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a

Aγαπημένη μου Α, ασφαλώς, θα ξαφνιαστείς παίρνοντας 

αυτό το γράμμα από το Άμστερνταμ. Με συνόδεψες το 

πρωί στο αεροδρόμιο Barajas1 και είδες με τα μάτια σου ότι 

πήρα την πτήση 502 της Λουφτχάνσα για τη Φρανκφούρτη 

με τελικό προορισμό το Ρέικιαβικ. Το πώς βρέθηκα σ’ αυτήν 

την πόλη μην το ρωτάς! Θυμάσαι ότι μόλις πάτησα το πόδι 

μου στη Γερμανία σε πήρα αμέσως στο τηλέφωνο. Σε παρα-

ξένεψε τόσο πολύ αυτή η βιασύνη να επικοινωνήσω μαζί σου 

που, για λίγο, έμεινες άλαλη. Είχαμε χωρίσει μόλις λίγες 

ώρες νωρίτερα, και είχαμε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ακολου-

θούσε μια νέα μακρά περίοδος σιωπής.

Η απρόβλεπτη συνάντησή μας, αντίθετα με την επιθυμία 

μου, είχε αφήσει τελικά και στους δυο μας μια γεύση πικρή. 

Θεώρησες ότι το βιαστικό και ήξεις-αφήξεις τηλεφώνημά μου 

υπέκρυπτε μια αρρωστημένη διάθεση που έπρεπε να κοπεί με 

το μαχαίρι. Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας υπήρχε 

μια αμοιβαία καχυποψία και για τα πιο απλά πράγματα. 

1. Διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης.
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Συσκοτίζαμε συστηματικά την κάθε μας σκέψη και την κάθε 

μας κίνηση, ακόμα κι αν δεν υπήρχε κανένας ειδικός λόγος. 

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αλληλογραφίας, η κρυψίνοια 

είχε χτυπήσει κόκκινο. Όλα τα χτυπήματα, όπως λένε στην 

πυγμαχία, ήταν κάτω από τη μέση. Τότε κάθε άμυνα ήταν 

δικαιολογημένη. Σήμερα, όμως; Τι θα μπορούσε να σε απει-

λήσει; Αν δεν κάνω λάθος, εσύ με είχες προτρέψει να έρθω. 

Όχι πρόσφατα. Και δεν αναφέρομαι στο μακρινό 1970. Μιλάω 

για το κοντινό 1987, όταν σας είχα συνοδέψει να πάρετε το 

φεριμπότ από την Πάτρα για το Μπρίντιζι. O Νικολό είχε 

γραπωθεί από το λαιμό μου και δεν ήθελε να ξεκολλήσει. Εσύ 

τον τραβούσες να τον βάλεις με το ζόρι στο αυτοκίνητο ενώ 

ο σύντροφός σου ο Μανόλο είχε ανάψει τη μηχανή. «Έλα να 

μας βρεις όποτε θέλεις», μου φώναζες δυνατά. 

«Δε χρειάζεται να μας ειδοποιήσεις νωρίτερα. Πάρε με 

στο τηλέφωνο μόλις φτάσεις». Έσκυψες μάλιστα στο αυτί 

μου και μου είπες, δήθεν εμπιστευτικά: «Πες μου ‘‘Φλομπίνα, 

ήρθα να σε βρω’’. Κι εγώ θα τρέξω να σε μαζέψω». Γιατί 

βρήκες περίεργη σήμερα τη συμπεριφορά μου; 

Ε, λοιπόν, όχι. Δεν είχα κανένα λόγο να χρησιμοποιήσω 

αθέμιτα μέσα για να σε παγιδεύσω. Ούτε ήθελα να θολώσω 

τα νερά, όπως έλεγες άλλοτε. Ποιο λόγο, άλλωστε, θα είχα να 

το κάνω; Μπορεί να πέρασα μια φυσιολογική σύγχυση από τη 

συγκίνηση που μου προκάλεσε η συνάντησή μας. Αυτό μπορώ 

να το παραδεχτώ. Μια περαστική υπερευαισθησία δικαιολο-

γημένη. Ο καθένας μας είναι εύκολο να βρεθεί σ’ αυτήν τη 
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θέση όταν συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται στο πουθενά. Δε 

σου έχει τύχει ποτέ να νιώσεις ότι φεύγει το έδαφος κάτω από 

τα πόδια σου; Συμβαίνει συχνά, σε όλους τους άντρες, την 

εποχή που πλησιάζουν να βγούνε στη σύνταξη. Είναι όπως 

όταν παίζουμε χαρτιά και δεν ξέρουμε ποια φύλλα πρέπει να 

ξεσκαρτάρουμε. Εμείς οι δύο δε νομίζω πως είχαμε πλέον 

τίποτα να μοιράσουμε. Ο χρόνος είχε λύσει κάθε προηγούμενη 

αντιδικία. Ειρηνικά και αναίμακτα. Βρισκόμουν σε δύσκολη 

θέση και προσπαθούσα να το παίξω δήθεν άνετος: «Βαρέθηκα 

τ’ αεροπλάνα», σου έλεγα. «Επιτέλους, θ’ ακολουθήσω τη 

φυσική μου κλίση και, σαν άλλος Κινγκινάτος, θα επιστρέψω 

στην αγροτική ζωή». Σε όλη της διάρκεια της πτήσης σε 

σκεφτόμουν επίμονα. Εκείνο το λεπτό άρωμα του κορμιού 

σου πάντοτε με ερέθιζε. Ακόμα και τώρα. Δεν ντρέπομαι να 

σ’ το πω. Το ξεχώριζα από μέτρα μακριά. Tο 1964, θυμάμαι 

πως τότε είχαμε χωρίσει οριστικά, όταν κάποια βραδιά βρε-

θήκαμε τυχαία στο θέατρο Αρτζεντίνα. Θυμάσαι πού ήταν; 

Λίγο μετά τη βία Ντέλε Μποτέγκε Οσκούρε. Πάνω στο 

Λάργκο Αρτζεντίνο. Έπαιζε τις Τρεις αδερφές του Τσέχωφ 

σε σκηνοθεσία του Τζόρτζιο Στρέλερ. Ήμουνα μόνος κι έρη-

μος εκείνη την εποχή. Δεν είχαμε γνωριστεί ακόμα με την 

Αντόνια από την Ίστρια, που έμενε με τον αδερφό της στη 

βία Νομεντάνα. Περίμενα να αρχίσει η παράσταση, όταν σε 

κάποια στιγμή ένιωσα κοντά μου το άρωμά σου. Γύρισα το 

κεφάλι και σε είδα να κάθεσαι δυο σειρές πίσω από μένα με 

τον μισητό dottor Τσινκότι. Έκανες πως δε με είδες. Στο 
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διάλειμμα απέφυγα να βγω στο φουαγιέ για να μην πέσω 

πάνω σου, και σ’ όλη την παράσταση έβραζα στο ζουμί μου. 

Επαναλάμβανα μέσα μου ελαφρά τροποποιημένη μια από τις 

πρώτες ατάκες του έργου: «Έχω ντυθεί το πένθος της ζωής 

μου. Είμαι δυστυχισμένος».

Η σημερινή αναχώρησή μου είχε μια γεύση νοσταλγική. 

Θυμάμαι λεπτό προς λεπτό τις λεπτομέρειες αυτού του ασυνή-

θιστου αποχαιρετισμού. Τον ευγενικό τρόπο που με συνόδεψες 

στο αεροδρόμιο. Δεν άξιζα μια τέτοια ανταμοιβή. Ένιωθα 

άσχημα για την αναστάτωση που σου είχα προκαλέσει. Έψα-

χνα –εκ των υστέρων θα μου πεις– να δικαιολογηθώ για την 

ελεεινή συμπεριφορά μου. Με το έτσι θέλω σε είχα υποχρε-

ώσει να με ανεχτείς ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, μόνο και 

μόνο επειδή σκαρφίστηκα, ύστερα από τόσες δεκαετίες, να 

σου κάνω μια μικρή έκπληξη. Να παρουσιαστώ, μπροστά 

σου, απρόσκλητα και απροειδοποίητα, σαν φάντης μπαστούνι. 

Όταν, το 1987, έκανες εσύ το ίδιο, τα πράγματα ήταν δια-

φορετικά. Τότε ήμαστε νέοι. Ακόμα ελπίζαμε. Είχαμε τη 

ζωή μπροστά μας. Τώρα που το σκέφτομαι με ψυχραιμία, 

από κάποια απόσταση, νοσταλγώ εκείνες τις μέρες. Αντίθετα, 

βρίσκω την πρωτοβουλία μου αχαρακτήριστη, και αμφιλεγό-

μενη. Ποια ήταν τα πραγματικά μου κίνητρα; Βάζω σε αμφι-

σβήτηση τις προθέσεις μου. Δεν είναι σοβαρή δικαιολογία να 

λέω ότι «ήθελα να γκρεμίσω τις τελευταίες μου αυταπάτες». 

Αυταπάτες για ποιο πράγμα; Μπορεί να μην πιστεύω πια στην 

αθανασία των αισθημάτων, αλλά δεν είχα κανένα δικαίωμα να 
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βγαίνω στο δρόμο και να το φωνάζω. Σε ρώτησα εσένα αν το 

ήθελες; Τα αισθήματα που μπαλσαμώνονται από το χρόνο δεν 

πρέπει να τα ακουμπάμε. Φέρθηκα γαϊδουρινά. Αυτή είναι η 

μοναδική αλήθεια. Γι’ αυτό ξεπήδησε από μέσα μου εκείνη 

η ύπουλη ενοχή που υπέσκαψε το κέλυφος της συνηθισμένης 

μου αναισθησίας και τώρα με κατατρύχει. Μου πέρασε από 

το μυαλό να σου ζητήσω ακόμα και συγγνώμη, αλλά ευτυχώς 

η λογική λειτούργησε ακαριαία και στραγγάλισε την επιθυμία 

μου στη γέννησή της. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συγγνώμη 

αποτελεί ένα ανόητο ξεγύμνωμα, που μόνο τον οίκτο μπορεί 

να προκαλέσει. Όταν σε πήρα στο τηλέφωνο, επειδή είχα 

χεσμένη τη φωλιά μου, χωρίς να το λέω καθαρά, προσπά-

θησα με διάφορες γαλιφιές να διασκεδάσω την ενόχληση που 

σου προκάλεσα. Επιστράτευσα μισόλογα του τύπου: «Αcqua 
passata2», «Ci sono amori che ammazzano3», και άλλες ανώ-

δυνες επικοινωνιακές ντρίμπλες· μάλιστα δε δίστασα να κατα-

φύγω και σε γενικούς αφορισμούς. Μίλησα για τη ματαιότητα 

των αλυσιτελών πράξεων και αισθημάτων και άφησα να πλα-

νηθεί μια υποψία θανάτου. «Με τους ρυθμούς που βλεπόμαστε 

τα τελευταία χρόνια», σου είπα, «αυτή η συνάντησή μας θα 

μπορούσε να είναι η τελευταία». Πάντα συνήθιζα να αφήνω 

να αιωρούνται κάποιες αόριστες απειλές, εντελώς ξεκρέμαστες 

και αναποτελεσματικές. Εσύ, για ένα μεγάλο διάστημα, σιω-

2. Περασμένα, ξεχασμένα.

3. Υπάρχουν αγάπες που σκοτώνουν.



14

πούσες, περιμένοντας προφανώς να δεις πού ήθελα να κατα-

λήξω. Είχες τεντωμένη την προσοχή σου, όπως η γάτα που 

φερμάρει το στόχο της, και περίμενες μια ασήμαντη αφορμή 

για να πιαστείς. Γύρευες, σώνει και καλά, να ανακαλύψεις τι 

κακό κρυβόταν πίσω από τα λόγια μου, κι όταν δεν το κατά-

φερες, προσπάθησες να με μειώσεις μ’ ένα ύφος που δε θύμιζε 

καθόλου το συγκινητικό τρόπο με τον οποίο με είχες συνοδέψει 

στο αεροδρόμιο. Αγνόησες όλο τον αγαπησιάρικό μου πρόλογο 

και μου είπες ελαφρά ενοχλημένη: «Μπορείς να μου πεις τι 

σ’ έπιασε στα καλά καθούμενα; Τόση πρεμούρα έχεις να με 

ενημερώσεις για την τέλεια προσγείωση του αεροπλάνου στη 

Φρανκφούρτη; Δεν είναι η πρώτη φοράς που λες ότι ο πιλότος 

ήτανε τόσο καλός, που μόλις ακούμπησαν οι ρόδες στην πίστα 

οι επιβάτες ξεσπάσανε σε χειροκροτήματα. Ακόμα φοβάσαι 

τα αεροπλάνα;» Οι τελευταίες φράσεις σου έκρυβαν μια επι-

θετικότητα και μια περιφρόνηση που με αποδιοργάνωσαν. 

Μου κόπηκαν τα φτερά κι έχασα τα λόγια μου. Η εξομολο-

γητική μου διάθεση ήταν ειλικρινής, αλλά πήγε στράφι. Όλος  

ο αυθορμητισμός μου, που ήταν πέρα για πέρα αληθινός σήμερα 

το πρωί, πήγε περίπατο. Το λογύδριο που είχα ετοιμάσει στο 

μυαλό μου, προκειμένου να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία 

που μου προσέφερες, διαγράφηκε ως ανεπίκαιρο. Αν κρίνω 

από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες αυτό το μικρό 

ξέσπασμα των κολακειών μου, υποθέτω πως δε σε έπεισα 

καθόλου για την ειλικρίνειά μου. Η παρατεταμένη σιωπή, με 

την οποία με αντιμετώπισες ύστερα από την αρχική έκρηξή 
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σου, έδειχνε ότι θεωρούσες τη συμπεριφορά μου έναν σκέτο 

φαρισαϊσμό. Μου έδωσες την εντύπωση ότι είχες ακουμπήσει 

το τηλέφωνο στο τραπέζι της κουζίνας και έπλενες τα πιάτα 

μέχρι να τελειώσω. Μεσολάβησε μια αφύσικη παύση και, όταν 

πάλι απάντησες, ένιωσα ότι βιαζόσουν να με ξεφορτωθείς. Και 

με το δίκιο σου. Εγώ στη θέση σου δεν ξέρω αν θα μπορούσα 

να συγκρατήσω την οργή μου. Δε σου κρύβω ότι μπορώ να 

μισήσω για πάντα όποιον χτυπήσει απροειδοποίητα την πόρτα 

μου και παραβιάσει αναίτια το προσωπικό μου άσυλο. Εσύ, 

όμως, έδωσες τόπο στην οργή και μου είπες με μια συγκι-

νητική συγκαταβατικότητα: «Τι σου συμβαίνει, Χριστόφορε; 

Σου ζήτησε κανένας να δικαιολογηθείς; Εγώ η κακομοίρα ούτε 

πρόλαβα ν’ ανοίξω το στόμα μου. Μην παριστάνεις το θύμα. 

Σαράντα χρόνια μού λες τα ίδια πράγματα κάθε φορά που 

μιλάμε». Τα λόγια σου έκλειναν την απατηλή διάθεση μιας 

διαρκούς επικοινωνίας που δεν είχε υπάρξει ποτέ. Επιπλέον, 

είχες υιοθετήσει μια συμβουλευτική διάθεση που με εκνεύρισε: 

«Κοίταξε μην ξεχαστείς και χάσεις την πτήση σου», μου 

είπες. Πράγμα που, δυστυχώς, έγινε. Αυτό που δεν ξέρεις 

είναι το μετά. Η μειωμένη μου αυτοεκτίμηση καταβαραθρώ-

θηκε, με αποτέλεσμα να οδηγούμαι σε δύσβατες ατραπούς, 

που δεν είχα προβλέψει όταν το αεροπλάνο μου απογειωνόταν 

από το αεροδρόμιο του Ελληνικού4. 

4. Διεθνής αερολιμένας της Αθήνας που καταργήθηκε με τη δημιουργία του νέου 
αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα.
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Πράγματι, υπήρξε υπερβολική η αντίδρασή μου. Οι προ-

θέσεις μου ήταν ασαφείς και αυτό με υπονόμευσε. Δεν 

υπάρχει όμως λόγος να ανησυχώ. Ούτε να προτρέχω. Είναι 

ανώφελο για ψύλλου πήδημα να πετάγομαι στο παρελθόν. Δεν 

μπορώ να το κρύψω. Έχω περάσει σ’ εκείνη την ηλικιακή 

κατηγορία που, σε όλες τις μετρήσεις και τις στατιστικές, 

αναφέρεται με μια ονομασία ψυχρή και τελεσίδικη. Είμαι ένα 

άτομο της τρίτης ηλικίας. Το προσδόκιμο της ζωής δεν επι-

τρέπει ακόμα τη δημιουργία μιας τέταρτης κατηγορίας. Έτσι, 

δημιουργούνται αναγκαστικά κάποιες πικρίες σ’ εκείνους που 

βρίσκονται στο μεταίχμιο αυτών των δύο κατηγοριών. Νέοι 

εξηντάρηδες υπάρχουν. Νέοι ογδοντάρηδες όχι. Η αμφισβή-

τηση που προβάλλω και η ξεκάθαρη αμφιβολία μου για την 

ποιότητα αυτών των μετρήσεων αποτελεί μια παρηγορητική 

αντίδραση απέναντι σε μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα. 

Κανείς δεν πρέπει να αποδέχεται αμαχητί τα τετελεσμένα. 

Ασχέτως, όμως, αν θεωρώ την κατάταξη των ανθρώπων 

σε ηλικιακές κατηγορίες ένα είδος ρατσισμού, δεν παύω να 

αποδέχομαι κάποιες συνέπειες των γηρατειών που δημόσια 

καταδικάζουμε ομόφωνα. Υιοθετώ τις αυξημένες εμμονές που 

εμφανίζονται όλο και πιο συχνά σ’ αυτές τις ηλικίες. Αποτελούν 

μιαν ανέλπιστη δημιουργική διάσταση. Η καταφυγή σε κατα-

στάσεις ουτοπικές και ανερμάτιστες πολλές φορές προσφέρουν 

μια γλυκιά παραμυθία. Σε λίγο βγαίνω στη σύνταξη, κι όπως 

όλοι οι άνθρωποι, όταν πλησιάζουν να περάσουν τον κάβο της 

αποστρατείας, έχω την ψευδαίσθηση ενός ηλικιοστασίου. Ζω 



17

με τη βεβαιότητα πως ο χρόνος δε ρέει για μένα στην κλεψύ-

δρα. Αφορά μόνον τους άλλους και κυλάει ερήμην μου. Κάποτε, 

ένας γνωστός λογοτέχνης και μαχητικός δημοσιογράφος που 

είχε περάσει τα ενενήντα και συνέχιζε να αρθρογραφεί καθημε-

ρινά, δήλωνε σ’ αυτούς που εκπλήσσονταν με την αντοχή του: 

«Όταν ήμουνα νέος δήλωσα παλικάρι και τώρα δεν μπορώ να 

το πάρω πίσω». Είναι το κρίσιμο σημείο που πρέπει να επι-

λέξεις τον τρόπο με τον οποίο θα αποχωρήσεις από τη σκηνή. 

Εγώ αποχωρώ, αφοπλισμένος από οποιαδήποτε ιδιότητα, μέσα 

σ’ ένα αεροπλάνο. Δεν έχω να καυχηθώ για καμιά γενναία μου 

πράξη. Μπαίνω στην παρανομία της τρίτης ηλικίας προσπαθώ-

ντας να μην αλλάξω συνήθειες. Ακολουθώντας τον αλάνθαστο 

κανόνα των συνωμοτών που λέει ότι «όταν εγκαταλείπεις τη 

νομιμότητα δεν πρέπει ν’ αλλάζεις τρόπο ζωής». 

a

Tο γεγονός πως αυτήν τη φορά παρασύρθηκα σε νέες, 

απρόβλεπτες και πιο έντονες εμμονές, με τα γνωστά 

αποτελέσματα, είναι τελικά μια φυσιολογική παρενέργεια. 

Οι συνεχείς μετακινήσεις μου μέσα στο χώρο και το χρόνο 

με οδηγούν σε συνθήκες μιας σταθερής έλλειψης βαρύτητας. 

Τα πράγματα παύουν να είναι στέρεα κι αμετακίνητα, όπως 

συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, και αρχίζουν να αιωρού-
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νται. Αλλάζουν σχήματα και κινούνται σε ρυθμούς που δεν 

είχα υπολογίσει. Αυτό που δεν μπορούσα να προβλέψω, όταν 

εμφανίστηκε το πρώτο σύμπτωμα, είναι το πού θα με οδη-

γήσει η διάθεσή μου για αιώρηση μέσα στις μνήμες της ζωής 

μου. Ούτε και τώρα που αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σου 

τις επιπτώσεις αυτής της παρενέργειας. Δεν υπάρχει λόγος 

να το δραματοποιώ. Στο κάτω κάτω, θα μπορούσε να εμφα-

νιστεί στον καθέναν. Έχει σταθερά συμπτώματα. Παρουσιά-

ζεται μόλις ξυπνάς το πρωί. Μοιάζει με τα συμπτώματα του 

ερωτικού πυρετού. Σε περιμένει μόλις ανοίγεις τα μάτια σου. 

Έρχεται σαν ηχώ από το πουθενά, εξαφανίζοντας κάθε άλλη 

σκέψη. Απρόσκλητα. «Δεν πρόκειται για όνειρο», επαναλαμ-

βάνεις από μέσα σου επίμονα, θέλοντας να πείσεις τον εαυτό 

σου ότι δεν κάνεις λάθος, ότι είσαι ακόμα ζωντανός. Αντίθετα 

όμως με την ερωτική εμμονή που συνεχίζει να επανέρχεται 

εξακολουθητικά δίκην ξεχαρβαλωμένου ασανσέρ, η γεροντική 

εμμονή, αφού σε ταλανίσει εξαντλητικά, εξαφανίζεται αθό-

ρυβα, όπως ήρθε, δίνοντας ραντεβού για το άλλο πρωί. 

a

«Θα μ’ αφήσεις να μιλήσω;» με ρώτησες λίγο πριν 

κλείσουμε το τηλέφωνο. Αυτό με αποδιοργάνωσε 

περισσότερο. Η φωνή σου με επανέφερε σε μια πραγματικό-
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τητα την οποία προσπαθούσα να αγνοήσω. Τώρα θυμάμαι με 

περισσότερες λεπτομέρειες εκείνη τη στιγμή. Βρισκόμουν στο 

αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, καθισμένος σ’ ένα μπα-

ράκι, που έφερνε λίγο προς το ιταλικό, και προσπαθούσα να 

ανασυντάξω τις σκέψεις μου. Έχαναν ολοένα και περισσότερο 

τη συνοχή τους. Τσαλαβουτούσα αριστερά, δεξιά προσπαθώ-

ντας να καταλάβω τις αιτίες που με οδήγησαν στη Μαδρίτη. 

Τα πρόσωπα με μειωμένη αυτοεκτίμηση, όπως εγώ, είναι 

έτοιμα να υιοθετήσουν κάθε λογής ενοχές και είναι επιρρεπή σε 

ήπιες μορφές αυτοκαταστροφής. Η αλληλογραφία αποτελούσε 

κάποτε τον κύριο εκφραστή αυτών των δυσάρεστων καταστά-

σεων. Δεν πιστεύω, όμως, ότι τούτο το γράμμα θα μπορέσει 

να προκαλέσει κάποιο ξαφνικό βραχυκύκλωμα στις τεμπέλικες 

συνήθειές μου. Εσύ το ξέρεις το ίδιο καλά με μένα πως έχω 

πάψει να διατηρώ την παραμικρή σχέση μ’ αυτό το είδος που 

λέγεται αλληλογραφία, ακόμα και στην πιο στοιχειώδη μορφή 

της: της ανταλλαγής ευχετηρίων καρτών.

… Ο κύκλος αυτής της επικοινωνίας έκλεισε για τους 

δυο μας οριστικά, προ αμνημονεύτων χρόνων, με μια σειρά 

θανατηφόρων επιστολών που ανταλλάξαμε κάποτε, χωρίς να 

πείσουμε σε τίποτα ο ένας τον άλλον και χωρίς να επιτύχουμε 

την πολυπόθητη εξουθενωτική συνθηκολόγηση του αντιπάλου 

που αμοιβαία επιδιώκαμε. Η έκφραση «προ αμνημονεύτων 

χρόνων» αποτελεί κυριολεξία για τα ανθρώπινα μέτρα και 

τη χρησιμοποιώ για την κομψότητά της. Θέλω να δώσω 

έμφαση στο γεγονός πως, με την κατάργηση της αλληλο-
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γραφίας πριν από πάρα πολύ καιρό, έκλεισε τελεσίδικα ο 

κύκλος της προσωπικής μας ουτοπίας, αφήνοντάς μας τη 

γεύση του ανολοκλήρωτου και του μάταιου. Δεν μπορέσαμε 

καν να ισχυριστούμε πως πετύχαμε μια πύρρεια νίκη, ή πως 

υποστήκαμε μια άδοξη ταπεινωτική ήττα. Αποδεχθήκαμε 

σιωπηρά τη ματαιότητα των λόγων που ανταλλάσσονται με 

τις πολυσέλιδες επιστολές, πάντοτε ετεροχρονισμένα, δυστυ-

χώς, και πάντοτε ανεπίκαιρα, και αποθέσαμε τις ελπίδες 

μας για μια οριστική ρύθμιση των εκκρεμοτήτων σε μια 

μελλοντική λυτρωτική κάθαρση που προσφέρει ο χρόνος, 

χωρίς διαπραγματευτές, αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω 

Καίσαρι, και αγνοώντας, συνήθως, τα εμπλεκόμενα στην 

αντιδικία πρόσωπα. Ο αυτοματισμός του τηλεφώνου και  

η απλούστευση της τηλεπικοινωνίας φτώχυναν τη φαντασία 

και τα αισθήματά μας και συχνά δημιουργούν ένα έντονο 

κλειστοφοβικό συναίσθημα. Είμαστε καθηλωμένοι σε ένα 

είδος αίθουσας αναμονής που μοιάζει με σκηνικό θεάτρου. 

Τα πρόσωπα αλλάζουν κάθε τόσο, τα αντικείμενα εξαφανί-

ζονται, τα χρώματα ξεθωριάζουν, αλλά η πόρτα της εξόδου 

παραμένει ζωγραφισμένη κλειστή. Αδιέξοδη. 
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Δ εν πρέπει να παρασυρθώ, πάλι, σ’ αυτό το επώδυνο παι-

χνίδι της ανταλλαγής επιστολών. Οδηγεί σε έναν φαύλο 

κύκλο παρεξηγήσεων που ανακυκλώνεται ατέρμονα. Η διά-

θεσή μου είναι παροδική και δε νομίζω πως θα διατηρη-

θεί μέχρι να φτάσω στο Ρέικιαβικ. Η αλληλογραφία έχει 

αυστηρούς και απαραβίαστους κανόνες. Οι ανάγκες που την 

προκαλούν καθορίζουν και τη διάρκειά της. Έχω συντάξει την 

πιο έγκυρη Εγκυκλοπαίδεια Αλληλογραφίας και γνωρίζω με 

κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό της λειτουργίας της. Όλες τις 

πιθανές παγίδες που μπορεί να κρύβονται ακόμα και στις πιο 

εξειδικευμένες περιπτώσεις. Έχω περιλάβει τριακόσιες κατα-

γεγραμμένες εκδοχές και μου διέφυγαν πολλές ακόμη, που 

δεν μπόρεσα να τις συμπεριλάβω στην Εγκυκλοπαίδεια, γιατί 

ήρθαν σε γνώση μου πολύ αργότερα. Για κάθε περίπτωση 

υπάρχει καταχωρισμένος ειδικός τύπος επιστολής. Δε θέλησα 

ποτέ να σου μιλήσω γι’ αυτήν τη σκοτεινή πλευρά του βίου 

μου, την οποία μαζί με αρκετές άλλες έχω αποκρύψει. Όλα 

ξεκίνησαν τυχαία, όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή 

μου. Καμία έφεση, καμία σταθερή επιλογή, καμία ιδιαίτερη 

κλίση ή προτίμηση. Ασφαλώς θα θυμάσαι πως υπήρξα ένα 

πρόσωπο κατά κανόνα ανεπάγγελτο, όπως επαναλαμβάνω 

κατά κόρον όταν μου δίδεται η ευκαιρία. Εντελώς απρόβλε-

πτο. Ήμουν ανίκανος να στεριώσω σε οποιαδήποτε δουλειά. 

Κάθε φορά που επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά, τα παλιά χρό-

νια, κυρίως εξαιτίας του Νικολό, το πρώτο πράγμα που με 

ρωτούσες ήταν: «Και τώρα τι δουλειά κάνεις;» Κατά μέσο 




