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Τι είναι τα όρια; 
 





 

 

 Âˆ‹Î·ÈÔ 1 

Μια μέρα σε μια ζωή χωρίς όρια 

6:00 π.μ. 

Το ξυπνητήρι κουδούνισε θυμωμένο. Με βλέμμα θολό από τον 

ελάχιστο ύπνο, η Σέρι έκλεισε τον θορυβώδη εισβολέα, άναψε 

τη λάμπα του κομοδίνου και ανακάθισε στο κρεβάτι. Κοιτάζο-

ντας τον τοίχο χωρίς να εστιάζει το βλέμμα πουθενά, προσπά-

θησε να προσανατολιστεί. 

Γιατί με τρομάζει αυτή η μέρα; Κύριε, εσύ δεν ήσουν που μου 

υποσχέθηκες μια ζωή γεμάτη χαρά; 

Τότε, καθώς το μυαλό της άρχισε να ξαραχνιάζει, η Σέρι 

θυμήθηκε την αιτία του φόβου της: τη συνάντηση, στις 4:30 

μ.μ., με τη δασκάλα του Τοντ, της τρίτης δημοτικού. Θυμήθηκε 

ξανά το τηλεφώνημα: «Σέρι, η Τζιν Ράσελ είμαι. Μήπως θα 

μπορούσαμε να τα πούμε από κοντά για τις επιδόσεις του Τοντ 

και τη… συμπεριφορά του;» 

Ο Τοντ δεν μπορούσε να καθίσει ακίνητος ούτε στιγμή και 

να ακούσει τους δασκάλους του. Δεν άκουγε ούτε τη Σέρι ούτε 

τον Γουόλτ. Ο Τοντ ήταν ένα παιδί με ισχυρή θέληση και εκείνη 

δεν ήθελε να κάμψει το ηθικό του. Άλλωστε, αυτό δεν ήταν το 

πιο σημαντικό; 
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Εντάξει, δεν έχω χρόνο για να ανησυχώ για όλα αυτά, μονο-

λόγησε η Σέρι, σηκώνοντας το τριανταπεντάχρονο κορμί της 

από το κρεβάτι και περπατώντας ως την ντουζιέρα. Αρκετά 

προβλήματα έχω για να με κρατούν απασχολημένη όλη μέρα. 

Κάτω από το ντους, ο νους της Σέρι ανέβασε ταχύτητα. 

Άρχισε να καταγράφει νοητά το πρόγραμμα της ημέρας.  

Ο Τοντ, εννέα ετών, και η Έιμι, έξι, θα αρκούσαν ακόμη κι αν 

δεν ήταν εργαζόμενη μητέρα. 

Για να δούμε, λοιπόν… Φτιάχνω πρωινό, πακετάρω δύο 

γεύματα και ράβω το κοστούμι της Έιμι για το θεατρικό στο σχο-

λείο. Αυτό θα είναι ζόρικο – να τελειώσω το κοστούμι πριν την 

πάρει το σχολικό στις 7:45 π.μ. 

Η Σέρι μετάνιωσε για τη χθεσινή νύχτα. Είχε προγραμματί-

σει να ασχοληθεί τότε με το κοστούμι της Έιμι, αξιοποιώντας τα 

ταλέντα της για να κάνει ξεχωριστή τη μέρα της κορούλας της. 

Αλλά είχε δεχτεί μια απροσδόκητη επίσκεψη από τη μητέρα της. 

Οι καλοί τρόποι υπαγόρευαν να τη δεχτεί ως καλή οικοδέσποι-

να, κι έτσι άλλη μια βραδιά πήγε χαμένη. Οι αναμνήσεις από τις 

προσπάθειες που έκανε να εξοικονομήσει χρόνο δεν ήταν ευχά-

ριστες. 

Προσπαθώντας να κρατήσει διπλωματική στάση, η Σέρι  

είπε με τρόπο στη μητέρα της: «Δεν φαντάζεσαι πόσο μου αρέ-

σουν οι αναπάντεχες επισκέψεις σου, μαμά! Αλλά θα σε πείραζε 

να ράβω το κοστούμι της Έιμι όσο μιλάμε;» Η Σέρι ζάρωσε, μα-

ντεύοντας την αντίδραση της μητέρας της.  

«Σέρι, το ξέρεις ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα 

σου αποσπούσε χρόνο από τη φροντίδα της οικογένειάς σου». 

Η μητέρα της Σέρι, χήρα εδώ και δώδεκα χρόνια, είχε ανυψώσει 

τη χηρεία της στο επίπεδο του μαρτυρίου. «Εννοώ, από τότε 

που πέθανε ο πατέρας σου, οι μέρες μου είναι τόσο άδειες. Ακό-

μη μου λείπει η οικογένειά μας. Πώς θα μπορούσα να τη στερή-

σω από σένα;» 
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Πάω στοίχημα ότι θα σου βρω τρόπο, σκέφτηκε η Σέρι. 

«Γι’ αυτό και καταλαβαίνω γιατί δεν έρχεστε πια συχνά με 

τον Γουόλτ και τα παιδιά για να με δείτε. Πώς να είμαι εγώ κα-

λή παρέα; Εγώ δεν είμαι παρά μια μοναχική γριά γυναίκα που 

αφιέρωσε όλη της τη ζωή στα παιδιά της. Ποιος θα ήθελε να 

περάσει χρόνο μαζί μου;» 

«Όχι, μαμά, όχι, όχι, όχι!» η Σέρι έσπευσε να μπει στο συ-

ναισθηματικό μενουέτο που χόρευε με τη μαμά της εδώ και 

δεκαετίες. «Δεν εννοούσα αυτό σε καμία περίπτωση! Θέλω να 

πω, είναι τόσο όμορφο που έρχεσαι εδώ. Ένας Θεός ξέρει, με 

το πρόγραμμά μας, πόσο πιο συχνά θα θέλαμε να σε επισκε-

πτόμαστε, αλλά απλώς δεν τα καταφέρνουμε. Γι’ αυτό χαίρο-

μαι τόσο πολύ που πήρες εσύ την πρωτοβουλία!» Κύριε, μη με 

κατακεραυνώσεις γι’ αυτό το μικρό ψεματάκι, προσευχήθηκε 

σιωπηλά. 

«Για να πω την αλήθεια, μπορώ να ράψω το κοστούμι  

οποιαδήποτε άλλη στιγμή», είπε η Σέρι. Συγχώρα με και γι’ αυτό 

το ψέμα. «Λοιπόν; Να βάλω καφεδάκι;» 

Η μητέρα της αναστέναξε. «Εντάξει, αν επιμένεις. Αλλά 

απεχθάνομαι τη σκέψη ότι καταχρώμαι τον χρόνο σου». 

Η επίσκεψη κράτησε μέχρι αργά τη νύχτα. Όταν πια έφυγε 

η μητέρα της, η Σέρι τα είχε παίξει τελείως, αλλά το δικαιολό-

γησε στον εαυτό της. Τουλάχιστον βοήθησα να γίνει η μοναχική 

της μέρα λίγο πιο χαρούμενη. Τότε, μια ενοχλητική φωνούλα 

μίλησε μέσα της. Αν βοήθησες τόσο πολύ, γιατί εξακολουθούσε 

να μιλάει για τη μοναξιά της όταν έφευγε; Προσπαθώντας να 

αγνοήσει αυτήν τη σκέψη, η Σέρι έπεσε για ύπνο. 

6:45 π.μ. 

Η Σέρι επέστρεψε στο παρόν. «Δεν ωφελεί να κλαίω για τον 

χαμένο χρόνο, υποθέτω», μουρμούρισε μόνη της καθώς πάσχιζε 

να κλείσει το φερμουάρ της μαύρης λινής φούστας της. Το αγα-
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πημένο της ταγιέρ, όπως και πολλά άλλα εδώ και καιρό, είχε 

αρχίσει να τη στενεύει υπερβολικά. Πάχος της μέσης ηλικίας 

από τώρα; σκέφτηκε. Αυτή τη βδομάδα, πρέπει να αρχίσω δίαιτα 

και γυμναστική. 

Η επόμενη ώρα ήταν, ως συνήθως, καταστροφή. Τα παιδιά 

γκρίνιαζαν που έπρεπε να σηκωθούν από το κρεβάτι και ο Γουόλτ 

παραπονιόταν: «Μα γιατί είναι τόσο δύσκολο να καθίσουν τα 

παιδιά στο τραπέζι στην ώρα τους;» 

7:45 π.μ. 

Σαν από θαύμα, τα παιδιά πρόλαβαν να επιβιβαστούν στα σχο-

λικά τους, ο Γουόλτ έφυγε για τη δουλειά και η Σέρι βγήκε και 

κλείδωσε την εξώπορτα πίσω της. Πήρε μια βαθιά ανάσα και 

προσευχήθηκε σιωπηλά: Κύριε, δεν ανυπομονώ καθόλου για τη 

σημερινή μέρα. Δώσε μου κάτι για να ελπίζω. Μέσα στο αυτοκί-

νητό της, ολοκλήρωσε το μακιγιάζ της εκμεταλλευόμενη τον 

χρόνο που σταματούσε στα φανάρια. Κύριε, σ’ ευχαριστώ για τα 

ατελείωτα κόκκινα φανάρια. 

8:45 π.μ. 

Mπαίνοντας τρεχάτη στις Επιχειρήσεις ΜακΆλιστερ όπου 

εργαζόταν ως διευθύντρια προσωπικού, η Σέρι έριξε μια μα-

τιά στο ρολόι της. Είχε αργήσει μόνο λίγα λεπτά. Ίσως οι συ-

νάδελφοί της είχαν πια καταλάβει ότι η αργοπορία ήταν τρό-

πος ζωής για εκείνη και κανείς δεν προσδοκούσε να έρχεται 

στην ώρα της. 

Έκανε λάθος. Είχαν αρχίσει την εβδομαδιαία τους συνά-

ντηση χωρίς εκείνη. Η Σέρι προσπάθησε να μπει νυχοπατώντας 

χωρίς να την πάρουν είδηση, αλλά όλα τα μάτια καρφώθηκαν 

πάνω της καθώς πάσχιζε να καθίσει στη θέση της. Κοιτάζοντας 

τριγύρω, έσκασε ένα φευγαλέο χαμόγελο και μουρμούρισε κάτι 

σχετικά με «το τρελό μποτιλιάρισμα». 
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11:59 π.μ. 

Το υπόλοιπο πρωινό της Σέρι εξελίχτηκε αρκετά καλά. Χαρι-

σματική στην υπεράσπιση των άλλων και στην επίλυση προ-

βλημάτων, η Σέρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο προσωπικό 

που υπηρετούσε και πολύτιμο κεφάλαιο για την εταιρεία 

ΜακΆλιστερ. Το μοναδικό πρόβλημα προέκυψε ακριβώς πριν 

από το μεσημεριανό γεύμα. 

Χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου της. «Σέρι Φίλιπς». 

«Σέρι, ευτυχώς που σε πρόλαβα! Δεν ξέρω τι θα έκανα αν 

είχες βγει για μεσημεριανό!» Αναγνώρισε τη φωνή χωρίς καμία 

αμφιβολία. Η Σέρι γνώριζε τη Λόις Τόμσον από το δημοτικό.  

Η Λόις ήταν εύθραυστη, μονίμως αγχωμένη και, καθώς φαινό-

ταν, πάντα σε κρίση. Η Σέρι προσπαθούσε να είναι διαθέσιμη 

για τη Λόις, να «της στέκεται». Αλλά η Λόις δεν το ανταπέδιδε 

ποτέ. Όταν η Σέρι, περιστασιακά, έκανε λόγο για τις δικές της 

δυσκολίες, η Λόις είτε μετέφερε το θέμα της συζήτησης πάλι 

στον εαυτό της είτε, για κάποιον λόγο, έπρεπε να φύγει. 

Η Σέρι αγαπούσε ειλικρινά τη Λόις και ανησυχούσε για τα 

προβλήματά της, αλλά ταυτόχρονα δυσανασχετούσε με την 

ανισορροπία στη σχέση τους. Όπως πάντα, η Σέρι ένιωθε ένο-

χη όταν αναλογιζόταν τον θυμό της για τη Λόις. Ως χριστιανή, 

γνώριζε την αξία που απέδιδε η Αγία Γραφή στην αγάπη και τη 

βοήθεια προς τον πλησίον. Πάλι τα ίδια, μονολογούσε. Βάζω 

τον εαυτό μου πάνω από τους άλλους. Σε παρακαλώ, Κύριε, 

κάνε να προσφέρω αβίαστα στη Λόις και να μην είμαι τόσο  

εγωκεντρική. 

Η Σέρι ρώτησε: «Τι τρέχει, Λόις;» 

«Είναι φρίκη, η απόλυτη φρίκη», είπε η Λόις. «Σήμερα η Αν 

πήρε αποβολή από το σχολείο, αρνήθηκαν την προαγωγή στον 

Τομ και το αμάξι μου έμεινε στην εθνική οδό!» 

Εμένα, πάλι, έτσι είναι η ζωή μου κάθε μέρα! συλλογίστηκε 

η Σέρι, νιώθοντας την αγανάκτηση να φουντώνει μέσα της.  
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Ωστόσο, είπε μόνο: «Αχ, καημένη μου Λόις! Και πώς τα βγάζεις 

πέρα με όλα αυτά;» 

Η Λόις με πολλή χαρά απάντησε στην ερώτηση της Σέρι με 

κάθε λεπτομέρεια – με τόση λεπτομέρεια, μάλιστα, που η Σέρι 

έχασε μισό από το διάλειμμά της για φαγητό παρηγορώντας τη 

φίλη της. Τέλος πάντων, σκέφτηκε, το φαστ φουντ είναι καλύτε-

ρο από την αφαγία. 

Όσο περίμενε να παραλάβει το μπέργκερ κοτόπουλου στο 

αυτοκίνητό της, η Σέρι σκεφτόταν τη Λόις. Αν το ότι την ακούω, 

την παρηγορώ και τη συμβουλεύω έπιανε τόπο όλα αυτά τα χρό-

νια, μπορεί και να άξιζε τον κόπο. Αλλά η Λόις κάνει σήμερα τα 

ίδια λάθη που έκανε πριν από είκοσι χρόνια. Γιατί το κάνω αυτό 

στον εαυτό μου; 

4:00 μ.μ. 

Το απόγευμα της Σέρι πέρασε χωρίς σημαντικά γεγονότα. Κα-

θώς έβγαινε από το γραφείο της για να πάει στη συνάντηση με 

τη δασκάλα, ο προϊστάμενός της, ο Τζεφ Μόρλαντ, της έκοψε 

τη φόρα. 

«Χαίρομαι που σε πρόλαβα, Σέρι», της είπε. Επιτυχημένο 

στέλεχος των Επιχειρήσεων ΜακΆλιστερ, ο Τζεφ μπορούσε να 

καταφέρει τα πάντα. Μόνο που ο Τζεφ συχνά χρησιμοποιούσε 

άλλους ανθρώπους για να «καταφέρνει τα πάντα». Η Σέρι ετοι-

μάστηκε να ακούσει για άλλη μια φορά το γνωστό στιχάκι από 

το ίδιο παλιό τροπάριο. «Άκου, με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος», 

είπε ο Τζεφ. «Μόλις έστειλα στο μέιλ σου ένα προσχέδιο της 

παρουσίασής μου για τη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας. 

Χρειάζεται μόνο να το ξαναγράψεις σε μερικά σημεία και να 

κάνεις μια επιμέλεια. Και πρέπει αύριο να τη μοιράσω την πα-

ρουσίαση στην εκτελεστική ομάδα για έναν πρώτο έλεγχο. Αλ-

λά είμαι βέβαιος ότι δεν θα σου είναι πρόβλημα να ρίξεις μια 

γρήγορη ματιά». Της χαμογέλασε για να την καλοπιάσει. 
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Η Σέρι πανικοβλήθηκε. Οι ανάγκες «επιμέλειας» του Τζεφ 

ήταν θρυλικές. Η Σέρι υπολόγιζε τουλάχιστον πέντε ώρες δου-

λειάς. Του έδωσα όλα τα δεδομένα που χρειαζόταν για την πα-

ρουσίασή του πριν από τρεις εβδομάδες, σκέφτηκε εξοργισμένη. 

Πότε θα πάψει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να με χρησιμοποιεί 

για να σώζει το δικό του τομάρι για τις δικές του προθεσμίες; 

Έσπευσε να ανασυγκροτηθεί. «Φυσικά, Τζεφ. Κανένα πρόβλη-

μα. Χαρά μου να βοηθήσω. Τι ώρα το χρειάζεσαι;» 

«Στις εννιά θα ήταν καλά. Και… σε ευχαριστώ, Σέρι. Είσαι 

πάντα η πρώτη σκέψη μου όταν πνίγομαι. Είσαι τόσο αξιόπι-

στη». Ο Τζεφ έκανε μεταβολή κι έφυγε. 

Αξιόπιστη… πιστή… υπεύθυνη, σκέφτηκε η Σέρι. Πάντα  

έτσι με περιγράφουν όσοι θέλουν κάτι από μένα. Λες και περι-

γράφουν ένα καλό μουλάρι. Ξαφνικά η ενοχή χτύπησε και πάλι. 

Ορίστε, πάλι με πνίγει η αγανάκτηση. Κύριε, βοήθησέ με «να αν-

θίζω όπου με σπέρνουν». Αλλά βαθιά μέσα της διαπίστωσε ότι 

ευχόταν να γινόταν να τη μεταφυτεύσουν σε άλλη γλάστρα. 

4:30 μ.μ. 

Η Τζιν Ράσελ ήταν άξια δασκάλα, μια εκπαιδευτικός που κατα-

λάβαινε τις σύνθετες παραμέτρους πίσω από την προβληματική 

συμπεριφορά ενός παιδιού. Η συνάντηση με τη δασκάλα του 

Τοντ άρχισε όπως και πολλές ανάλογες συναντήσεις στο πα-

ρελθόν, χωρίς τον Γουόλτ. Ο πατέρας του Τοντ δεν μπόρεσε να 

φύγει νωρίτερα από τη δουλειά του κι έτσι οι δύο γυναίκες συ-

νομίλησαν μόνες. 

«Δεν είναι κακό παιδί, Σέρι», τη διαβεβαίωσε η κυρία Ράσελ. 

«Ο Τοντ είναι ένα έξυπνο, δραστήριο παιδί. Όταν κάτι τον ενδια-

φέρει, είναι από τα πιο απολαυστικά παιδιά στην τάξη του». 

Η Σέρι περίμενε την κεραμίδα. Μπες στο ψητό, Τζιν. Έχω 

ένα «προβληματικό παιδί», σωστά; Και λοιπόν; Έχω και μια 

«προβληματική ζωή» που πάει πακέτο. 
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Η δασκάλα διαισθάνθηκε τη δυσφορία της Σέρι και συντό-

μευσε. «Το πρόβλημα είναι ότι ο Τοντ δεν ανταποκρίνεται καλά 

στα όρια. Για παράδειγμα, την ώρα των εργασιών, όταν τα παι-

διά ασχολούνται με ατομικά πρότζεκτ, ο Τοντ έχει μεγάλη δυ-

σκολία. Σηκώνεται από το θρανίο του, παρενοχλεί τα άλλα παι-

διά και μιλάει ακατάπαυστα. Όταν του επισημαίνω ότι η συμπε-

ριφορά του είναι ανάρμοστη, εξοργίζεται και γίνεται ισχυρο-

γνώμων». 

Η Σέρι ένιωσε ότι έπρεπε να υπερασπιστεί τον μονάκριβο 

γιο της. «Μήπως ο Τοντ έχει πρόβλημα ελλειμματικής προσο-

χής ή είναι υπερκινητικός;» 

Η κυρία Ράσελ έγνεψε αρνητικά κουνώντας το κεφάλι.  

«Όταν η δασκάλα του Τοντ στη δευτέρα δημοτικού αναρωτή-

θηκε για το ίδιο θέμα πέρυσι, το ψυχολογικό τεστ απέκλεισε 

κάτι τέτοιο. Ο Τοντ είναι προσηλωμένος στην εργασία του, και 

πολύ μάλιστα, όταν τον ενδιαφέρει το θέμα. Ψυχολόγος δεν 

είμαι, αλλά μου φαίνεται ότι απλώς δεν έχει συνηθίσει να υπα-

κούει σε κανόνες». 

Τώρα η Σέρι αντιδρούσε αμυντικά όχι σε ό,τι αφορούσε τον 

Τοντ, αλλά για τον εαυτό της. «Εννοείτε ότι υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα στο σπίτι;» 

Η κυρία Ράσελ φάνηκε να νιώθει κάπως άβολα. «Όπως  

είπα, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Ξέρω μόνο ότι στην τρίτη δημο-

τικού τα περισσότερα παιδιά αντιστέκονται στους κανόνες. Αλ-

λά ο Τοντ είναι εκτός συναγωνισμού. Κάθε φορά που του λέω 

να κάνει κάτι που δεν θέλει να κάνει, ξεσπάει ο Τρίτος Παγκό-

σμιος πόλεμος. Κι επειδή όλα τα νοητικά και γνωστικά τεστ 

βγαίνουν φυσιολογικά, αναρωτιόμουν απλώς πώς είναι τα 

πράγματα στο σπίτι». 

Η Σέρι έπαψε πια να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά 

της. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της και έκλαψε, νιώ-

θοντας να την ισοπεδώνουν όλα. 
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Τελικά, το κλάμα της κόπασε. «Συγγνώμη… μάλλον αυτό 

ήρθε και προστέθηκε σε μια άσχημη μέρα». Η Σέρι ψαχούλεψε 

μέσα στην τσάντα της αναζητώντας μαντίλι. «Όχι, όχι, δεν είναι 

μόνο αυτό. Τζιν, πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αντιμετω-

πίζω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με τον Τοντ. Ο Γουόλτ κι εγώ 

πασχίζουμε σκληρά να τον κάνουμε να μας δίνει σημασία στο 

σπίτι. Όταν παίζουμε ή μιλάμε, ο Τοντ είναι ο πιο καταπληκτι-

κός γιος που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Αλλά κάθε φορά 

που πρέπει να τον κάνω να πειθαρχήσει, τα πείσματά του είναι 

περισσότερα από όσα μπορώ να διαχειριστώ. Έτσι, υποθέτω ότι 

δεν έχω λύσεις για σένα». 

Η Τζιν έγνεψε καταφατικά με αργές κινήσεις του κεφαλιού. 

«Στ’ αλήθεια με βοηθάει, Σέρι, να ξέρω ότι η συμπεριφορά του 

Τοντ αποτελεί πρόβλημα και στο σπίτι. Τουλάχιστον τώρα μπο-

ρούμε να τα βάλουμε κάτω οι δυο μας και να βρούμε μια λύση». 

5:15 μ.μ. 

Η Σέρι ένιωσε μια παράξενη αίσθηση ευγνωμοσύνης για το 

μποτιλιάρισμα της απογευματινής ώρας αιχμής. Τουλάχιστον 

εδώ δεν υπάρχει κάποιος που να με σέρνει από δω κι από κει, 

σκέφτηκε. Αξιοποίησε τον χρόνο για να προγραμματίσει τις 

επόμενες κρίσεις της: παιδιά, δείπνο, αναφορά του Τζεφ… και 

Γουόλτ. 

6:30 μ.μ. 

«Για τέταρτη και τελευταία φορά, το φαγητό είναι έτοιμο!»  

Η Σέρι απεχθανόταν τις φωνές, αλλά μόνο αυτές είχαν αποτέ-

λεσμα. Απ’ ό,τι φαινόταν, τα παιδιά και ο Γουόλτ πάντα έρχο-

νταν όποτε ήθελαν εκείνοι. Τις περισσότερες φορές, το δείπνο 

είχε κρυώσει όταν εμφανιζόταν και ο τελευταίος. 

Η Σέρι δεν είχε ιδέα ποιο ήταν το πρόβλημα. Ήξερε ότι δεν 

ήταν το φαγητό γιατί ήταν καλή μαγείρισσα. Άλλωστε, όταν 
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κάθονταν στο τραπέζι, όλοι καταβρόχθιζαν τα πάντα μέσα σε 

δευτερόλεπτα. 

Όλοι εκτός από την Έιμι. Βλέποντας την εξάχρονη κόρη 

της να κάθεται σιωπηλή, τσιμπολογώντας αφηρημένη το φαγη-

τό της, η Σέρι ένιωσε ξανά ανήσυχη. Η Έιμι ήταν ένα αξιαγάπη-

το, ευαίσθητο παιδί. Γιατί ήταν τόσο συνεσταλμένη; Η Έιμι δεν 

ήταν ποτέ εξωστρεφής. Προτιμούσε να περνάει τον χρόνο της 

διαβάζοντας, ζωγραφίζοντας ή απλώς με το να κάθεται στο  

υπνοδωμάτιό της και «να σκέφτεται διάφορα». 

«Τι είδους διάφορα, γλυκιά μου;» τη ρωτούσε η Σέρι. 

«Ε, διάφορα», ήταν η συνήθης απάντηση. Η Σέρι ένιωθε 

αποκλεισμένη από τη ζωή της κόρης της. Ονειρευόταν κουβέ-

ντες μεταξύ μητέρας και κόρης, διαλόγους «μεταξύ γυναικών», 

βόλτες για ψώνια. Αλλά η Έιμι είχε έναν μυστικό τόπο βαθιά 

μέσα της όπου δεν προσκαλούσε ποτέ κανέναν. Αυτό το απρό-

σιτο κομμάτι της καρδιάς της κόρης της η Σέρι λαχταρούσε να 

το αγγίξει. 

7:00 μ.μ. 

Στη μέση του δείπνου, κουδούνισε το κινητό της Σέρι. Θα το 

αφήσω να απαντήσει ο τηλεφωνητής, σκέφτηκε. Ο πολύτιμος 

χρόνος που περνάμε όλοι μαζί σαν οικογένεια είναι πια ελάχι-

στος. Τότε, λες και ήταν προγραμματισμένο, μια άλλη γνώριμη 

σκέψη άστραψε στο μυαλό της. Μπορεί να είναι κάποιος που με 

χρειάζεται. 

Όπως πάντα, η Σέρι υπάκουσε στη δεύτερη φωνή στο κε-

φάλι της και πετάχτηκε από το τραπέζι για να απαντήσει στο 

τηλέφωνο. Βυθίστηκε στην απογοήτευση όταν είδε το όνομα 

στην αναγνώριση κλήσεων. Τέλος πάντων, μιας και σηκώθηκα 

από το τραπέζι, σκέφτηκε, ας ξεμπερδεύουμε και με αυτό. 

«Ελπίζω να μη διακόπτω από κάτι», είπε η Φίλις Ρένφροου, 

η επικεφαλής των γυναικείων διακονιών στην εκκλησία. 
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«Φυσικά και δεν διακόπτεις από κάτι» είπε ψέματα η Σέρι. 

«Σέρι, κυριολεκτικά πνίγομαι», είπε η Φίλις. «Η Μάρτζι θα 

ήταν η συντονίστρια των δραστηριοτήτων μας στην “απόδρα-

ση” και τώρα μόλις ακύρωσε. Είπε κάτι για “προτεραιότητες στο 

σπίτι”. Τέλος πάντων, μπορείς να αναλάβεις εσύ;» 

Η «απόδραση». Η Σέρι είχε σχεδόν ξεχάσει ότι η ετήσια 

εκδρομή αναψυχής των γυναικών ήταν αυτό το Σαββατοκύρια-

κο. Μάλιστα, την περίμενε πώς και πώς για να αφήσει πίσω της 

τα παιδιά και τον Γουόλτ, και να σουλατσάρει στην όμορφη 

ορεινή περιοχή για ένα διήμερο, μόνο εκείνη και ο Θεός. 

Πράγματι, προτιμούσε να είναι μόνη παρά να συμμετάσχει στις 

προγραμματισμένες ομαδικές δραστηριότητες. Αν αναλάμβανε 

τις δραστηριότητες της Μάρτζι παίρνοντας τη θέση της ως συ-

ντονίστριας, αυτό θα σήμαινε ότι έπρεπε να ξεχάσει τον πολύ-

τιμο μοναχικό χρόνο της. Όχι, δεν θα μπορούσε. Η Σέρι θα  

έπρεπε μόνο να πει… 

Αυτόματα, παρεισέφρησε το δεύτερο μοτίβο σκέψης. Τι προ-

νόμιο να υπηρετήσεις τον Θεό και αυτές τις γυναίκες, Σέρι! Αν 

παραιτηθείς από ένα κομματάκι της ζωής σου, αν παρακάμψεις 

τον εγωισμό σου, μπορείς να κάνεις μεγάλη διαφορά στις ζωές 

κάποιων ανθρώπων. Ξανασκέψου το. 

Η Σέρι δεν χρειάστηκε να το ξανασκεφτεί. Είχε μάθει να δί-

νει αβασάνιστα απαντήσεις σε αυτήν την οικεία φωνή, όπως 

ακριβώς απαντούσε στη φωνή της μητέρας της, της Φίλις, ίσως 

και του Θεού. Σε όποιον κι αν ανήκε, η φωνή αυτή ήταν υπερ-

βολικά δυνατή για να την αγνοήσει. Η συνήθεια ήταν ο νικητής. 

«Χαρά μου να βοηθήσω», είπε η Σέρι στη Φίλις. «Στείλε 

μου μόνο ό,τι έχει κάνει η Μάρτζι και θα το δουλέψω». 

Η Φίλις αναστέναξε, σαφώς ανακουφισμένη. «Σέρι, το ξέρω 

ότι είναι θυσία εκ μέρους σου. Είναι κάτι που καλούμαι να κάνω 

κι εγώ πολλές φορές κάθε μέρα. Αλλά αυτή δεν είναι η πλούσια 

ζωή ενός χριστιανού; Να θυσιαζόμαστε εν ζωή». 
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Για να το λες, σκέφτηκε η Σέρι. Αλλά δεν μπόρεσε να μην 

αναρωτηθεί πότε θα ερχόταν το «πλούσιο» κομμάτι στη δική 

της ζωή. 

7:45 μ.μ. 

Το δείπνο επιτέλους τελείωσε, η Σέρι παρατήρησε ότι ο Γουόλτ 

πήρε θέση μπροστά στην τηλεόραση για τον ποδοσφαιρικό  

αγώνα. Ο Τοντ πήρε το Xbox του και τα ακουστικά και χάθηκε 

μέσα σε ένα βιντεοπαιχνίδι, ενώ η Έιμι τρύπωσε αθόρυβα στο 

δωμάτιό της. 

Τα πιάτα έμειναν πάνω στο τραπέζι. Η οικογένεια δεν είχε 

πάρει ακόμη το κολάι να τη βοηθά στο μάζεμα. Αλλά ίσως τα 

παιδιά να ήταν ακόμη κάπως μικρά για κάτι τέτοιο. Η Σέρι μά-

ζεψε τα πιάτα από το τραπέζι μόνη της. 

11:30 π.μ. 

Πριν από χρόνια, η Σέρι θα μπορούσε άνετα να μαζέψει τα πιά-

τα μετά το δείπνο, να βάλει τα παιδιά για ύπνο στην ώρα τους 

και να τελειώσει την αναφορά του Τζεφ. Ένα φλιτζάνι καφέ με-

τά το δείπνο και η έκρηξη αδρεναλίνης που συνόδευε τις κρίσεις 

και τις προθεσμίες χάριζαν στη Σέρι υπεράνθρωπες δόσεις πα-

ραγωγικότητας. Δεν ήταν τυχαίο, άλλωστε, που την αποκαλού-

σαν «Σούπερ Σέρι»! 

Αλλά αυτό γινόταν όλο και πιο δύσκολο τον τελευταίο 

καιρό. Το άγχος δεν ήταν αποτελεσματικό όσο κάποτε. Όλο και 

πιο πολύ, δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί, ξεχνούσε ημερομη-

νίες και προθεσμίες και, μάλιστα, χωρίς να την απασχολούν  

ιδιαίτερα όλα αυτά. 

Σε κάθε περίπτωση, και μόνο με τη δύναμη της θέλησης,  

είχε διεκπεραιώσει τις περισσότερες από τις υποχρεώσεις της.  

Ίσως οι διορθωτικές παρεμβάσεις της στην αναφορά του Τζεφ να 

υστερούσαν λίγο σε ποιότητα, αλλά παραήταν δυσαρεστημένη για 
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να νιώσει άσχημα. Μα εγώ δεν ήμουνα που είπα ναι στον Τζεφ; 

σκέφτηκε η Σέρι. Δεν φταίει εκείνος· εγώ φταίω. Γιατί δεν μπόρε-

σα να του πω πόσο άδικο ήταν να μου το φορτώσει εμένα όλο 

αυτό; 

Δεν είχε χρόνο για τέτοια τώρα. Έπρεπε να συνεχίσει με 

την πραγματική υποχρέωση της βραδιάς: να μιλήσει στον 

Γουόλτ. 

Το φλερτ και τα πρώτα χρόνια του γάμου της με τον 

Γουόλτ ήταν ευχάριστα. Ήταν ερωτευμένοι και ήταν καλοί σύ-

ντροφοι. Όπου εκείνη είχε αμφιβολίες, ο Γουόλτ είχε αποφασι-

στικότητα. Όπου εκείνος ήταν απαισιόδοξος, εκείνη ήταν γεμά-

τη ελπίδες. Όταν παρατήρησε ότι ο Γουόλτ δεν είχε συναισθη-

ματική σύνδεση, εκείνη αβίαστα προσπάθησε να παρέχει τη ζε-

στασιά και την αγάπη που έλειπαν από τη σχέση τους. Φτιάξα-

με μια καλή ομάδα, έλεγε στον εαυτό της. Και οι δυο μας κομί-

ζουμε διαφορετικές δυνάμεις στον γάμο μας. Ο Γουόλτ έχει πολ-

λή σοφία κι εγώ έχω πολλή αγάπη. Αυτό θα τη βοηθούσε τις 

στιγμές της μοναξιάς της, όταν εκείνος έδειχνε να μην καταλα-

βαίνει ότι την πλήγωνε. 

Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, η Σέρι παρατηρούσε μια 

αλλαγή στη σχέση τους. Αρχικά ανεπαίσθητη, έπειτα πιο έντο-

νη. Την άκουγε στον σαρκαστικό τόνο της φωνής του όταν  

εκείνη είχε κάποιο παράπονο. Την έβλεπε στην έλλειψη σεβα-

σμού στο βλέμμα του όταν εκείνη προσπαθούσε να του μιλήσει 

για την ανάγκη της να την υποστηρίζει περισσότερο. Την ένιω-

θε στις όλο και πιο επίμονες απαιτήσεις από την πλευρά του να 

κάνει εκείνη τα πάντα με τον δικό του τρόπο. 

Και στα ξεσπάσματα του θυμού του. Ίσως να ήταν το άγχος 

από τη δουλειά ή το ότι ήταν πια πατέρας. Ό,τι κι αν ήταν,  

η Σέρι δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα άκουγε τις αιχμηρές, θυ-

μωμένες λέξεις που είχε ακούσει από τα χείλη του άντρα που 

παντρεύτηκε. Δεν ήταν καν απαραίτητο να τον εκνευρίσει για 
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να υποστεί τον θυμό του: η ακαταστασία στον πάγκο, μια υπε-

ρανάληψη ή η λίγη βενζίνη στο αμάξι – οποιοδήποτε από αυτά 

έμοιαζε αρκετό. 

Όλα οδηγούσαν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα: ο γά-

μος τους δεν τους έκανε πια ομάδα, αν ποτέ υπήρξε κάτι τέ-

τοιο. Ήταν μια σχέση γονέα και παιδιού, με τη Σέρι στη λάθος 

πλευρά. 

Αρχικά σκέφτηκε ότι τα φανταζόταν όλα αυτά. Ορίστε 

πάλι, ψάχνω να βρω προβλήματα ενώ έχω μια υπέροχη ζωή, 

έλεγε στον εαυτό της. Αυτό τη βοηθούσε προσωρινά – μέχρι 

το επόμενο ξέσπασμα θυμού του Γουόλτ. Έπειτα ο πόνος και η 

θλίψη της τής έλεγαν την αλήθεια που ο νους της δεν ήθελε να 

παραδεχτεί. 

Όταν τελικά συνειδητοποίησε ότι ο Γουόλτ ήταν ένας άν-

θρωπος που θέλει να ελέγχει τους άλλους, η Σέρι έριξε το φταί-

ξιμο στον εαυτό της. Κι εγώ έτσι θα ήμουνα, αν έπρεπε να συμ-

βιώνω με ένα ερείπιο σαν εμένα, σκεφτόταν. Εξαιτίας μου γίνεται 

τόσο επικριτικός και αγανακτισμένος. Αυτά τα συμπεράσματα 

οδήγησαν τη Σέρι σε μια λύση που είχε εφαρμόσει για χρόνια: 

«Αγάπα τον Γουόλτ μέσα από τον θυμό του». Ήταν μια στρα-

τηγική που λειτουργούσε περίπου ως εξής: καταρχάς, η Σέρι 

έμαθε να διαβάζει τα συναισθήματα του Γουόλτ παρατηρώντας 

τα ξεσπάσματα του θυμού του, τη γλώσσα του σώματός του και 

τον τόνο της φωνής του. Απέκτησε εξαιρετική επίγνωση των 

διαθέσεών του και ιδιαίτερη ευαισθησία σε πράγματα που θα 

μπορούσαν να τον προκαλέσουν: αργοπορία, διαφωνίες και ο 

δικός της θυμός. Όσο εκείνη ήταν σιωπηλή και συγκαταβατική, 

τα πράγματα πήγαιναν καλά. Αλλά όταν επέτρεπε στις προτι-

μήσεις της να υψώνουν τα άσχημα κεφάλια τους, κινδύνευε να 

χάσει το δικό της το κεφάλι. Η Σέρι έμαθε να διαβάζει τον 

Γουόλτ καλά, και γρήγορα. Όταν αντιλαμβανόταν ότι υπερέ-

βαινε ένα συναισθηματικό όριο, εφάρμοζε το Δεύτερο Στάδιο 
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της μεθόδου «Αγάπα τον Γουόλτ»: προχωρούσε άμεσα στη δική 

της υπαναχώρηση. Το να υιοθετεί τη δική του άποψη (αλλά όχι 

στην πραγματικότητα), το να κρατά τη γλώσσα της ή ακόμη και 

το να ζητά συγγνώμη που ήταν «δύσκολος άνθρωπος στη συμ-

βίωση» βοηθούσαν. 

Το Τρίτο Στάδιο της μεθόδου «Αγάπα τον Γουόλτ» ήταν 

να κάνει ιδιαίτερα πράγματα για εκείνον ώστε να του δείχνει 

πόσο ειλικρινής είναι. Αυτό μπορεί να σήμαινε να ντύνεται πιο 

ελκυστικά ή να του μαγειρεύει τα αγαπημένα του φαγητά.  

Τα τρία βήματα της μεθόδου «Αγάπα τον Γουόλτ» ήταν 

αποτελεσματικά για μια περίοδο. Αλλά η ειρήνη ήταν πάντα 

βραχύβια. Το πρόβλημα με τη μέθοδο «Αγάπα τον Γουόλτ μέσα 

από τον θυμό του» ήταν ότι η Σέρι εξουθενωνόταν προσπαθώ-

ντας να ηρεμεί τον Γουόλτ στα ξεσπάσματά του. Έτσι, εκείνος 

έμενε θυμωμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ο θυμός 

του την αποξένωνε όλο και περισσότερο από αυτόν. 

Η αγάπη της για τον άντρα της διαβρωνόταν. Κάποτε είχε 

την αίσθηση πως, όσο άσχημα κι αν ήταν τα πράγματα, ο Θεός 

τούς είχε ενώσει και ότι η αγάπη τους θα τους οδηγούσε στη 

λύση. Αλλά τα τελευταία χρόνια, επρόκειτο μάλλον για δέσμευ-

ση παρά για αγάπη. Όταν εκείνη ήταν ειλικρινής, παραδεχόταν 

ότι, πολλές φορές, δεν μπορούσε να νιώσει τίποτα άλλο για τον 

Γουόλτ πέρα από δυσαρέσκεια και φόβο. 

Αυτό ακριβώς συνέβαινε και απόψε. Τα πράγματα έπρεπε 

να αλλάξουν. Ήταν ανάγκη με κάποιο τρόπο να αναζωπυρώ-

σουν τις φλόγες της πρώτης τους αγάπης. 

Η Σέρι μπήκε στο σαλόνι. Ο παρουσιαστής του νυχτερινού 

τοκ σόου είχε μόλις τελειώσει τον μονόλογό του. «Αγάπη μου, 

μπορούμε να μιλήσουμε;» ρώτησε η Σέρι διστακτικά. 

Δεν πήρε καμία απάντηση. Όταν πλησίασε, κατάλαβε γιατί. 

Ο Γουόλτ είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ. Σκέφτηκε να τον ξυ-

πνήσει, αλλά θυμήθηκε τα αιχμηρά του λόγια την τελευταία 
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φορά που ήταν τόσο «αναίσθητη». Έκλεισε την τηλεόραση,  

έσβησε τα φώτα και πήγε στο άδειο υπνοδωμάτιο. 

11:50 μ.μ. 

Ξαπλωμένη στο κρεβάτι, η Σέρι δεν ήξερε τι από τα δύο ήταν 

μεγαλύτερο, η μοναξιά ή η εξάντλησή της. Αποφασίζοντας ότι 

ήταν η πρώτη, πήρε την Αγία Γραφή από το κομοδίνο και την 

άνοιξε στην Καινή Διαθήκη. Δώσε μου κάτι για να ελπίζω, Κύριε. 

Σε παρακαλώ, προσευχήθηκε σιωπηλά. Τα μάτια της έπεσαν στα 

λόγια του Ιησού στο Κατά Ματθαίον 5:3-5: «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ 

τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μακάριοι οἱ 

πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι 

αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν». Μα, Κύριε, εγώ ήδη νιώθω  

έτσι! διαμαρτυρήθηκε η Σέρι. Νιώθω φτωχή στο πνεύμα. Πενθώ 

για τη ζωή μου, τον γάμο μου, τα παιδιά μου. Προσπαθώ να είμαι 

πράος άνθρωπος, αλλά το μόνο που νιώθω είναι να με τσαλαπα-

τούν όλοι κάθε φορά. Πού είναι η υπόσχεσή σου; Πού είναι η ελ-

πίδα σου; Πού είσαι εσύ; 

Η Σέρι περίμενε, μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο, για μια απάντη-

ση. Δεν ήρθε καμία απάντηση. Ο μόνος ήχος ήταν των δακρύων 

της, που έπεφταν από τα μάγουλά της πάνω στις σελίδες της 

Αγίας Γραφής. 

Ποιο είναι το πρόβλημα; 

Η Σέρι προσπαθεί να ζήσει τη ζωή της σωστά. Προσπαθεί να 

είναι συνεπής στον γάμο της, στα παιδιά της, στη δουλειά της, 

στις σχέσεις της και απέναντι στον Θεό της. Ωστόσο, είναι προ-

φανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Η ζωή της δεν λειτουργεί. Η Σέρι 

βιώνει βαθιά ψυχική και συναισθηματική οδύνη. 

Ίσως όλοι μας να συναισθανόμαστε το δίλημμα της Σέρι – την 

απομόνωση, την αδυναμία, τη σύγχυση, την ενοχή και, πάνω από 

όλα, την αίσθησή της ότι η ζωή της είναι εκτός ελέγχου. 
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Παρατηρήστε λίγο την κατάσταση της Σέρι. Ένα μέρος της 

ζωής της μπορεί να θυμίζει πολύ και τη δική σας. Η κατανόηση 

της δικής της δυσκολίας ίσως να σας βοηθήσει να καταλάβετε 

και τη δική σας. Είναι προφανείς κάποιες άμεσες απαντήσεις 

που δεν λειτουργούν για τη Σέρι. 

Πρώτον, η όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια δεν αποδίδει.  

Η Σέρι σπαταλά πολλή ενέργεια προσπαθώντας να βιώσει μια 

ζωή γεμάτη επιτυχίες και νόημα. Δεν είναι τεμπέλα. Δεύτερον,  

η ευγένεια από φόβο δεν αποδίδει. Οι προσπάθειες της Σέρι να 

ευχαριστήσει τους άλλους, καθώς φαίνεται, δεν της εξασφαλί-

ζουν την οικειότητα που έχει ανάγκη. Τρίτον, η ανάληψη της 

ευθύνης που αναλογεί στους άλλους δεν αποδίδει. Αν και δεξιο-

τέχνης στη διαχείριση των συναισθημάτων και των προβλημά-

των των άλλων, η Σέρι νιώθει πως η δική της ζωή είναι μια πα-

ταγώδης αποτυχία. Η μη παραγωγική ενέργεια της Σέρι, η ευ-

γένειά της από φόβο και η υπερβολική ανάληψη ευθυνών υπο-

δεικνύουν τον πυρήνα του προβλήματος: η Σέρι δυσκολεύεται 

πολύ να έχει την κυριότητα της ζωής της. 

Κάποτε στον Παράδεισο, ο Θεός μίλησε στον Αδάμ και 

στην Εύα σχετικά με την κυριότητα: «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνε-

σθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ 

ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων 

τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς». (Γεν. 1:28). 

Κατ’ εικόνα του Θεού, είμαστε πλασμένοι να έχουμε ευ-

θύνη για συγκεκριμένα καθήκοντα. Ένα μέρος ανάληψης της 

ευθύνης, ή της κυριότητας, είναι να γνωρίζουμε τι όντως απο-

τελεί δικό μας καθήκον και τι όχι. Οι εργαζόμενοι που ανα-

λαμβάνουν διαρκώς καθήκοντα τα οποία δεν τους αναλογούν 

οδηγούνται τελικά στην εξάντληση. Απαιτείται σοφία για να 

γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Δεν μπορούμε να 

τα κάνουμε όλα. 




