


τΙτΛΟΣ βΙβΛΙΟΥ: Αιώνια επιστροφή
ΣΥΓΓρΑφΕΑΣ: Ελένη Γκίκα

ΕπΙμΕΛΕΙΑ – ΔΙΟρθωΣΗ ΚΕΙμΕΝΟΥ: Αρετή Κολλάτου
ΣΥΝθΕΣΗ ΕΞωφΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα μπουκουβάλα

ΗΛΕΚτρΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟπΟΙΗΣΗ: μερσίνα Λαδοπούλου
ΕΚτΥπωΣΗ: Άγγελος Ελεύθερος & ΣΙΑ Ο.Ε.

βΙβΛΙΟΔΕΣΙΑ: Κωνσταντίνα παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.

© Ελένη Γκίκα, 2010
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2010

πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2010, 3.000 αντίτυπα

ΙSBN 978-960-453-941-3

Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο αποκλειστικά
και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού.

το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύε-
ται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπω-
ση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποια-
δήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.
Έδρα: Tατοΐου 121 Head office: 121, Tatoiou Str.
144 52 μεταμόρφωση 144 52 Metamorfossi, Greece
βιβλιοπωλείο: μαυρομιχάλη 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str.
106 79 Αθήνα 106 79 Αthens, Greece
τηλ.: 2102804800 Tel.: 2102804800
Telefax: 2102819550 Telefax: 2102819550
www.psichogios.gr www.psichogios.gr
e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

© ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ 2010 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



© ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ 2010 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010



ΑΛΛΑ ΕρΓΑ τΗΣ ΙΔΙΑΣ

πΟΙΗΣΗ:
Σηματοδότες, εκδ. Ζερβός, 1984 (με το όνομα Ελένη Σωτήρχου)

Δρασκελιές, εκδ. θεωρία, 1988
Είκοσι δύο χρωματικές μεταμφιέσεις και έντεκα

αιρετικά ποιήματα, εκδ. Δωδώνη, 1992
Μέλι, μελό, μέλισσα, μάλιστα, εκδ. φιλιππότη, 1996

Έως, εαρινός, έρημος, έρχομαι, εκδ. φιλιππότη, 1997
Σώμα, σταυρός, σάρκα, σταυρώθηκα, εκδ. φιλιππότη, 1998

Θόλωσα, θύελλα, θάμβος, θυμήθηκα, εκδ. Άγκυρα, 2000
Άβυσσος, άλγος, άλμα, αρχίζω, εκδ. Άγκυρα, 2002

Εν αταξίαις εύτακτοι όντες, εκδ. Άγκυρα, 2006
Το γράμμα που λείπει, εκδ. Άγκυρα, 2009

ΔΙΗΓΗμΑτΑ:
Όνειρα από Toplexil, εκδ. φιλιππότη, 1997

Εάν ο Καρυωτάκης παντρευότανε την Πολυδούρη,
εκδ. Άγκυρα, 1998

μΥθΙΣτΟρΗμΑτΑ:
Αλήθεια, τα τρως ακόμα τα νύχια σου; εκδ. φιλιππότη, 1996

Αναζητώντας τη Μαρία, εκδ. Άγκυρα, 1998
Να τα μετράω ή να μην τα μετράω τα χρόνια; εκδ. Άγκυρα, 1999
Μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου, εκδ. Άγκυρα, 2001

Το αίνιγμα του Άλλου, εκδ. Άγκυρα, 2003
Οι κούκλες δεν κλαίνε, εκδ. Άγκυρα, 2004
Χαίρε παραμύθι μου, εκδ. Άγκυρα, 2005

Αν μ’ αγαπάς, μη μ’ αγαπάς, εκδ. Άγκυρα, 2006
Αύριο να θυμηθώ να σε φιλήσω, εκδ. Άγκυρα, 2007

Υγρός χρόνος, εκδ. Άγκυρα, 2008
Πλήθος είμαι, εκδ. Άγκυρα, 2009
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ΣΥΝΕΝτΕΥΞΗ:
Δι’ εσόπτρου εν αινίγματι, εκδ. φιλιππότη, 1998

πΑρΑμΥθΙΑ:
Το κοριτσάκι που πίστευε στα θαύματα, εκδ. Άγκυρα, 2007

Η Νεφέλη στο Νησί του Παντός (υπό έκδοση, εκδ. Ψυχογιός)

ΣΥμμΕτΟΧΕΣ:
Οικοεγκλήματα, εκδ. Κέδρος, 2008

Το βιβλίο του Κακού, εκδ. μαγικό Κουτί, 2009
Τα ποιήματα του 2008, εκδ. (δε)κατα

ΑΝθΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕπΙμΕΛΕΙΑ:
Τα θαύματα θυμώνουν όταν δεν τα πιστεύεις – 19 συγγραφείς

για μεγάλους γράφουν παραμύθια για παιδιά, εκδ. Άγκυρα
Ρίξε λίγο φως στις γωνιές της ψυχής μου – 11 συγγραφείς

γράφουν στον θεό και στον Αϊ-βασίλη, εκδ. Άγκυρα
Ευτυχώς που υπάρχει ο έρωτας – 11 συγγραφείς γράφουν

για το Χρόνο, εκδ. Άγκυρα
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«Αυτό περίμενα όλη μου τη ζωή. Όλη μου η ζωή δεν ήταν
παρά μια προσδοκία, μια αναμονή ετούτης της στιγμής».

(Αλεξάντερ, στη Θυσία του Αντρέι ταρκόφσκι)

«“Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τόσο πολύ. Η αγάπη δεν
τελειώνει μόνο και μόνο επειδή παύουμε να βλεπόμαστε”.

“Αγάπη μου”, είπε, “αγάπη μου. Οι άνθρωποι
δεν εξακολουθούν μήπως να αγαπούν τον θεό

όλη τους τη ζωή χωρίς να τον βλέπουν;”
“Άλλη αγάπη η δική μας”.

“Ώρες ώρες πιστεύω πως δεν υπάρχει παρά μόνο μία”».

(Γκράχαμ Γκριν, Το τέλος μιας σχέσης)
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πρόλογος

Γυρίζοντας το χρόνο σαν το πουλόβερ, ανάποδα

�

Εχω ένα περίεργο ζώο – μισό γατί, μισό αρνί. το ’χω κλη-
ρονομήσει απ’ τον πατέρα μου. παλιότερα έφερνα πιο

πολύ προς το αρνί… τώρα έχω πάρει κι απ’ τα δυο…»
πώς αγαπούν τα χαλάσματα οι αγριοτριανταφυλλιές!

Αναρωτιέται, και βαθιά ανασαίνει. Άρωμα και φθορά. φθο-
ρά που λαμποκοπούσε από παλιά στα μπακαρά της μαμάς
και ευωδιά άλικου ρόδου. «τριανταφυλλάκια τα μαγουλάκια
σου», μιλούσε τότε ο πατέρας και τα τσιμπούσε. Και πότε
τη φώναζε «ροδιά μου», πότε «βιολέτα μου» κι άλλοτε «πα-
σχαλιά μου».

το «πασχαλιά» της άρεσε περισσότερο.
τώρα, κάκτος, αχινός, βράχος…
τώρα του μοιάζει. Σκέφτεται ότι του μοιάζει. Απογοη-

τεύεται εύκολα – όσο εύκολα ενθουσιάζεται. Κι ας μην το δεί-
χνει, όπως κι αυτός. του έχει πάρει ως κι εκείνο το βαρύ, ηγε-
μονικό και κρυφό «τίποτε από μένα δε δείχνω!».

Κι ας προσποιείται σαν τη μάνα της «Όλα στο φως! Ού-
τε μια σκέψη δεύτερη. Καθρέφτης!»

τα πιο βαθιά ποτέ δεν τα φανέρωσε – ούτε στον εαυτό
της τον ίδιο. Γι’ αυτό την τσάκισε ο Στάλκερ του ταρκόφσκι.
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Για κείνο που αγνοεί.
Γι’ αυτό που είναι.
Εκ των υστέρων, το ξέρει. το λέει. τώρα, που δεν υπάρ-

χουν κι αυτιά για να τ’ ακούσουν… Αλλά αυτή εκεί, θα το πει.
Στον αέρα. Ήρθε γι’ αυτό ακριβώς.

μες στα χαλάσματα, να το παραδεχτεί. Να το αποδεχτεί
πια, επιτέλους!

Ζήτησε απ’ το ταξί να την αφήσει στο δρόμο.
«Στο σταυροδρόμι του φονιά», του είπε.
«Στο σπίτι του Καθηγητή», επέμενε.
ρήμαζε ο τόπος γύρω. Οι πικροδάφνες, ξερές· και οι χουρ-

μαδιές με φύλλα σκουριά-αρρώστια – έφερε ο άνεμος αφρι-
κανική αρρώστια.

μονάχα ο κισσός και οι αγριοτριανταφυλλιές…
«Κοιτάξτε χρώμα!» Δε θέλει να της δείξει τη φθορά.
πέρασε κάποτε ζωή απ’ εδώ. Εκείνη επιμένει να κοιτά μια

πρόσφατη σκιά στο ραγισμένο δώμα.
«Άτιμο δέντρο!» θυμάται τη γιαγιά. «Όπου χανόμαστε

εμείς, φυτρώνει! Γιατί κρεμάστηκε ο προδότης του Χριστού
σ’ αυτή».

Όμως, από μικρό παιδί τής άρεσαν τα σύκα.
Σύκα λευκά, βασιλικά.
Κι ας ήταν από το δέντρο του προδότη.
Όπως της φέρνει δάκρυα κι ετούτη η διασταύρωση.
Κι ας είναι του φονιά.
Εξάλλου, όλα είναι και το αντίθετό τους. του φονιά και του

μπαμπά.
πνευματικό παιδί του ήταν, είπαν. Ο φονιάς! Κι αυτή, που

τον αγάπησε, έτσι τον έλεγε.
«Ο απελπισμένος».
Αγαπημένος, πρώτα.

�2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Αγαπημένος, πάντα! Γιατί, αν μια φορά κάποιον αγαπή-
σεις, δε γίνεται παρά και να τον αγαπάς για πάντα, μια ζωή.

πληρώνει. Κατεβαίνει. προσπαθεί να ξαναθυμηθεί πώς
περπατά – στράτα, στρατούλα…

Κοριτσάκι –ούτε χρόνο δεν είχε– να τρέχει προς τη δική
του αγκαλιά.

«Σιγά, μη βιάζεσαι! Αργά και σταθερά. θα φτάσεις έτσι».
βιαζόταν, κι έπεφτε.
Ακόμη και τώρα, σκοντάφτει.
Στις πλάκες που πέταξαν οι ρίζες της λεύκας στη γωνιά.
Όρθια!
τον ακούει με τρυφερά αυστηρή φωνή να διατάζει.
Αυτά αγαπούσε ο Καθηγητής: τα ρόδα του και τα βιβλία!
Δεν έφυγε. Κάτι του θύμισε. Κοντοστέκεται και την κοιτά.
Γιατί αυτό έκανε ο Καθηγητής. Βιβλία!
πίσω απ’ τη σιδερένια πόρτα που τρίζει λήθη και χρόνο

ακόμη τον βλέπει να διαβάζει ή να σκαλίζει.
Πότε γατί
Πότε αρνί…
Κι αυτή, στην κούνια.
Δες με, μπαμπά, δες! Ανεβαίνω ψηλά, ως τους πλανήτες!

Μπαμπά, κοίτα, πετάω!
Μόνο με τα βιβλία ανεβαίνεις ψηλά!
Δηλαδή, άμα διαβάζω, θα πετάω;
Σαν το φονιά που ζώστηκε εκρηκτικά. Κι ήρθε και στά-

θηκε εδώ, να περιμένει την Επιτροπή για να πετάξει. με τρό-
τσκι, Γκαλεάνο, Σερζ… Ιούδας και Χριστός μαζί – η ελπίδα αν-
θίζει στο αίμα.

Έτσι του είχε πει. Ο Καθηγητής, που τα μόνα που φρό-
ντιζε να ανθίσουν ήταν βιβλία και λουλούδια.

Και «η ροδιά» του, «η βιολέτα» και «πασχαλιά» του. Στο
σκότος, πάντα. Στο ψεύδος.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ��
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τον γνώρισε το Καλοκαίρι που βουβάθηκε ο μπαμπάς.
Σαν δωρεά ακριβή, ή πανάρχαιη κατάρα. «Αγαπημένος» τό-
τε, προτού γίνει «ο φονιάς». Ορέστης! Σαν τον χαμένο της
Ορέστη. Επιστροφή, λες, που της όφειλε η ζωή – ίδιο σκό-
τος, ίδια λάμψη, ίδιο πάθος, ίδιο βλέμμα.

Ακόμη αντέχουν τα μύρτιλα, ακόμη βγαίνουν ζουμπούλια.
Ο τοίχος καταπράσινος στη βορινή πλευρά. Ακούει πώς

χτυπά ο άνεμος τα παράθυρα στην κουζίνα. Στο δωμάτιό
της, σφαλιστά, κάτι φθαρμένα βαθυκόκκινα μπορντό πα-
ντζούρια.

Έτσι τον ήθελε η μαμά. Σαν μαγεμένο πύργο αρχαίο. Λευ-
κό, με κόκκινα πόρτες και παραθύρια. τώρα, εκείνο το λευ-
κό, ώχρα σχεδόν… όσο για το κόκκινο, πληγή ξεραμένη. Κά-
καδο που, όποτε κι όπου ξεκολλήσει, πονά.

Καμιά πληγή δε θρέφει κουκουλωμένη.

με το κλειδί στη σκουριασμένη κλειδαριά, γυρίζει, σπρώ-
χνει. Ξερά φύλλα, το κεφάλι μιας κούκλας, ένα σπαθί κι ένα
σκισμένο κομμάτι κουνουπιέρας.

Σεντόνια στα έπιπλα. Άσπρο της σκόνης. Αρνί που επι-
στρέφει απολωλός, και πονά. Γατί που γαντζώνεται, για να
επιζήσει, στην κουρτίνα.

Η κουζίνα δεξιά, η μεγάλη τραπεζαρία αριστερά. Ανεβαί-
νει τα σκαλιά. Στον επάνω όροφο, οι κρεβατοκάμαρές τους,
το γραφείο, τα βιβλία…

τραβηγμένα συρτάρια και σκισμένα χαρτιά. Σπασμένο το
μεσαίο συρτάρι.

Το περίστροφό του;
Αφού πέθανε, τώρα γιατί ανησυχεί;
Ένα γύρο σπαρμένα βιβλία. Ο προυστ και οι Δαιμονισμέ-

νοι. Η Γραμμή Σκιάς. Ο βλαδίμηρος εδώ, κι εδώ κι εκεί, σύν-

�� ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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νεφο πάντα με διαλυμένα παντελόνια. Η Άννα Καρένινά της.
Κι εκείνη η παμπάλαιη Αλίκη που δε χόρτασε θαύματα. Για-
τί η ζωή αυτό είναι: πικρό θαύμα!

Γλυκόπικρο θαύμα, που επέμενε η γιαγιά.
Να θυμηθεί να το πει στη μαρίλη.
Για κείνη τη χαρμολύπη της γιαγιάς.
τώρα που επέστρεψε. Στο σταυροδρόμι του φονιά.
Στα πόδια της, του τζελαλαντίν ρουμί Ο Αγαπημένος.

Αιώνια επιστροφή, έτσι θα το πει.
Και ο τίτλος δανεικός, σαν τη ζωή την ίδια. Από ένα αρνί

και γατί, όπως κι αυτός, στο άλλο, στο άλλο… Από τον ίδιο
σπασμό εκτιναγμένη στον κόσμο σαν δίδυμη κούκλα, αδελ-
φή κρυφή-φανερή,

πεπτωκυία Λίλιθ – λήθη – λησμονιά – λησμοσύνη – μαρίλη…
βαλκυρία κι αυτή, που αενάως γυρνά, θα γυρνά…
«ροδιά», «αγριοβιολέτα», «πασχαλιά μου». Σπείρα η ιστο-

ρία, και η ειλημμένη απόφαση να την πιάσει ξανά απ’ την
αρχή. με όλη τη λάμψη και τη φωτιά, με όλο το πάθος και
την καταστροφή, την παρακμή, τον μάταιο –ή μήπως όχι και
τόσο μάταιο;– αγώνα.

με ξεφτισμένες λέξεις, με φθαρμένες κινήσεις και φορτι-
σμένες σιωπές. Αναζητώντας τον εαυτό της – χαμένο, κερ-
δισμένο χρόνο, τι σημασία έχει τώρα πια; τώρα που όλα γί-
νονται έλεος και παρελθόν, θεϊκό παρόν και μέλλον. Όλη η
ζωή, μια στιγμή! Στη Ζώνη των Επιθυμιών.

φτάνει να το τολμήσει να μπει.
Ζέφυρος. ταρκόφσκι.
Χρειάζεται να τα μετρήσει τα χρόνια;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ��
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μΕρΟΣ πρωτΟ

•
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Πικ νικ στην άκρη του Σύμπαντος

�

«Θέλω να με φιλήσεις
μόλις μπεις».

Ενα σημάδι τού ζητούσε. πάντα ψηλά στο μηρό. που να
το βλέπει μόνον εκείνη. Για να τον έχει παρόντα, όταν θα

λείπει.
Αυτό έδειχνε να απαιτεί απ’ αυτόν. μονάχα ένα σημάδι

εκεί ψηλά στο μηρό.
Για ένα δεκαπενθήμερο ησύχαζε.
Αχνό πρώτα. μπλάβιαζε στη συνέχεια. Κι ώσπου ν’ αρ-

χίσει να ροδίζει, να ξεθυμαίνει…
«θα καυλώσουμε;» Συνήθως της έστελνε μήνυμα πρώτος.
Σπανίως εκείνη. Και πάντοτε τόσο πλαγίως… Ένα τάχα

μου, δήθεν… «Όλα καλά; Καύλωσες;» τη ρωτούσε.
τον πρώτο καιρό τσακωνόταν μαζί του, ανταλλάσσοντας

πάντα sms σκληρά. με τον καιρό, συνήθισαν; Είχαν ανάγκη
αυτό το ελάχιστο του άλλου; Ένιωθαν κάτι που το κρατού-
σαν κρυφό κι από τον ίδιο τους τον εαυτό;

Απόκτησαν τους δικούς τους κώδικες, ήξεραν τι και πόσο
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και πότε να ζητά ο ένας απ’ τον άλλο. με λόγια κοφτά, σχε-
δόν σαν κραυγές, με γεμάτες σιωπές και συναντήσεις σχεδόν
τελετουργικές.

«θα καυλώσουμε;»
Κι όταν είδε την άρνησή της, με μια φράση άλλη, άσχετη,

αλλά απ’ αυτήν ανεκτή…
«μόνο γι’ απόψε;»
Για να μην την τρομάξει. Για να μην τρομάζει κι αυτός –

τον αναγνώριζε εκείνο τον τρόπο όπου τον έβλεπε…
«Ναι».
«Να έρθω τώρα;»
«θα είμαι στο σπίτι κατά τις οχτώ».
«Δε θέλω να φοράς τίποτε κάτω απ’ το φόρεμα».
«μαύρο ή κόκκινο;»
«τίποτε είπα!»
«το φόρεμα εννοώ…»
«Κόκκινο».
«Είμαι στο σπίτι».
«Έρχομαι. Είμαι στο ταξί. μόλις μπω, θέλω να μου τον πά-

ρεις στο στόμα σου».
«θέλω πρώτα να με φιλήσεις μόλις μπεις».
«Είμαι έξω απ’ την πόρτα σου».

τον γνώρισε από λάθος ένα βράδυ στο facebook. Είχε ξε-
χάσει ανοιχτή τη συνομιλία και, λόγω θέσης, έκανε σ’ όλες τις
προτάσεις φιλίας αποδοχή. Όσο πιο πάνω, τόσο πιο κατα-
δεχτική – το είχε μάθει καλά το μάθημά της από παιδί. Όσο
πιο καλή, τόσο πιο μόνη.

«Γεια! Συγγραφέας κι εσύ;»
«Όχι. Εγώ γράφω για κείνους που γράφουν. τους εκδίδω

και διαβάζω πολύ».
την απωθούσε το chat. Είχε ακούσει τα χίλια δυο. το θεω-

ρούσε κατάντια, καταστροφή.
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«Κι εγώ γράφω. Για όσους μας διοικούν».
τόμπολα! σκέφτηκε. Ίδρωσε, ξεΐδρωσε, απάντησε κάτι

κάπως ευγενικά, προφασίστηκε κούραση, του ευχήθηκε τα
καλύτερα, καληνύχτισε και έβαλε τον Στάλκερ για τρίτη συ-
νεχή φορά. Ο ταρκόφσκι την ηρεμούσε. Αφού την είχε πε-
ράσει πρώτα από τη φωτιά. Από τη Ζώνη των Επιθυμιών,
εν προκειμένω. το είχε γράψει και στο προφίλ, στο facebook.
Αυτή η ταινία τής είχε αλλάξει κάποτε τη ζωή.

Καλοκαίρι στο Ζέφυρο. μόνη της. Στον δεύτερο χρόνο του
γάμου της. Έλειπε εκείνος ταξίδι επαγγελματικό. της άρεσε
να πηγαίνει στον κινηματογράφο μόνη της. πολλά πράγμα-
τα επιθυμούσε να κάνει μόνη της: να ταξιδεύει, να περπα-
τά, να δουλεύει, να κοιμάται, να ακούει μουσική…

Η παρέα του άλλου τη διασπούσε. Όποιος κι αν ήταν αυ-
τός. μόνο μονάχη αισθανόταν ολόκληρη. Λες και στη συνά-
ντηση του άλλου να έσπευδε μόνον ο κατακερματισμένος
της εαυτός.

θυμάται τα πάντα από εκείνη την καλοκαιρινή νύχτα. τον
εαυτό της στα μοβ να κατεβαίνει τα σκαλιά. τη μεσογείων να
αχνίζει, το βόλβο στη μεσαία λωρίδα του μπαμπά, το στραβό
παρκάρισμα στο θησείο, την άδεια Αθήνα, τα σκαλάκια, το
πλακόστρωτο, την περιοχή που αγνοεί, τον κύριο που ρωτά
«Ο Ζέφυρος πού είναι;» την είσοδο, την γκαζόζα, το σχεδόν
άδειο σινεμά. την οθόνη-ρουφήχτρα, τον παράξενο οδηγό, την
αλλόκοτη παρέα, τον επιστήμονα, το συγγραφέα, το φόβο,
τον κίνδυνο, το «δειλιάζω σε ό,τι περισσότερο επιθυμώ», το
«αγνοώ εκείνο που πιο πολύ επιθυμώ», το νεαρό ζευγάρι δυο
σειρές πιο πίσω, την εκνευρισμένη κοπέλα, τα θολά πυρετώ-
δη μάτια του αγοριού, τον τρόπο που δάγκωνε το κάτω χεί-
λος, τα ακροδάχτυλα που έσφιγγαν την καρέκλα μπροστά,
τον τρυφερό λαιμό του, άτριχο, με μια ελιά σαν στρογγυλή σο-
κολάτα, τις μαλακές μπούκλες στα μαλλιά, «φύγε αν δε γου-
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στάρεις», την επιθετική χροιά της φωνής, «στο κάτω κάτω
εσύ φαγώθηκες για να ’ρθεις!» το κορίτσι να κλαίει, το κορίτσι
να φεύγει, το αγόρι θολό, όλο και πιο θολό, σαν κι αυτή.

Κι ύστερα, αυτή την έλλειψη προσανατολισμού. Σαν να εί-
χε βρεθεί και η ίδια στη Ζώνη, με άγνωστο πρόσωπο, σε άλ-
λη ζωή.

πόσους κύκλους ζωής, αλήθεια, δικαιούται ο καθένας; Και
υπάρχουν, αλήθεια, κύκλοι ζωής;

το αγόρι να τη ρωτά:
«Είστε καλά, κυρία;»
το αγόρι να φεύγει, κι εκείνη στους άδειους δρόμους να

μην ξέρει πού να πάει, ποια είναι και τι εντέλει αναζητά.

με τον πέτρο χωρίσανε τον επόμενο μήνα. Έπρεπε να
μείνει μόνη της εάν επιθυμούσε να παραμείνει ζωντανή. τα-
φόπλακα ο γάμος, θηλιά, και την έπνιγε. της στερούσε το
οξυγόνο του άλλου η αγκαλιά.

Έκτοτε, ουδέποτε ξενοκοιμήθηκε. Και οι ελάχιστες σχέσεις
της είχαν μια απολύτως ελεύθερη αλλά και μια κάπως ας
πούμε πλατωνική χροιά. Γελούσε που άκουγε τη βουγιου-
κλάκη να επαναλαμβάνει στις συνεντεύξεις: «Ο άντρας της
ζωής μου είμαι εγώ!» Εκνευριζόταν μ’ εκείνο το «Έχω πα-
ντρευτεί τη δουλειά μου!» Αλλά, κατ’ ουσίαν, και η ίδια δεν
έκανε κάτι διαφορετικό.

θυμόταν τη Δημουλά σε κάποια συνέντευξη: «Δεν ξέρεις
πόσα χωρά μια άδεια ζωή!» Και το αποδείκνυε περίτρανα
με τη δική της ζωή. Σιδηρά κυρία! τους άκουγε, κι ούτε την
ένοιαζε. Εξάλλου, φρόντιζε να είναι ψυχρά καταδεκτική, ευ-
γενικά αποτρεπτική. ως παρουσία και μόνον, έθετε όρια. το
χρωστούσε στο είδος της δουλειάς της, εξάλλου. Αγαπούσε
τόσο πολύ το βιβλίο, που δεν της επιτρεπόταν κανενός εί-
δους συναλλαγή.
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«Η αιώνια επιστροφή»

Πικ νικ δίπλα στο δρόμο (Στάλκερ), Αρκάντι & μπόρις Στρου-
γκάτσκι, μτφρ. μανώλης Ασημιάδης, εκδόσεις ταξιδευτής – Αω.

«Θεέ μου, πού είναι οι λέξεις,
πού είναι οι σκέψεις μου;»

«“Ένα πικ νικ… φανταστείτε ένα δάσος, έναν επαρχιακό
δρόμο, ένα λιβάδι. Ένα αυτοκίνητο βγαίνει από το δρόμο
και μπαίνει στο λιβάδι, μια ομάδα νέων ανθρώπων βγαίνει
από το αυτοκίνητο κουβαλώντας μπουκάλια, καλάθια με
φαγητό, ραδιοφωνάκια και φωτογραφικές μηχανές. Ανά-
βουν φωτιές, στήνουν σκηνές, βάζουν μουσική. το πρωί φεύ-
γουν. τα ζώα, τα πουλιά και τα έντομα που αγρυπνούσαν
με τρόμο τη νύχτα βγαίνουν από τις φωλιές τους. Και τι
βλέπουν; βενζίνη και λάδια πάνω στη χλόη. παλιά μπουζί
και παλιά φίλτρα διασκορπισμένα κάτω. Κουρέλια, καμένα
φλας κι ένα γαλλικό κλειδί, παρατημένα. Κηλίδες λαδιού στη
λίμνη. Και, φυσικά, το γνωστό χάλι: κουκούτσια μήλων, πε-
ριτυλίγματα από καραμέλες, καμένα υπολείμματα από τη
φωτιά, τενεκεδάκια, μπουκάλια, το μαντίλι κάποιου, το
σουγιαδάκι κάποιου άλλου, σχισμένες εφημερίδες, κέρμα-
τα, μαραμένα λουλούδια που είχαν μαζευτεί από ένα άλ-
λο λιβάδι”.

“Κατάλαβα. Ένα πικ νικ δίπλα στο δρόμο”.
“Ακριβώς. Ένα πικ νικ δίπλα στο δρόμο, σε κάποια οδό

του Σύμπαντος…”»
Η οδός του Σύμπαντος είναι το μικρό Χάρμοντ. «το πικ

νικ» έχει αφήσει υπόλοιπα πίσω του, και πάνω απ’ όλα την
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επικίνδυνη αλλά και άκρως κερδοφόρα «Επισκεπτήρια ζώ-
νη». το Διεθνές Ινστιτούτο Εξωγήινων πολιτισμών, για να
βγάλει μιαν άκρη, κάνει τα πάντα. Αλλά τα πάντα κάνουν, με
κίνδυνο και συχνά με κόστος την ίδια τους τη ζωή, και οι κυ-
νηγοί, οι στάλκερ, οδηγοί μαζί και τελικά χρυσοθήρες.

Στάλκερ και ο ήρωας του βιβλίου, ο ρέντρικ Σούχαρτ, σε
διαφορετικές ηλικίες, με άλλες προθέσεις στην καθεμιά, και
σε διαφορετικές εποχές. Οι συγγραφείς τον παρακολου-
θούν άγαμο, ετών 23, βοηθό εργαστηρίου στο τμήμα Χάρ-
μοντ του Διεθνούς Ινστιτούτου Εξωγήινων πολιτισμών, έγ-
γαμο, ετών 28, δίχως μόνιμη απασχόληση, και αποφυλακι-
σθέντα, ετών 31.

παρεμβάλλεται η φωνή του νομπελίστα φυσικού δρα βα-
λεντάιν πίλμαν και η καθημερινότητα του ρίτσαρντ Χ. Ντού-
ναν, προϊσταμένου εφοδιασμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
για το τμήμα Χάρμοντ.

Στο μεταξύ, δεκάδες, εκατοντάδες κυνηγοί δοκιμάζουν
την τύχη τους σ’ αυτή τη μαγικά σατανική Ζώνη των Επιθυ-
μιών, πλουτίζουν πρόσκαιρα, φυλακίζονται, ακρωτηριάζο-
νται ή γίνονται νεκρές σημαδούρες προς αποφυγή στην ίδια
επικίνδυνη Ζώνη.

τα πανάκριβα λάφυρά τους, ασήκωτα «κενά», «δαχτυλί-
δια», «μπαταρίες», «παγούρια», «μαύρες σταγόνες», «αλοιφή
των μαγισσών», «φονικοί λαμπτήρες και άλλα τέτοια μπιχλι-
μπίδια». Σκουπίδια ενός άλλου, εξωγήινου πολιτισμού, που
ήρθε και χτύπησε σ’ αυτή την άκρη της γης, προξενώντας
φονικές τρύπες και κινούμενο χώμα, εσκεμμένα ή και τυχαία.
Οι επιστήμονες διακινδυνεύουν φιλοδοξώντας να βγάλουν
άκρη και να δοξαστούν· και οι κυνηγοί να πλουτίσουν, ή
απλώς και μόνο να επιζήσουν.

το μήλο της έριδος, η χρυσή σφαίρα, για την οποία ο θρύ-
λος επιμένει ότι υλοποιεί την κάθε τους επιθυμία, όσο τρελή
και αλλόκοτη να είναι. Έτσι, ο ρέντρικ θα ξεκινήσει μαζί με
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τον Άρθουρ, τον νεαρό γιο ενός παλιού και πανούργου κυ-
νηγού, το τελευταίο του μοιραίο ταξίδι, χρησιμοποιώντας
τον Άρθουρ ως αναλώσιμο υλικό, όπως είχε κάνει ήδη χρό-
νια και χρόνια με άλλους ανθρώπους ο ίδιος του ο πατέρας.

Αλλά ο Άρθουρ, ως άλλος αμνός, με χαρά προχωρά, και
θα θυσιαστεί, προσδοκώντας «ευτυχία για όλους, δίχως
αντίτιμο, και κανείς να μη μείνει ανικανοποίητος», καθαγιά-
ζοντας και τον στάλκερ που τον ακολουθεί.

μια αριστουργηματική, αλληγορική, θεολογική κατά βά-
ση ιστορία, που έγινε ταινία από τον ταρκόφσκι (Στάλκερ)
με σεναριογράφους τους συγγραφείς του βιβλίου.

πανανθρώπινα διλήμματα και το αίνιγμα του κόσμου τί-
θενται επί ζώνης ξανά και ξανά, χαρακτήρες που τα παίζουν
όλα για όλα, για να βγουν στο φως ή στο σκοτάδι. Η άβυσ-
σος της ανθρώπινης ψυχής, η οποία, μπροστά στα μεγάλα
της «επιθυμώ», γίνεται άλλη. Ο εαυτός και ο άλλος, το ση-
μαντικό και το μάταιο, το γνωστό και το άγνωστο στο συγ-
γραφικό μικροσκόπιο σχηματίζουν ανείπωτες ερωτήσεις, με
απάντηση διαφορετική, ή και καμία, για τον καθένα.

μοναδική κραυγή απόγνωσης του ρέντρικ η τελευταία
κραυγή, «θεέ μου, πού είναι οι λέξεις, πού είναι οι σκέψεις
μου; Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω κάνει μια σκέψη!» να επα-
ληθεύει το «Εν αρχή ην ο Λόγος».

Συγκλονιστική η αναμέτρηση του Στάλκερ με την ίδια του
την ψυχή, ήτοι με τη… μαγική σφαίρα: «Είμαι ένα κτήνος, το
καταλαβαίνεις αυτό. Δε βρίσκω τις λέξεις, δε μου έμαθαν τις
λέξεις. Δεν ξέρω πώς να σκεφτώ, οι μπάσταρδοι δε με δίδα-
ξαν πώς να σκέφτομαι. Όμως, αν είσαι πραγματικά… πα-
ντοδύναμη… παντογνώστρια… ανακάλυψέ το εσύ! Κοίτα
στην καρδιά μου. Ξέρω πως ό,τι χρειάζεσαι βρίσκεται εκεί.
Έτσι πρέπει να είναι. ποτέ δεν πούλησα την ψυχή μου σε κα-
νέναν! Είναι δική μου, είναι ανθρώπινη! βγάλε από μέσα μου
αυτό που θέλω – δε θα μπορούσα να επιθυμώ κάτι κακό!»
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μια βαθύτατα ποιητική, φιλοσοφική, θεολογική, παρα-
βολική, πολυεπίπεδη ιστορία που όταν γράφτηκε είχε χα-
ρακτηριστεί ως επιστημονική φαντασία, αλλά με τις ραδιε-
νεργές συνέπειες του τσερνομπίλ και τη «Ζώνη αποκλει-
σμού», αποδείχθηκε, τελικά, απλώς προφητεία.
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Είκοσι χρόνια στη «Ζώνη του αποκλεισμού»

�

«Κοίτα στην καρδιά μου.
Ξέρω πως ό,τι χρειάζεσαι βρίσκεται εκεί».

πρωί Σαββάτου, ξεσκαλίζοντας αρχαία χαρτιά. Ανακα-
λύπτοντας λίμνες και ξεχασμένους μικρούς λόφους, σαν

χαρτογράφος σχολαστικός. Κανένας να μην αγγίζει χειρό-
γραφα και βιβλία, ειδικά στο γραφείο της. Η εντολή είναι σα-
φής. Και οι πάντες τη σεβάστηκαν σ’ αυτό το σπίτι – δε θα
μπορούσε να γίνει αλλιώς.

Οι πάντες! Οι γυναίκες δηλαδή που πλήρωνε κατά και-
ρούς για να την υπηρετούν. Για να την αγαπούν. Και η φρό-
σω. Οικονόμος; φύλακας άγγελός της; μανούλα εξ αγχι-
στείας αυστηρή και ταπεινή; το μόνο σταθερό σημείο στο
κοσμικό χάος για μια ολόκληρη ζωή. θα χανόταν αλλιώς, χω-
ρίς το χάδι της φρόσως. Δε θα ήξερε κατά πού να κινήσει δί-
χως την αυστηρή της ματιά.

Και τώρα να και τούτο δω το γλυκανάλατο! Σ’ ένα πα-
μπάλαιο βιβλίο, χιλιομουτζουρωμένο, του Γκράχαμ Γκριν:
Το τέλος μιας σχέσης. το αναζήτησε, γιατί είχε ξαναδεί
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εχθές το βράδυ σε dvd εκείνη την ταινία. μια ταινία, που
για πρώτη φορά την είδε μάλλον σε λάθος στιγμή. μόνη και
πάλι στο σινέ Βάρκιζα, στη δεύτερη σειρά, με το κεφάλι σαν
πετεινός τ’ ουρανού τεντωμένο προς τα πάνω. με τα ανα-
φιλητά εκεί, στο θαύμα, να γίνονται μύξες και βήχας, να θέ-
λουν να γίνουν ουρλιαχτά. με τη Σάρα να προσεύχεται, με
τη Σάρα να αρνείται ό,τι πιο πολύ αγαπά. με τον θεό να
μπαίνει μέσα της από μια ξεχασμένη βάφτιση σαν το μι-
κρόβιο, για να απαιτεί στη συνέχεια τα «αφ’ εαυτού». Και
να τα παίρνει! με τον μόρις μπέντριξ να χάνεται μες στην
ερωτική του την εμμονή, να απαιτεί «αγάπη ανήθικη και
ανθρώπινη».

Δυο γουλιές καφέ, για να τακτοποιήσει κάπως το εσω-
τερικό χάος, και οι γνωστές κινήσεις, κάπως μηχανικές: τα
Ερωτικά ποιήματα της Αν Σέξτον, Ουόλτ Ουίτμαν Στη γα-
λάζια όχθη του Οντάριο, που βρήκε στο παζάρι προχθές.
Στη μικρή στοίβα με μπλεζ Σαντράρ Πάσχα στη Νέα Υόρ-
κη, τα ποιήματα του Λόρενς φερλινγκέτι αριστερά στο φω-
τιστικό.

με τον μπόρχες –μήνες, χρόνια…– στο ίδιο σημείο ακρι-
βώς, να της υπόσχεται «αιώνια γαλήνη». Δεξιά, Ο ηλίθιος του
Ντοστογιέφσκι μια ζωή σταθερά, κι εκείνο το εξαιρετικό δο-
κίμιο Φανταστικοί θάνατοι.

«θανατολάγνα!» τη φώναξε την πρώτη φορά. Ενοχλήθηκε
εκείνη.

«βαμπίρ που του ρουφά το αίμα», μιαν άλλη φορά που
του ’κλεισε το τηλέφωνο. Κι όταν τον είχε μέσα της, της διευ-
κρίνισε τρυφερά πως όλα τούτα ήταν επειδή δεν μπορούσε
να το αποδεχθεί πως ήταν σκέτο «λάγνα»!

«Χύνεις συνέχεια!»
Χαμογελά. Δεν την προσβάλλει πια. το ξέρει καλά. Όταν
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της γράφει «πότε θα καυλώσουμε;» εννοεί «πότε θ’ αγαπη-
θούμε^ πότε θα κάνουμε μια αγκαλιά». Γι’ αυτό κι εκείνη του
απαντά «μα εγώ είμαι σ’ αυτή την κατάσταση διαρκώς», σαν
να του λέει συνεχώς «σ’ αγκαλιάζω» και «σ’ αγαπώ». Αλλά
αυτό ουδόλως μοιάζει να τον καθησυχάζει.

Δίπλα σ’ ένα σκαντζόχοιρο ροζ Ο κόσμος είναι στρογγυ-
λός της Γκέρτρουντ Στάιν.

«Μια φορά κι έναν καιρό συνάντησα τον εαυτό μου κι έτρεξα
Μια φορά κι έναν καιρό δεν είδε κανένας πως έτρεξα
Μια φορά κι έναν καιρό κάτι μπορεί
Μια φορά κι έναν καιρό κανείς δε βλέπει
Μα κι εγώ κάνω ό,τι μ’ αρέσει
Τρέχω γύρω στον κόσμο όπως μ’ αρέσει
Εγώ ο Γουίλι…»
Σ’ αυτό τον κόσμο ποιος Γουίλι κάνει ό,τι του αρέσει;
«Σαν πνίγομαι
Σαν ξεχνάω
Σαν θυμάμαι
Σκέφτομαι…»

«τι σκέφτεσαι;»
Η ερώτηση-παγίδα. Η ερώτηση-κλειδί.
Για μια απάντηση που πήρε με τη μία –«τίποτε!»– αλλά

δεν την πίστεψε, έμεινε σε ένα γάμο εφτά χρόνια!
τόσο της πήρε όταν κυριολεκτούσε, διαπίστωνε. πώς να

πιστέψει σ’ ένα τίποτε που η ίδια αγνοούσε;
ροντέο οι σκέψεις της, γύρος θανάτου, και γυρίζουν, γυ-

ρίζουν… Στις πιο καλές των συνθηκών, ένα καρουζέλ.
Στο τραπεζάκι απέναντι, ένα γαλάζιο. με τ’ αλογάκια να

γυρίζουν όποτε εκείνη το επιθυμεί στους ρυθμούς του Αλ-
μπινόνι. Ξαφνιάστηκε όταν το βρήκε. Από μικρό παιδί τρε-
λαινόταν για μουσικά κουτιά, αλλά χόρευαν σχεδόν όλα το
ίδιο. Αυτά τα γαλάζια άλογα, όμως, όχι…
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Απ’ αλλού ήταν! μισοσπασμένο εξάλλου, τόσο παλιό, με
τους δικούς του ρυθμούς, σ’ ένα χρόνο, θαρρείς, άχρονο, χα-
μένο ή ξεχασμένο…

πρωινό Σαββάτου σήμερα, συννεφιασμένο.

«Ο Άγιος Αυγουστίνος ρωτούσε από πού προέρχεται ο
χρόνος. Έλεγε ότι έρχεται από το μέλλον, που δεν υπάρχει
ακόμη, μπαίνει στο παρόν, που δεν έχει διάρκεια, και προ-
χωρεί στο παρελθόν, που έχει πάψει να υπάρχει. Δεν ξέρω
αν εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε το χρόνο καλύτερα
από ένα παιδί».

το έχει σημειώσει στο τετράδιο που της χάρισε. μπερ-
δεύεται πάντα με το χρόνο. Στον κόσμο της μια ζωή! Άρα;
Στο χρόνο της;

θα μπορούσε κάποιος –δικαιούται άραγε;– να έχει και
τον προσωπικό χρόνο;

Στον Γκράχαμ Γκριν πάλι το είχε διαβάσει; Δεν το καλο-
θυμάται –τελευταία το έχει διαπιστώσει, μέσα της όλα τόσο
μα τόσο μπερδεμένα, σχεδόν ένα κουβάρι–, για την αιωνιό-
τητα, κάπου όμως πρόσφατα είχε διαβάσει πως δεν είναι η
συνέχεια του χρόνου, αλλά ο ου-χρόνος, ο χρόνος ο άχρονος
που υπάρχει στην προσευχή, σε κάποιες σπάνιες στιγμές
δημιουργίας, στα όνειρα και στη συνουσία.

Συνουσία! Γελά μόνη της αναλογιζόμενη το πόσο αυτός
θα γελούσε.

«Οργασμό», θα του πει – εννοώντας «πρόβα θανάτου».
«μικρό θάνατο», θα του πει. Όχι! δε θέλει να ακούει για θά-
νατο αυτός. τον έχει φάει, λέει, με το κουτάλι, τον έχει δει κα-
τάματα κι έχει γυρίσει πλευρό. «Κι όμως», κάποια στιγμή θα
πρέπει να τολμήσει να του το πει, «εγώ είμαι μία διασωθεί-
σα του θανάτου!»
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Στο τηλέφωνο ο τυπογράφος τής υπενθυμίζει τα χρέη. Λά-
θη που δεν περάστηκαν, χειρόγραφα που καθυστερούν, γραμ-
ματοσειρές για τις οποίες δε συμφωνεί, πολυτονικό – τώ-
ρα πια; τον ακούει, συμφωνεί – τον ξέρει χρόνια, τον εμπι-
στεύεται.

Γενικώς, εμπιστεύεται. Ανθρώπους, καταστάσεις, ζωή…
Από μικρό παιδί.

«Δεν υπάρχει κακό», συνηθίζει να λέει. «μονάχα φόβος,
δειλία και λάθος. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο βάσανο από τον
μάταιο φόβο!»

μονάχα το φόβο του φόβου φοβάται –συνειδητοποιεί–
μια ζωή. Όπως φοβάται μη και δεν είναι παρούσα τη δεδο-
μένη, την όποια στιγμή, εκείνη για την οποία έχει ταχθεί, και
αγνοεί.

Αλήθεια, υπάρχει μια τέτοια στιγμή; Αναρωτιόταν από
παιδί.

τώρα, ξέρει!

•

«Η αιώνια επιστροφή»

Το τέλος μιας σχέσης, Γκράχαμ Γκριν, μτφρ. τρισεύγενη πα-
παντωνίου, πρόλογος Αναστάσης βιστωνίτης, μεταίχμιο

«Ο άνθρωπος έχει στην καρδιά του μέρη
που δεν υπάρχουν ακόμη, και όπου εισέρχεται

ο πόνος για να μπορέσουν να υπάρξουν».

«Ένα από τα πιο αληθινά και συγκινητικά μυθιστορήματα της
παγκόσμιας λογοτεχνίας», έγραψε για το βιβλίο ο Ουίλιαμ

ΑΙΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ��Ένα σημάδι τού ζητούσε. Πάντα ψηλά στο μηρό. Που να το βλέπει 
μόνο εκείνη. Που να τον έχει παρόντα, όταν θα λείπει...

Ετσι συνήθιζε να ζει και να μεγαλώνει η Όλγα. Μια ζωή με 
τον βουβό πατέρα, με το μυστικό της νεκρής μητέρας, με τον 
απόντα εραστή. Μια ζωή με τα βιβλία, μια ζωή με Χάρτινη Ζωή.

Έκανε χρόνια να περάσει τη δική της Ζώνη των Επιθυμιών. Όμως, ο 
περαματάρης Στάλκερ υπήρχε. Έτσι η Όλγα, μισό γατί, μισό αρνί επι- 
στρέφει στο σταυροδρόμι του Φoνιά, στο σπίτι του Καθηγητή. Αιώνια 
επιστροφή θα το πει. 

Το απόλυτο, αλλόκοτο, ολέθριο πρόσωπο της Τρομοκρατίας στον 
Έρωτα, στη Λογοτεχνία, στην Πολιτική. Ο Στάλκερ που γίνεται ολο- 
καύτωμα και ο Καθηγητής, μπροστά στη Θυσία βουβός. Η ιστορία 
της Όλγας, του Ορέστη που όλο χάνεται και επιστρέφει, της Μαρίλης, 
του ά�ου μισού της, και του Καθηγητή. Η ζωή που δεν ήταν παρά μια 
προσδοκία, μια αναμονή ετούτης ακριβώς της στιγμής. Το ατελεύτητο 
της προσδοκίας και μιας σχέσης.

Μια ιστορία μέσα στην Ιστορία, και οι παρά�ηλοι κόσμοι της τέχνης 
και της ζωής. Οι χάρτινοι ήρωες που αποκτούν υπόσταση έξω 

από το βιβλίο και οι άνθρωποι που θα γίνουν σελίδα, 
γκρο πλαν, υστερόγραφο, τελεία και παύλα, χαμένος χρόνος· 

και για τούτο, Αιώνια επιστροφή.

Η


