απολαύσεις
που θα δώριζε σύντοµα στο κορµί του. Ένιωθε περίεργα
τη συγκεκριµένη νύχτα. Αλλιώτικος, διαφορετικός µε τον
εαυτό του, σαν να τον καθοδηγούσε µια ξένη δύναµη να
σπάσει τα δεσµά του κατεστηµένου και της υπακοής στο
πρωτόκολλο της επαγγελµατικής συµπεριφοράς και ν’ αφεθεί στην εσωτερική του παρόρµηση. Κάµπτονταν οι αντιστάσεις του και η συνηθισµένη εσωτερική του πειθαρχία.
«Είµαι πολύ κουρασµένος αυτές τις µέρες, Μπέτυ, και
προσπαθώ µάταια ν’ ανοίξω τον ασκό του Αιόλου, αλλά
αδυνατώ. Τα πανιά µου είναι διάτρητα, χωρίς αντοχές στη
δύναµη του ανέµου. Θα µε παρασύρουν σε ξένα κι αλλόκοτα λιµάνια. Χρειάζοµαι χρόνο να ξεκαθαρίσω τη ζωή µου»,
της απολογήθηκε, µιλώντας στο τηλέφωνο µαζί της, σαν
να δικαιολογούσε την ξαφνική και αυθαίρετη πρόσκληση
που της απηύθυνε γι’ άλλη µια φορά, ώστε να ικανοποιήσει το κορµί του.
Την ένιωσε να κοντοστέκεται και να ζυγιάζει τα λόγια
του. Η Μπέτυ ήταν θαρραλέα και αποφασιστική γυναίκα,
δεν πισωγύριζε, ούτε δίσταζε να προχωρήσει προς τον
στόχο της. Αφουγκραζόταν την κάθε ανάσα του και τις
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ανάγκες του σώµατός του και τις αντιλαµβανόταν πριν
καν αυτές εκφραστούν µε λόγια. Χρόνια στο πλευρό του,
µε την ιδιότητα της προϊσταµένης της δικής του πτέρυγας,
είχαν ζυµωθεί σαν δυο αδιάσπαστα υλικά στις επαγγελµατικές κακουχίες και τις ανείπωτες χαρές αντίστοιχα. Πόσο βολικά τους τα είχε υφάνει η ζωή! Παντρεµένη κι εκείνη κι επιπλέον µητέρα δυο µικρών παιδιών, δε διακύβευαν
στο παραµικρό οι δυο τους την οικογενειακή τους ηρεµία!
∆εν ήταν εύκολο να ξεφύγει εκείνη από τη συζυγική της
στέγη τελευταία στιγµή, όταν την ειδοποίησε, αλλά ήταν
σίγουρος ότι θα έκανε τα πάντα για να βρεθεί στο πλευρό του, αποφεύγοντας µε αξιοπρέπεια να του οµολογήσει
κάθε δυσκολία και σκόπελο που ξεπερνούσε για να ανταποκριθεί στην επιθυµία του.
«Θα τα τακτοποιήσω όλα και σε λιγότερο από µια ώρα
θα είµαι δίπλα σου», του υποσχέθηκε.
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Στην Αλεξάνδρα…
Να επιτρέπεις στο Θαύµα και στη Μαγεία να ευλογούν
τη ζωή σου όσο ανηφορικό κι αν είναι το µονοπάτι σου,
έχοντας πάντα ακλόνητη πίστη στον εαυτό σου!
Και τότε συµβαίνει!
Σ’ αγαπώ τόσο πολύ…
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Είµαι απλώς µια Φωνή! Ένας αόρατος αφηγητής που ψιθυρίζει στις ψυχές ιστορίες, σαν γνώστης και λίγο µάντης
της µοίρας των ανθρώπων. Ενώνω τη φωνή µου, αιώνες
τώρα, στη συνείδηση και στις καρδιές των ανθρώπων, µε
τον χορό των πολύπλοκων αρχαίων κοσµοθεωριών και
δραµάτων, χωρίς δικαίωµα όµως κριτικής και παρέµβασης.
Παρατηρώ, καταγράφω κι ερµηνεύω µε δικό µου προσωπικό τρόπο τις πράξεις και τα κίνητρα των ανθρώπων
στο αστραπιαίο ταυτόχρονο· στο παρελθόν, στο παρόν και
στο µέλλον.

Αυτή τη φορά θα σας αφηγηθώ µια τυχαία ιστορία ανάµεσα από εκατοµµύρια άλλες που διαδραµατίζονται καθηµερινά σε ολάκερη την πλάση. Από µια οπτική γωνία, κάθε τυχαία ιστορία είναι σχεδόν πανοµοιότυπη µε µία άλλη,
άσχετα αν τα τυπικά, εξωτερικά γνωρίσµατά της διαφέρουν σε πλοκή και δράση. Ο απέραντος κόσµος της καρδιάς ενώνεται µ’ ένα κοινό αόρατο νήµα.
Επέλεξα τη ζωή του Πέτρου Εµµανουήλ! Ενός τυχαίου
Πέτρου, σε µια τυχαία χώρα, µε µια ζωή γεµάτη ανατροπές, επίπονες καταστάσεις και µεγάλη εσωτερική αναταραχή, µαζί µε συµπρωταγωνιστές, δορυφόρους στο µονοπάτι του, οι οποίοι επηρεάζονται από τις δικές του πράξεις,
κάνουν τις δικές τους όµως επιλογές και ζουν το δικό τους
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δράµα, µοιράζονται όµως µαζί του τα ίδια συναισθήµατα!
Το έναυσµα για την απαρχή της προσωπικής αφύπνισης
στη ζωή του καθενός τη δίνουν συχνά ασήµαντα και δυσδιάκριτα γεγονότα. Λίγο σαν παιχνίδι ενός σκανδαλιάρικου
αερικού, το οποίο υπαγορεύει στους ανθρώπους την πορεία των µελλοντικών τους κινήσεων.

O Πέτρος δεν κατόρθωσε ποτέ να καταλάβει αν τη ζήση
του ολάκερη τη µεταµόρφωσαν και την καθόρισαν στη συνέχεια δυο µοιραία και ανατρεπτικά τηλεφωνήµατα µιας
µακρινής αποφράδας νύχτας.
Ένα επαγγελµατικό, το οποίο έλαβε από τον φίλο και
συνάδελφό του, κι ένα προσωπικό, το οποίο έκανε εκείνος
την εποµένη στην ερωµένη του.
Αν δεν είχαν συµβεί αυτά τα δυο τηλεφωνήµατα, θα είχε εξελιχθεί άραγε µε διαφορετικό τρόπο η πορεία του ή
απλώς θα λοξοδροµούσε στα ίδια µονοπάτια από µια άλλη παρακαµπτήρια διαδροµή;
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ΥΒΡΙΣ
Όταν ο άνθρωπος γίνεται αλαζόνας και αυθάδης και υπερβαίνει µε προκλητική συµπεριφορά τη θνητή φύση του,
αγνοώντας τους νόµους του θεϊκού σύµπαντος, µε αποτέλεσµα να ανατρέπει την ηθική τάξη και την κοινωνική
ισορροπία…
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παρτίδα µέσα στο τερέν διήρκησε περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζε αρχικά. Ο συµπαίκτης του είχε αναδειχτεί σε γερό αντίπαλο και είχε πραγµατικά δοκιµάσει τις αντοχές του, τουλάχιστον τη
συγκεκριµένη µέρα. Το σώµα του παρουσίαζε έντονα σηµάδια κόπωσης και αρνιόταν συχνά να υπακούσει στις εντολές που του έδινε. Φυσικά και δεν τον ενδιέφερε η νίκη µε
την έννοια της τόνωσης του εγωισµού του, παρά µόνο η
εσωτερική του παραδοχή ότι παρέµενε ακµαίος κι ετοιµοπόλεµος στις επάλξεις, αν και σαρανταπεντάρης σχεδόν,
έχοντας απέναντί του ν’ ανταγωνιστεί ισάξια ένα παλικάρι είκοσι πέντε χρόνων.
Έδωσαν τα χέρια σε µια σφιχτή χειραψία, «ο παλιός είναι
αλλιώς», του πέταξε ευδιάθετα το κοµπλιµέντο ο νεαρός
άντρας, σαν να τον συγχάρηκε για τη νίκη του, και ύστερα
πήγαν µαζί για τα επινίκια να πιουν µια µπίρα.
Ο Πέτρος έπιασε τον εαυτό του να χασοµερά και να
χρονοτριβεί σε οτιδήποτε, αρκεί να µην έφτανε η ώρα επιστροφής στο σπίτι του. Η γυναίκα του τη στιγµή που έφευγε του ανήγγειλε µε σοβαρότητα, επισηµότητα σχεδόν, ότι
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ήθελε να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης. Αυτό το απειλητικό «εφ’ όλης της ύλης» του στεκόταν ανέκαθεν σαν κόµπος στο στοµάχι από τότε που υπήρξε µαθητής, αργότερα φοιτητής, ακόµα και µεστός επαγγελµατίας. Ήταν µια
έκφραση που περιείχε αδιόρατη επίπληξη, τον προϊδέαζε
αρνητικά για κάποια παράλειψή του, για κάτι που όφειλε να προσέξει ή να δώσει την πρέπουσα σηµασία. Όποτε το άκουγε από το στόµα της γυναίκας του, ανατρίχιαζε και ήθελε να τραπεί σε άτακτη φυγή. Σήµαινε επίµονη
και κουραστική επιστροφή σε γεγονότα του παρελθόντος,
διανθισµένα µε παράπονο, γκρίνια και καινούργιες απαιτήσεις από τον ίδιο. Εκείνος, στην πραγµατικότητα, ήθελε
να γκρεµίσει τελείως τις γέφυρες ανάµεσά τους και όχι να
χτίσει νέα σαθρά υποστυλώµατα.
Αν κάτι τον κρατούσε αιχµάλωτο στο σπιτικό του, ήταν
η γλυκιά και αξεπέραστη παρουσία της κόρης του. Μόνο
η µορφή της του έδινε κουράγιο να συνεχίζει την παρωδία
της οικογενειακής και ήρεµης ζωής. Η αγκαλιά της Αλίκης
ήταν θεραπευτική για την ψυχή και το σώµα του. Το χάδι της στο µέτωπό του εξαφάνιζε κάθε µέγγενη που του
έσφιγγε το κεφάλι και ανθοστόλιζε µια απέραντη πεδιάδα
µέσα του µε χίλια χρώµατα.
Προς το παρόν, δεν µπορούσε να πάρει αποφάσεις. Θα
πάγωνε στον χρόνο γι’ άλλη µια φορά την πορεία του, µέχρι να νιώσει δυνατός και πανέτοιµος να συνεχίσει.

Η Ντίνα είχε επιµεληθεί πλήρως τη βραδιά. Επίσηµο δείπνο, µε καινούργιο τραπεζοµάντιλο και αναµµένα κηροπήγια, το φαγητό της αρεσκείας του, απαλή µουσική διάχυ-
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τη στον χώρο και η ίδια στολισµένη και µεταµορφωµένη σε
κάποια άλλη, ίσως περισσότερο µοιραία γυναίκα.
«Μα πότε πρόλαβες να κάνεις τόσες ετοιµασίες σε τόσο
λίγο χρόνο; Ούτε δυο ώρες δεν έλειψα από το σπίτι», της
πέταξε εκείνος, χωρίς ίχνος θαυµασµού, διότι στην πραγµατικότητα το µυαλό του ταξίδευε κάπου αλλού.
«Ας πούµε ότι η σηµερινή βραδιά είναι κάπως διαφορετική από τις άλλες», απάντησε η γυναίκα του, µε µυστηριώδες ύφος και σιγανή φωνή, δείχνοντάς του έτσι ότι δεν
έπρεπε να ξυπνήσουν την κορούλα τους.
Ο Πέτρος πανικοβλήθηκε γι’ άλλη µια φορά στην ιδέα
των όποιων εκπλήξεων ή συναισθηµατικών ανακοινώσεων
από την πλευρά της. Το όνοµα και η ύπαρξη «Ντίνα» ήταν
συνώνυµα µε την καταπίεση και τη χειραγώγηση. Εκείνο
το «εφ’ όλης της ύλης» τον κατέτρωγε σαν σαράκι. Αυτόµατα κι αστραπιαία, ίδιος µε ετοιµοπόλεµο µαχητή, µπήκε σε θέση άµυνας.
«Γιορτάζουµε κάτι», η φωνή του βγήκε σχεδόν στριγκή
και καχύποπτη από µέσα του. Ούτε ερώτηση ούτε κατάφαση.
«Όχι ακόµα, Πέτρο!»
Φανταζόταν θύελλες κι ανεµοστρόβιλους εκεί όπου δεν
υπήρχαν ίσως. Τι υπονοούσε άραγε µε το αινιγµατικό «Όχι
ακόµα»;
Οι ενοχές για την αρνητική του στάση απέναντί της τον
κατέκλυζαν και τον έπνιγαν, αλλά δεν είχε έρθει η κατάλληλη στιγµή ν’ ανοίξει εκείνος τα χαρτιά του. Το δεκάχρονο αθώο πλασµατάκι, που κοιµόταν σαν νεράιδα στο διπλανό δωµάτιο, καθοδηγούσε ακόµα την πορεία και τις
αποφάσεις του.
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«Φοβάµαι ότι δε θα είµαι καλή συντροφιά και άξιος συνδαιτυµόνας στο όµορφο τραπέζι που ετοίµασες σήµερα»,
προσπάθησε αδέξια να αστειευτεί. «Πραγµατικά νιώθω
εξουθενωµένος, Ντίνα, µε τις απανωτές βάρδιες και τα δύσκολα περιστατικά αυτής της εβδοµάδας».
Η Ντίνα τον πλησίασε και του χάιδεψε τρυφερά το µέτωπο. Εκείνος όµως εισέπραξε µόνο ένα παγωµένο άγγιγµα.
«Το ξέρω, Πέτρο, είµαι σαν την άλλη πλευρά του δικού
σου νοµίσµατος. Όταν εσύ πιέζεσαι και η δική µου ηρεµία
µπαίνει σε µια δυσβάστακτη αναµονή».
Σαν να ήταν βαλτή να του ενισχύει τις ενοχές του, αλλά
πραγµατικά ένιωθε όλα τα µέλη του σώµατός του διαλυµένα και µουδιασµένα από την κούραση. Επιπλέον, η εξαντλητική παρτίδα τένις µε τον νεαρό αντίπαλό του τον είχε εξουθενώσει.
∆εν έλεγε ψέµατα στο παραµικρό. Η τελευταία εβδοµάδα στο νοσοκοµείο θύµιζε εµπόλεµη κατάσταση. Το ένα
επείγον περιστατικό διαδεχόταν το άλλο, εκτός φυσικά
από τα προγραµµατισµένα χειρουργεία που είχε να διεκπεραιώσει. Λες και µια αόρατη θύελλα ξεσπούσε και καθόριζε ανάδροµα τις πορείες των ανθρώπων κι έµοιαζαν να
ξεβράζουν όλοι µαζί τα ψυχοσωµατικά τους προβλήµατα.
Έτρεχαν όλοι οι γιατροί κάθε ειδικότητας σαν καλοκουρδισµένα ροµποτάκια από τον έναν όροφο στον άλλον για
νοσηλεία, ή λόγω µιας αναπάντεχης αντίδρασης κάποιου
ασθενούς ή για παρακολούθηση µετεγχειρητικής κατάστασης. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που ο Πέτρος αντιµετώπιζε
µια τόσο πιεστική περίοδο στη ζωή του, ούτε τον τρόµαζαν τα επείγοντα και τα έκτακτα χειρουργεία. Αντίθετα,
έτρεφαν µε θέρµη και ορµή τον εσωτερικό του κόσµο. Τον
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κρατούσαν σε µια ψυχική εγρήγορση κι ευφορία, που δικαίωναν τον σκοπό του και τη νεανική του απόφαση να
σπουδάσει γιατρός µε ειδίκευση στη γενική χειρουργική.
Μέσα στο χειρουργείο µεταµορφωνόταν σε µικρό θεό
και αυτή την αίσθηση δύναµης κι εξουσίας δεν την αντάλλασσε µε κανένα άλλο συναίσθηµα. Από τη δική του σωστή
διάγνωση εξαρτιόνταν ανθρώπινες ζωές. Από τα δικά του
ικανά χέρια ερχόταν γιατρειά και λύτρωση του σώµατος και
της ψυχής µιας άλλης ζωντανής ύπαρξης. Ναι, χρειαζόταν
λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάµεις
του, σε µικρές ανώδυνες δόσεις, προκειµένου να τρέφει το
λιοντάρι µέσα του, το οποίο ήθελε πάντα ν’ αναδεικνύεται
σαν ο καλύτερος πολεµιστής και αρχηγός της ζούγκλας.
Μειωµένη αυτοπεποίθηση, χέρια που τρεµουλιάζουν κι
έλλειψη αποφασιστικότητας ήταν ιδιότητες ολέθριες για
την ιατρική επιστήµη.
Αλλά κι εκείνος άνθρωπος ήταν, όχι µηχάνηµα. Ένιωθε σωµατικά εξουθενωµένος και ψυχικά καταρρακωµένος
από τις ενοχές και τις τύψεις απέναντι στη σύζυγό του,
οι οποίες τον τριβέλιζαν. ∆ε δείλιασε να της εκφράσει τη
διάθεσή του, ούτως ή άλλως αδυνατούσε εκείνη τη στιγµή να υποκριθεί.
«Φοβάµαι, Ντίνα, ότι δυστυχώς δεν επέλεξες κατάλληλη στιγµή για το ροµαντικό σου δείπνο. Αλήθεια σου λέω,
θ’ αποκοιµηθώ πάνω από το πιάτο».
«Αν δε χτυπιόσουν ένα δίωρο στα τερέν του τένις, ίσως
να µην ένιωθες τέτοια εξάντληση», τον επέπληξε, µε δυσαρέσκεια στο ύφος της, υπονοώντας τη συνεχή του απουσία από το σπίτι τους. «∆εν είσαι όµως ποτέ διατεθειµένος να θυσιάσεις ένα κοµµάτι από το πρόγραµµα και τον
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χρόνο σου για να το σπαταλήσεις µαζί µας», συµπλήρωσε µε πίκρα.
«Μα όλο το πρωί το αφιέρωσα στην Αλίκη. Πήγαµε στο
πάρκο, ύστερα...»
Η Ντίνα τον διέκοψε εκνευρισµένη.
«∆εν υπονόησα ότι είσαι κακός πατέρας, Πέτρο. Μόνο
κακός σύζυγος».
Έσβησε µεµιάς όλα τα κηροπήγια και άρχισε να κοπανά εκνευρισµένη τα πιατικά στην κουζίνα, να µεταφέρει το
φαγητό σε διαφορετικά κατσαρολικά και να τα τοποθετεί
στο ψυγείο. Η βραδιά είχε καταστραφεί ανεπιστρεπτί, η
Ντίνα όµως είχε εκπαιδευτεί στην επίδειξη υποµονής και
στην αναµονή. Η ανακοίνωση του γεγονότος µπορούσε να
περιµένει µια άλλη, περισσότερο κατάλληλη βραδιά. ∆ε θα
πετούσε έναν άσο στο µανίκι έτσι εύκολα στα σκουπίδια.
Εξάλλου, ήταν µαθηµένη στα δύσκολα ωράρια ενός νοσοκοµειακού γιατρού, και µάλιστα χειρουργού, και στην κυκλοθυµική του διάθεση, µε ό,τι αυτό σήµαινε για τη συµβίωση µαζί του.
Αν εκείνος διέθετε ικανότητα να θεραπεύει το σώµα,
εκείνη διέπρεπε στη δική της να επιδεικνύει ακούραστη
υποµονή και επιµονή στον στόχο της.
Όταν τελείωσε µε τα συµµαζέµατα της κουζίνας πήγε
να ξαπλώσει µε τη σειρά της, πλάι του. Ο Πέτρος είχε ήδη
αποκοιµηθεί. Η αναπνοή του ήταν βαθιά και ρυθµική, αλλά ποτέ δεν έµοιαζε να βυθίζεται στα µυστήρια της αγκαλιάς του Μορφέα. Αντίθετα, έδινε την εντύπωση ότι το ένα
ηµισφαίριο του εγκεφάλου του καιροφυλακτούσε άγρυπνο,
αν χρειαστεί να πεταχτεί έγκαιρα από το κρεβάτι να προλάβει ένα έκτακτο κι επείγον ιατρικό περιστατικό.
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Η παρουσία του δίπλα της τη γέµιζε ασφάλεια και δύναµη. Του σήκωσε ελαφρά το χέρι και το τύλιξε στους ώµους
της. Ο Πέτρος έκανε µια κίνηση διαµαρτυρίας στον ύπνο
του και απελευθέρωσε το κορµί του ασυναίσθητα από εκείνη. Χαµογέλασε πικρά µε τη συµβολική του κίνηση. Ούτε το
υποσυνείδητό του µε θέλει πλέον, σκέφτηκε κακόθυµα και
προσπάθησε να καταπνίξει τα δάκρυά της. Τα δεδοµένα
είχαν αλλάξει ξαφνικά και όφειλε να ενδυναµώσει την ψυχή της και να πάρει καινούργιες αποφάσεις για το µέλλον
τους. Αν ο άντρας της συµπεριφερόταν σαν λιοντάρι, τότε κι εκείνη θα µεταµορφωνόταν σε λέαινα.

Ονειρευόταν την Αλίκη να τον σφίγγει τρυφερά στη µικροσκοπική αγκαλιά της. Το µόνο συναίσθηµα το οποίο του
προκαλούσε δέος εξαιτίας της απόλυτης αθωότητας και
ειλικρίνειας που εξέπεµπε. Εκείνη τη στιγµή ίσως η ψυχή
του να του έστελνε συµβολικό τελεσίγραφο: Η εποχή της
ανεµελιάς και της παιδικότητας µε την κόρη του τελείωσε λίγες ώρες πριν. ∆ε θα την καληνύχτιζε ποτέ ξανά στην
υπόλοιπη ζωή του µε τον ίδιο λυτρωτικό, ανέφελο και αθώο
τρόπο. Ήταν υποχρεωµένος έκτοτε ν’ ακολουθήσει ένα µοναχικό µονοπάτι, ένα µονοπάτι µε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Χωρίς την Αλίκη, χωρίς την καταλυτική επίδραση της
ύπαρξής της στη ζωή του. Ούτε ήταν σε θέση να µαντέψει τις συνέπειες ενός απλού τηλεφωνήµατος ρουτίνας.
Πώς αλλιώς όµως θα επέµβει η µοίρα στις πορείες των
ανθρώπων, προκειµένου να τους ταρακουνήσει και ν’ αλλάξει τη ρότα τους;
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Το τηλέφωνο του σπιτιού κουδούνισε λίγο µετά τις τρεις
τα ξηµερώµατα. ∆εν ανησύχησαν, δεν πετάχτηκαν έντροµοι από το κρεβάτι τους. Κοινή η κατάσταση και γνώριµος ο ήχος καταµεσής της νύχτας. Κάποιο ατύχηµα ίσως,
προβλήµατα στην εντατική, έκτακτο ιατρικό περιστατικό
ή οτιδήποτε αφορούσε την έγκαιρη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
Ο Πέτρος όρµησε ν’ απαντήσει στο τηλέφωνο, έτοιµος
για όλα. Ήταν ο Σταύρος, φίλος, συνάδελφος κι εξαίρετος
επιστήµονας.
«Χίλια συγγνώµη, Πέτρο, για την ενόχληση, αλλά δεν ήθελα ν’ απευθυνθώ σε κάποιον άλλον τέτοιες στιγµές». Η φωνή του ηχούσε ανήσυχη.
«Πες µου, Σταύρο, σ’ ακούω. Τι συµβαίνει;»
«Θέλω να καλύψεις τη δική µου εφηµερία και βάρδια,
Πέτρο. Ο πεθερός µου υπέστη βαρύ εγκεφαλικό πριν από
λίγο και πρέπει ν’ αναχωρήσω αµέσως για την Πάτρα».
«Ούτε να το συζητάς, Σταύρο! Βασίσου πάνω µου! Σε
µισή ώρα θα είµαι εκεί».
Ο Σταύρος ξεφύσησε ανακουφισµένος.
«Να ’σαι καλά, φίλε µου. Σ’ το χρωστώ!»
Έτσι ήταν τα χρωστούµενα ανάµεσα στους συναδέλφους. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι παρόµοιο. Ο ένας ν’ αναλαµβάνει τον ασθενή του άλλου, να
συντρέχει σε κάποιο επείγον περιστατικό συναδέλφου ή
ν’ ανταλλάσσει βάρδια µαζί του.
Έριξε άφθονο νερό στο πρόσωπό του, ντύθηκε βιαστικά, εξήγησε στην αγουροξυπνηµένη Ντίνα ότι δε θα επέστρεφε, εξαιτίας και της δικής του εφηµερίας, τις επόµενες σαράντα οκτώ ώρες στο σπίτι και, πριν αναχωρήσει
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για το νοσοκοµείο, άνοιξε την πόρτα του παιδικού υπνοδωµατίου ν’ αντικρίσει το προσωπάκι της λατρεµένης του
Αλίκης. Αυτό το παιδί είχε µια µαγική επίδραση στην ψυχή του. Αρκούσε να το κοιτάξει µια φευγαλέα στιγµή και
ύστερα να τροφοδοτήσει όλα του τα κύτταρα µε ενέργεια
και αισιόδοξη δύναµη.
Σε λιγότερο από ένα µισάωρο, αποχαιρετούσε τον Σταύρο στην πύλη του νοσοκοµείου, δίνοντάς του ευχές για την
καλύτερη ανάρρωση του πεθερού του.
Περιέργως, οι επόµενες ώρες κυλούσαν πρωτόγνωρα
ήσυχες και ήρεµες για τη συνηθισµένη κατάσταση και ροή
της καθηµερινότητας στο νοσοκοµείο. Κανένας συναγερµός, καµιά λοξοδρόµηση από προγραµµατισµένα χειρουργεία ή αναπάντεχες εισαγωγές, εξαιτίας ατυχηµάτων.
Έκανε τον προκαθορισµένο έλεγχο στις πτέρυγες ανάρρωσης ως υπεύθυνος γιατρός βάρδιας, τριγύρισε σχεδόν σε
όλο το κτίριο και αντάλλαξε δυο κουβέντες µε τους οικείους
και τους γνώριµους όλου του προσωπικού. Σαν ξηµέρωσε,
τσίµπησε κάτι έτοιµο από την καντίνα του ισογείου και τηλεφώνησε δυο φορές σπίτι του να συνοµιλήσει µε την Αλίκη. Η βελούδινη κρυστάλλινη φωνή της τον ξεκούραζε και
τον έκανε να χαµογελά. Της εξήγησε την αναπάντεχη ανάθεση βάρδιας που του έτυχε και της υποσχέθηκε να την
πάει για παγωτό, όταν επέστρεφε στο σπίτι την εποµένη.
Ένιωθε κάποια στιγµή σαν να απέφευγε να παρευρεθεί µόνος µε τον εαυτό του. Του χρωστούσε µια επώδυνη
συζήτηση, η οποία δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Όφειλε
όµως να την κάνει χωρίς χρονοτριβές και πισωγυρίσµατα.
Η προσωπική του ζωή και ειδικότερα ο γάµος του επιζητούσαν άµεσες λύσεις. ∆εν άντεχε να ζει πλέον διχασµένος
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ανάµεσα σε δυο γυναικείες υπάρξεις. Η µια ν’ αντιπροσωπεύει το καθήκον, αλλά και την απόλυτη αγάπη και η άλλη την υποχρέωση και τον ψυχαναγκασµό. Θ’ αποτρελαινόταν στο τέλος.
Στην αγκαλιά της Αλίκης ξαναγεννιόταν στην καρδιά του
η ελπίδα, έπαιρναν ζωή από την αρχή τα κύτταρά του, ξυπνούσε µέσα του ο ενθουσιασµός και η διάθεση να διεκδικήσει τον ξεχασµένο ρόλο ενός ανθρώπου, ο οποίος απαιτεί µερίδιο ευτυχίας στη ζωή. Για λόγους, τους οποίους
δεν κατόρθωσε ν’ αποκωδικοποιήσει συνειδητά, έφερε στο
µυαλό και στη σκέψη του αναπάντεχα την εικόνα της γλυκιάς Μπέτυς κι ένιωσε έντονα την επιθυµία να τη δει και
να την αγγίξει σε όλο της το κορµί. Το αρσενικό µέσα του
βρυχήθηκε και απαίτησε τις στιγµές απόλαυσης που είχε
τόσο πολύ στερηθεί το τελευταίο διάστηµα στην καθηµερινότητά του.
Απέφευγε χρόνια να κατηγορήσει την Ντίνα γι’ αυτή τη
συναισθηµατική έλλειψη και το κενό µέσα του. Αρχικά, δεν
της καταλόγισε δόλο και υστεροβουλία, όταν κάποτε τον
πίεσε, τον υποχρέωσε σχεδόν, να παντρευτούν εξαιτίας
της αναπάντεχης εγκυµοσύνης της. Η ανάληψη της ευθύνης του και η αίσθηση του καθήκοντος όµως είχαν µετατραπεί µε τα χρόνια σε χοντρές και ασήκωτες αλυσίδες,
δεσµά για τα όνειρά του και την περιπετειώδη φύση του.
Πόσο πολύ πλέον όφειλε να ξεπληρώνει το χρέος του δίπλα σε µια σύζυγο, την οποία απλώς αγαπούσε σαν καλή γειτόνισσα, αδελφή ή έστω µακρινή συγγενή; Πνιγόταν,
συρρικνώνονταν τα σπλάχνα του από έλλειψη οξυγόνου,
ζώντας µια δυσάρεστη καθηµερινότητα που ποτέ του δεν
επέλεξε. ¢σχετα αν κάποια αόρατη δύναµη παίζει τελι-
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κά µε τα αισθήµατα και τις µοίρες των ανθρώπων. Παρόλο που η γέννηση της Αλίκης σηµατοδοτούσε την καταδίκη του σ’ έναν γάµο που δεν ήθελε, εκείνος τη λάτρεψε µε
όλη τη δύναµη της ψυχής του και ένιωθε αιώνια ευγνωµοσύνη για την ύπαρξη αυτού του µοναδικού και πολύτιµου
πλάσµατος στη ζωή του. Γι’ αυτό θέλησε να ονοµάσει την
κόρη του Αλίκη! Για να της προσφέρει τη δική της χώρα
των θαυµάτων! Η στιγµή όµως της γενικής κρίσης, όταν
θα έκανε µια ξεκάθαρη και αντρίκεια κουβέντα µε την Ντίνα για τη συνέχεια της στρεβλής πορείας τους, πλησίαζε.
Η απρόσµενη και ασυνήθιστη ηρεµία στους διαδρόµους
του νοσοκοµείου µεγέθυνε τη βαριεστηµάρα του και τον
ώθησε να κλωθογυρίζει συνέχεια στο µυαλό του τη µορφή
της ερωµένης του.
Τρύπωνε ύπουλα και µεθοδικά ο µικρός δαίµονας µέσα
του. Είχε πάρα πολύ καιρό να συνευρεθεί µε την Μπέτυ
και όφειλε να οµολογήσει ότι τον κατέκλυζε η αποθυµιά
για εκείνην. Ήταν µια γυναίκα γλυκιά, δοτική και απόλυτα
εξοικειωµένη µε τη δουλειά του. Ουδέποτε διαµαρτυρόταν
για τα µεγάλα διαστήµατα της απουσίας του κι έδειχνε να
πληµµυρίζει από χαρά όποτε συναντιούνταν. Τον ξεκούραζε και τον ανακούφιζε, µια σχέση στον αντίποδα του δικού του γάµου, έστω και παράνοµη.
∆εν µπορούσε να καταλάβει ποια αόρατη δύναµη τον
έσπρωξε ορµητικά σχεδόν να τηλεφωνήσει από το νοσοκοµείο στην Μπέτυ, ύστερα από τόσο πολύ καιρό που είχαν να επικοινωνήσουν.
«Σ’ έχω πεθυµήσει σαν τρελός!» εκφράστηκε αµέσως
χωρίς προλόγους και εισαγωγές.
«Κι εγώ, Πέτρο!» απάντησε εκείνη µε τη βραχνή και βα-

© Έλση Τσουκαράκη / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015

24

ΕΛΣΗ ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ

θιά φωνή της, στη συχνότητα ενός δικού τους κώδικα, ο
οποίος δεν εξαρτιόταν από το πόσος χρόνος είχε περάσει
από την τελευταία τους επικοινωνία.
«Καλύπτω την εφηµερία του Σταύρου και µαζί µε τη δική µου θα παραµείνω στο νοσοκοµείο µέχρι αύριο το πρωί.
Τι λες; Θα µπορέσεις κάποια στιγµή να επισκεφτείς τα παλιά σου ληµέρια;»
Όταν εισέβαλε σαν δροσερό αεράκι η Μπέτυ, πριν µερικά χρόνια, στην καρδιά του, ένιωσε για πρώτη φορά ότι
ξεκινούσε στην πραγµατικότητα να ζει. ∆ίπλα της ξαναγεννιόταν, φόρτιζε την εσωτερική του ενέργεια µε αισιοδοξία, αποκτούσε τη δύναµη να κατακτήσει τον κόσµο ολάκερο. ∆εν είχε επιδιώξει να χτίσει µια εξωσυζυγική σχέση.
Τόσες και τόσες γυναίκες από το προσωπικό του νοσοκοµείου τού είχαν δείξει επίµονα το ερωτικό τους ενδιαφέρον, αλλά εκείνος πάντοτε αντιστεκόταν µε αξιοπρέπεια
στις σαγηνευτικές µελωδίες κάθε σειρήνας. ∆ε διακινδύνευε
εύκολα ούτε την επαγγελµατική ούτε την οικογενειακή του
ζωή. Πορευόταν µοναχικά, πληµµυρισµένος µέσα του µε
το παράπονο της έλλειψης της ιδανικής συντρόφου που
ονειρευόταν και απλώς υπηρετούσε την επιστήµη του µε
συνέπεια, ανθρωπιά και υπευθυνότητα.
Γι’ αυτό τον λόγο ένιωσε τελείως ανοχύρωτος κι ευάλωτος, όταν εκείνη η νέα και γοητευτική προϊσταµένη διεκδίκησε το µερίδιο του έρωτα από το κορµί και την καρδιά
του. Και µόνο η νοερή εικόνα της να του χαµογελά τον συγκλόνιζε!
Φρέναρε τις σκέψεις του, τα µηνίγγια του άρχισαν ήδη
να χτυπάνε σαν δαιµονισµένα. Επιπλέον, η συσσωρευµένη
σωµατική κούραση των προηγούµενων ηµερών καθώς και
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η έντονη αϋπνία τον αποσυντόνιζαν και του δηµιουργούσαν ζαλάδα και τάση ναυτίας. Εσύ είσαι ο θεράπων ιατρός
και όχι ο ασθενής, µάλωσε τον εαυτό του ορθώνοντας το
παράστηµά του κόντρα στις εξουθενωµένες του δυνάµεις.
Η λαχτάρα του ήταν τόση που του φαινόταν ότι ο χρόνος σερνόταν µέχρι να έρθει η Μπέτυ. Ξαφνικά ένιωσε βαρύθυµος και µελαγχολικός. Το κεφάλι του βούιζε σαν µελίσσι
και στεκόταν µε το ζόρι σε όρθια θέση. Η αναµονή έστηνε σενάρια στο µυαλό του και άρχισε να χαλαρώνει και να
φαντασιώνεται την Μπέτυ και τις υπέροχες απολαύσεις
που θα δώριζε σύντοµα στο κορµί του. Ένιωθε περίεργα
τη συγκεκριµένη νύχτα. Αλλιώτικος, διαφορετικός µε τον
εαυτό του, σαν να τον καθοδηγούσε µια ξένη δύναµη να
σπάσει τα δεσµά του κατεστηµένου και της υπακοής στο
πρωτόκολλο της επαγγελµατικής συµπεριφοράς και ν’ αφεθεί στην εσωτερική του παρόρµηση. Κάµπτονταν οι αντιστάσεις του και η συνηθισµένη εσωτερική του πειθαρχία.
«Είµαι πολύ κουρασµένος αυτές τις µέρες, Μπέτυ, και
προσπαθώ µάταια ν’ ανοίξω τον ασκό του Αιόλου, αλλά
αδυνατώ. Τα πανιά µου είναι διάτρητα, χωρίς αντοχές στη
δύναµη του ανέµου. Θα µε παρασύρουν σε ξένα κι αλλόκοτα λιµάνια. Χρειάζοµαι χρόνο να ξεκαθαρίσω τη ζωή µου»,
της απολογήθηκε, µιλώντας στο τηλέφωνο µαζί της, σαν
να δικαιολογούσε την ξαφνική και αυθαίρετη πρόσκληση
που της απηύθυνε γι’ άλλη µια φορά, ώστε να ικανοποιήσει το κορµί του.
Την ένιωσε να κοντοστέκεται και να ζυγιάζει τα λόγια
του. Η Μπέτυ ήταν θαρραλέα και αποφασιστική γυναίκα,
δεν πισωγύριζε, ούτε δίσταζε να προχωρήσει προς τον
στόχο της. Αφουγκραζόταν την κάθε ανάσα του και τις
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ανάγκες του σώµατός του και τις αντιλαµβανόταν πριν
καν αυτές εκφραστούν µε λόγια. Χρόνια στο πλευρό του,
µε την ιδιότητα της προϊσταµένης της δικής του πτέρυγας,
είχαν ζυµωθεί σαν δυο αδιάσπαστα υλικά στις επαγγελµατικές κακουχίες και τις ανείπωτες χαρές αντίστοιχα. Πόσο βολικά τους τα είχε υφάνει η ζωή! Παντρεµένη κι εκείνη κι επιπλέον µητέρα δυο µικρών παιδιών, δε διακύβευαν
στο παραµικρό οι δυο τους την οικογενειακή τους ηρεµία!
∆εν ήταν εύκολο να ξεφύγει εκείνη από τη συζυγική της
στέγη τελευταία στιγµή, όταν την ειδοποίησε, αλλά ήταν
σίγουρος ότι θα έκανε τα πάντα για να βρεθεί στο πλευρό του, αποφεύγοντας µε αξιοπρέπεια να του οµολογήσει
κάθε δυσκολία και σκόπελο που ξεπερνούσε για να ανταποκριθεί στην επιθυµία του.
«Θα τα τακτοποιήσω όλα και σε λιγότερο από µια ώρα
θα είµαι δίπλα σου», του υποσχέθηκε.

© Έλση Τσουκαράκη / ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015

