
ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΕΤΑΣ

Ως εκδότης και κριτικός λογοτεχνίας, δεν είναι λίγες οι φορές που έχω κληθεί να 
προλογίσω κάποιο νεοαφιχθέν βιβλίο, πριν αυτό διαβεί τις τερματικές πύλες του 
πιεστηρίου.  Η τελευταία τέτοια περίπτωση ήταν τα “Απαγορευμένα  Οράματα” των 
εκδόσεων  “Μελίρρυτος”, μία συλλογή διηγημάτων του φανταστικού από 
νεοεμφανιζόμενους συγγραφείς. Η προσωπική μου άποψη για τα έργα που περικλείονται 
στις σελίδες του βρίσκεται αποτυπωμένη στον πρόλογο της έκδοσης, εν συντομία όμως, 
πρόκειται για μια αναμφισβήτητα αξιόλογη προσπάθεια που σέβεται τον συρρικνωμένο 
χρόνο του σύγχρονου αναγνώστη. 

Το διήγημα που μου κίνησε εντονότερα το ενδιαφέρον βρίσκεται τελευταίο 
στο βιβλίο, φέρει τον τίτλο “Κρανιέτα” και, παρότι δεν συγκαταλέγεται επ' ουδενί στα 
"διαμάντια" της συλλογής, είναι μακράν το πιο αινιγματικό (είθισται στις συλλογές 
διηγημάτων, πρώτο να μπαίνει το αρτιότερο ή το εκτενέστερο έργο και τελευταίο το πιο 
αντισυμβατικό). Πρόκειται λοιπόν για μια αλληγορική αναζήτηση, στα όρια της παραβολής, 
σε πρώτο πρόσωπο: ο πρωταγωνιστής -το όνομα του οποίου δεν μας αποκαλύπτεται ποτέ 
και που όλοι προσφωνούν “ταξιδιώτη” ή “ξένο”- φτάνει μετά από “βδομάδες περιπλάνησης 
στις αχαρτογράφητες ερήμους της δύσης” στην πόλη Κρανιέτα με σκοπό να 
παρακολουθήσει την παράσταση του θρυλικού τσίρκου της, με το βαρύγδουπο τίτλο “Θεία 
Παρωδία”. Από τις πρώτες κιόλας γραμμές λαμβάνει χώρα μια παρομοίωση της Κρανιέτας 
με την ευτυχία, αποσαφηνίζοντάς μας πως θα γίνουμε μάρτυρες ενός εσωτερικού ταξιδιού 
αυτογνωσίας, εν είδη μυθεύματος. Η δράση δεν τοποθετείται σε κάποιο συγκεκριμένο 
χρόνο, ούτε γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθεί γεωγραφικά η Κρανιέτα ως κομμάτι του 
δικού μας κόσμου -ή οποιασδήποτε άλλης φανταστικής κοσμολογίας. Επιπλέον, ο 
κεντρικός ήρωας μένει αβάπτιστος. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με όλες τις 
δοκιμασμένες τεχνικές προκειμένου να δοθεί μια οικουμενικότητα -και ως συνέπεια μια 
αοριστία- στις αλήθειες που θα ακολουθήσουν (γεγονός που επιπλέον συνηγορεί αβίαστα 
υπέρ της εκδοχής του “εγχειριδίου αυτογνωσίας”).

Περιττεύει βέβαια να δηλώσω ότι τέτοιου είδους προσπάθειες δεν χαίρουν της 
εκτίμησής μου, πόσο μάλλον όταν δεν υπερπηδούν τον πήχη της ευρηματικότητας στη 
μορφή. Δε θα επεκταθώ όσον αφορά στις τεχνικές λεπτομέρειες, στο λεξιλόγιο και στο ύφος 
της γραφής (όπως προείπα, η γνώμη μου έχει κατατεθεί στον πρόλογο του βιβλίου), θα 
συνοψίσω όμως ως εξής: Ο  άνετος,  ισορροπημένος χειρισμός της γλώσσας κηλιδώνεται 
συχνά απ' την αλόγιστη χρήση επιθέτων, τις δραματικές επαναλήψεις και τις πομπώδεις 
ατασθαλίες που χαρακτηρίζουν συνήθως τους νεοεμφανιζόμενους συγγραφείς -ή αυτούς 
που μετά από πολλές εκδόσεις, παραμένουν νεοεμφανιζόμενοι. Πέρα απ' αυτές τις 
απροσεξίες όμως, οι 24 σελίδες του διηγήματος βρίθουν επίσης απο συμβολισμούς, λεκτικά 
παιχνίδια, κρυμμένα μηνύματα και αναφορές προερχόμενες απ' το χώρο της λογοτεχνίας ή 
των μαθηματικών. Ως λάτρης των γρίφων και δεινός εκτελεστής νοητικών προβλημάτων, 
δεν θα μπορούσα να μείνω ασυγκίνητος από μια τέτοια πρόκληση. Έπειτα από επίμονες 
περιπλανήσεις στις νοηματικές οδούς και τα ετυμολογικά στενά της μυθικής Κρανιέτας, 
κρίνω πως οι προσπάθειες μου στέφθηκαν με επιτυχία. Για τα σημεία που αναπόφευκτα 
παρέμειναν σκοτεινά -ποιός μπορεί να ισχυριστεί πως η ερμηνεία του για ένα οποιοδήποτε 
έργο ταυτίστηκε με αυτή του δημιουργού; -θα βασιστώ στη σύμπραξη του πολυπράγμωνος 
αναγνωστικού κοινού. Προς το παρόν, έφθασε η ώρα να λουστούν τα ευρήματά μου το φως 
της δημοσιότητας. Επί το έργον, λοιπόν!



Ξεκινώντας απ' τον ίδιο τον τίτλο του έργου, πρόκειται για ένα ανύπαρκτο γυναικείο 
όνομα, παραπέμποντας ίσως στις αριστουργηματικές “Αόρατες πόλεις” του Ιτάλο Καλβίνο. 
Αν ο παραλληλισμός είναι εσκεμμένος μας είναι άγνωστο, υπάρχει όμως μια σύντομη 
αναφορά αργότερα στο διήγημα για την “Αόρατη Κρανιέτα” που σχεδόν μας πείθει. 
Βέβαια, οι ομοιότητες με το έργο του Καλβίνο σταματούν εκεί.

Η πρώτη συνάντηση του ήρωα μας είναι μ' ένα ζογκλέρ-γελωτοποιό, ο οποίος 
αρνείται κάθε γνώση για το τσίρκο και μας συμβουλεύει να επισκεφτούμε την 
παρελθοντολόγο Μαντάμ Λιβία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιχειρεί ένα λογοπαίγνιο 
σχετικό με την επιγραφή στην είσοδο της Κόλασης του Δάντη (βεβαιωνόμαστε για την 
προέλευση του ονόματος Θεία Παρωδία, αλλά και πάλι, αναπόφευκτα, κάθε ομοιότητα με 
το έπος του Λατίνου ποιητή σταματάει εδώ) και συνεχίζει με μια προφητεία για πισώπλατα 
μαχαιρώματα που όλοι ξέρουμε πως, κάποια στιγμή, θα εκπληρωθεί. Ατυχής στιγμή της 
σεκάνς, είναι η εξής: ο γελωτοποιός κλέβει το ρολόι του ήρωα κι ο συγγραφέας φροντίζει 
να μας περιγράψει την πρόφαση με την οποία τον αρπάζει απ' τον καρπό για να το κάνει. 
Βέβαια, σε ένα διήγημα με μαγικά ξόρκια και μυθικές πόλεις, η ύπαρξη ενός σύγχρονου 
ρολογιού χειρός μας φαίνεται αδιανόητη. Η σκηνή κορυφώνεται, νοηματικά κυρίως, με τα 
τρία “δώρα” που αφήνει ο γελωτοποιός τελικά στον ήρωα: ένα ρολόι, ένα νόμισμα κι ένα 
μαχαίρι. Αποσυμβολίζοντας, έχουμε κατα σειρά: το Χρόνο, την Αξία (με την έννοια των 
προτεραιοτήτων, όχι της οικονομικής δύναμης) και το Θάνατο.

Ακολουθεί η συνάντηση του ταξιδιώτη με τη Μαντάμ Λιβία, η κορυφαία κατά τη 
γνώμη μου στιγμή ολόκληρου του έργου. Ο λόγος είναι απλός: ο συγγραφέας αφήνει κατα 
μέρος τις αμφισημίες και τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι στο θέμα του (τον τρόπο που 
παραποιούμε τις μνήμες μας ή ερμηνεύουμε τα πεπραγμένα). Πάραυτα, δε λείπει και μια 
κρυμμένη πληροφορία για τον προσεκτικό, διαβασμένο αναγνώστη: η Λιβία ήταν η σύζυγος 
του Οκταβιανού Αύγουστο και -αν όχι σε τίτλο, σίγουρα όμως σε δύναμη- η πρώτη 
Αυτοκράτειρα της Ρώμης. Κατ' αντιστοιχία, η όλη σκηνή περιστρέφεται γύρω απο 
“Εκείνη”, αυτό τον πρώτο, Παντοδύναμο Έρωτα της ζωής μας, τη βασίλισσα της καρδιάς 
μας. Είναι πιθανότατα η αιτία που ο ήρωας μας άφησε πίσω του τα πάντα και ξεκίνησε να 
βρει το τσίρκο της Κρανιέτας, το “Πρώτο Κινούν” κατά μια έννοια της Θείας Παρωδίας. 
Με τη βοήθεια της κρυστάλλινης σφαίρας, το αρχαίο ξόρκι της θύμησης σπάει και οι 
δείκτες αρχίζουν και πάλι να γυρνούν . . .

Η επόμενη τοποθεσία, η Αλέα των Αμάραντων, είναι ολόκληρη ένα άλυτο αίνιγμα: 
ένα μέρος ασύλληπτης ομορφιάς, όπου οι σκέψεις κι οι ζωές των ανθρώπων διαπλέκονται σ' 
ένα αδιαχώριστο σύνολο, κερδίζοντας έτσι ένα είδος θνητής αθανασίας . . . Μα περί τίνος 
πρόκειται, αλήθεια; Ένας άλλος κήπος της Εδέμ, αυτή τη φορά μέσα στο Χώρο και το 
Χρόνο; Μια κοσμική σφαίρα μες στην οποία πραγματώνεται το συλλογικό ασυνείδητο του 
Γιουνγκ; Ένας Ταοϊστικός ναός, αφιερωμένος στην Ένωση του Μέρους με το Όλον; Τα 
στοιχεία είναι καταφανέστατα ελλειπή. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορώ παρά να ενδυθώ τα 
λόγια του Καλβίνο:  “. . . στα βιβλία, μού αρέσει να διαβάζω μονάχα ότι είναι πραγματικά 
γραμμένο” -όχι βέβαια με την έννοια μια στείρας, μηχανιστικής ανάγνωσης (κανένα βιβλίο 
του Καλβίνο άλλωστε δεν διαβάζεται έτσι), αλλά οπωσδήποτε μ' ένα ελάχιστο δείγμα καλής 
θελήσεως απ' τη μεριά του συγγραφέα. Στο συγκεκριμένο σημείο, η προσπάθεια μένει 
μετέωρη: ο δημιουργός μας εισάγει στον κόσμο της Αλέας κι έπειτα δεν επιστρέφει ποτέ, 
σαν να είχε σκοπό να το κάνει αλλά του διέφυγε.

Και φτάνουμε τώρα στις δίδυμες αδελφές Λάαντενσταλτ και το λαβύρινθο με τους 
καθρέφτες. Ετυμολογικά, το όνομα Χάναχ σημαίνει “η ευνοημένη του Θεού” στα αραβικά 
και “άνθος” στα γιαπωνέζικα. Και οι δύο αυτές υποθέσεις έχουν μια κάποια βάση: η 
πριγκίπισσα Φαρνούχ (στην οποία συχνά αποδίδονται θεϊκά γνωρίσματα) έχει εμπιστευθεί 



στην μία αδερφή το μαγικό λαβύρινθο του παλατιού της και αναφέρεται στην άλλη ως 
“Κόρη του Αμάρανθου”. Απ' την άλλη, τα ονόματα Φαρνούχ και Λάαντενσταλτ 
αντιστέκονται οποιασδήποτε ερμηνείας. Το δεύτερο ίσως είναι μια σύνθεση των λέξεων 
laden (“φορτίο” στα γερμανικά και “αγρότης” στα αραβικά) και gestalt (φιλοσοφικό ρεύμα 
και σχολή ψυχοθεραπείας του εικοστού αιώνα, με κοντινότερα συνώνυμα εις την ελληνικήν 
τα “πεμπτουσία” και “ολότητα”), το αποτέλεσμα της ζεύξης όμως μοιάζει ακατανόητο.

Πριν περιπλανηθούμε στους πολλαπλασιαζόμενους επ' άπειρον διαδρόμους του 
λαβυρίνθου, επιτρέψτε μου δυο λόγια για το παιχνίδι με τις 12 πόρτες. Αποδεικνύεται 
μαθηματικά -μια απόδειξη που μου κόστισε μια ξάγρυπνη νύχτα- το εξής: εάν 
προσδώσουμε σε κάθε μία απ' τις έντεκα κοπέλες μιαν αριθμητική αξία αυξανόμενη 
γραμμικά (x για την πιο άσχημη απ' αυτές, 2x για την αμέσως επόμενη, 11x για το απατηλό 
έπαθλο της δίδυμης Χάναχ) και αν δεχτούμε πως το παιχνίδι τελειώνει με μηδενικό κέρδος 
αν επιλεγεί η κενή πόρτα, τότε ο ήρωας μας θα έπρεπε βέλτιστα να σταματήσει στην 
τέταρτη πόρτα (“μια κοντούλα ξανθιά με πρόστυχο βλέμμα και προκλητικά οπίσθια”). Από 
εκεί και μετά, μη γνωρίζοντας τι κρύβουν υπόλοιπες πόρτες, το ρίσκο του κενού δεν 
αντισταθμίζεται απ' την αναμενόμενη αύξηση του κέρδους. Σε μιαν άλλη εκδοχή όμως, αν 
στην αγγελική Χάναχ αντιστοιχίσουμε μιαν άπειρη αξία, τότε είμαστε καταδικασμένοι να 
παραβιάσουμε όλες τις πόρτες μέχρι να αγγίξουμε το απόλυτο ή να μας ρουφήξει το κενό 
-ότι απ' τα δύο μας βρει πρώτο . . . 

Χαώδης και συγκεχυμένη, είναι οι χαρακτηρισμοί που περιγράφουν καλύτερα την 
περιπλάνηση του ταξιδιώτη στο λαβύρινθο με τους καθρέφτες. Αν ο συγγραφέας προσπαθεί 
εσκεμμένα να μεταδώσει στον αναγνώστη την αίσθηση σύγχυσης και αποπροσανατολισμού 
του ήρωά του, σίγουρα το πετυχαίνει, αλλά πιθανότατα όχι με τον τρόπο που έχει κατά νου. 
Μακράν το πιο αλληγορικό κομμάτι της αφήγησης, τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να 
κινηθεί ακόμα και η πιο ενδελεχής ή ευφάνταστη νοηματική ανάλυση είναι θολά και 
περιορισμένα. Ο ήρωας μας βρίσκεται αντιμέτωπος με όλα τα πιθανά παρελθόντα, παρόντα 
και μέλλοντα της ζωής του, με όλες τις εναλλακτικές εκδοχές του εαυτού του και όλες τις 
εκφάνσεις του ψυχισμού του. Πληροφορούμαστε μάλιστα πως έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει οποιονδήποτε απ' αυτούς τους δρόμους αν καταφέρει να ξεκλειδώσει την είσοδό 
του. Στην αληθινή ζωή όμως, τέτοιου είδους επιλογές δεν μας δίδονται ποτέ. Πρόκειται 
λοιπόν για μια απόπειρα εσωτερικής ανασκόπησης και επαναπροσδιορισμού, όπου η 
απειρία των πιθανών διεξόδων καθιστούν την οποιαδήποτε πραγματική κίνηση αδύνατη; 
Μήπως ακολουθούμε τις περιπλανήσεις ενός υπέρμετρα θεωρητικού, αναλυτικού και ίσως 
ελαφρά διαταραγμένου μυαλού, όπου κάθε συλλογισμός αντανακλάται αέναα πάνω στον 
εαυτό του και κάθε ελπίδα διαφυγής αποδεικνύεται ακόμη μια ψευδαίσθηση; Ή μήπως, 
τέλος, σκιαγραφείται η βιωματική εμπειρία μιας gestalt ψυχοθεραπείας (κάτι που θα 
συμφωνούσε και με το επίθετο των δίδυμων αδερφών), όπου η πολυπόθητη μεταμόρφωση 
έρχεται μέσω μιας ολιστικής επίγνωσης και αποδοχής του εγώ, κι όχι σαν αποτέλεσμα μιας 
προσπάθειας να αλλάξουμε αυτό που είμαστε;  Όλα τα σενάρια είναι τόσο πιθανά όσο και 
επισφαλή. Έτσι, δεν μας μένει άλλο απ' το να αναφωνήσουμε κι εμείς μαζί με τον ήρωα: 
“Τί είναι αυτό το καταραμένο μέρος τελοσπάντων;”

Ευτυχώς, το δεύτερο μισό της σκηνής -αυτό μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της 
υπηρέτριας- αποδεικνύεται αρκετά πιο διαυγές και ευρηματικό. Μοναδικό μελανό σημείο η 
επιλογή όσον αφορά στη διαφοροποίηση του ονόματος των δύο αδερφών: με μονή διαφορά 
την αλλαγή στην προφορά ενός χι -διαφορά αόρατη στο γραπτό λόγο- η σεκάνς του 
κυνηγητού γίνεται επίπονη. Σαφώς χρηστικότερη θα ήταν η αλλαγή της θέσης του τονισμού 
-Χάναχ και Χανάχ, όπως ακριβώς αν τοποθετούσαμε το όνομα απέναντι από ένα καθρέφτη. 
Κατά τ' άλλα, το μήνυμα είναι κρυστάλλινο. Ο ταξιδιώτης αναζητά ποιά είναι η ψευδή 



εικόνα που έχει για τον εαυτό του και τη βρίσκει -ή τουλάχιστον έτσι νομίζει αρχικά- στο 
είδωλο ενός ευτυχισμένου παρελθόντος. Έχει σταθεί ανίκανος να προχωρήσει στη ζωή του 
επειδή ακόμα αυταπατάται πως είναι ο ίδιος εκείνος άνθρωπος με τότε -ίσως δεν πίστεψε 
ποτέ στην αλλαγή. Όμως, η αλλαγή έχει ήδη συμβεί και σαν μόνη λύση πλέον διαφαίνεται η 
οργή και η σύγκρουση. Το κεφάλαιο τελειώνει με μια συμβολική αυτοκτονία που 
παραπέμπει στο -κοινότυπο μεν, αλλά ποίος θα ισχυριστεί το αντίθετο;-  “χειρότερος 
εχθρός είναι μονάχα ο εαυτός μας”, αλλά με μία ευφυή παραλλαγή. Ο ήρωας δεν σκοτώνει 
τον παλιό του εαυτό για να ατενίσει το μέλλον, αντίθετα, το παρελθόν είναι αυτό που 
επιβάλλεται, ύπουλα, πισώπλατα, και το θύμα ανακτά έτσι τα αλλοτινά του όνειρα . . . 
-αναμφίβολα η λαμπρότερη ανατροπή στο έργο.

Στο ξεκίνημα του τρίτου κεφαλαίου, ο συγγραφέας επιλέγει να μην μας εξοπλίσει με 
μια σαφή απάντηση πάνω στη φύση των αδερφών Λάαντενσταλτ και του simulacrum απ' 
τον καθρέφτη, υπονοώντας πότε την μια και πότε την άλλη εκδοχή. Ως γνωστόν, το 
μυστήριο κινείται αναπόφευκτα σε μια σφαίρα ανώτερη από αυτήν της εξήγησης κι έτσι δεν 
μπορώ να τον αδικήσω σ' αυτή του τη στάση.  Τα δύσκολα πέρασαν όμως και το μονοπάτι 
απο εδώ και κάτω ξεδιπλώνεται βατό για τον αφοσιωμένο αναγνώστη.

Συστηνόμαστε στον Κράουντ (προφανώς απ' την αγγλική λέξη “crowd” για το 
“πλήθος”) που, όπως μας αποκαλύπτεται στο τέλος, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω απ' τα 
πάντα. Είναι ο υπήκοος της πριγκίπισσας Φαρνούχ και ταυτόχρονα αυτός που χειρίζεται τη 
μαριονέτα της, βάζοντας την να αναφέρεται στον εαυτό της στο τρίτο ενικό. Είναι ο 
πραγματικός γελωτοποιός που δίνει την αρχική ώθηση στην πλοκή και ο ονειρικός 
γελωτοποιός που προοιωνίζει τη δολοφονία της Χάναχ και την ανάληψη του ήρωα μας στην 
ουράνια Κρανιέτα. Τέλος, ίσως είναι ακόμα κι εκείνο το αδίστακτο πλάσμα του λαβυρίνθου 
(στον επίλογο του διηγήματος, ανάμεσα στα “σύνεργά” του παρατηρούμε κι έναν σπασμένο 
καθρέφτη).  Είναι αδύνατο λοιπόν να τον φανταστούμε ως υπαρκτό πρόσωπο του έργου κι 
όχι ως προσωποποίηση κάποιας έννοιας. Οι υποψήφιοι μνηστήρες είναι άφθονοι, πλην 
όμως καταδικασμένοι σε αποτυχία: με την ίδια αβεβαιότητα παρελαύνουν μπροστά μας η 
βαρυσήμαντη “Μοίρα” ή η απείρως ταπεινότερη “αυτό-απόρριψη”.

Το πορτρέτο της Φαρνούχ απ' την άλλη είναι φωτισμένο επαρκώς, παρά το 
αδιαπέραστο πέπλο της. Την είσοδο για την αίθουσα του θρόνου φράζει μια μεγάλη 
δίφυλλη πόρτα με σμαράγδια, μια αναφορά, πιστεύω, στην Σμαραγδένια Πολιτεία του 
Frank Baum. Όπως ο τρομερός μάγος του Οζ, έτσι κι η πριγκίπισσα Φαρνούχ, 
αποδεικνύονται τελικά -παρά την φαινομενικά θεϊκή τους δύναμη-τίποτα περισσότερο από 
μια καλοστημένη απάτη. Μια άλλη αναφορά, αρκετά πιο προφανής, είναι η εξής: “ο μόνος 
τρόπος να γνωρίσεις κάτι χωρίς να αντικρίσεις το πρόσωπό του είναι να το ονοματίσεις”. 
Θα μπορούσε η φράση αυτή να μην παραπέμπει στο λατινικό “nomen est omen”, 
ακρογωνιαίο λίθο κάθε μυστικιστή, δηλώνοντάς μας παράλληλα πως κάθε όνομα στο 
διήγημα κρύβει την σημασία του; Τα 22 ιερά ονόματα της Φαρνούχ μας φέρνουν βέβαια 
στο νου τα 99 ιερά ονόματα του Αλλάχ, μα, σαν προχωρήσουμε σελίδα, άλλος ένας 
συμβολισμός γίνεται ορατός. Στις μικροσκοπικές περιπέτειες που αναφέρονται στην 
απόκτηση των ονομάτων (απ' τις πιο διασκεδαστικές ομολογουμένως στιγμές του έργου) 
είναι πασίδηλη η αντιστοίχηση με τις 22 κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό 
-συναντάμε εδώ τον ερημίτη, το μάγο, τον τρελό, την ιέρεια, το θάνατο και άλλους. Η 
πριγκίπισσα φέρει ένα ιερό όνομα για κάθε μία από τις κάρτες και η Μεγάλη Αρκάνα στο 
σύνολό της δεν είναι παρά η δυναμική απεικόνιση όλων των Μυστικών της Δημιουργίας. Οι 
πηγές της Σοφίας και της Δύναμης κρύβονται μέσα τους και σε κάθε κάρτα αναγνωρίζουμε 
μια θεμελιώδη όψη του φυσικού κόσμου, του πνευματικού κόσμου και του θεϊκού 
βασιλείου (sic).



Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια σύντομη, δεύτερη παρένθεση απ' το χώρο των 
μαθηματικών, που αφορά στην ονειρική σκηνή του διηγήματος. Ο γελωτοποιός προτείνει 
στον κοιμώμενο ταξιδευτή να ποντάρει ένα χρηματικό ποσό, έστω x, και να στρίψει ένα 
νόμισμα. Αν μαντέψει λάθος χάνει το ποσό x, ενώ αν μαντέψει σωστά παίρνει πίσω 3x. Το 
αναμενόμενο κέρδος από ένα τέτοιο παιχνίδι είναι x/2 και επομένως, πράγματι, όσο 
περισσότερα ποντάρεις τόσο περισσότερα κερδίζεις. Αν ο ήρωας μας ποντάρει σε κάθε 
στρίψιμο όλα του τα χρήματα, μεγιστοποιεί μεν το κέρδος του αλλά ταυτόχρονα αυξάνει 
δραματικά την πιθανότητα να βρεθεί απένταρος, χάνοντας έστω μια φορά. Πέρα απ' το 
αναμενόμενο κέρδος, υπάρχουν επίσης άλλα μεγέθη (π.χ. η διασπορά) που καθορίζουν κι 
αυτά σε σημαντικό βαθμό μια βέλτιστη στρατηγική. Ως αποτέλεσμα, η ασυνείδητη επιλογή 
του ήρωα να παίξει συγκρατημένα, αποδεικνύεται τελικά σωστότερη απ' την πρόταση του 
γελωτοποιού. Από την άλλη πλευρά και σε αντιστοιχία με τις 12 πόρτες, αν δώσουμε στο 
εισητήριο του τσίρκου μια άπειρη αξία, οποιοδήποτε ρίσκο θα είναι λίγο. Θά 'πρεπε, 
πιστεύω, να έχουμε εφεύρει τον όρο “μαθηματική αδεία” για το χαρακτηρισμό 
λογοτεχνικών παιγνίων τέτοιας φύσεως . . .

Κλείνοντας την παρένθεση, φτάνουμε επιτέλους στον επίλογο του έργου και την 
πολυαναμενόμενη λύση του μυστηρίου. Ο ήρωας βρίσκεται πια στην ουράνια Κρανιέτα 
(ζωντανός; νεκρός; αδύνατο να πεις) και ο συγγραφέας έχει επιχειρήσει σ' ένα σημείο να 
μας προϊδεάσει για την ύπαρξή της: “Η πριγκίπισσα Φαρνούχ της επίγειας Κρανιέτας σας 
καλωσορίζει . . .” έχουμε ακούσει το γελωτοποιό να λέει μέσα απ' τα χείλη της κέρινης 
πριγκίπισσας, υπονοώντας έτσι μία μη επίγεια, συνώνυμη πόλη. Πρόκειται όμως στ' 
αλήθεια για μιαν άλλη πόλη, ένα πλατωνικό αρχέτυπο της πρώτης; Ή μήπως το μόνο που 
άλλαξε είναι η ματιά του ταξιδευτή; Καθώς την παρατηρεί από ψηλά, φαίνεται να 
αναγνωρίζει τα πάντα, όλη τη μυθική ομορφιά που τον άφησε ασυγκίνητο κατά τα πρώτα 
του βήματα στην επίγεια πόλη. Ο νους μας τρέχει αστραπιαία στον πρόλογο του έργου: “Τα 
κτίρια και οι δρόμοι της Κρανιέτας ήταν ένα ζωντανό όνειρο, μια μοναδική αρμονία από 
εικόνες, ήχους και μυρωδιές, μα εγώ δεν είχα χρόνο για όλα αυτά”. Λαμβάνουμε έτσι μια 
τελεσίδικη, καταφατική απάντηση στην αρχική υπόθεσή μας, αυτή του “ταξιδιού 
αυτογνωσίας”.  Πρόκειται δυστυχώς για άλλον έναν κοινό τόπο -ίσως τον δογματικότερο- 
των εγχειριδίων του είδους (αρκεί μόνο να θυμηθούμε τον εμβληματικό “Αλχημιστή” του 
Κοέλο, όπου ο πολυπόθητος θησαυρός βρίσκεται τελικά θαμμένος στην ίδια εκκλησία απ' 
την οποία ξεκίνησε το ταξίδι του).

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Στις τελευταίες γραμμές γίνεται αναφορά στο 
“πραγματικό όνομα της Κρανιέτας” και σε ένα “κρυφό αναγραμματισμό” της. Αν η 
συλλογιστική μου είναι σωστή, ολόκληρο το διήγημα δεν είναι παρά μια μυθηστορηματική 
μεταγραφή προσωπικών καταστάσεων και εμπειριών. Όσο ανέμπνευστη κι αν μας φαίνεται 
μια τέτοια εκδοχή, δείχνει ωστόσο να δικαιολογεί τις ασυνέχειες και τις παραλείψεις του 
έργου. Ο φίλος και συνάδελφος Ιάκωβος Ντούνεζης έχει τοποθετηθεί εύστοχα πάνω στο 
ζήτημα: “Εκνευρίζομαι ολοένα και περισσότερο με τα έργα όπου ο συγγραφέας πλάθει μια 
φανταστική κοσμολογία και καταλήγει να ασχολείται με τα ερωτικά προβλήματα των 
ηρώων του”. Καταπώς φαίνεται όμως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο πόνημα: 
Αποκλείοντας ως ασυνάρτητους τους αναγραμματισμούς “κεράτινα”, “κρεάτινα”, 
τρενάκια”, το μόνο που απομένει στα χέρια μας είναι ένα απογοητευτικό, κοινότυπο 
“Κατερίνα” . . . 

Πέτρος Πεταλίδας
Κερατσίνι, Μάρτιος 2014


