Exof raki

7/4/17

5:40 PM

Page 1

Αθήνα, έτος 2000. Η δυναμική Αγγελική, ειδική παιδοψυχολόγος, προσπαθεί να γαληνέψει και να δυναμώσει με την
αγάπη της ένα κορίτσι με αυτισμό, ένα ξεχωριστό πλάσμα
με «ιδιαίτερες ικανότητες». Στην πορεία τού αγώνα της βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ ένα καλά κρυμμένο μυστικό που θα
αποκαλύψει τη σκληρή αλήθεια σε όλους, μα όχι σε εκείνη.
Η Ειρήνη Μπάιλα γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από τη Σύρο όπου και ζει
μόνιμα. Είναι παντρεμένη και
μητέρα δύο παιδιών. Επιτελεί
τον ρόλο της μητέρας, με όλες
τις χαρές και τις δυσκολίες που
αυτός επιφυλάσσει. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Αλλάζει η μοίρα την πορεία της; Ξεφεύγεις άραγε ποτέ από
την ειμαρμένη; Ποιες ανατροπές κρύβονται σε τριάντα χρόνια; Θα μαθευτεί ποτέ η αλήθεια ή θα παραμείνει κλειδωμένη στις πληγωμένες καρδιές κάποιων;
***
Το δίδυμο Μαρία & Ειρήνη, Μ & Μ από τα αρχικά των επωνύμων τους, είναι δύο αχώριστες φίλες. Είναι μητέρες και νοικοκυρές που προσπαθούν να βρουν λίγο ελεύθερο χρόνο
ανάμεσα στις τόσες καθημερινές υποχρεώσεις, για να γράψουν ιστορίες που πηγάζουν από τη φαντασία και από την
ψυχή τους. Το δίδυμο αυτό είμαστε όλοι εμείς.

Μαρία Μαυράκη / Ειρήνη Μπάιλα Με μια ρακή

Έτος 1970, σ’ ένα ορεινό χωριό της Κρήτης. Ένας πρωτόγνωρος έρωτας μεταξύ δύο εφήβων, έτοιμων να δώσουν τη
ζωή τους ο ένας για τον άλλον, βάφεται με αίμα. Οι προκαταλήψεις μιας αυστηρής κοινωνίας, σκληρής και απόλυτης,
τιμωρούν την αγάπη.

Η Μαρία Μαυράκη γεννήθηκε
στον Πειραιά, μεγάλωσε στην
Αθήνα και τα τελευταία δέκα
χρόνια κατοικεί στη Σύρο.
Σπούδασε λογιστικά και αγγλικά στην Αθήνα και εργάστηκε για είκοσι χρόνια ως
βοηθός λογιστή. Από πολύ
μικρή ηλικία ασχολείται με
τη ζωγραφική και τη συγγραφή βιβλίων και ποιημάτων.
Είναι παντρεμένη και μητέρα
δύο παιδιών.
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Αφιερώνουµε αυτό το βιβλίο
σε αυτούς που αγαπάµε και
στις δικές µας µοίρες·
τις ευχαριστούµε θερµά
για το όµορφο πλέξιµο
του νήµατος της
µέχρι εδώ ζωής µας!
Με αγάπη
Μαρία & Ειρήνη
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ΚΑΝΕΙ ΚΡΥΟ ΚΙ ΑΠΟΨΕ.

Το τζάκι αναµµένο από το πρωί. Φλόγες ζωντανές, δυνατές. Μπορούν να ζεστάνουν το κορµί µου, όχι την ψυχή
µου. Αυτή θα είναι πάντα παγωµένη, πάντα κολληµένη στο
γιατί… Κάνει κρύο κι απόψε… όπως τότε. Την κρατούσα
στην αγκαλιά µου και ήταν σαν να είχα ολόκληρο τον κόσµο
στα χέρια µου.
Το άρωµα του κορµιού της ζωντανό ακόµα πάνω µου. Τα
δέντρα γέρνανε τα κλαδιά τους όχι από το βάρος του χιονιού, αλλά για να υποκλιθούν στην οµορφιά της, τη µεγαλοσύνη της καρδιάς της. Άραγε έχω το δικαίωµα ακόµα να
αναζητώ; Κι αν ναι, τι µου απέµεινε για να το αναζητώ, όταν
η ίδια η ζωή δεν έχει σταµατήσει να µε τιµωρεί;

— 11 —
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Κεφάλαιο πρώτο
Συνάντηση
Το φεγγάρι µαύρισε και εξαφανίστηκε στον άναστρο ουρανό. Το φεγγάρι, σηµάδι κακό! Κάτι κακό θα γίνει, τα
πάντα ερήµωσαν ξαφνικά.
Κι εκείνος νιώθει τον παγωµένο αέρα να του καίει τα
πνευµόνια… Δυσκολεύεται να ανασάνει, θα σκάσει…
Παντού σκοτάδι… Δεν βλέπει, δεν µπορεί να δει. Μια
λάµψη τον έχει τυφλώσει, ένα φως έρχεται κατευθείαν πάνω
του. Μετά τίποτα.
«Μάρω, Μάρω», ουρλιάζει. Επαναλαµβάνει το βίαιο κάλεσµα, αλλά εκείνη πουθενά… Σαν να την έχει καταπιεί το
σκοτάδι. Το φεγγάρι συνωµοτεί µαζί του και κρύφτηκε, για
να µην τη βρουν.
Μόνο φωνές ακούει από µακριά. Κάτι ζεστό ρέει πάνω
του. Υγρό. Προσπαθεί να καταλάβει τι είναι… Αίµα; Πώς;
Τα άγρια χλιµιντρίσµατα των αλόγων τού τρυπούν τ’
αφτιά. Αισθάνεται τη γη να τρέµει από τη δύναµή τους,
είναι τα νευριασµένα χτυπήµατά τους πάνω στ’ αφράτο
χιόνι. Ο ήχος της τουφεκιάς τού τρύπησε τα µηνίγγια. Παγωνιά γύρω του.
«Μάρω, Μάρω, αγάπη µου, µίλησέ µου, σε παρακαλώ.»
Και τότε φως. Να η Μάρω του! Του χαµογελάει και κάνει
να τρέξει κοντά του. Δεν µπορεί, κάτι τη σταµατά. Ανοίγει
τα χέρια της, µια αγκαλιά, µια µεγάλη αγκαλιά. Τότε βλέπει… καθαρά… το άσπρο φόρεµα αρχίζει να γίνεται κόκκινο. Κατακόκκινο. Όλο. Μέχρι που ποτίζει το χιόνι γύρω
του. Δάκρυα, κόκκινα δάκρυα… Αίµα, τόσο αίµα παντού, κι
εκείνη φεύγει από κοντά του. Θέλει να τρέξει πίσω της…
να την προφτάσει… Δεν µπορεί. Τα πόδια του έχουν κολλήσει στο µατωµένο χιόνι.
«Μη φεύγεις, σε παρακαλώ… Σ’ αγαπώ.»
— 13 —
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Η καρδιά του χτυπά δυνατά, τόσο που νοµίζει πως θα
σπάσει. Μια µεγάλη ξύλινη πόρτα τώρα. Κι ένας σταυρός.
Εκεί τη βλέπει να χάνεται και η πόρτα σφραγίζει ερµητικά
πίσω της. Πάλι σκοτάδι· Το µόνο που ακούγεται είναι τα
ουρλιαχτά του.
«Μάρω!»

Ο Κυριάκος πετάχτηκε αλαφιασµένος από τον τόσο µαρτυρικό του ύπνο. Μεσάνυχτα και κάτι, ο δυνατός αέρας σαρώνει τα πάντα στο πέρασµά του, η λάµψη του φεγγαριού
φωτίζει ελάχιστα το δωµάτιο, οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν λίγο µετά τις δώδεκα.
Τελευταία άλλαξε, έδειχνε διαφορετικός, ανήσυχος. Ξύπνησε πάλι έντροµος. Αναφωνητά πληµµύρισαν το δωµάτιο.
Ένιωσε την ανάσα του να βγαίνει µε δυσκολία. Πάλι το ίδιο
όνειρο; Γιατί τώρα; Είχαν περάσει τριάντα ολόκληρα χρόνια,
το µυαλό του κατάφερνε να ξεχάσει. Μάταια; Η καρδιά του
παρέµενε στοιχειωµένη και ταγµένη στη µνήµη της, είχε γκρεµιστεί σαν χάρτινος πύργος πάνω σε ανεκπλήρωτα όνειρα. Οι
δυνάµεις και οι αντοχές του είχαν εξαντληθεί. Πάλευε µε ένα
άγριο θηρίο που του ξέσκιζε τα σωθικά, χρόνια τώρα. Ήταν
αδιανόητο αυτό που του συνέβαινε, κι όµως ένιωθε έρµαιο
των συναισθηµάτων του. Ένα ανήµπορο θύµα σε έναν πόλεµο
που έδινε µε την ίδια του την καρδιά. Αυτή δεν ξέχασε…, δεν
ξεπέρασε ποτέ τον χαµό της αγάπης του. Φευ! Απόψε ήταν
τόσο κοντά της! Η ανάσα της του ζέστανε το κορµί, όπως
τότε…, λες και είχε παγώσει ο χρόνος. Τότε που τίποτε δε φαινόταν ικανό να γκρεµίσει τα όνειρά τους, άκουσε τη φωνή
εκείνη µε την ίδια θέρµη να του ψιθυρίζει:
«Ψυχή µου, σ’ αγαπώ, θα σ’ αγαπώ πάντα και αυτό δε θα
αλλάξει ποτέ!»
Όλα άλλαξαν όµως…
Ο θόρυβος του παντζουριού που κοπανούσε από τον δυνατό
— 14 —
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αέρα τον έβγαλε µεµιάς από τη γλυκιά µέθη που τον είχε
αιχµαλωτίσει. Σηκώθηκε µε απροθυµία και µε βιαστικές κινήσεις έκλεισε τα εξώφυλλα του παραθύρου του δωµατίου,
βέβαιος πως ο βοριάς έδειχνε απροκάλυπτα τις άγριες διαθέσεις του και δεν είχε σκοπό να κοπάσει.
Είχε λογική το παράλογο που ζούσε; Είχε πειστεί, ή τουλάχιστον έτσι νόµιζε, ότι είχε καταφέρει να κλείσει ερµητικά σε µια γωνίτσα της καρδιάς του, κάπου εκεί στα µεγάλα
βάθη της, όλα τα συναισθήµατα και τα όνειρα που έκανε για
τα ανύπαρκτα πια. Δε θα επέτρεπε ποτέ ξανά στον εαυτό
του να τα ανασύρει, ήταν ανώφελο, είχε εµπεδώσει πλέον,
ήταν σίγουρος ότι η αληθινή αγάπη ζει στις αναµνήσεις µας,
στη µνήµη µας, καλά κλειδωµένη στην πληµµυρισµένη από
έρωτα καρδιά µας. Μια ανατριχίλα περιτριγύρισε την αύρα
του, ένα ρίγος διαπέρασε το κορµί του. Είχε ανάγκη να πιει
κάτι δυνατό. Τα βήµατά του τον οδήγησαν στη βιβλιοθήκη
—χώρος καθαρά προσωπικός, βιβλία, έγγραφα και σκέψεις
αρχειοθετηµένες. Και τα συναισθήµατα στο συρτάρι. Γέµισε το ποτήρι του µε ένα ποτό που µόνο εκείνος ήξερε να
απολαµβάνει. Τίποτα καλύτερο από ένα ρακόµελο — φάρµακο στο σώµα, βάλσαµο στην ψυχή.
«Τελικά, µου φαίνεται πως θα ανάψω το τζάκι, χρειάζοµαι τη συντροφιά του απόψε…»
Με κινήσεις µεταξύ πράξης και απραξίας άναψε το
τζάκι. Κάθισε ύστερα στην πολυθρόνα του, για να απολαύσει τον τρελό χορό της φλόγας και να ηρεµήσει µε τη µοναδικότητα των χρωµάτων της. Είχε συντροφιά τις σκέψεις
του παρελθόντος, τις όµορφες µνήµες. Έτσι, γλυκά, δίχως
να το καταλάβει, αποκοιµήθηκε, σ’ έναν ύπνο ήπιο αυτή τη
φορά. Στα χείλη του σαν να χαράχτηκε ένα αµυδρό χαµόγελο. Την ονειρευόταν πάλι, του χαµογελούσε.
Ο διαπεραστικός ήχος του κουδουνιού ξύπνησε αµέσως τον
Κυριάκο από τον λήθαργο στον οποίο είχε πέσει. Το όνειρο
— 15 —
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έσβησε µεµιάς και οι σκέψεις του παρελθόντος διακόπηκαν
απότοµα. Ούτε που κατάλαβε ότι είχε ξηµερώσει, η κακοκαιρία είχε κοπάσει και ο ουρανός είχε πάρει µια χρυσοκίτρινη απόχρωση. Σηκώθηκε βαριεστηµένα να ανοίξει την
πόρτα, η Αργυρώ δεν είχε έρθει ακόµα. Σήµερα θα ερχόταν
η βοηθός του γιατρού, για το παιδί. Με το που άνοιξε την
πόρτα η µατιά του συνάντησε δυο µελί καταρράκτες, αρκετά γνώριµους για εκείνον, που τον παρέσυραν στα αποκαΐδια του παρελθόντος και πάλι.
«∆εν είναι δυνατόν! Γιατί, Θεέ µου, µε βάζεις σε αυτήν τη
δοκιµασία ξανά;» σκέφτηκε.
Ήταν ο ίδιος µάρτυρας στο δράµα που βίωνε, η ζωή
µέχρι τώρα του είχε δείξει το σκληρό πρόσωπό της, δυο
φορές. Αυτά τα µάτια κάτι του θύµιζαν, τα είχε ξαναδεί.
«Γιατί σήµερα εµφανίστηκαν ξανά µπροστά µου;» αναρωτήθηκε. «Γιατί αυτή την ηµέρα; 23 ∆εκεµβρίου. Όπως τότε.»
Η Αγγελική τον επανέφερε απότοµα στην πραγµατικότητα.
«Καληµέρα σας, κύριε Μαυράκη. Είµαι η Αγγελική Δασκαλογιαννάκη, η βοηθός του γιατρού Ιακώβου από το
Ίδρυµα.»
Ο Κυριάκος αιφνιδιάστηκε. Της απηύθυνε ένα τυπικό
καληµέρα, δείχνοντάς της µε τη µατιά του την ξύλινη πόρτα
που οδηγούσε στο γραφείο του. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν σ’ αυτό το δωµάτιο που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει
το ησυχαστήριό του. Ο Κυριάκος άναψε το τσιγάρο του.
«Δασκαλογιαννάκη είπατε; Βαστάτε από Κρήτη; Συντοπίτες, λοιπόν!»
«Από Κρήτη κατάγοµαι, αλλά ζω χρόνια στην Αθήνα.
Εσείς;»
«Κι εγώ από Κρήτη κατάγοµαι, πάνε χρόνια όµως που
έχω να αναπνεύσω τον αέρα της. Εσείς µου τον θυµίσατε.»
Αφού κάθισαν στον αναπαυτικό καναπέ, ζήτησε από τη γυ— 16 —
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ναίκα να του εκθέσει όλα τα προβλήµατα που έχουν τα
άτοµα µε αυτισµό και πώς θα έπρεπε να αντιµετωπίσουν την
κόρη του. Όση ώρα µιλούσαν απέφευγε να την κοιτάξει στα
µάτια, αισθανόταν ήδη περίεργα µαζί της. Η Αγγελική, από
την άλλη, είχε πρωτοδεί την Ελπίδα στο ιατρείο του κυρίου
Ιακώβου και οµολογουµένως την κέρδισε αµέσως.
«Θα προσπαθήσω να µην σας κουράσω», του είπε. «Θα
είµαι σύντοµη και περιεκτική. Δε σας κρύβω πως πρέπει να
είστε περήφανοι για αυτό το ιδιαίτερο και χαριτωµένο πλάσµα. Πρέπει δε να σας οµολογήσω ότι παρά την ιδιαιτερότητά της µπορεί να ζήσει µε την κατάλληλη συµπεριφορά
σαν όλους τους µη αυτιστικούς ανθρώπους.»
Ο Κυριάκος, άθελα του, ξέσπασε σε νευρικά γέλια ζητώντας συγγνώµη από τη γιατρό. Αισθάνθηκε ότι τον ειρωνευόταν.
«Τι ακριβώς εννοείτε, γιατρέ; Ότι το παιδί µου δεν έχει
τίποτα και µπορεί να συµπεριφερθεί όπως όλα τα άλλα φυσιολογικά παιδιά;»
«Ηρεµήστε και ακούστε µε µε προσοχή. Είπατε πριν όπως
όλα τα φυσιολογικά παιδιά. Η αλήθεια είναι πως έχει κάποιες
ιδιαιτερότητες, όµως είναι ικανό παιδί. Αυτό το τρυφερό πλασµατάκι θέλει απλά αγάπη και ανεξάντλητη υποµονή. Όσο
και να σας φαντάζει γολγοθάς, στην πραγµατικότητα δεν
είναι, αρκεί να την αποδεχτείτε. Αυτά τα ιδιαίτερα παιδιά
είναι τα “εκλεκτά” του Θεού, κάποιος λόγος υπάρχει για την
ύπαρξή τους.»
«Τι ακριβώς θέλετε να πείτε, δεσποινίς Δασκαλογιαννάκη; Ώρα είναι τώρα να µου πείτε ότι πρέπει να αισθανόµαστε και τυχεροί που ήρθε στη ζωή µας ένα άρρωστο και
γεµάτο προβλήµατα παιδί. Δε λέω, η κόρη µας είναι τα
πάντα για εµάς, όλη µας η ζωή µας, αλλά…»
Η Αγγελική τον διέκοψε αρκετές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησής τους. Ήξερε από την αρχή της συνεργασίας τους ότι τίποτα δε θα ήταν εύκολο. Πρώτο βήµα και
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αρχικός σκοπός της —πριν τη µικρή— ήταν να πείσει
πρώτα τους γονείς να δεχθούν το παιδί τους έτσι όπως ήταν.
Για να το επιτύχει αυτό έπρεπε να γίνει κάποιες φορές
αδιάλλακτη και σκληρή.
«Κύριε Μαυράκη, αναρωτηθήκατε ποτέ σ’ αυτή τη σύντοµη πορεία µας στη ζωή γιατί δεν υπάρχουν µόνο εύκολα
µονοπάτια για να διαβούµε; Γιατί υπάρχουν κι άλλα που
είναι κακοτράχαλα και δύσβατα; Όπως αυτό που βιώνετε
κάθε µέρα µε το παιδί. Ίσως η κατάσταση της Ελπίδας να
γίνει η αιτία που θα σας κάνει καλύτερο άνθρωπο, που θα
σας ωθήσει να νοιάζεστε και για άλλους ανθρώπους. Αν
σκεφτείτε καθηµερινά ότι αναλωνόµαστε σε πράγµατα
ανούσια, θα συµφωνήσετε µαζί µου.
»Ο Θεός µάς θέλει ταπεινόφρονες, απλούς. Εµείς τι κάνουµε; Γινόµαστε υπερόπτες µε µόνη φιλοδοξία να αποκτήσουµε χρήµατα. Γι’ αυτό σας είπα πιο πριν ότι τα παιδιά
αυτά είναι θεία δώρα. Γιατί κάνουµε αναθεωρήσεις στη ζωή
µας και συνειδητοποιούµε τις χαρές, τις αξίες, τις µαταιότητές της. Ζυγίσουµε τις καταστάσεις και διαπιστώνουµε
πού γέρνει η ζυγαριά της ζωής µας, σε αυτά που µας δίνει ή
σε αυτά που µας παίρνει;
»Ο αυτισµός ναι µεν είναι µια σοβαρή νευροψυχιατρική
διαταραχή που θα τη συντροφεύει σε όλη της τη ζωή, αλλά
µέσα από µελέτες έχουµε καταλήξει ότι τα άτοµα αυτά µπορούν να βελτιωθούν µε την κατάλληλη θεραπευτική και εκπαιδευτική αντιµετώπιση. Γι’ αυτό άλλωστε είµαι κι εγώ
εδώ σήµερα, για να βοηθήσω το κοριτσάκι σας. Θα την κάνουµε όλοι µαζί να µάθει να ζει µια σχεδόν φυσιολογική
ζωή. Έχετε ακούσει βέβαια πως όλα τα πράγµατα στη ζωή
γίνονται για κάποιο λόγο, τίποτα δεν είναι τυχαίο.»
«Σας διαβεβαιώνω και επιτρέψτε µου να σας πω ότι
αυτό το γνωρίζω καλύτερα από όλους», αντείπε έντονα ο
Κυριάκος.
«Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σας έχει πληγώσει τόσο
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βαθιά και τι σταυρό κουβαλάτε, αλλά υποψιάζοµαι πως δεν
είναι µόνο η Ελπίδα. Το διαισθάνοµαι, το νιώθω, το βλέπω
στα µάτια σας.
»Αυτό που προσπαθώ εδώ και ώρα να σας πω είναι ότι
όλες οι δοκιµασίες και οι δυσκολίες που έρχονται στον
δρόµο µας έρχονται για κάποιο λόγο. Έχουν τον σκοπό τους.
Εµείς θα πρέπει να ανασύρουµε έγκαιρα τη δύναµη που
όλοι κρύβουµε µέσα µας και να τη µετατρέπουµε σε αγάπη.
Αυτό θα µας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πιο δηµιουργικούς, πιο δυνατούς.»
«Δεν έχεις ιδέα για το τι σε περιµένει στη ζωή, νεαρή
µου…» κάτι πήγε να της πει, αλλά διέκοψε απότοµα τη συζήτηση. «∆εν έχει νόηµα», σκέφτηκε.
«Δεν είστε ο µόνος άνθρωπος που δοκιµάζεται, πιστέψτε
µε, έχουν δει πολλά τα µάτια µου, λόγω του επαγγέλµατός
µου, κι έχω έρθει αντιµέτωπη µε πολύ πιο δύσκολα περιστατικά…» του απάντησε επιθετικά και κοφτά η Αγγελική,
και οµολογουµένως τον ξάφνιασε αυτή η απότοµη αλλαγή
στη συµπεριφορά της.
«Ναι, σίγουρα δεν είµαι ο µόνος, αλλά ο καθένας δίνει
βαρύτητα στο δικό του προσωπικό πρόβληµα, δεσποινίς
µου. Κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει την πίκρα που κουβαλάει ο καθένας από εµάς… παρά µονάχα ο ίδιος.»
Η ατµόσφαιρα ήταν ήδη αρκετά ηλεκτρισµένη. Τα βλέµµατά τους συναντήθηκαν αρκετές φορές µε συµπόνια σαν
κάποιες αόρατες αµαρτίες να τους βάραιναν. Ξαφνικά ένιωσαν σαν να ισορροπούσαν στο ίδιο σχοινί, αισθάνθηκαν την
ανάγκη να πιαστούν ο ένας από το χέρι του άλλου για να
µην… πέσουν. Περίεργο. Η γνωριµία τους µετρούσε µόνο
λίγα λεπτά. Ο Κυριάκος κατάφερε να σπάσει, αν και απότοµα, τη στιγµή της αµηχανίας τους, γιατί δεν µπορούσε να
µιλήσει άλλο σήµερα, άλλωστε είχε περάσει µια πολύ δύσκολη νύχτα.
«Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, δεσποινίς; Με συγχω— 19 —
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ρείτε, αλλά έχω αργήσει, έπρεπε να ήµουν ήδη στο γραφείο
µου.»
«Αν και νοµίζω πως σας έχω κουράσει, θέλω να σας πω
κάτι τελευταίο. Η ζωή, αν έχετε ακουστά, είναι ωραία και θα
πρέπει να δράττουµε το κάθε της λεπτό σαν να είναι το τελευταίο, γιατί είναι µοναδικό. Δεν έχουµε πάντα αυτό που
θέλουµε και αγαπάµε. Γι’ αυτό οφείλουµε να θέλουµε και να
αγαπάµε αυτό που έχουµε. Τόσο απλά. Μάθετε να ζείτε µε
αυτό που έχετε και πιστέψτε µε, η απώλεια είναι ό,τι χειρότερο. Αν το αναλογιστείτε…»
Ο Κυριάκος τραντάχτηκε από τα λόγια της ψυχολόγου
και ξέσπασε.
«Δεν αντέχω να βλέπω την κόρη µου να υποφέρει, να αισθάνεται διαφορετική. Είναι έξυπνη και το καταλαβαίνει.
Θα ήθελα να είναι όπως όλα τα παιδιά.»
«Μα είναι! Απλώς έχει τις ιδιαιτερότητές της. Εσείς µε
το να κλείνεστε στον εαυτό σας, όπως µου είπατε, να µη
βγαίνετε από το σπίτι, να µη διασκεδάζετε είναι σαν να αρνείστε την ίδια τη ζωή. Δε θα καταφέρετε απολύτως τίποτα.
Η θλίψη κάποια στιγµή θα σας τραβήξει µέσα της σαν κινούµενη άµµος, κι όταν θα αποφασίσετε να ανασυρθείτε,
για να σωθείτε απ’ αυτήν, θα είναι πλέον αργά, θα έχετε
γίνει άλλος άνθρωπος.»
Ο Κυριάκος αντιλήφθηκε πολύ καλά ποιο ήταν το νόηµα
των όσων τού είχε πει η Αγγελική, αλλά κι εκείνη έπρεπε
επιτέλους να τον ταρακουνήσει. Ένιωσε µάλιστα κάπως
άβολα που του µίλησε µε σκληρή γλώσσα. Όµως έπρεπε να
τον κάνει να καταλάβει κάποια πράγµατα που αφορούσαν
την Ελπίδα. Τόλµησε να του ζητήσει µια τυπική συγγνώµη,
αυτό την έκανε να αισθανθεί κάπως καλύτερα. Αν και
κοφτή, χωρίς ενοχές, ήταν µια ουσιαστική συγνώµη για τον
τρόπο που του µίλησε. Σαφώς την έκανε να νιώσει πιο ανακουφισµένη.
Θεωρούσε πως, όσο ήπια έπρεπε να προχωρήσει, µε
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αργά βήµατα, υποµονετικά µε τη µικρή, άλλο τόσο σκληρά
έπρεπε να φερθεί στους γονείς. Δυστυχώς είναι αναγκαίο να
ενεργεί έτσι µερικές φορές. Είναι ο µόνος τρόπος να τους
κάνει να βγουν από το εικονικό κλουβί τους και να δουν την
πραγµατικότητα όπως είναι στ’ αλήθεια.
Εκείνος τη δέχτηκε, µολονότι της απάντησε µονολεκτικά
και ξερά: «Δεκτή». Τα επόµενα λεπτά τής επισήµανε πως ο
γιατρός Ιακώβου τού είχε µιλήσει µε τα καλύτερα λόγια για
το άτοµό της.
«Είστε κυριολεκτικά το δεξί του χέρι. Σας περιγράφει ως
πολύ ικανή και υποµονετική µε τα παιδιά, είστε αξιέπαινη.
Το ίδιο, βέβαια, ελπίζω να κάνετε και µε το δικό µου παιδί»,
είπε χαριτολογώντας, για να ελαφρύνει λίγο την ατµόσφαιρα.
Εκείνη τον διαβεβαίωσε ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι της.
«Αγαπώ τη δουλειά µου και πολύ περισσότερο τα παιδιά. Σας το υπόσχοµαι. Θα εργαστώ σκληρά, όµως χρειάζεται και µια βοήθεια από όλους όσοι ζουν σ’ αυτό το σπίτι.
Απαιτείται η συνεργασία και η αµοιβαία εµπιστοσύνη.»
«Σύµφωνοι, δεσποινίς. Θα κάνουµε το καλύτερο για τη
µικρή.»
«Να µια καλή αρχή, όχι “δεσποινίς”, αλλά σκέτο Αγγελική.»
«Πολύ ωραία, λοιπόν, και για εσάς Κυριάκος και όχι κύριος Μαυράκης. Καλή συνέχεια και ό,τι χρειαστείτε θα είµαι
πάντα στη διάθεσή σας.»
Ο Κυριάκος, που προηγουµένως την είχε ενηµερώσει ότι
είχε αργήσει πολύ για τη δουλειά του, της έκανε µια ελαφριά υπόκλιση κι έφυγε βιαστικά!
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