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13/9/2011 

                            Σο χαμόγελο του Πακιςτανοφ 
 
Αυκθμερόν μεταγωγι ςτον Ευαγγελιςμό για μια εξζταςθ. 
Σο μεγαλφτερο μζροσ του πρωινοφ το πζραςα κοιτϊντασ ζξω από το παράκυρο τθσ κλοφβασ, που 
μετζφερε εμζνα και τουσ ςυγκρατοφμενουσ ςτουσ διάφορουσ προοριςμοφσ: Ευελπίδων, 
Λουκάρεωσ, Πειραιάσ, Ευαγγελιςμόσ, Μεταγωγϊν (Πζτρου Ράλλθ). 
Παρατθροφςα τον τρόπο ηωισ τθσ πόλθσ, με τα μάτια κάποιου που ζχει υποχρεωτικά 
περικωριοποιθκεί από τθν κοινωνία για τρία χρόνια... 
Βακφτατθ μελαγχολία... 
Σι είναι αυτό; Γιατί το ζχουμε φτιάξει ζτςι; 
Λυπικθκα τουσ κάτοικουσ τθσ Ακινασ... 
Άνκρωποι που κινοφνταν ςε γραμμζσ... 
Όλοι τουσ το ίδιο... Όλοι τουσ οι ίδιοι... 
α μυρμιγκια... Με ςυμπτϊματα αυτιςτικισ ςυμπεριφοράσ... 
Κάκε μζρα, όλοι επαναλαμβάνουν τισ ίδιεσ κινιςεισ... 
Χκεσ... ιμερα... Αφριο... 
Μετά από λίγο είχε πάψει να ζχει ενδιαφζρον θ παρατιρθςθ του ζξω κόςμου. 
Οι εικόνεσ επαναλαμβάνονταν. 
Όλοι ζμοιαηαν πανομοιότυποι... 
                           ωσ ζνα βακμό, κλωνοποιθμζνοι... 
Η μονάδα ζμοιαηε να χάνει τθ ςθμαςία τθσ μζςα ςε αυτι  
τθ λαοκάλαςςα. 
Η μονάδα ζχει προ πολλοφ ςτερθκεί τθν εικόνα  
τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ προςωπικότθτάσ τθσ. 
υρρζει μαηί με τισ εκατομμφρια άλλεσ  
ςτον προκακοριςμζνο τρόπο και ςτόχο ηωισ...  
ςτισ κακθμερινζσ υποχρεϊςεισ... 
ςτα άπειρα πρζπει...  
εκ των οποίων οριςμζνα ιταν δικζσ τουσ επικυμίεσ – δικά τουσ κζλω... 
αλλά το ζχουν πια ξεχάςει. 
Σουσ φταίει που τα πιο όμορφα κζλω τουσ ζχουν μετατραπεί ςε πρζπει, από τον αςτικό τρόπο ηωισ. 
Σουσ φταίει θ πραγματικότθτα. 
Σουσ φταίει θ ηωι τουσ. 
Κι ζχουν πάψει να κζλουν λφςθ. 
Μονάχα φυγι ψάχνουν. 
Μα κι αυτι, όχι με τρόπο ουςιαςτικό.  
Οι περιςςότεροι μοιάηουν εξαρτθμζνοι από τισ ψεφτικεσ ανάγκεσ που τουσ ζχουν εμφυτζψει. 
χεδόν ςφςςωμοι απολαμβάνουν τα χαηοπαιχνιδάκια που τουσ ζχει προςφζρει το αςτικό 
περιβάλλον, για να εξαγοράςει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ελευκερίασ τουσ. Σα απολαμβάνουν 
επιδεικτικά, κζλοντασ να πείςουν ακόμθ και τουσ εαυτοφσ τουσ  
ότι αυτά είναι ο λόγοσ ηωισ τουσ... 
ότι αυτόσ ο τρόποσ ηωισ τουσ προςφζρει...  
τουσ ταιριάηει... 
ότι αυτόσ ο τρόποσ ηωισ αξίηει... 
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Παρόμοιεσ ςυνικειεσ (ανάλογα με το τι επιτάςςει θ μόδα – από το ντφςιμο μζχρι τθ διατροφι ι 
ακόμθ και τισ ςεξουαλικζσ τάςεισ-), μα και παρόμοιοσ τρόποσ ςκζψθσ... (ανάλογα με τθν 
κακοδιγθςθ των τθλεθγετϊν... Ακόμα και θ αντίδραςι τουσ ςυνικωσ είναι κακοδθγοφμενθ και 
ελεγχόμενθ). Πλιρθσ απουςία προςωπικισ κρίςθσ. Κινθτό ςτο ζνα χζρι, καφζσ και τςιγάρο ςτο 
άλλο... 
Κακόγουςτεσ, ανεπαρκείσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ μζςω facebook, που τείνουν ςε ζνα μίηερο 
θλεκτρονικό προξενιό και κουτςομπολιό,  
απομονϊνοντασ τον άνκρωπο από τον ανκρϊπινο και γοθτευτικό χορό των πζντε αιςκιςεων, που 
ςυμβαίνει κατά τθ γνωριμία δφο ατόμων...  
απομονϊνοντασ τον άνκρωπο από το ανκρϊπινο... 
Μζςα ςε όλα αυτά οι πολίτεσ ψάχνουν τθ φυγι... 
Μα πϊσ είναι δυνατόν να βρίςκεται μζςα ςε αυτά θ φυγι; 
Κανζνασ τουσ δεν ζδειχνε χαροφμενοσ. 
Σουσ παρατθροφςα, όταν νόμιηαν ότι κανείσ δεν τουσ παρατθροφςε και κατά ςυνζπεια δεν 
αιςκάνονταν ότι ζπρεπε να φοροφν το προςωπείο που ςυχνά διαλζγουν οι άνκρωποι τθσ πόλθσ. 
Η ζκφραςι τουσ κακρζπτιηε τθν ψυχικι τουσ διάκεςθ και δεν είχε καμία πρόκεςθ για 
ωραιοποιιςεισ. Η ζκφραςι τουσ πρόδιδε απογοιτευςθ για τθ ηωι τουσ... 
Αδιαφορία, κοφραςθ, γκρίνια... 
Ποφ πιγε το παιδικό τουσ χαμόγελο; 
Ποφ γθροκομοφνται τα όνειρά τουσ – προτοφ ακόμα γεννθκοφν; 
Σα «βάηουν» με τον χρόνο που περνάει, μα δε φροντίηουν να ςϊςουν αυτόν που τουσ απζμεινε 
ηϊντασ το παρόν... 
Και το μοναδικό χαρμόςυνο που ςυνάντθςα, κινοφμενοσ μια ολόκλθρθ θμζρα ςτθν Ακινα, ιταν το 
επιτθδευμζνο γλυκανάλατο χαμόγελο ενόσ Πακιςτανοφ, που παρακαλοφςε μια μαντάμ να τον 
αφιςει να τθσ κακαρίςει τα τηάμια του αυτοκινιτου τθσ. 
Άλλον δεν είδα να γελάει... 
Κι εγϊ, ςε ζνα μζροσ που οι άνκρωποι δεν βρίςκουν λόγο να είναι χαροφμενοι,  
δεν βρίςκω λόγο να ηιςω. 
Ασ μθν τα ρίχνουμε όλα ςτθν οικονομικι κρίςθ, αποδίδοντασ εκεί το πρόβλθμα ζλλειψθσ χαράσ.  
Ασ ομολογιςουμε επιτζλουσ ότι θ ηωι ςτθν πόλθ είναι από μόνθ τθσ προβλθματικι, κάτι που απλϊσ 
βγικε ςτθν επιφάνεια λόγω τθσ κρίςθσ.  
Προχπιρχε όμωσ αυτισ. 
Είναι ανάγκθ να καταλάβει κανείσ ότι μπορεί 

να αρνθκεί τθ ηωι ςτθν πόλθ 
να βρεκεί πιο κοντά ςτθ φφςθ 
να επιςτρζψει ςτθ φφςθ… 
Και νομίηω ότι του αξίηει. 

Η ηωι ςτθν πόλθ για τον ςφγχρονο άνκρωπο ιςοδυναμεί πλζον με ςυναιςκθματικι αυτοκτονία. Ο 
αςτόσ ςτερείται τα πιο πολφτιμα χαρακτθριςτικά τθσ φφςθσ του (ελευκερία, θρεμία, διάκεςθ), 
κερδίηοντασ ελάχιςτα.  
Και μετά, επειδι πλζον ζχει εγκλωβιςτεί να παίξει και αυτόσ τον προκακοριςμζνο ρόλο του ςτο ιδθ 
διαμορφωμζνο αςτικό ςκθνικό, αδυνατεί να αλλάξει και να επιςτρζψει ςτο δικαίωμά του να ηει ςαν 
άνκρωποσ.  
Καταπιζηει τθν προτροπι του ενςτίκτου και εκελοτυφλεί λζγοντασ ότι το είδοσ μασ ζχει μεταλλαχκεί 
και ότι θ φφςθ του ανκρϊπου δεν είναι πλζον θ φφςθ, αλλά θ πόλθ. Μόνο που οι μεταλλάξεισ 
γίνονται με πολφ μικρζσ και αργζσ αλλαγζσ, οι οποίεσ μάλιςτα ςυμβαίνουν μζςα ςε τεράςτιεσ 
χρονικζσ περιόδουσ. 
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Δε λζω, ίςωσ μια μζρα να τα καταφζρει ο άνκρωποσ και να νιϊςει γαλινθ μζςα ςτθ φαςαρία... 
ίςωσ να μπορζςει να αναγνωρίςει κάποτε κάποια γοθτεία ςτθ μυρωδιά του τςιμζντου... 
Όμωσ, μζχρι τότε, τα ελάχιςτα χαμόγελα που κα ςυναντάμε κα είναι κι αυτά κατά ςυνκικθ (κατά 
τον προςφιλι αςτικό τρόπο)... 
και οι άνκρωποι κα ηουν ςε ςυνκικεσ που δεν ταιριάηουν ςε αυτοφσ, αλλά ςτουσ μεταλλαγμζνουσ, 
πολφ μακρινοφσ απογόνουσ τουσ. 
 
 
 

 


