
Τα αεροδρόµια είναι χώροι αινιγµατικοί. Συγκεντρώνουν αν-

θρώπους απ’ όλο τον κόσµο, καθώς και συναισθήµατα έντονα

και, µε µια πρώτη µατιά, αντιφατικά. Η λύπη του αποχαιρετι-

σµού, η χαρά της επιστροφής, η αγωνία µιας µελλοντικής πρό-

κλησης, η µελαγχολία της επιστροφής, η αποφασιστικότητα του

γυρισµού, τα δάκρυα, τα γέλια, τα τελευταία λόγια, τα λόγια που

µένουν εν τέλει κρεµάµενα και δε λέγονται ποτέ. Οι τεράστιοι

χώροι που περπατάς και σκέφτεσαι πού πας ή από πού έρχεσαι

αποτελούν τις πρώτες εικόνες µετά τους αιθέρες, κάτι σαν µια

πρώτη φωλιά ύστερα από τη γέννηση. Θα µπορούσε ίσως κά-

ποιος να πει, µε µια δόση υπερβολής, είναι αλήθεια, πως τα µε-

γάλα ταξίδια είναι σαν τη γέννηση: ένας καινούργιος άνθρωπος

θα επιστρέψει κάποτε στο αεροδρόµιο απ’ όπου ξεκίνησε χρόνια

πριν, ένα ξηµέρωµα δύσπεπτο και ανεµοδαρµένο. Η πτήση είναι

ο τοκετός σε αυτή τη διαδικασία εσωτερικής µεταστροφής και

τα συναισθήµατα είναι έντονα ακριβώς επειδή, ενδόµυχα, όλοι

έχουµε υπόψη µας ότι αυτόν που φεύγει δε θα τον ξαναδούµε

ποτέ. Γι’ αυτό όµως και τα συναισθήµατα δεν είναι τόσο αντιφα-
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τικά. Το υπόστρωµα είναι κοινό και οι αντιθέσεις του αποτελούν

εκφάνσεις της ίδιας ουσίας, της δραµατικής και συνάµα επικής

στιγµής του θανάτου του παλιού και της βεβαιότητας της γέννη-

σης του νέου.

Αυτή η επώδυνη διαδικασία πάντοτε µε συγκινούσε, γιατί

ένιωθα πως, κατά κάποιον τρόπο, ήταν αυτή η µεγαλεπήβολη

και βαθιά ανθρώπινη επιλογή τού να σµιλεύσεις εαυτόν που διά-

νοιγε τους δρόµους του παρόντος και τις λεωφόρους του χρό-

νου. Έχει κάτι το θείο το να αποφασίζεις να αποκολλήσεις ένα

κοµµάτι της σάρκας σου και να βυθιστείς στις δίνες της ζωής για

να το αναπληρώσεις. Αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων κυνη-

γούσαν τα µάτια µου στους ατελείωτους διαδρόµους των φωτει-

νών αεροδροµίων.

Έτσι ξεκινά και η ιστορία µου. Από ένα αεροδρόµιο. Βέβαια,

εν µέρει είναι προσωπική ιστορία, αλλά από την άλλη δεν υπάρ-

χει τέχνη του λόγου δίχως έκθεση. Άλλωστε, η έκθεση δεν είναι

µόνο δικιά µου, ακριβώς γιατί είναι «παιδιά πολλών ανθρώπων

τα λόγια µας». Το παρελθόν µου είναι ένα κοµµάτι της ανθρώπι-

νης ιστορίας το οποίο βρίσκεται συνεχώς παρόν µέσα µου, σαν

ένα φάσµα που καλύπτει τον αµφιβληστροειδή µου και χρωµατί-

ζει τον κόσµο, υποδεικνύοντας µονοπάτια πατηµένα ή απάτητα. 

Το αεροπλάνο ανέβασε ταχύτητα, έτοιµο για την απογείωση,

εγώ σφίχτηκα στο κάθισµά µου και φαντάστηκα τα πόδια µου

να αιωρούνται πάνω από το έδαφος. Η σκιά του αεροπλάνου σε

λίγο θα χανόταν από τη γη. Η καρδιά µου χτυπούσε γρήγορα

γιατί φοβόµουν. ∆εν ήταν όµως ξεκάθαρο ποια ήταν η πραγµα-

τική αιτία αυτού του φόβου. Ίσως ήταν το αεροπλάνο, η αίσθη-

ση της πτήσης, η απώλεια του ελέγχου της ζωής µου, η αδυνα-
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µία αντίδρασης σε περίπτωση δυστυχήµατος. Ίσως, πάλι, να

ήταν το ταξίδι, η ενηλικίωσή µου, η φυγή από το σπίτι και την

ασφάλεια της οικογένειας. Για πρώτη φορά, µακριά, στα υπο-

βρύχια λιβάδια της νιότης µου, πέρα µακριά, στο άδηλο µέλλον,

πετούσα. Η οικογένεια ήταν ακόµα σφιχταγκαλιασµένη επάνω

µου, τα πρόσωπά τους γίνονταν στρογγυλά δάκρυα, θολώνοντας

την τελευταία εικόνα που µου εντυπώθηκε στο αεροδρόµιο.

Ήταν µαζί µου, ήταν ακόµα τόσο νωρίς.

Κοιτούσα τις χιονισµένες κορυφές των Άλπεων κι ένα ρίγος

διαπέρασε το κορµί µου. Σαν να µεταφέρθηκα κι εγώ για λίγο σ’

εκείνα τα παγωµένα ύψη του κόσµου, φαντάστηκα τον εαυτό

µου να στέκεται µε τα πόδια γυµνά, βυθισµένα στο χιόνι, και ν’

ατενίζει τον ουρανό, χαµογελώντας στα αεροπλάνα που περνού-

σαν σαν πουλιά που βιάζονταν να χτίσουν τις φωλιές τους. Είδα

το πρόσωπό µου να καθρεφτίζεται στο φινιστρίνι και η ίδια µου

η µατιά µε απέσπασε από το φαντασιοκόπηµα. Παρατήρησα το

είδωλό µου και για µια στιγµή αναρωτήθηκα αν ήµουν καθόλου

σηµαντικός, αν η ανθρωπότητα νοιαζόταν έστω και λίγο για το

τι θα µου συνέβαινε. Με κόπο απέστρεψα το βλέµµα από τη

θέα. Ήµουν µετέωρος, όντως. 

Όταν βγήκα από το σταθµό του µετρό στη République, ο ου-

ρανός ήταν συννεφιασµένος κι έβρεχε. Το Παρίσι είναι όµορφο

όταν βρέχει, ωστόσο η µοναξιά είναι ένα συναίσθηµα πικρό που

µολύνει τις υπόλοιπες γεύσεις. Βρισκόµουν µόνος σε µια µητρό-

πολη κι ένιωθα πως στην πόλη αυτή η ιστορία βαραίνει την

ατµόσφαιρα και πως, µαζί µε την καταχνιά της απογευµατινής

βροχής, αισθάνεσαι και τα νεφελώµατα µιας ιστορικής και δυ-

σβάσταχτης µελαγχολίας. Βέβαια, πρέπει να πω πως εγώ υπήρ-
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ξα µάλλον τυχερός, καθώς τον περισσότερο καιρό της διαµονής

µου στο Παρίσι απολάµβανα µια ασυνήθιστη ηλιοφάνεια, που

σκέπαζε µε θαλπωρή τις σκοτεινές σοφίτες των παλιών και

φθαρµένων πολυκατοικιών της οδού Jean-Pierre Timbaud. Επα-

ληθεύτηκε έτσι η πρόβλεψη εκείνης της ηλικιωµένης κυρίας, µια

µέρα σε ένα λεωφορείο, που µου είχε πει: «όταν ο χειµώνας στο

Παρίσι είναι δριµύς, τότε η άνοιξη είναι γλυκιά σαν µελωδία,

παραδοµένη στον ήλιο». Και, πραγµατικά, ήταν ωραίο να περ-

πατάς ξεσκέπαστος στις όχθες του Σηκουάνα µε τα µάτια σου

να µισοκλείνουν από τις αντανακλάσεις του νερού, ενώ από κά-

που πιο µακριά να φτάνει στα αυτιά σου το κουδούνισµα κάποι-

ου ποδηλάτου. Οι ολάνθιστοι κήποι, τα µεγαλοπρεπή µνηµεία

λουσµένα στο φως, οι λεωφόροι µε τα ατελείωτα πηγαινέλα

ενός ετερόκλητου πλήθους ανθρώπων από κάθε µεριά της γης, ο

καταγάλανος, ανέφελος ουρανός, είναι αυτά που θυµάµαι πιο

έντονα από την, ας την πούµε, κεντρική σκηνή του Παρισιού. 

«Οι πόλεις έχουν δικιά τους ζωή, δικιά τους βούληση», θυµά-

µαι να λέει ο φίλος µου ο ∆ηµήτρης. Ήταν στην Αθήνα, ένα

από κείνα τα ανοιξιάτικα βράδια, που βρεθήκαµε να περπατάµε

στα ανηφορικά µονοπάτια του λόφου Στρέφη και πιάσαµε την

κουβέντα. Αυτά τα γλυκά βράδια που µυρίζουν γιασεµί και νυ-

χτολούλουδο, τόσο συστατικό κοµµάτι της ζωής στην Αθήνα, εί-

ναι ανεξίτηλα ζωγραφισµένα µέσα µου µε τα πιο νοσταλγικά

χρώµατα. Είχαµε καθίσει στα βραχάκια και αγναντεύαµε από

ψηλά τη φωτισµένη Αθήνα, καθώς περιµέναµε και την Έλενα

να έρθει για να πάµε παρέα να πιούµε ένα ποτήρι κρασί. Ο ου-

ρανός αντανακλούσε τις πορτοκαλί σκιές της πόλης και µια ανε-

παίσθητη αύρα που προοιώνιζε καλοκαίρι γλιστρούσε πάνω στα
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χρώµατα. «Oι πόλεις», συνέχισε εκείνος χωρίς να µε κοιτάζει,

«νιώθω πως έχουν δικιά τους ζωή, είναι αυθύπαρκτες, συνδεδε-

µένες και ταυτόχρονα αποκοµµένες από τις ζωές των κατοίκων.

Τις φαντάζοµαι σαν γιγαντιαία χταπόδια που µας κουβαλάνε

στην πλάτη τους υποµονετικά, αλλά ξάφνου κινούνται απότοµα

και τρικυµία καταλαµβάνει τους δρόµους και τα καταφύγια των

ανθρώπων. Καµιά φορά τα πλοκάµια µπλέκονται µεταξύ τους

και χτυπιούνται για να απελευθερωθούν. ∆εν µπορείς να κατα-

λάβεις ακριβώς ποια είναι η πρωτογενής αιτία των πραγµάτων,

ούτε να συλλάβεις τη γενεσιουργό αιτία των κοινωνικών δυναµι-

κών, όπως δεν µπορείς να ξέρεις από πού έχει ξεκινήσει το κύ-

µα, όταν εν τέλει φτάσει στην ακτή. Αυτή η σκέψη µε γοητεύει

και, ταυτόχρονα, µε παραλύει. Με κάνει να αισθάνοµαι κοµµάτι

ενός συνόλου, συνδεδεµένο µε το ιστορικό γίγνεσθαι και παράλ-

ληλα µε καταβάλλει, υπενθυµίζοντάς µου τη µικρότητά µου.

Προφανώς, τα ζητήµατα κοινωνικών δυναµικών καθορίζονται εν

πολλοίς από τις σχέσεις των τάξεων και την ένταση που υπάρ-

χει ανάµεσά τους. Αλλά, από την άλλη, ποιος µπορεί να περιο-

ρίσει την αιτία σε ένα πράγµα; Αν ήταν έτσι, θα προβλέπαµε µε

βεβαιότητα τις εξελίξεις. Ωστόσο, οι αιτίες δεν είναι ποτέ ξεκα-

θαρισµένες, χάνονται στη δίνη του απείρου, χάνονται στα πλο-

κάµια του χταποδιού, σ’ αυτό που θα έλεγα σκοτεινή δύναµη

της πόλης. Η κοινωνική συµβίωση έχει ως αποτέλεσµα την ανά-

δυση αναρίθµητων αιτιών και ενδεχοµένων, αφού εν τέλει όλα

συνδέονται, όλα διαπλέκονται σ’ αυτή την πόλη-τέρας που µι-

σούµε και λατρεύουµε την ίδια στιγµή». 

Έτσι είναι και το Παρίσι· µια αλληλοσπαρασσόµενη πόλη-

τέρας, όπου η οµορφιά συνυπάρχει µε την ασχήµια, ο υπερβολι-
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κός πλούτος µε την ακραία ένδεια και το παρελθόν µε τις δικές

µου ελπίδες για το µέλλον. Θυµήθηκα εκείνη τη βραδιά µε τον

∆ηµήτρη και όσα είχε πει, ενώ περπατούσα στην Pont des Arts,

η οποία εκείνη την ώρα έσφυζε από ζωή: νεαροί που κουβέντια-

ζαν ράθυµα, ζευγάρια αγκαλιασµένα που χάζευαν ονειροπολώ-

ντας τα τουριστικά κρουαζιερόπλοια σ’ έναν ποταµό που, στο

τέλος, όπως πάντα συµβαίνει µε τα ποτάµια, θα κατέληγε στη

θάλασσα. Η µοναξιά εκείνων των πρώτων ηµερών στο Παρίσι

µου έφερνε πάντα στο νου τη θάλασσα. Τη θάλασσα τις πρώτες

πρωινές ώρες, το ψάρεµα και το πούσι να κρύβει τις ακτές, βυ-

θίζοντας τα πρόσωπα των ψαράδων στη µελαγχολία και στην

πάχνη, µε τον αέρα να γδέρνει τα µάγουλά τους και το παλιό

σκαρί να χάνεται από τον πολιτισµό και να αποµένει έρηµο κι

αβοήθητο, σαν άνθρωπος σε γη ξένη που σκέφτεται τη θάλασ-

σα, συµπληρώνοντας τον κύκλο της ονειροπόλησης και της νο-

σταλγίας.

Η θάλασσα είναι µοναξιά και ελευθερία. Περπατώντας, πολύ

αργότερα, κατά µήκος του Canal Saint-Martin, σκεφτόµουν ότι

κάτι τέτοιο πρέπει να υπήρχε ριζωµένο και στο µυαλό της φίλης

µου της Claudia από το Χονγκ-Κονγκ, όταν αποφάσισε, χωρίς

καµία αντίστοιχη – ούτε στο ελάχιστο – εµπειρία, να διασχίσει

την Ανατολική Ευρώπη µόνη µε οτοστόπ. Είκοσι ένα χρόνια,

µια ζωή πνιγµένη και καταπιεσµένη, θεώρησε πως η φυγή της

απ’ το σπίτι και ο ερχοµός της στη ∆υτική Ευρώπη σήµαινε

ελευθερία. Μάλλον υπερεκτίµησε την Ευρώπη, δεδοµένου ότι

της επιτέθηκαν και πήγαν να τη βιάσουν, ευτυχώς χωρίς επιτυ-

χία. Το ζήτηµα είναι κάτι παραπάνω από γεωγραφικό και υπο-

θέτω πως και η Claudia έκανε αυτή τη διαπίστωση.
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Το ερώτηµα όµως παραµένει και είναι φλέγον. Υπάρχει πά-

θος για ελευθερία; Ή απλώς συνηθίζουµε οτιδήποτε; Αν και, για

πω την αλήθεια, εδώ υπάρχει ένας αναχρονισµός, αφού τα ερω-

τήµατα αυτά είναι µεταγενέστερα και δε µε απασχολούσαν τις

πρώτες µέρες που ήταν γεµάτες εξερεύνηση από κάθε άποψη.

Το σπίτι που νοίκιασα ανήκε σ’ έναν συµπαθέστατο Άραβα,

ο οποίος µε βοήθησε αρκετά και µε απάλλαξε σε µεγάλο βαθµό

από διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ήταν ένας ψηλός

κύριος, γύρω στα εξήντα, η συνηθισµένη ηρεµία του οποίου

έδειχνε πως είχε διαταραχθεί εκείνες τις µέρες του Γενάρη από

τα γεγονότα που συνέβαιναν την ίδια περίοδο στη χώρα του,

την Τυνησία. Ανοίγοντας µια παρένθεση για ένα ζήτηµα στο

οποίο ενδέχεται να επιστρέψω, θα ήθελα να επισηµάνω πως η

λέξη «γεγονότα» για τέτοιου είδους καταστάσεις είναι πολύ βο-

λική για να µην πάρει κανείς πολιτική θέση και να συνεχίσει την

ανάλυσή του δήθεν αχρωµάτιστα. Μια λέξη που επιπλέον βο-

λεύει όταν πραγµατικά δεν ξέρεις τι είναι αυτό που συµβαίνει, ή

πώς θα έπρεπε να χαρακτηριστεί. Και στην Αθήνα, όλα όσα συ-

νέβηκαν το ∆εκέµβρη του 2008, ως «γεγονότα» πέρασαν στη

µνήµη µας.

Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω, λέγοντας πως ο

Monsieur Bennaceur ήταν ανήσυχος για την αστάθεια στην Τυ-

νησία. Από τη µια εξέφραζε τους φόβους του για το πώς θα εξε-

λίσσονταν τα πράγµατα και ποια θα ήταν η η αντίδραση του

στρατού και, από την άλλη, όταν άρχιζε να µιλά πολιτικά, πίσω

από τη φυσική του ευγένεια, µπορούσα να διακρίνω τη συγκεκα-

λυµµένη απέχθειά του για τον πρώην δικτάτορα της χώρας

Μπεν ΄Αλι και την οργή του για την καταστολή ενάντια στα δί-
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καια αιτήµατα του λαού του. Συµβαίνει συχνά να µετριάζει κα-

νείς το συναισθηµατισµό του προκειµένου να προσαρµόζεται

στις κοινωνικά αποδεκτές εκφράσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι η

οργή δύσκολα κρύβεται, σε πνίγει σαν θηλιά στο λαιµό και αι-

σθάνεσαι πως θες να ουρλιάξεις. Να ουρλιάξεις µέχρι να µατώ-

σουν τα πνευµόνια σου. Πιστεύω πως η οργή, περισσότερο από

οτιδήποτε άλλο, είναι το συναίσθηµα της εποχής µας, της γε-

νιάς µου. Μέσ’ από τα µάτια ενός ανθρώπου πολύ µεγαλύτερού

µου, µε εντελώς διαφορετική κουλτούρα και παραστάσεις, µπο-

ρώ να αντιληφθώ πως όλο και περισσότεροι αισθανόµαστε

εγκλωβισµένοι και πως όσο αυξάνεται η πίεση και τα ανοίγµατα

στενεύουν, τόσο µεγαλύτερη η ορµή του ξεσπάσµατος. Τα βα-

θουλωµένα από την αϋπνία µάτια του Monsieur Bennaceur µαρ-

τυρούσαν πως, κατά βάθος, ήθελε να βγάλει από µέσα του την

οργή που τον έπνιγε, που µε τα χρόνια είχε γίνει το σαράκι του.

Τα µεγάλα, σαρκώδη χείλη του σεβαστού στην τοπική κοινωνία

Bennaceur, του ιδιοκτήτη ενός διαµερίσµατος στο Παρίσι, σιγο-

ψιθύριζαν έναν σκοπό αγριεµένο. Την ίδια στιγµή, οι χιλιάδες

µη ιδιοκτήτες αυτής της πόλης, από την Τυνησία και µη, είχαν

περάσει προ πολλού το στάδιο του σιγοψιθυρίσµατος.

Την οργή την ψυχανεµιζόµουν κυρίως το βράδυ, όταν το

σκοτάδι κυρίευε την πόλη του φωτός. Όταν η πρωινή οµορφιά

του Παρισιού αντικαθίστατο από την εικόνα των αστέγων που

κοιµούνται κάτω από τις γέφυρες, δίπλα στους αγωγούς από τα

λεβητοστάσια των κτιρίων, µε µοναδικό σκέπασµα ένα κοµµάτι

αλουµινόχαρτο, ένα φθαρµένο παλτό, µια βρώµικη κουβέρτα, ή

τίποτα. Ήταν η ώρα που ένιωθε κανείς πως κάτι δεν πήγαινε

καλά σ’ αυτό τον κόσµο, γιατί δεν µπορεί να είναι φυσιολογικό
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τόση οµορφιά, τόση αγάπη, τόσο φως να συνυπάρχουν µε τόσο

σκοτάδι, πόνο και µιζέρια. Και, βέβαια, την ώρα αυτή ήταν ανα-

µενόµενο να επερωτάς τη στάση σου και τη θέση σου στην κοι-

νωνική ιεραρχία. Το πρωί λάτρευα το Παρίσι. Το βράδυ φοβό-

µουν µήπως ζω στη βιτρίνα. Και, το χειρότερο, µήπως ενσυνεί-

δητα ζούσα στη βιτρίνα και αγαπούσα τη ζωή αυτή, αγνοώντας

τις αποθήκες στο βάθος.

Γνώρισα αρκετό κόσµο στο Παρίσι. Αυτοί που µε τράβηξαν

όµως περισσότερο ήταν ένα ζευγάρι Γερµανών, ο Γιανβίλεµ και

η Άµελι. Ο Γιανβίλεµ, ή Γιάβι όπως ήταν το χαϊδευτικό του, µου

φάνηκε εξαρχής γοητευτική προσωπικότητα. Είχε τον αέρα

ενός πολίτη του κόσµου κι έτσι ένιωσα αµέσως αυτό που πάντα

µε συνάρπαζε, την οικουµενικότητα του πνεύµατος. Το ίδιο πα-

ρατήρησα γρήγορα και στην Άµελι. ∆εν ήταν µόνο η γλυκύτητα

ή η ευγένειά της που µε συγκινούσαν, ήταν κυρίως η έλλειψη

περιορισµών που τη χαρακτήριζε. Λες και τα σύνορα δε µετρού-

σαν για τους δυο τους, λες και ο κόσµος είναι µια γη και µια θά-

λασσα. Γνωριστήκαµε στα µαθήµατα της Σορβόνης κι αµέσως

κατάλαβα πως θα κάναµε καλή παρέα. Λειτουργώ, άλλωστε, κά-

πως διαισθητικά και µου συµβαίνει να καταλαβαίνω συνήθως µε

την πρώτη µατιά µε ποιους ταιριάζω και θα µπορούσα να ανα-

πτύξω φιλικές σχέσεις, προτού καν ανταλλάξουµε δυο λέξεις. 

Μια µέρα, λοιπόν, µε κάλεσαν σπίτι τους για φαγητό. Στο

σηµείο αυτό πρέπει να πω πως ο Γιάβι ήταν πολύ καλός µάγει-

ρας, µε έφεση µάλιστα στην ανατολίτικη και ινδική κουζίνα.

Μου είχε εξοµολογηθεί πως και η µητέρα του µαγείρευε έτσι,

ύστερα από κάποια ταξίδια που είχε κάνει σε διάφορες χώρες

της Ανατολής. Έφτασα στο σπίτι τους, στη Rue des Martyrs,
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κουβαλώντας µαζί µου το ουίσκι που µου είχε αποµείνει από κά-

ποια άλλη έξοδο (τότε ήταν οι πρώτες µέρες και όλοι είχαµε λί-

γα λεφτά, αρκετά για τέτοιου είδους µικρές πολυτέλειες – αργό-

τερα πίναµε µόνο φτηνό γαλλικό κρασί) και, αφού µου πήρε λί-

γα λεπτά να καταλάβω το σύστηµα λειτουργίας της εξωτερικής

πόρτας (όλες οι εξωτερικές πόρτες έχουν κωδικό, αλλά στη συ-

γκεκριµένη ήταν κάπως πιο περίπλοκο), πέρασα µέσα στο µικρό

και ζεστό τους σπίτι. Ήταν πολύ απλό, µ’ ένα διπλό κρεβάτι

κολληµένο στον τοίχο κι ένα κρεµασµένο κιλίµι µε καρφιτσωµέ-

νες φωτογραφίες να αποτελούν τη διακόσµηση του χώρου. Αυ-

τό, βέβαια, δεν ήταν και λίγο για τα δικά µου δεδοµένα, αν σκε-

φτεί κανείς πως οι τοίχοι µου ήταν όλοι γυµνοί. Είχα µάλιστα

αστειευτεί µια φορά όταν µε ρώτησε η Άµελι γιατί δε στολίζω το

δωµάτιο, απαντώντας πως µου άρεσε έτσι, επειδή µπορούσα να

νιώθω την αντανάκλαση των σκέψεών µου, µπορούσα να τις

αφουγκράζοµαι να διαχέονται στο δωµάτιο και να µου επιστρέ-

φουν διαστρεβλωµένες. Τώρα που το ξανασκέφτοµαι, θα έλεγα

πως δεν ήταν και τόσο αστείο τελικά. 

Αποφασίσαµε να µαγειρέψουµε και οι τρεις παρέα ένα ινδικό

πιάτο µε λάχανο και τζίντζερ, ενώ, παράλληλα, εγώ µε τον Γιάβι

βάλαµε από λίγο ουίσκι στα ποτήρια µας. Φάγαµε πολύ ωραία

και ήπιαµε όλο το µπουκάλι προφανώς, µε αποτέλεσµα να µεθύ-

σουµε. Κάναµε διάφορες ενδιαφέρουσες συζητήσεις εκείνο το

βράδυ, µεταξύ των οποίων και για τα ταξίδια του Γιάβι ανά τον

κόσµο. Με είχε εντυπωσιάσει πολύ το ότι και οι δύο έφυγαν

από το σπίτι και την οικογένειά τους αρκετά νωρίς, προκειµένου

να ταξιδέψουν, χωρίς σαφές πλάνο και συγκεκριµένο προορι-

σµό, πραγµατοποιώντας ένα άλµα στον κόσµο. Η Άµελι είχε
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πάει στη Νέα Ζηλανδία, όπου και κάθισε ένα χρόνο δουλεύο-

ντας σε διάφορα πόστα: σε µια πιτσαρία, σε αµπελώνες, ως

babysitter. Ο Γιάβι είχε ταξιδέψει γενικώς: στην Ινδία, στη Νό-

τια Αφρική, στην Αυστραλία και στις περισσότερες χώρες της

Νότιας Αµερικής. Ταξίδευε επί δώδεκα συναπτούς µήνες. Μου

άρεσαν πολύ οι ιστορίες απ’ τα ταξίδια του και συχνά ζητούσα

να µου τις αφηγείται, καθώς εξήπταν τη φαντασία µου και καλ-

λιεργούσαν τον πόθο µου να γνωρίσω τον κόσµο. Εκείνη τη µέ-

ρα, άρχισε να λέει για τη Νότια Αφρική, όπου υποτίθεται ότι

έχουν εκδηµοκρατιστεί και ξεφορτωθεί το απαρτχάιντ, αλλά

στην πραγµατικότητα παραµένουν µια κοινωνία όχι µόνο σκλη-

ρά ταξική, αλλά και φυλετικά διαιρεµένη, στην οποία οι λευκοί

έχουν τη µερίδα του λέοντος του πλούτου, τις υψηλότερες θέ-

σεις στον κρατικό µηχανισµό και στην κοινωνική ιεραρχία. Μια

χούφτα ανθρώπων κυβερνούν και εξουσιάζουν τις τεράστιες µά-

ζες, ζώντας µια αφάνταστα πλούσια ζωή, αδιανόητη για την

πλειοψηφία που παλεύει και µατώνει για τα βασικά. Σύνηθες

φαινόµενο. Tο πιο εντυπωσιακό είναι πώς αυτή η κοινωνική δο-

µή δικαιολογείται πολιτικά και ηθικά (ακόµα και στα µάτια των

εκµεταλλευόµενων) και πώς εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή της

µε την παράλληλη συντήρηση του µυθεύµατος των ίσων ευκαι-

ριών και της δικαιοσύνης. Αλλά για ένα θέµα τόσο σοβαρό και

ανεξάντλητο, δε θα µπορούσαµε να επεκταθούµε τη συγκεκριµέ-

νη βραδιά. Πρέπει να πω πως ήµασταν όλοι σε µεγάλα κέφια

(ακόµα και η Άµελι που δεν έπινε), µε µια διάθεση τόσο αλέγρα,

που και η κουβέντα µας µεταφέρθηκε σε πιο ευχάριστα θέµατα.

Εκείνη τη στιγµή το ραδιόφωνο έπαιζε ένα πολύ µελωδικό

τραγούδι, αργό στο ρυθµό, σαν κοµµάτι τρυφερής σοκολάτας, το
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οποίο κάπου θα είχα ξανακούσει µάλλον, γιατί σαν να µε συνε-

πήρε και, για λίγο, χάθηκα από την κουβέντα µας, το µυαλό µου

πλανήθηκε στο άπειρο, σε σκέψεις ρευστές, ακαθόριστες. Πε-

ριέργως, αυτές οι τόσο νεφελώδεις σκέψεις φάνταζαν στο µυαλό

µου καθοριστικές, σαν να είχαν µια βαθύτερη σηµασία που µου

διέφευγε. ∆εν µπορούσα να τις γραπώσω, αλλά ένιωθα ότι

υπήρχαν κάπου µέσα µου, µε αποτέλεσµα είτε να χαίροµαι και

να αισθάνοµαι ασφαλής ότι δε χάνονται, είτε να πιέζοµαι να τις

αποκρυσταλλώσω, να τις αρθρώσω σε λογικές φράσεις. Ευτυχώς

η διάθεσή µου ήταν τέτοια που απλώς χαµογέλασα, απολαµβά-

νοντας τη µουσική και την περιήγηση σε χώρους αφηρηµένους.

Επανήλθα στην παρέα µε µια αίσθηση ευφορίας να µε πληµµυ-

ρίζει, καθώς καθόµουν στη ζεστασιά, µε γεµάτο στοµάχι, µε δυο

καλούς φίλους που µε καταλάβαιναν και τους καταλάβαινα και

επικοινωνούσαµε, ενώ ένα ωραίο τραγούδι ακουγόταν από το

ραδιόφωνο. Αυτό, φίλοι µου, το λένε ευτυχία.

Ο Γιάβι συνέχισε να µιλάει – ήταν οµιλητικός γενικά. Αυτή

τη φορά είχε πιάσει να αφηγείται µια από τις πιο ακραίες ιστο-

ρίες που είχε ζήσει, όταν ξέµεινε, λόγω µιας λανθασµένης πλη-

ροφορίας, στις Άνδεις, στα σύνορα Χιλής και Αργεντινής. Περ-

πατούσε φορτωµένος πράγµατα, µε το σώµα του να ιδρώνει µέ-

σα απ’ τα βαριά του ρούχα και το πρόσωπό του να παγώνει, κα-

θώς κόντευε απόγευµα και το κρύο των Άνδεων ήταν τσουχτε-

ρό. Ο δρόµος ήταν έρηµος και σε κάθε στροφή του βουνού ήλ-

πιζε µάταια ότι θα έβλεπε τα σύνορα, αναθεµατίζοντας την ώρα

και τη στιγµή που πίστεψε τη σελίδα του διαδικτύου και την

πληροφορία πως τα σύνορα βρίσκονται κοντά και πως είναι µια

ωραία βόλτα να την κάνει κανείς µε τα πόδια. Στο τέλος, όταν
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πια άρχισε να βραδιάζει, ένιωθε καταπονηµένος από την ταλαι-

πωρία και πραγµατικά ανήσυχος. Τα πόδια του είχαν µουδιάσει

από την ανάβαση και αποφάσισε να καθίσει κατάχαµα, εναπο-

θέτοντας τις ελπίδες του στο οτοστόπ. Τα λιγοστά αµάξια που

κυκλοφορούσαν τον προσπερνούσαν αδιάφορα. Με ένα φύλλο

χαρτί έφτιαξε µια αυτοσχέδια πινακίδα όπου ζητούσε βοήθεια

και κούρνιασε σε µια εσοχή του δρόµου, προσπαθώντας να προ-

στατευτεί από το κρύο. Κάποια αυτοκίνητα ακόµα τον προσπέ-

ρασαν. Φοβήθηκε ότι θα περνούσε το βράδυ εκεί, κάτι ιδιαίτερα

επικίνδυνο µε τη θερµοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθµούς υπό

το µηδέν. Τελικά ένα αµάξι σταµάτησε και δυο άντρες που πή-

γαιναν στο Σαντιάγο τον πήραν µαζί τους. Ήταν δυο πολύ συ-

µπαθητικοί νεαροί, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Γιάβι, που

ήταν γκέι και πήγαιναν σ’ ένα πάρτι στο οποίο και τον προσκά-

λεσαν. Ο Γιάβι, ως αυθόρµητος τύπος και κυνηγός εµπειριών,

δέχτηκε, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και πήγε στο πάρτι, το

οποίο µάλιστα βρήκε πετυχηµένο. Γελώντας κάτω απ’ τα ξανθά

του µουστάκια, έλεγε πως θα ήθελε πολύ να συζητήσει µε κά-

ποιον από κείνους τους θρησκευόµενους φονταµενταλιστές για

το πώς γίνεται και οι µόνοι καλοί Σαµαρείτες που βρέθηκαν

ήταν οµοφυλόφιλοι. Άραγε αυτοί θα πήγαιναν στην κόλαση; Τι

έλεγε το δόγµα;

Όπως ήδη ανέφερα, είχαµε µεθύσει. Στην επιστροφή µου δια-

πίστωσα το λόγο για τον οποίο η Rue des Martyrs έχει πάρει αυτό

το όνοµα. Η ανηφόρα για τη στάση του λεωφορείου είναι τόσο

απότοµη, σχεδόν κάθετη, πράγµα επίπονο για την κατάσταση

στην οποία βρισκόµουν. Τα παιδιά, φυσικά, µου είχαν δώσει κά-

ποιες οδηγίες ως προς τη διαδροµή και τις στάσεις, οι οποίες
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όµως αποδείχθηκαν αρκετά ασαφείς (εδώ πρέπει να επισηµάνω

ότι στο Παρίσι βρισκόµουν µόλις λίγες βδοµάδες) και όπως ήταν

αναµενόµενο χάθηκα. Για να µην τα πολυλογώ, ήταν θαύµα που

δεν κοιµήθηκα στο λεωφορείο, που έκανα τη σωστή αλλαγή γραµ-

µών και κατέληξα στο σπίτι µου ασφαλώς. Κάτι τέτοια µικρο-

πράγµατα σου ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση υποθέτω.

Εκείνη την περίοδο συγκατοίκησα µε τη ∆ανάη. Θυµάµαι πό-

σο ωραίο ήταν να ξυπνάω νωρίς το πρωί και ν’ ανοίγω ίσα ίσα

τις παχιές µπλε κουρτίνες για να κυλήσει λίγο φως πάνω στο

φουσκωτό πάπλωµα και να αποκαλύψει, ανάµεσα στα µικρά

σπέρµατα σκόνης που ταξίδευαν στον πρωινό ήλιο, τους λείους

ώµους της και τη λευκή επιδερµίδα της που τόσο είχα ποθήσει

το προηγούµενο βράδυ. Το σπίτι ήταν µικρό, πιο πολύ δωµάτιο

θα το έλεγε κανείς, και τα µάτια µας συναντιόντουσαν διαρκώς.

Υπήρχε έρωτας µέσα τους εκείνη την εποχή. Θυµάµαι πως ξα-

πλώναµε κοιτάζοντας το ταβάνι, χωρίς να κάνουµε απολύτως τί-

ποτα, µονάχα ακούγοντας µουσική και µυρίζοντας ο ένας τον

άλλον. Απελευθέρωση του µυαλού από τις καθηµερινές έγνοιες,

συνειδητοποίηση της µαταιότητας και απαθανάτιση της στιγ-

µής, υπερβαίνοντας τα πλαίσια που θέτει η γραµµικότητα του

χρόνου. Αυτά ήταν για µένα ο έρωτας τότε.

Θυµάµαι το σπίτι γεµάτο αρώµατα από το φαγητό κι εκείνη

να κάθεται ηµικλινής σε µια φθαρµένη κουβέρτα, µε τα µάτια

στραµµένα στις σοφίτες που γειτόνευαν µε τη δική µας. Έµοια-

ζε µε αρχαία ροδιά που βγάζει τους καρπούς στο τέλος του κα-

λοκαιριού κι εγώ τεντωνόµουν κι αγκοµαχούσα να τους πιάσω.

Η ∆ανάη πίστευε πάντα πως δεν ήµασταν φτιαγµένοι από την

ίδια πάστα. Εκείνη ήταν φτιαγµένη από τις σάρκες της γης, χω-
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µάτινη και πετρώδης. Εγώ ήµουν παιδί του αέρα, των ονείρων

και των αερικών. Φύσαγε καµιά φορά µέσα στο δωµάτιο. Τότε

οι µυρωδιές ξεγλιστρούσαν από τα τζάµια σαν µικροί κατάσκο-

ποι, µουρµουρίζοντας από δω κι από κει για τα χαµόγελα και τις

κουβέντες µας. Ήξερα φυσικά ότι δε θα κρατούσε για πάντα.

Ήµουν όµως νέος, ήθελα να διαρκέσει για πάντα. Ο καιρός µας

ωστόσο ήταν δοσµένος, ένα κοµµάτι της ζωής. 

Θυµάµαι την κουζίνα να έχει ζεσταθεί από το βράσιµο των

λαχανικών και το παράθυρο που έβλεπε στο φωταγωγό να έχει

θολώσει από τους υδρατµούς. Εκείνη τότε, µ’ εκείνο το γνώριµο

αφηρηµένο ύφος, κάρφωσε το βλέµµα της στο τζάµι. Την παρα-

τηρούσα χωρίς να λέω τίποτα. Ο ήλιος ξεθύµαινε πέφτοντας

στη σκονισµένη καµινάδα του φωταγωγού µα, έστω και ασθµαί-

νοντας, το φως διαχεόταν και στη δική µας κουζίνα, πίσω απ’ το

ιδρωµένο τζάµι. Πλησίασε διστακτικά τα δάχτυλά της στην επι-

φάνεια του γυαλιού µε ένα ύφος παραξενεµένο, σαν να αντίκρι-

ζε κάτι καινούργιο, κάτι άγνωστο για τη δικιά της εµπειρία. Ρά-

θυµα άρχισε κάτι να σχεδιάζει, χρησιµοποιώντας ως υλικά τις

ζεστές εκπνοές της κατσαρόλας. Όταν τη ρώτησα τι ζωγραφί-

ζει, γύρισε χαµογελαστά προς το µέρος µου και µου είπε: «τι ση-

µασία έχει, αφού σε λίγο θα έχει σβηστεί; Οι ατµοί δεν κρατάνε

για πολύ, χάνονται». 

Έτσι έµαθα να παλεύω µε το χρόνο για να κρατήσω τις ανα-

µνήσεις ζωντανές, να κρατήσω µε πόνο τα κοµµάτια της ζωής

που µου ξέφευγαν διαρκώς. Τα χρώµατα όµως χάνονται, βρέχο-

νται και καταλήγουν στο γκρίζο, σε µια διαρκή αβεβαιότητα για

την αυθεντικότητα αυτού που εν τέλει επιβιώνει. Τα πάντα ρέ-

ουν, µια κινούµενη ροδέλα είναι η ζωή µου που δεν µπορεί να
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σταµατήσει. Οι εικόνες παραλλάσσονται, ο χρόνος µε κυκλώνει,

συντρίβοντάς µε µεταξύ απείρου και µηδενός. Ήµουν, είµαι και

θα είµαι, ή αλλιώς δεν ήµουν ποτέ. ∆εν υπάρχει άλλη επιλογή. 

∆ε µου πήρε καιρό να καταλάβω πως για να περνάµε καλά δε

χρειαζόµασταν πολλά λεφτά. Αυτό ήταν ένα βήµα για την απο-

µυθοποίηση του χρήµατος και της αξίας του. Απ’ τη στιγµή που

δε στερούµασταν τα βασικά, η λιτή ζωή µας γέµιζε και µας πρό-

σφερε την ηδονή µιας επικούρειας έµπνευσης. Ψηλαφούσαµε

µια κατάσταση ισορροπίας, όπου ο περιορισµός των επιθυµιών

της σάρκας στις φυσικές και αναγκαίες λειτουργούσε ως πυξίδα

απελευθέρωσης από το ατέρµονο κυνήγι της κατανάλωσης για

την κατανάλωση και τη δηµιουργία νέων αγωνιών, την άρνηση

δηλαδή κάθε ηδονής. Είναι πραγµατική δουλεία η καλλιέργεια

ψεύτικων αναγκών και η αποµύζηση της τρυφερότητας και της

φρεσκάδας της ζωής, το τρεχαλητό πίσω από κατασκευάσµατα

που συντηρούν την οικονοµική εξουσία και παρουσιάζουν την

καταπίεση ως µονόδροµο. Σε γενικές γραµµές, πείστηκα πως

µπορεί κανείς να διαλέξει µια ζωή αυθεντική, απλή και απελευ-

θερωµένη από τις αγωνίες ενός κόσµου που τρέχει µέχρι το θά-

νατο, ψάχνοντας αυτό που ήταν πάντα µπροστά του ή, ακόµα

χειρότερα, µην ψάχνοντας τίποτα. Όλα ξεκινούν από την ίδια

την ανθρώπινη βούληση, την πιο πηγαία δύναµη αναγέννησης

και εσωτερικής µεταστροφής.

Κάπως έτσι αποφασίσαµε να µη βάλουµε τηλεόραση στο

σπίτι. Αυτό το µαραφέτι ποτέ δε µε έπεισε. Σαν να βάζαµε έναν

τρίτο στο σπίτι µας κάθε φόρα που την ενεργοποιούσαµε, σαν

να βάζαµε κάποιον για να µας βοηθά να περνάµε την ώρα µας.
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