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Περί φόβου και έρωτα στα χρόνια της πανδημίας

David Zábranský

Αρχικά σκόπευα να είμαι καλό παιδί και να γράψω ένα διήγημα για την πανδημία του

Covid-19, όπως μου ζητήθηκε, αλλά τελικά δε θα το κάνω. Θα ήταν πρέπον να σας δώσω

μια εξήγηση λέγοντας ‘mea culpa’ (δηλαδή πως το διήγημα είναι όντως θαυμάσιο

λογοτεχνικό είδος και το λάθος είναι όλο δικό μου), αλλά θα σας απογοητεύσω για άλλη μια

φορά. Δεν υπάρχει λόγος να πω ‘mea culpa’. Το λάθος το έχει κάνει το ίδιο το διήγημα και

λυπάμαι που για πολλά χρόνια στεναχωριόμουν άδικα με την ανικανότητά μου,

κατηγορώντας με πως, λόγω της ψυχικής μου κατάστασης δε θα καταφέρω ποτέ να γράψω

κανένα διήγημα. Μάλιστα δεν έχω καν την υπομονή να διαβάζω διηγήματα. Χρόνια

αρνιόμουν να παραδεχτώ την αλήθεια, δηλαδή, πως το να γράφει, κανείς διηγήματα είναι

απλά ένα χαζό σπορ. Ένα χόμπι. Ή μπορεί να είναι έκθεση Πανελλαδικών εξετάσεων με

θέμα «απλοποιήστε μου τον κόσμο και βάλτε του ένα τέλος». Το πρώτο μέρος του θέματος

είναι αμαρτία. Το δεύτερο είναι απίθανο.

Οι λάτρεις των διηγημάτων θα επιμείνουν, πως ένας ικανός διηγηματογράφος καταφέρνει

να συμπεριλάβει ένα σύνολο πραγμάτων σε ένα μικρό χώρο, και στο τέλος να δώσει μια

τόσο πειστική κάθαρση, που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ή θα προβάλλουν αντιρρήσεις

λέγοντας πως το κάθε μυθιστόρημα ή, ας πούμε, μια όπερα, πρέπει κάποια στιγμή να

τελειώσει, και πράγματι είναι μια πολύ καλή αντίρρηση, στην οποία δε θα μπορούσα να

αντισταθώ ούτε προβάλλοντας ψιθυριστά τη δυνατότητα να τελειώσει στο άπειρο, δηλαδή

για πολλά άπειρα κολλημένα μεταξύ τους, διότι στο άπειρο μπορεί να καταλήξει

οποιαδήποτε καλλιτεχνική απόπειρα. Στην απολογία μου για τους λόγους που αρνούμαι να

γράψω ένα διήγημα, θα υπογράμμιζα στο τέλος πως απλούστατα το ίδιο το διήγημα δεν

ενδιαφέρεται. Κατά τη γνώμη μου το στρατευμένο διήγημα είναι contradictio in adjecto.

Όταν ένα θέμα με ενδιαφέρει πραγματικά, τότε γράφω οπουδήποτε, ας πούμε βουρτσίζοντας

τα δόντια μου. Bέβαια, μετά την έκδοση του κειμένου μου είμαι πάντα έτοιμος να δεχτώ

κατηγορίες για γραφομανία, τις οποίες όμως δέχομαι ως έπαινο και ως απόδειξη πως τα έχω

δώσει όλα. Όταν κάπου βρίσκω το Χαϊκού, τις επόμενες δύο μέρες δεν έχω όρεξη για

κουβέντες. Λοιπόν, νομίζω, πως καταλάβατε ότι δεν είμαι απ’ αυτούς
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που θα έγραφαν τις πέντε σελίδες για τον κορονοϊό λέγοντας: Ορίστε, σας παραθέτω τις

σελίδες με όλη την ουσία του κόσμου! Ορίστε, να ο τραπεζικός μου λογαριασμός για να μου

καταθέσετε τα χρήματα βάση του συμβολαίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα επιτρέψτε μου

να κάνω καμιά βουτιά στην πισίνα μου.

Ούτε κατά διάνοια.

Η πανδημία επηρέασε καθοριστικά τόσο τη ζωή μου, όσο και τη συγγραφή μου,

συρρικνώνοντας το εύρος των εκφραστικών μου εργαλείων.

Είμαι μοναχοπαίδι, φοβητσιάρης από τη φύση μου και η μητέρα μου είναι ογδόντα δύο

χρονών. Πριν από ένα χρόνο γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς

τώρα, αλλά η κατάσταση στην αρχή της επιδημίας, στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές

Μαρτίου, φαινόταν δραματική. Μόλις κάναμε τον «γελοίο τσέχικο κύκλο», για τον οποίο

φρόντισαν κυρίως οι Τσέχοι σκιέρ που μας διαμήνυαν από την επιβαρυμένη με τον κορονοϊό

Βόρεια Ιταλία πως χαίρονται τα μισοάδεια χιονοδρομικά κέντρα και τις εκπτώσεις στις

πανσιόν, και κάπως έτσι μας κυρίευσε ο φόβος. Ο έντονος φόβος για τον εαυτό μας, αλλά

κυρίως για τους γονείς, τους συντρόφους, τα παιδιά και τα αδέλφια μας.

Ο φόβος. Εντάξει. Η τέχνη όμως θα έπρεπε να προχωρά πιο πέρα βρίσκοντας κάτι πιο

ανησυχητικό. Για την υγεία και την καλή διάθεση των πολιτών φροντίζει η πολιτική, που

απλοποιεί την εξαίρεση και μας αναγκάζει να βλέπουμε την τρομακτική χαράδρα σαν να

είναι ο πάτος ενός φλιτζανιού με το κατακάθι του καφέ. Η τέχνη όμως, από την άλλη, θα

έπρεπε να καταφέρνει να μεταμορφώνει το γνωστό και σύνηθες σε κάτι ξένο. Ο καλλιτέχνης

δεν μπορεί να μένει στο γεγονός, ότι ο φόβος παραμένει απλά ένας φόβος. Μια καλή

περιγραφή του φόβου εμπεριέχει και το σπέρμα ή το υπόλοιπο της ανεμελιάς. Υπάρχει

μεγάλη διαφορά μεταξύ του φόβου ενός φυλακισμένου που μόλις του ανακοίνωσαν την

ημερομηνία της εκτέλεσής του, και του φόβου ενός μάνατζερ που μόλις διάβασε στο

ίντερνετ για την καταστροφική πανδημία. Η τέχνη πρέπει να διαχωρίζει αυτές τις βασικές

διαφορές. Πρέπει να θέτει δυσάρεστες ερωτήσεις (πρώτα απ’ όλα είναι η υγεία, μα … γιατί;)

και θα έπρεπε να καταφέρνει να περιγράψει μια συνολική κατάσταση, όταν από τη μία ίσως

και να φοβόμαστε, αλλά ταυτόχρονα ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα ή σε άλλες

περιπτώσεις με νυχτερινούς εφιάλτες, όπως άλλωστε είχαμε συνηθίσει πολύ πριν την

πανδημία.

Δείτε για παράδειγμα τι ρόλο έπαιξαν στην κρίση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι

δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι ήταν πολύ πριν την πανδημία γεμάτοι μίσος που η
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αιτία του ήταν απλή: εμείς και τα σχόλιά μας. Και όταν λέω εμείς και τα σχόλιά μας, εννοώ

εμάς τους ερασιτέχνες και την εποχή μας, στην οποία νόμιζε ο καθένας πως χάρη στο

διαδίκτυο έγινε Ναπολέοντας ή σχολιαστής και δημοσιογράφος. Παρεμπιπτόντως, η λέξη

σχόλιο έχει αριστοκρατική προέλευση. Το γεγονός πως τα κοινωνικά δίκτυα το έριξαν

στη λάσπη, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό.

Ο νέος κορονοϊός και η επέλασή του στην Ευρώπη ήταν η ευκαιρία που οι δημοσιογράφοι

σκόπευαν να πιάσουν και να μην την αφήσουν. Επιτέλους είχε βρεθεί η Είδηση! Όλοι

πόνταραν στο ίδιο φύλλο χύνοντας την κακία τους στο διαδίκτυο. Κλείστηκαν στα γραφεία

τους όπως οι καμικάζι στη στενή καμπίνα τους και κατεύθυναν τη μύτη του αεροπλάνου

ενάντια στη μισητή μάζα του Facebook και του Twitter. Καθαίρεσαν την περιττή διαφήμιση

από τις σελίδες τους για να την αντικαταστήσουν με τον άβακα των νεκρών και τον θετικών,

τοποθετώντας τον μάλιστα στο καλύτερο σημείο, στην

επικεφαλίδα, με τα κείμενά τους να ενισχύουν την απελπισία των αναγνωστών τους,

καθώς έγραφαν πως το κράτος θα κατέρρεε σε όλα τα επίπεδα και οι δρόμοι θα γέμιζαν με

πτώματα. Τα ΜΜΕ επέμεναν πως η κυβέρνηση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον

προστατευτικό εξοπλισμό για τους υγειονομικούς. Οι νεκροί ήδη είχαν φτάσει τους

δεκαπέντε. Δεκάξι. Και τα ΜΜΕ είχαν ενδυναμώσει στο έπακρο τη ροή των πληροφοριών

με αποτέλεσμα να σερβίρουν την ατζέντα στα κοινωνικά δίκτυα και στην κυβέρνηση.

Τα παραπάνω είναι η μισή αλήθεια. Η πανδημία σίγουρα δεν ήταν μόνο μια

δημοσιογραφική φούσκα, δεν πρέπει, όμως, να ξεχάσουμε πως την άποψή μας για την κρίση

τη διαμόρφωσε και η προπαγάνδα των ΜΜΕ, και λαμβάνοντας αυτό υπ’ όψιν, καλό θα ήταν

να διορθώσουμε και το επίπεδο του φόβου μας. Σίγουρα δεν έχουμε ξεχάσει πώς είχαμε

βιώσει την κρίση. Όταν τις πρώτες μέρες άρχισαν να εμφανίζονται βιντεάκια, όπου οι

μολυσμένοι Κινέζοι έπεφταν εμπύρετοι κάτω σαν τις μύγες, τους βλέπαμε σαν ένα μέρος

της βιομηχανίας διασκέδασης. Δεν πιστεύαμε ότι ο ιός θα καταφέρει να εγκαταλείψει την

Κίνα, όπου άλλωστε, κατά την γνώμη μας, ήταν η θέση του, διότι στην Ευρώπη δεν ταίριαζε

κάτι τόσο μεσαιωνικό. Καθόμασταν μπροστά στην τηλεόραση και παρακολουθούσαμε την

εξέλιξη του αποκλειστικά κινέζικου προβλήματος. Λέγαμε πως ίσως αυτά τα βίντεο, που

θύμιζαν το Blair Witch Project, είναι ψεύτικα.

Λίγο πιο πάνω αναφέρω πως γρήγορα μας είχε κοπεί το γέλιο, αυτό όμως θα ήταν

υπερβολικά μεγάλη απλοποίηση. Μπορούσαμε, όμως, στον κόσμο των μίντια να παίρνουμε

κάτι αυτολεξεί; Πολύ φοβάμαι πως, εν μέρη η πανδημία είχε παραμείνει για
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μας στις οθόνες της τηλεόρασης, συγκεκριμένα κάτω από την οθόνη, από την οποία ποτέ δεν

ξεπήδησε κάτι σαν το «Blair Witch monstrum» ή κάτι ανάλογο. Ζούμε υπερβολικά πολύ

καιρό με οθόνες, για να μπορέσουμε να τις βλέπουμε μόνο ως μέσο διασκέδασης. Μας έχουν

αλλάξει την οπτική γωνία για το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Χάρη στις οθόνες έχουμε την

εντύπωση πως η πραγματικότητα είναι πάντα πιο βαρετή σε σχέση με την δράση στην

οθόνη. Μετά από κάθε σοβαρή είδηση για μια παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας,το

φθινόπωρο πάντα ερχόταν το κρύο και οι βροχές. Επομένως – γιατί να μην μπορεί ο

άγνωστος ιός να είναι ένα απλό συνάχι;

Αυτό το μιντιακό φίλτρο θα μπορούσε, ας πούμε, να αφορά τη γενιά μου, και κυρίως τους

νεότερους. Δίπλα μας, όμως, ζούσανε και οι συνταξιούχοι, και ακριβώς αυτούς σκεφτόμουν

όταν είχα αναφέρει εκτός από την εικονική πραγματικότητα και τους νυχτερινούς εφιάλτες.

Η ζωή των συνταξιούχων δεν άλλαξε και πολύ στην καραντίνα: ήταν και πάλι στο σπίτι

τους. Και σε αντίθεση με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, μάλλον πίστευαν στα τεκταινόμενα

που διαδραματίζονταν στις οθόνες της τηλεόρασης. Αν και η πίστη τους ίσως θα χανόταν

όσο περνούσαν οι μέρες. Παρόλα αυτά τα πίστευαν. Από την αρχή της κρίσης τους

χαρακτήριζαν με μεγάλο στόμφο ως την πιο ευάλωτη ομάδα, πράγμα, που κανονικά θα

έπρεπε να ενδυναμώσει τον τρόμο τους. Θα έλεγα, μάλιστα, πως ήταν μια πολύ σημαντική

στιγμή όταν μετά από χρόνια τα μίντια πρόβαλλαν τους συνταξιούχους. Ωχ! Να με

συμπαθάτε, δε θέλω να γελοιοποιώ τα γεγονότα. Είναι μια σημαντική διαπίστωση, που

χωρίς αυτήν δεν θα είχε ολοκληρωθεί κανένα διήγημα.

Η μητέρα μου είχε αρκετούς λόγους να φοβάται (και αρκετή δόση αθωότητας να πιστεύει

τα μίντια), αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη δε φοβόταν καθόλου. Δεν το είχα συζητήσει μαζί

της, αλλά το κατάλαβα αμέσως μόλις την επισκέφτηκα για πρώτη φορά στην καραντίνα. Η

επίσκεψή μου δεν ήταν δική μου επιλογή. Απλά υπέκυψα στη σχιζοφρένεια της κοινωνικής

πίεσης. Από τη μία έπρεπε να τρέξω αμέσως να τη βοηθήσω, από την άλλη δεν έπρεπε καν

να την πλησιάσω ως υποτιθέμενος φορέας του ιού. Μου φάνηκε γελοίο.

Δεν μπορούσα να αποτινάξω από πάνω μου την αίσθηση πως εκμεταλλευόμαστε τους

συνταξιούχους, όταν από τη μία μέρα στην άλλη τους τοποθετούμε σε τόσο περίοπτη θέση.

Τους είχαμε μετατρέψει σε αγίους και έπρεπε να τους προσκυνάμε και να τους φροντίζουμε,

αλλά να μην τους αγγίζουμε και προς θεού, να μην τους φιλάμε. Αν ήμουν στην θέση της

μητέρας μου, θα φοβόμουν μόνο, μην τυχόν και παραταθεί αυτή η παρεξήγηση.
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Πριν την πανδημία οι συνταξιούχοι δε μας ενδιέφεραν καν. Δε γνωρίζαμε τίποτα γι’

αυτούς. Σε αυτό είχε συμβάλει καθοριστικά, σε όλο τον κόσμο, το διαδίκτυο, αλλά στις

χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού την κατάσταση χειροτέρεψε το ίδιο το παρελθόν.

Εκεί τη μισή ζωή των συνταξιούχων τη διέλυσε ο κομμουνισμός και η άλλη μισή βρέθηκε

εκτός της ροής των πληροφοριών. Δε μας ενημέρωναν πώς ζούνε και τι σκέφτονται. Δεν

έγραφαν βιβλία, ούτε εξέδιδαν εφημερίδες. Δεν είχαν ιστοσελίδες ούτε ένα ξεκάθαρο

επιχειρηματικό προφίλ. Τι να τους κάναμε; Κατά περίπτωση τους είχαμε τοποθετήσει στα

γηροκομεία, ή τους είχαμε ξεχάσει στα σπίτια τους, όπου ζούσαν σαν ζωντανοί νεκροί, όπως

στο καθαρτήριο, κάπου στο διάλλειμα ανάμεσα στο ξεκίνημα και τον τερματισμό κάποιας

μεταφυσικής μεταφοράς κληρονομιάς. Σφουγγάριζαν τα πατώματα, έκαναν μικρές

επισκευές ανεβάζοντας έτσι την αξία του ακίνητου τους. Ένα τέτοιο Ον δεν έχει θέση στο

προσκήνιο. Το δέρμα της μητέρας μου ήταν διάφανο και το φως της σκηνής θα το

διαπερνούσε.

Βλέπω την ερώτηση ίσως με περισσή λεπτομέρεια και λογοτεχνική υπερβολή, ταυτόχρονα

όμως λέω την αλήθεια. Το ίδιο αληθινό είναι και το βαθύ συναίσθημα, η αγάπη μου προς τη

μητέρα μου, που μεταμορφώθηκε σταδιακά από την αγάπη ενός γιού, σε μια αγάπη

ανθρώπινη που δεν απευθύνεται από τον απόγονο στον πρόγονό του (επηρεασμένη,

επομένως, από την ευγνωμοσύνη), αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μητέρα μου άξιζε

πολύ περισσότερα από εμένα και από την κοινωνία. Και σε αυτό έγκειται η ουσία των

πραγμάτων όπου ήθελα και να καταλήξω.

Θέλω να σας πω, λοιπόν, πως με μεγάλη χαρά θα ήθελα να αφιερώσω εκατοντάδες σελίδες

στην Ελλάδα (ή μια ήσυχη θύμηση, όχι πάντως διήγημα) και στις επιπτώσεις της πανδημίας

εδώ. Λέω «εδώ» και δε λέω ψέματα, μιας και κάθομαι σε ένα καράβι ταξιδεύοντας από τον

Πειραιά στα Μέθανα. Αν και δεν είναι ακριβώς «γη», αλλά ένα ελληνικό καράβι και

προπάντων η ελληνική θάλασσα, αν και δεν το εννοώ νομικά. Η αλήθεια είναι πως δε

γνωρίζω αν βρισκόμαστε σε διεθνή ή ελληνικά ύδατα. Γνωρίζω όμως σίγουρα πως κατά

κάποιον τρόπο αυτή εδώ η θάλασσα ανήκει στην Ελλάδα.

Η αγάπη μου για την Ελλάδα και την πρωτεύουσά της υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια, αλλά

είμαι σίγουρος πως θα κρατήσει για πάντα. Το ερωτικό βέλος της Αθήνας με πέτυχε στην

καρδιά, αγκαλιαστήκαμε και από τότε ή κάνουμε έρωτα ή κοιτιόμαστε παθιασμένα μες στα

μάτια κάνοντάς το κυρίως μέσα από τα βιβλία. Δηλαδή ή βρίσκομαι στην Αθήνα, ή διαβάζω

γι’ αυτήν. Πρόκειται για έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Η ελληνική οικονομία είναι η
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μόνη οικονομία στον κόσμο που τη νοιάζομαι ξεχνώντας τη φιλελεύθερη κλίση της. Θα με

στεναχωρούσε αν στην Αθήνα ή γύρω της ξεφύτρωναν και άλλα έργα, όπως σήμερα

ονομάζουν την κατεστραμμένη φύση, αλλά δε θα έβγαζα άχνα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική

χώρα όπου θα μπορούσα να παραδεχτώ πως κάποια λάθη είναι ουσιαστικά, αναπόφευκτα,

και ίσως και σωστά κατά μια αφηρημένη έννοια.

Βγάζοντας ένα πιθανό συμπέρασμα από την επικρατούσα ατμόσφαιρα στην Ελλάδα,

νομίζω, πως η πανδημία δε θα φέρει πολλές θετικές αλλαγές. Η ελληνική κυβέρνηση μέσα

στην απελπισία της ψάχνει για επενδυτές, υποσχόμενη να μην απαιτήσει καμία οικολογική

συνείδηση. Έρχεται η εποχή των εξαιρέσεων προς το χειρότερο και αυτό δεν αφορά μόνο

την Ελλάδα, αλλά και πολλά άλλα κράτη, που είναι ταγμένα να υπηρετούν τους ανθρώπους

και όχι τα λουλούδια, ή, παραλόγως, το κλίμα και τον αέρα - για να γελάσει και το παρδαλό

κατσίκι… Για μένα υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη:

μόνο για χάρη της Ελλάδας θα παρακολουθώ πως κόβουμε το κλαδί κάτω από τα πόδια μας

βλέποντάς το σαν κάτι ανθρώπινο. Μόνο χάρη στην Ελλάδα καταφέρνω να διακρίνω μια

μοιραία εσωτερική λογική στην παγκόσμια τραγωδία μας.

H δομή της ελληνικής οικονομίας είναι συγκινητικά απλή: οι τουρίστες και οι ελιές. Με

τους τουρίστες να βρίσκονται στην πρώτη θέση. Μπορεί σε κάποιες συνοικίες της Αθήνας

ακόμα και πέρυσι να πολεμούσαν τα Airbnb, αλλά βάση της εμπειρίας μου κατάλαβα πως

οι Έλληνες αγαπάνε τους τουρίστες και τους χλευάζουν μόνο σε εξαιρετέες περιπτώσεις.

Τους έχασαν όλους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Η φετινή τουριστική σεζόν

χάθηκε και ένας θεός ξέρει, τι θα φέρει η επόμενη.

Αν παρόλα αυτά άρχιζα να γράφω ένα διήγημα για το φετινό καλοκαίρι στην Αθήνα, θα το

ονόμαζα «Fucking missing tourists». Ο τίτλος θα μαρτυρούσε βέβαια πως την έχει γράψει

ένας Τσέχος, αλλά όπως καταλάβατε από τη σημείωσή μου για την καταπολέμηση των

Airbnb, θα έβρισκα και ανάμεσα στους ντόπιους κάποιον χαρακτήρα που θα μπορούσε να

σκέφτεται ακριβώς έτσι, συμπεριλαμβανομένου και του πρόστυχου τίτλου. Μάλιστα ξέρω

πάρα πολύ καλά, για ποιόν ακριβώς θα έγραφα.

Ο Άρης ήταν ο πρώτος Έλληνας που που γνώρισα από κοντά. Αν υπήρχαν περισσότεροι,

σίγουρα αυτό δε θα έβλαπτε κανέναν (με αυτόν τον τρόπο ξεκάθαρα περιγράφω, και το ίδιο

ξεκάθαρα εκφράζω το σεβασμό μου).
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Ο Άρης είναι οικονομολόγος και κάποτε ήταν αναρχικός, αλλά η αλήθεια είναι πως δε θα

τολμούσα να προσδιορίσω, με ποιό από τα δύο ασχολείται τώρα και ποιό έχει αφήσει. Εάν

τα συνδυάζει και τα δύο, τότε αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.

Ο Άρης έχει ένα μαγαζί σε κεντρικό σημείο της πόλης που ερχόμενοι για τουρισμό στην

Αθήνα με μεγάλη πιθανότητα θα το βρείτε μπροστά σας. Το juice bar του βρίσκεται σε έναν

δρόμο συγκρίσιμο με έναν δικό μας στην πλατεία της Πράγας, στο Σταρομιέστσκε νάμιεστι.

Αυτό είναι και το όνειρο κάθε επιχειρηματία, για να τα οικονομήσει. Οι ήρωες της τσέχικης

ταινίας, «οι Χόμολκα», θα λέγανε, αν βρίσκονταν μπροστά στο μπαρ του

Άρη: «Ρε γαμώτο, αυτός ο εξυπνάκιας κολυμπάει στο χρήμα, ρε!»Παρεμπιπτόντως, αυτό

ίσχυε πριν από την πανδημία, διότι από τον Μάρτη ο τζίρος του μειώθηκε στο 10% και

μάλιστα για δύο μήνες το μαγαζί παρέμεινε κλειστό. Πάντως το μαγαζί βρίσκεται σε πολύ

καλό σημείο.

Καμιά φορά, όμως, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα αυτό

γίνεται λίγο πιο συχνά. Ο Άρης είναι ντόμπρος και ιδεαλιστής, άρα κακός επιχειρηματίας.

Μάλιστα δεν προσπαθεί καν να γίνει επιχειρηματίας, τουλάχιστον όχι από τους

πετυχημένους. Νομίζει πως έχει έναν άλλο προορισμό. Δε θα επιμείνω πως για τις διάφορες

κρίσεις φταίνε οι ντόμπροι ιδεαλιστές (ξέρω πως τις κρίσεις τις προκαλεί το πελατειακό

σύστημα και η διαφθορά), αλλά εδώ στην Ελλάδα σίγουρα κάτι παρόμοιοι ιδεαλιστές έχουν

προκαλέσει κάμποσες κρίσεις.

Το μαγαζί του Άρη είναι ένας συνεταιρισμός. Επίσημα αυτός δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά

έχει όλη την ευθύνη της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοί του δεν είναι εργαζόμενοι, αλλά

συνεταίροι και συνιδιοκτήτες. Ο Άρης τους δίνει τον ίδιο μισθό που παίρνει και αυτός, όλοι

τους έχουν κάνει φυλακή ή έχουν και άλλα προβλήματα, διότι ακριβώς σε αυτού του είδους

ανθρώπους ήθελε ο Άρης να δώσει δουλειά και μια ευκαιρία για καλύτερη ζωή. Στο διήγημά

μου θα υπέφερε από κατάθλιψη που θα είχε κορυφωθεί λόγο της πανδημίας και των μέτρων

της κυβέρνησης. Ο Άρης νιώθει υπεύθυνος για το μαγαζί και τους συναδέλφους του που

τόσο σκληρά τους δοκιμάζει η ζωή, βιώνοντας ταυτόχρονα την κρίση της μέσης ηλικίας, η

οποία και προσδιορίζει καθαρά τις παιδιάστικες και ηλίθιες πράξεις του.

Αυτά τα θέματα όμως είναι πολύ βαριά για ένα διήγημα.

Τέλος


