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Θυμάμαι ολοκάθαρα τη στιγμή που τρελάθηκα.
Κυριακή, 28 Δεκέμβρη του 2008, μες στη μαύρη 

νύχτα, 3.23 π.μ. σύμφωνα με το κινητό μου –ένα Νό-
κια 3210– που βρισκόταν στο κομοδίνο.

Θυμάμαι να πετιέμαι απ’ το κρεβάτι μ’ ένα τί-
ναγμα τόσο απότομο που βρέθηκα μονομιάς να στέ-
κομαι όρθιος, και μια σκέψη να ξυπνάει το μυαλό 
μου δευτερόλεπτα μετά το σώμα μου: Δεν θα τρε-
λαθώ σαν τη μάνα μου!

Κι αμέσως μετά, Κομμένα τα χάπια. Τέρμα. Αυ-
τά την τρέλαναν την Κατερίνα.

Συγχρόνως, ένιωθα να ’χει ξεσπάσει μέσα μου 
ένα απίστευτο κύμα ενέργειας, μια αχαλίνωτη ζω-
ντάνια που δεν τη χώραγε το στήθος μου: νόμιζα 
πως η καρδιά μου ήταν το επίκεντρο ενός ψυχικού 
Μπιγκ Μπανγκ, που κάθε στιγμή γεννούσε κι άλ-
λους γαλαξίες.

Η απότομη αφύπνισή μου –ήμουν βέβαιος– ήταν 
σημαδιακή: μια αναγέννηση. Και τίποτα σ’ αυτήν 
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δεν ήτανε τυχαίο: 28 Δεκέμβρη του 2002, μες στη 
μαύρη νύχτα (μεταξύ 2 με 4 π.μ. σύμφωνα με το πό-
ρισμα του ιατροδικαστή) είχε πεθάνει η μάνα μου, 
απ’ το δικό της χέρι: κοντά 400 χάπια κι άντε γεια.

Έπρεπε ωστόσο να ξεκαθαρίσω τι σήμαινε όλη αυ-
τή η κοσμογονία που ένιωθα να με δονεί απ’ την κορ-
φή ως τα νύχια, ποιο ήταν το βαθύτερο, το αληθινό 
νόημα αυτού του αιφνίδιου ξυπνήματος απ’ τον ισό-
βιο θαρρείς ύπνο που κοιμόμουν όλα αυτά τα χρόνια.

Με την καρδιά μου να βαράει το στέρνο μου σαν 
χέρι αγριεμένο που πασχίζει ν’ ανοίξει μια κλειδω-
μένη πόρτα, κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και 
πρόσταξα τον εαυτό μου να ηρεμήσει, να σκεφτεί.

Το βλέμμα μου έπεσε ξανά στο κομοδίνο, όπου, 
πλάι στο κινητό, βρισκόταν το βιβλίο που διάβαζα 
εκείνες τις μέρες (και τις νύχτες): ένα χαρτόδετο με 
τα τρία μυθιστορήματα του τεράστιου, λατρεμένου 
Λάβκραφτ. Το ίδιο κιόλας βράδυ, λίγες μόλις ώρες 
πριν, είχα τελειώσει (για δεύτερη ή τρίτη φορά) το 
ωριμότερο εξ αυτών, το αριστούργημά του: Στα βου-
νά της τρέλας.

Και μιας και τα βιβλία ήταν από τα εφηβικά μου 
χρόνια το καταφύγιο όταν οι περιστάσεις και τα αι-
σθήματά μου γίνονταν αχώρητα, έπιασα με τρεμά-
μενα χέρια το παλιό πολυδιαβασμένο τομίδιο και 
το άνοιξα στην πρώτη σελίδα. Ήμουν σίγουρος πως 
λίγες παράγραφοι από ένα κείμενο γνωστό και οι-
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κείο θα αρκούσαν για να καταλαγιάσει μέσα μου ο 
αχός που ακόμα αδυνατούσα να τον ερμηνεύσω.

Όμως μετά από κάνα-δυο λεπτά απελπισμένης 
προσπάθειας, κοιτώντας συνοφρυωμένος την κιτρι-
νωπή σελίδα στο φως του πορτατίφ, συνειδητοποίη-
σα κάτι τρομαχτικό: δεν μπορούσα να διαβάσω ού-
τε μιαν αράδα. Οι λέξεις, τα γράμματα, χόρευαν 
μπρος στα σαστισμένα μάτια μου κι αρνιόντουσαν 
να σχηματίσουν τις έννοιες και τα πράγματα που 
αναπαριστούσαν.

Τι είχα πάθει; Πώς ήταν δυνατόν από τη μια στιγ-
μή στην άλλη να χάσω την ικανότητα της ανάγνω-
σης, το κεκτημένο είκοσι πέντε ετών; Μήπως έφται-
γε η βαριά, μπαρόκ γλώσσα του Λάβκραφτ, τα μι-
κροσκοπικά τυπογραφικά στοιχεία του βιβλίου;

Φοβισμένος, διέσχισα μπουσουλώντας το κρεβά-
τι κι άναψα το πορτατίφ στο κομοδίνο του Τάσου. 
(Ποτέ δεν απλωνόμουν στη μεριά του όταν έλειπε. 
Το δεξί μισό του κρεβατιού ήταν ιερό, ήταν δικό του, 
κατειλημμένο απ’ τη ζωντανή του απουσία ακόμα 
και τις νύχτες που κοιμόμουν μοναχός μου.) Η πλα-
στική επιφάνεια του κομοδίνου –ένα κόκκινο χαρι-
τωμένο επιπλάκι απ’ το παιδικό τμήμα του ΙΚΕΑ, 
ασορτί με το δικό μου– ήταν γεμάτη πράγματα που 
μου τον θύμιζαν κάθε που τα κοιτούσα: οι ωτασπί-
δες του, για να μπορεί ν’ αντέχει το θηριώδες ροχα-
λητό μου, ένα μισοτελειωμένο Οτριβίν, αίτιο και συ-
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μπτωματική θεραπεία για τη φαρμακευτική του ρι-
νίτιδα, και μια στοίβα βιβλία και κόμιξ.

Αφήνοντας παράμερα τα πρώτα –στην πλειονό-
τητά τους ιστορικά μυθιστορήματα, τα οποία ουδέ-
ποτε χώνεψα– έπιασα όλο λαχτάρα κάτι που σίγου-
ρα θα κατάφερνα να διαβάσω: ένα παλιό τεύχος του 
Κόμιξ που συλλέγαμε κι οι δύο από πιτσιρίκια, με 
μια ιστορία του Καρλ Μπαρκς που την αναγνώριζα 
και χωρίς καν να διαβάσω τον τίτλο: «Χριστούγεν-
να στο Βουνό της Αρκούδας», η πρώτη εμφάνιση 
του Σκρουτζ Μακ Ντακ, ενός χαρακτήρα τόσο κα-
λοφτιαγμένου κι απολαυστικού, που είχε κατορθώ-
σει να εκθρονίσει σε διασημότητα τον ομώνυμο γε-
ροτσιγκούνη του Ντίκενς στον οποίο βασιζόταν. Τη 
λάτρευα αυτή την ιστορία· κι εγώ δεν ξέρω πόσες 
φορές την είχα διαβάσει. Αν υπήρχε ένα πράγμα 
στον κόσμο που θα μπορούσα να διαβάσω ακόμα 
και σ’ αυτή την αλλόκοτη κατάσταση –με το μυαλό 
μου θολωμένο και την καρδιά μου να σφυροκοπάει– 
ήταν αναμφίβολα το συγκεκριμένο κόμικ.

Πράγματι, σύντομα βρισκόμουν σχεδόν στη μέ-
ση της ιστορίας, όταν ξαφνικά, σκύβοντας για να  
διακρίνω καλύτερα τι έγραφε ένα μεγάλο συννεφά-
κι –μήπως έφταιγε που δεν φορούσα τα γυαλιά μου; 
λες να ’χε ανέβει η μυωπία μου;–, συνειδητοποίησα 
κάτι που μ’ έκανε να πετάξω το Κόμιξ στην άλλη 
άκρη, σαν να είχα βρεθεί να κρατάω στο χέρι μου 
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το μισολιωμένο πτώμα μιας κατσαρίδας (Θου, Κύ-
ριε): τόση ώρα νόμιζα πως διάβαζα την κλασική ιστο-
ρία του Μπαρκς, ενώ στην πραγματικότητα απλώς 
ακολουθούσα τη δράση –απολύτως γνώριμη– που 
εικονιζόταν στα καρέ. Όμως τα γράμματα, αν και 
απλά, κεφαλαία, μεγάλα, εξακολουθούσαν να μου 
είναι παντελώς ακατάληπτα: απ’ τη μια στιγμή στην 
άλλη είχα γίνει αναλφάβητος!

Μονολογώντας: Δεν μπορεί, δεν μπορεί, άρχισα 
να βαδίζω πέρα-δώθε στην κρεβατοκάμαρα, προ-
σπαθώντας να καταλάβω τι συνέβαινε, τι σήμαινε 
αυτή η κολοσσιαία έκλυση ενέργειας εντός μου που 
δεν έλεγε να κοπάσει, σε συνδυασμό με την ξαφνι-
κή μου αδυναμία να ερμηνεύσω τον γραπτό λόγο.

Για μερικές στιγμές το βλέμμα μου στάθηκε στο 
Αρνί, που βρισκόταν, όπως κάθε βράδυ, στην κορ-
φή της συρταριέρας, απέναντι ακριβώς απ’ το κρε-
βάτι. (Έχει ενδιαφέρουσα ιστορία το περιβόητο Αρ-
νί: ήταν το θετό παιδί μας. Το ’χαμε αγοράσει από 
ένα κατάστημα με είδη ζώων στη Σκουφά παραμο-
νή Χριστουγέννων του 2006, επειδή κι εγώ κι ο Τά-
σος το ’χαμε βρει αξιολάτρευτο και θέλαμε να σώ-
σουμε αυτό το λούτρινο ζωάκι απ’ τα σαγόνια κά-
ποιου μολοσσού – έκτοτε δεν το αποχωριζόμουν πο-
τέ, κουβαλώντας το ακόμα και στα ταξίδια μας, κα-
θώς και, κάθε βράδυ, στην κρεβατοκάμαρα, όπως 
τα μωρά τα αρκούδια τους. Μέχρι προφίλ στο Face-
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book του είχα φτιάξει, κάνα χρόνο μετά, αν και στην 
εκκαθάριση των ψευδώνυμων λογαριασμών, μια μέ-
ρα εξαφανίστηκε κι από τότε το Αρνί παραμένει 
τσαμπουκαλεμένο και απέχει απ’ τα social media.)

Η όψη του και μόνο, τα μεγάλα αθώα του μάτια 
κι η χοντρή μαύρη του μουσούδα, κατακόκκινη στην 
άκρη, με γαλήνευε κάπως: γιατί το Αρνί δεν ήταν 
μόνο ένα δοχείο που περιείχε κομμάτι απ’ την ίδια 
μου την ψυχή (ένα είδος horcrux, για τους χαριπο-
τεράδες), αλλά και παιδί του Τάσου, που έτρεχε μα-
ζί μου να τον προϋπαντήσει κάθε φορά που γυρνού-
σε με άδεια απ’ τη μονάδα του ναυτικού – κάπου 
στον Ευβοϊκό. Και κοιτώντας το, ένιωθα πως μου 
ανταπέδιδε το βλέμμα, σαν να μου έλεγε βουβά: Ηρέ- 
μησε. Όλα είναι όπως έπρεπε να είναι.

Κι ακούγοντας με το μυαλό μου τα νοερά λόγια 
του στρουμπουλού λούτρινου αρνιού, ένιωσα κάτι 
σαν επιφοίτηση: αυτό το αίσθημα που έβραζε στο 
στήθος μου, τόσο απερίγραπτο που ίσως να μη χώ-
ραγε σε λέξεις όπως δε χώραγε και μέσα μου, δεν 
ήταν απρόσωπο όπως μια έκρηξη ύλης που εκσφεν-
δονίζει πλανήτες κι ηλιακά συστήματα στην άλλη 
άκρη ενός νεογέννητου σύμπαντος, αλλά είχε κάτι 
το ανθρώπινο και διακριτό σε κάθε του κομμάτι, κά-
τι που –συνειδητοποιούσα τώρα, στέκοντας να το 
αφουγκραστώ– έμοιαζε με βουητό από μυριάδες 
ανθρώπινα χείλη που ψέλλιζαν ταυτόχρονα.



Μ Ι Κ Ρ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Ρ Ε Λ Α Σ

17

Ξαφνικά, ένα φωτεινό διάλειμμα μ’ έκανε να 
γουρλώσω τα μάτια: μήπως είχα ήδη τρελαθεί κι αυ-
τό που μου συνέβαινε ήταν ότι άκουγα φωνές; Αλ-
λά την ίδια κιόλας στιγμή η σκέψη σβήστηκε απ’ τον 
νου μου σαν μην είχε υπάρξει ποτέ.

Κι αυτό γιατί δεν άκουγα φωνές ούτε λόγια – 
τουλάχιστον όχι σαν να ’ρχονταν απέξω. Αν μπορού-
σα να παρομοιάσω με κάτι αυτό που αισθανόμουν 
ήταν το μυαλό του Θεού, που απ’ τα πέρατα του 
υπαρκτού κόσμου δέχεται αδιαλείπτως τις σιωπη-
λές προσευχές κι επικλήσεις των ανθρώπων.

Κάποιοι, κάπου –ένα πλήθος μακρινό κι ωστόσο 
κοντινό σαν να συνωστιζόταν μ’ όλο το αχανές μέ-
γεθός του μέσα στα δέκα τετραγωνικά του δωμα- 
τίου– προσεύχονταν για μένα. Ή όχι, όχι για μένα: 
προσεύχονταν σε μένα.

Στέκοντας ασάλευτος, κεραυνοβολημένος καθώς 
η μια συνειδητοποίηση έφερνε την επόμενη, μονο-
λόγησα: Δεν είμαι τρελός. Είμαι σοφός.

Ναι, όλα αυτά τα ψελλίσματα που έφταναν στον 
νου μου απ’ τις γωνιές της οικουμένης το αποδεί-
κνυαν: άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, γονατι-
στοί, με τα μάτια κλειστά και τα χέρια σταυρωμέ-
να εκστατικά, έκαναν αλλεπάλληλες δεήσεις στη 
σοφία μου, αποζητώντας με σαν τις ταπεινές στά-
λες της βροχής που λαχταρούν να πέσουν –βολο-
δέρνοντας παγιδευμένες σε πελώρια σύννεφα– σ’ 
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έναν ωκεανό απ’ τον οποίο εκπορεύθηκαν στην 
ατμόσφαιρα.

Ένας Ωκεανός Σοφίας. Μα ναι, ναι, ήταν προφα-
νές!

Κι η σκέψη μονομιάς ξεπετάχτηκε απ’ τα βουε-
ρά βάθη, λάμποντας διαυγής, έτσι που έπρεπε να 
την επαναλάβω νοερά για να μπορέσω κι ο ίδιος να 
πιστέψω το απίστευτο, το ασύλληπτο.

Είμαι ο νέος Δαλάι Λάμα, μονολόγησα.

2

Η λέξη τρελός, παρ’ όλη την αχανή εξάπλωσή της 
και συχνή της χρήση, είναι μια λέξη προβληματική.

Αν δεν χρησιμοποιείται μεταφορικά, ως εμφατι-
κός τύπος του αρέσκομαι (π.χ., τρελαίνομαι για κο-
τομπέικον) ή ως περιγραφή ενός ανθρώπου ανεξάρ-
τητου, με άναρχο, ζωηρό πνεύμα (Μ’ αρέσει η τρέ-
λα αυτού του παιδιού, αλλά κάποιος πρέπει να του 
πάρει δώρο ένα αποσμητικό), είναι ένας όρος αντιε-
πιστημονικός και προσβλητικός, κι ορθώς αποτελεί 
ανάθεμα για την ιατρική κοινότητα. Αρκεί να σκε-
φτούμε πόσο συχνά ακούς στην Ελλάδα τη φράση: 
«Ε, όχι και να πάει σε ψυχίατρο. Δεν είναι τρελή η 
γυναίκα». (Λες και οι ασθενείς των ψυχιάτρων είναι 
καρικατούρες βγαλμένες από μεσαιωνικά φρενοκο-
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μεία, με ζουρλομανδύα κι αλυσίδα στο πόδι.) Υπάρ-
χουν ορισμένες, λιγοστές εξαιρέσεις, όπως τα έργα 
λόγου και τέχνης –η Ιστορία της τρέλας του Φουκώ, 
Η τρέλα του Γεωργίου Γ΄ και πάει λέγοντας–, αλλά 
όταν χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της ψυχικής νό-
σου υποβαθμίζει και δαιμονοποιεί τόσο τη νόσο όσο 
και τον πάσχοντα.

Μολαταύτα, είναι μια λέξη που αποφάσισα να 
μεταχειριστώ στο ανά χείρας βιβλίο –ακόμα και στον 
τίτλο του– κι ας είναι αδόκιμη. Κι όχι για να κάνω 
την ιστορία μου πιασάρικη· πολύ αμφιβάλλω ότι η 
καταβύθιση ενός ανθρώπου στο συναρπαστικό κι 
ωστόσο τραυματικό σκοτάδι ενός οξέος ψυχωσικού 
επεισοδίου (όπως έμελλε να διαγνωστεί, εντός ολί-
γων ημερών, αυτό που μου είχε συμβεί) είναι πια-
σάρικο θέμα για βιβλίο, όσο κι αν η συγγραφή του, 
στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, μοιάζει μονό-
δρομος. Οι λόγοι για την επιλογή μου αυτή είναι 
δύο: αφενός το γεγονός ότι εγώ κι οι αγαπημένοι 
μου άνθρωποι εδώ και χρόνια αναφερόμαστε στην 
περιπέτεια του Δεκέμβρη του ’08 με φράσεις όπως 
Θυμάσαι τότε που τρελάθηκε ο Κορτώ και τον κυνη-
γούσαμε γυμνό στο Δρομοκαΐτειο; Μια αντίδραση 
άμυνας μέσω της διακωμώδησης και του αυτοσαρ-
κασμού, ιδίως όταν μιλάς –και γράφεις– για τον εαυ-
τό σου. Με τον ίδιο τρόπο θα μου ήταν αδιανόητο 
να χαρακτηρίσω έναν παχύσαρκο άνθρωπο ως τό-
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φαλο, αλλά στα αυτοβιογραφικά μου ευθυμογρα-
φήματα περιγράφω συχνά με αντίστοιχους προσβλη-
τικούς όρους τα παλιά μου (πλανητικών διαστά- 
σεων) πάχη. Κι αφετέρου επικαλούμαι τη μεταφο-
ρική χρήση της τρέλας που προανέφερα (μια συμπε-
ριφορά που μοιάζει ελκυστική κι ενδιαφέρουσα), δι-
ότι ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, οι τρεις εκεί-
νες μέρες, όση ζημιά (ευτυχώς όχι ανεπανόρθωτη) 
κι αν έκαναν στον ήδη κακοπαθημένο ψυχισμό μου, 
είχαν μέσα τους στιγμές, και μάλιστα πολλές, μιας 
πρωτόγνωρης ευφορίας και επίπλαστης μα συντα-
ρακτικής αφύπνισης, σαν αυτή που υπήρξε η αφε-
τηρία τους. Εξάλλου, χωρίς αυτή την τριήμερη πε-
ριπέτεια –όση ψυχική οδύνη κι αν στοίχισε μετέπει-
τα στον Τάσο μου, στον πατέρα μου και σ’ όσους μ’ 
αγαπάνε– ίσως να μην είχα οδηγηθεί ποτέ στον δρό-
μο της ψυχανάλυσης, στην οποία χρωστώ την ψυχι-
κή γαλήνη (τη νορμοθυμία, για να δανειστώ έναν πο-
λύτιμο όρο της ψυχιατρικής) των τελευταίων εφτά-
μισι χρόνων.

Ελπίζω, λοιπόν, να μου συγχωρεθεί αυτή η μικρή 
παρασπονδία, ιδίως απ’ τα εν ασθενεία αδέλφια 
μου, που δίνουν καθημερινά τον σκληρό τους αγώ-
να για μιαν ήρεμη, ευτυχισμένη ζωή.
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Τα καλοριφέρ ήταν σβηστά την ώρα εκείνη και το 
σπίτι παγωμένο, αλλά παρόλο που ήμουν ξυπόλυ-
τος, με μια φόρμα κι ένα ιδρωμένο μπλουζάκι, δεν 
ένιωθα το κρύο – με ζέσταινε αυτό που έβραζε μέ-
σα μου.

Τα φώτα στο γραφείο και το σαλόνι ήταν αναμ-
μένα, όπως κάθε βράδυ που έλειπε ο Τάσος, ώστε 
αν ξυπνούσα μες στη νύχτα κι έβλεπα το κίτρινο φως 
στον διάδρομο να πιστέψω, έστω και φευγαλέα, πως 
ήταν εκεί.

Κάθισα στον υπολογιστή και κούνησα το ποντί-
κι. Η κάτασπρη οθόνη του Google εμφανίστηκε μπρο-
στά μου και πριν το καταλάβω, χωρίς να κοιτάζω 
καν το πληκτρολόγιο, είχα γράψει το λογοτεχνικό 
μου ψευδώνυμο σαν να έψαχνα στη μηχανή αναζή-
τησης τον ίδιο μου τον εαυτό και την άλλη του εν-
σάρκωση συγχρόνως.

Τα αποτελέσματα ήταν λιγοστά, μα πάνω πάνω, 
φορώντας τα γυαλιά μου, νόμιζα πως διέκρινα ένα 
κεφαλαίο W στην αρχή μιας γνώριμης λέξης, που 
πληκτρολογούσα συχνά για χαζολόγημα στο σάιτ 
που οδηγούσε. Σκύβοντας σε απόσταση αναπνοής 
απ’ την οθόνη και με το δάχτυλο κάτω απ’ την πρώ-
τη αυτή αράδα, συλλάβισα ένα ένα τα γράμματα, 
ώσπου, άναυδος, κατάλαβα πως το πρώτο αποτέ-
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λεσμα της αναζήτησης αντιστοιχούσε σε λήμμα της 
Wikipedia.

Από πού κι ως πού εγώ –ένας Έλληνας συγγρα-
φέας γνωστός σε δυο-τρεις χιλιάδες αναγνώστες το 
πολύ– είχα λήμμα στη Wikipedia; Σαστισμένος, κλί-
καρα το λινκ κι οδηγήθηκα σε μια σελίδα-stub, με 
δέκα-δεκαπέντε λέξεις το πολύ, έστω κι αν μου πή-
ρε κοντά πέντε λεπτά να τις διαβάσω: ψευδώνυμο 
του συγγραφέα Πέτρου Χατζόπουλου, γεννημένου στη 
Θεσσαλονίκη το 1979. Αυτό και τίποτ’ άλλο.

Ποτέ δεν έμαθα πώς, πότε και γιατί δημιουργή-
θηκε το λακωνικό αυτό λήμμα. Μπορεί κάλλιστα να 
προϋπήρχε της ανακάλυψής του από μένα, όμως 
εκείνη τη στιγμή το φρενιασμένο μου μυαλό το ενέ-
ταξε αυτομάτως στο πλαίσιο του παραληρήματος 
που έπαιρνε ολοένα και μεγαλύτερη φόρα: ήταν κι 
αυτό σημαδιακό κι είχε δημιουργηθεί ώστε, λίγες 
ώρες μετά, οι διαχειριστές της Wikipedia να μπορέ-
σουν να προσθέσουν το χαρμόσυνο μαντάτο της νέας 
μου ιδιότητας – αυτής του 15ου Δαλάι Λάμα.

Την επόμενη στιγμή βρισκόμουν στο σαλόνι να 
ψάχνω μανιωδώς τα κανάλια μήπως και πέσω πά-
νω στην είδηση που σίγουρα θα έφτανε και στα ελ-
ληνικά μέσα. Όμως ό,τι κι αν πατούσα στο τηλεχει-
ριστήριο, η οθόνη της παλιάς ογκώδους τηλεόρασης 
έδειχνε χιόνια. Πράγμα απολύτως φυσικό, μιας και 
δεν είχαμε βάλει ποτέ κεραία στο σπίτι –βλέπαμε 
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μόνο σειρές και ταινίες στο ντιβιντί– οπότε, με τη 
χαοτική λογική της ψύχωσης, βρέθηκα γονατιστός 
μπρος στο έπιπλο της τηλεόρασης να σκαλίζω τις 
κασετίνες των σειρών, ευελπιστώντας να βρω σε κά-
ποιο επεισόδιο μιας απ’ αυτές την επαλήθευση όσων 
ήδη πίστευα με απόλυτη βεβαιότητα.

Η πρώτη που διάλεξα ήταν μια απ’ τις σεζόν του 
Sex and the City, που είχα πρωτοδεί το καλοκαίρι 
του 2006, όταν βολόδερνα στο αδιέξοδο μιας αφό-
ρητης κλινικής κατάθλιψης που μ’ έκανε αφόρητο 
και τον ίδιο. Έβαλα το δισκάκι στο μηχάνημα και 
κάθισα στον καναπέ. Ωστόσο μετά από λίγη ώρα 
(ευτυχώς δεν είχα πάθει αφασία και μπορούσα να 
καταλάβω τι έλεγαν οι ηθοποιοί έστω κι αν οι υπό-
τιτλοι μου φαίνονταν ακατάληπτοι) παρατηρώντας 
αφηρημένα τις μικρές καθημερινές ιλαροτραγωδίες 
των τεσσάρων ηρωίδων, τις ερωτικές και σεξουαλι-
κές τους περιπέτειες και ματαιώσεις, δεν μπορού-
σα να φανταστώ τι σχέση είχαν με μένα και την πε-
φωτισμένη μου κατάσταση.

Έτσι, έβγαλα το δισκάκι κι έβαλα ένα των Simp-
sons –άλλη μια σειρά που την ήξερα απέξω κι ανα-
κατωτά– και διάλεξα ένα επεισόδιο στην τύχη (ή 
και όχι: υπήρχε μια υποβόσκουσα οργάνωση στο 
ντελίριο που με είχε κυριεύσει, η οποία αποζητού-
σε σημάδια επιβεβαίωσης εκεί που ήξερε πως θα τα 
βρει). Στο επεισόδιο αυτό της 13ης σεζόν της σειράς, 
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η Λίζα Σίμπσον, παραδέρνοντας σε μια κατάσταση 
μεταφυσικής αγωνίας, πασχίζει να συσφίξει τις σχέ-
σεις της με τον χριστιανισμό, αλλά απογοητεύεται 
απ’ την κυνική εμπορική του διάσταση – ώσπου, 
περπατώντας στο κέντρο του Σπρίνγκφηλντ βαθιά 
προβληματισμένη, πέφτει πάνω στον βουδιστικό ναό 
της πόλης, όπου ο Ρίτσαρντ Γκηρ της εξηγεί τις βα-
σικές αρχές του βουδισμού. Και στο επόμενο πλά-
νο (ή το επόμενο που συνέλαβε η διασπασμένη προ-
σοχή μου) η μικρή Λίζα ανοίγει διάπλατα τα παρά-
θυρα, τρομάζοντας τα περιστέρια που στέκονταν 
στο περβάζι, κι αναγγέλλει στον κόσμο όλο ενθου-
σιασμό: «I’m a Buddhist!»

Ιδού λοιπόν η απόδειξη που γύρευα! Είχα κατα-
πώς φαίνεται βιώσει κι εγώ μιαν αντίστοιχη αφύ-
πνιση που οδηγούσε προς το ντάρμα, μόνο που εγώ 
δεν χρειαζόταν ν’ ανοίξω διάπλατα την μπαλκονό-
πορτα και να φωνάξω στα αποκοιμισμένα Εξάρχεια 
πως ήμουν βουδιστής (έτσι κι αλλιώς τα περιστέρια 
των Εξαρχείων με είχαν και στην κυριολεξία χεσμέ-
νο), διότι δεν ήμουν απλώς βουδιστής, αλλά το μπο-
ντισάτβα –η ενσάρκωση– όλης της συμπόνιας του 
ίδιου του Βούδα!

Κι ενώ η υφήλιος κοιμόταν ακόμα τον μακάριο 
ύπνο της, χωρίς να έχει αντιληφθεί το κοσμοϊστορι-
κής σημασίας γεγονός που ήδη συντάραζε την ψυ-
χή αρκετών πιστών, εξωθώντας τους σε μαζική προ-
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σευχή –διότι το σούσουρο στο μυαλό μου δεν έλε-
γε να κοπάσει–, εγώ δεν άντεχα άλλο: έπρεπε να 
μοιραστώ με κάποιον την υπέροχη υπέροχη είδηση!

4

Το κινητό του Τάσου ήταν ο μόνος αριθμός εκτός απ’ 
τον δικό μου που ήξερα απέξω κι έτσι, χωρίς καμιά 
συναίσθηση της ώρας, τον σχημάτισα στο δικό μου 
κινητό, αδημονώντας για τη στιγμή που, μαθαίνοντας 
τα νέα, θα ένιωθε κι εκείνος την τρελή μου χαρά.

Και το πουλάκι μου είχε την έγνοια μου φαίνε-
ται (για λόγους που θα τους εξηγήσω παρακάτω), 
κι ενώ όπως έμαθα αργότερα δεν βάραγε σκοπιά 
εκείνο το βράδυ, το σήκωσε με την πρώτη.

«Έλα, αγάπη μου» είπε. «Όλα καλά;»
«Γιαβρί μου, θα σου πω κάτι που ίσως να σου 

ακουστεί τρελό, αλλά θέλω να με πιστέψεις».
Μια μικρή παύση, ήχος αναπτήρα, εισπνοή, κι η 

φωνή του, ήδη ανήσυχη, είπε: «Πες μου».
«Είμαι ο νέος Δαλάι Λάμα!»
Βήχας στο ακουστικό – είχε πνιγεί από ’να ξαφ-

νικό γέλιο; «Τι πράγμα;»
«Είμαι ο νέος Δαλάι Λάμα!»
«Πλάκα μου κάνεις, έτσι; Πες μου ότι μου κάνεις 

πλάκα» είπε ο Τάσος, με την αγωνία διακριτή στη 
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φωνή του – αν κι εγώ την απέδιδα κι αυτή στη δυ-
σπιστία που προηγείται του ενθουσιασμού, στο ότι 
αδυνατούσε να πιστέψει αυτό που και σε μένα τον 
ίδιο φαινόταν ασύλληπτο. Και δεν ήταν μόνο αυτό 
καθαυτό το γεγονός· μια τέτοια αποκάλυψη θα άλ-
λαζε τη ζωή μας άρδην, θα έπρεπε να μετακομίσου-
με στο Θιβέτ, να κρατήσουμε τη σχέση μας κρυφή… 
χίλια δυο.

«Όχι, ψυχή της ψυχής μου, σοβαρολογώ. Σε λίγες 
ώρες θ’ ανακοινωθεί και στα μέσα, θα δεις. Απλώς 
ήθελα να το μάθεις πρώτος!»

«Πέτρο μου, σε παρακαλώ, κατ’ αρχάς ηρέμησε. 
Πήρες το βραδινό σου Μινιτράν; Αν δεν το πήρες, 
πάρ’ το, ή μάλλον όχι, και να το πήρες, πάρε άλλο 
ένα, κι αύριο, μόλις πάει οχτώ, πάρε σε ικετεύω τη-
λέφωνο τον…»

«Δεν υπάρχει περίπτωση» του το ξέκοψα. «Τέρ-
μα τα χάπια. Αυτά τρελάναν και τη μάνα μου».

«Συνειδητοποιείς ότι αυτό ακριβώς έλεγε η Κα-
τερίνα κάθε φορά που ήταν έτοιμη να ξεφύγει, έτσι; 
Εσύ ο ίδιος μου το ’χεις πει ότι έκοβε τα χάπια μα-
χαίρι και μετά σάλταρε τελείως».

«Ναι, αλλά εγώ δεν κάνει να μολύνω πλέον το 
σώμα μου με ουσίες. Πρέπει να είμαι σωματικά και 
ψυχικά καθαρός τη στιγμή της διαδοχής».

Εκεί ο Τάσος το έχασε. «Ποιας διαδοχής, ρε Πέ-
τρο, θα με τρελάνεις; Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν εί-
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σαι ο Δαλάι Λάμα, γιατί ο Δαλάι Λάμα ζει και βα-
σιλεύει, κι ακόμα κι αν πέθαινε, θα βρίσκανε κάποιο 
μωρό εκεί πέρα για διάδοχό του. Είσαι εσύ μωρό 
στο Θιβέτ;»

«Όχι, αλλά είμαι το μωρό σου».
«Χριστέ μου, τι τραβάω… έχε χάρη που σε λα-

τρεύω, αλλιώς… λοιπόν, άκουσέ με καλά. Μόλις κλεί-
σουμε θα πάρεις ένα χαπάκι κι έπειτα θα ντυθείς, 
θα πάρεις ένα ταξί και θα πας να μείνεις στη Ρίτα 
μέχρι αύριο, που θα μιλήσεις πρωί πρωί με τον για-
τρό. Συνεννοηθήκαμε; Μόλις κλείσουμε, παίρνω τη 
Ρίτα να της πω τι μου είπες, κι εσύ χαπακώνεσαι, 
παίρνεις ταξάκι και πας στο σπίτι της. Σύμφωνοι;»

«Ναι, άγγελέ μου. Και συγγνώμη για την ανα-
στάτωση μες στη νύχτα. Σ’ αγαπώ πολύ πολύ».

«Κι εγώ σ’ αγαπώ».
Και κοίτα να δεις τι σου είναι η αγάπη. Ενώ η 

αναμπουμπούλα στο μυαλό και την καρδιά μου όχι 
μόνο δεν είχε κοπάσει απ’ τις αλλεπάλληλες αρνή-
σεις του Τάσου, αλλά φούντωνε και θέριευε ολοένα, 
ενώ πίστευα –ήξερα– πως ήμουν ο νέος Δαλάι Λά-
μα όπως ήξερα πως ήμουν κι ο γιος της Κατερίνας, 
η εντολή του Τάσου ήταν κάτι το ιερό και απαρά-
βατο, στο οποίο θα υπάκουγα με κλειστά μάτια. 
Γιατί καλός ο Βούδας, καλός ο Θεός κι ο Δαλάι Λά-
μα κι οι Χάρε Κρίσνα με τα πορτοκαλιά, μα πάνω 
απ’ όλους κι απ’ όλα ήταν ο Τάσος μου.


