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Κατερίνας παπανικολαου Κατερίνας παπανικολαου 

Τακούνια στα χαρακώµατα 
Γράφει ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ 

Η Ανδριάνα βλέπει ξαφνικά να χάνονται ένα-ένα και µε 
ανησυχητική ευκολία όλα αυτά που θεωρούσε ως τώρα δεδοµένα. 

Ο γάµος της παραπαίει, τα λεφτά της τελειώνουν, 
ενώ ο αγώνας της για να ξαναβρεί δουλειά χαρακτηρίζεται 
από την εξής φράση: µεγάλη πόρτα θα διαβείς. Σ" αυτή τη 
νέα τάξη πραγµάτων τα στηρίγµατά της δεν φαίνονται και 
τόσο στιβαρά. Μια εκκεντρική µητέρα που της αρέσει να 
συλλέγει συζύγους. Μια αδερφή, κατά φαντασίαν ασθενής, 
που περιµένει τον πρίγκιπα ή το θάνατο - και όχι πάντα µε 
αυτή τη σειρά. Μια επικριτική κολλητή φίλη που έχει 
αδυναµία σε µυώδεις εκκολαπτόµενους ποιητές. Χάνοντας 
όλες τις ισορροπίες της, η Ανδριάνα νιώθει πως της 
αποµένουν µόνο δύο εναλλακτικές: να αρχίσει να καπνίζει 
φυτείες µέχρι να µοιάσει µε τον Μποµπ Μάρλεϊ ή να 
φορέσει τα αγαπηµένα της εντεκάποντα και να βγει έξω 
στη µάχη παλ.εύοντας γι' αυτά που έχασε, µαζί και για τον 
παλιό της έρωτα ο οποίος επιστρέφει στη ζωή της παράνοµα 
και κολασµένα. Τον ψηλό 

ΧΑΡΑΚΏΜΑΤΑ 

Είναι το πρώτο βιβλίο της Κατερίνας Παπανικολαου 
που διαβάζω και, νοµίζω, 

η µάλλον είµαι - σχεδόν σίγουρος, ότι 
πρέπει να ψάξω και για τα προηγούµενα. ∆εν 
είναι η ιστορία που µαγνητίζει τον αναγνώστη, 
ιδιαιτέρως δε την αναγνώστρια, σε αυτό το εντυπωσιακά 

µοντέρνο µυθιστόρηµα. Είναι το 
λαµπερό χιούµορ της Παπανικολάου και ο καυστικός 

διάλογος µεταξύ των χαρακτήρων που 
έχει οτκαρφιστεί. Εντάξει,η Ανδριάνα, εξ ορισµοί1, 
αξιωµατικά και νοµοτελειακά, είναι το πρώτο 
όνοµα στο βιβλίο. Εγώ, όµως, είµαι ζιζάνιο και 
προτιµώ να πραγµατοποιώ τις δικές µου έρευνες 
οι οποίες µε οδήγησαν στο συµπέρασµα, υποκειµενικό 

πάντοτε, ότι η Τζίνα, η πιστή φιλενάδα, 

κλέβει την παράσταση. 
Τύπος που τα λέει χύµα, αντιφατική έως το κόκαλο, 

καρφί όταν χρειαστεί, έρµαιο των ανασφαλειών 
της, προσφέρει συµβουλές στην Ανδριάνα, 

επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή θυµοσοφία; 
«∆ασκάλα που δίδασκες, και λόγο δεν κρατούσες». 

∆εν επιχειρώ να υποβαθµίσω το ανάστηµα 
της Ανδριάνας η οποία, για να είµαι δίκαιος, 
αποτελεί τον άξονα της πλοκής και, στιγµέςστιγµές, 

είναι απολαυστική µε την ακραία αυτογνωσία 
της. Ακολουθώ απλώς τα γούστα µου. 

Επανέρχοµαι, λοιπόν, στη θεµελιώδη αρετή του 
µυθιστορήµατος που είναι ο υπόγειος, και ντελικάτος, 

σαρκασµός. Η εξεζητηµένη αθυροστοµία, 
που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, 

αντικαθίσταται εδώ από µια λεπτή γραµµή ειρωνείας 
που, πραγµατικά, δεν προλαβαίνεις να 

την παρακολουθείς. 
Έξυπνο, ευθύβολο, απεγνωσµένα ερωτικό, περιγράφει 

τα αδιέξοδα µιας κυκλοθυµικής γυναίκας 
η οποία, ωστόσο, κάνει το ένα λάθος 

επάνω στο άλλο, στην προσπάθειά της να εξέλθει 
από το συναισθηµατικό της λαβύρινθο: και σύζυγος, 

και πρώην εραστής, και επίδοξος εραστής 
και, σαν να µην αρκούν αυτοί, µια µισότρελη 
µάνα και µια θεότρελη αδελφή. 
*Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ. 
Σελίδες: 291. 

Η µέρα συνεχίζει σε εξαίσιους τόνους και αποχρώσεις 
Είµαι κολληµένη σε µια καταραµένη κίνηση 

στο κέντρο. Είπα να οδηγήσω λίγο προς τη 
θάλασσα, µπας και ξελαµπικάρει το µυαλό 

µου, αλλά ξέχασα να ελέγξω την ηµερήσια διάταξη 
για πορείες και απεργίες. Κι αυτή τη στιγµή, βρίσκοµαι 

κολληµένη µέσα στο αµάξι, χωρίς να µπορώ 
να µετακινηθώ ούτε µπρος ούτε πίσω. Όπως και 
όλοι οι άλλοι οδηγοί γύρω µου. 
Περαστικοί σύντροφοι από την πορεία, στο µεταξύ, Εµφανίζονται 

κατά µπουλούκια στα φανάρια. Κρατάνε 
κάτι µεγάλες πλαστικές σακούλες στα χέρια 

τους. Στην αρχή, δεν µπορώ να διακρίνω τι βγάζουν 
µέσα από τις σακούλες για µοιράσουν στους οδηγούς, 

αλλά πλησιάζοντας προς το µέρος µου καταλαβαίνω 
ότι δίνουν καρβέλια ψωµί. 

«Πάρε να τρως όσο περιµένεις, αλλά υπάρχει και 
συµβολισµός πίσω από το καρβέλι, όπως καταλαβαίνεις», 

µου λέει ο σύντροφος και µου περνάει το 
καρβέλι από το παράθυρο. 
Κοιτάζω το ψωµί στην αγκαλιά µου και µένω 
άναυδη αρχικά. Μετά αρχίζω να τσιµπολογάω 
λίγο από τη γωνία. ∆εν θα ήταν άσχηµα να είχα 
και λίγη φετούλα για να το συνοδεύσω. 
Ένα τέταρτο της ώρας και µισό φαγωµένο καρβέλι 

µετά, παρακολουθώ 
το κυκλοφοριακό 
χάος γύρω µου 

µε µια περίεργη 
στωικότητα. Κορναρίσµατα, 

µούντζες, 
απειλές, «πού 

νοµίζεις ότι πας, ρε 
µαλάκα;» και ουρλιαχτά, 

δεν φαίνονται 
να µε βγάζουν 

από τη νιρβάνα 
στην οποία βρίσκοµαι. 
Μασουλάω και σκέφτοµαι, σκέφτοµαι και µασουλάω. 

Και αποφασίζω να πάρω τον Αλέξη τηλέφωνο. 
Εδώ, Επιτόπου. Με το κοµµατιασµένο καρβέλι 
αγκαλιά, τις ιαχές από την πορεία στο βάθος και 
τους δύο οδηγούς δίπλα µου να έχουν έρθει 
ακριβώς από τις Βερσαλλίες. Εκτός κι αν οι φράσεις 
«το µπιµπ της θειας σου» και «ο αποτέτοιος της 
µάνας σου», έχουν ενταχθεί πρόσφατα στο γαλλικό -λεξιλόγιο. 

«Ανδριάνα, πώς και µε παίρνεις τηλέφωνο τέτοια 
ώρα;» ο Αλέξης απαντάει µε µια ελαφριά έκπληξη, 

η οποία οµως παραµένει οπως παντα στα ορια της 
τυπικότητας. 
«Είσαι στη δουλειά;» τον ρωτάω. 
«Τέτοια ώρα πού αλλού να ήµουν;» 
«Εντάξει, µπορείς να µε πάρεις εσύ στο κινητό για 
να µη χρεώνοµαι;» 
«Συµβαίνει κάτι; Είναι όλα καλά;» 
«Ναι, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς για κάτι. 
Απλά, πρέπει να µιλήσουµε». 
Η παύση στη φωνή του είναι χαρακτηριστική. Συνοδεύεται 

από τον ήχο των δοντιών του που 
τρίζουν, µια κίνηση που κάνει όποτε ξεβολεύεται 
από κάτι. 
«∆εν θα µπορούσε να περιµένει αργότερα αυτό 
που θέλεις να συζητήσουµε; Είµαι στη δουλειά, 
όπως σου είπα ήδη», µου λέει τελικά. 
«Θα µπορούσε, Αλέξη, αλλά νοµίζω πως έχει ήδη 
περιµένει αρκετά». 
«Μάλιστα...Καλώς, λοιπόν, κάτσε να σε καλέσω 
για να µην πληρώνεις και να µου µιλήσεις γι' αυτό 
που θα µπορούσε να περιµένει, αλλά δεν κρίνεις 
σκόπιµο να συνεχίσει να γίνεται κάτι τέτοιο», η 
φωνή του αποκτά έναν ελαφρώς ειρωνικό τόνο 
(σ.σ.134-136). 
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