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8 / COMEBACK 
Πρώτο θέµα I Κυριακή 12 Μαΐου 2013 

Ελενα 
Ακριτα 

Η επιστροφή 
τ^χροηκογράφον 

To Κατά Ακρίτα 
¦ -- 

ii Κεφάλαιο 3 
Κάιν και Αβελ: Η Ψυχούλα και ο Ψυχάκιας 

Ο θεός λέει στον Αδάµ και την Εύα να µη φάνε 
τον καρπό από το δέντρο "tns vvobons. Αν auros 

ήταν ο povos τρόπο5 για να κατανοήσουν τη διαφο ρά ανάµεσα 
στο καλό και το κακό, πακ θα µπορούσαν να Εέρουν ΑΠΟ 

ΠΡΙΝ ncos αυτό είναι κακό και να µη φάνε το µήλο; 
Laurie Lynn 

αµαρτία είναι σαντο προφιτερόλ. 
Αν δεν µπορείϊνα ανηοταθεί5, 

απόλαυσέτην! . 
Κι αυτό αποφάσισαν να 

κάνουν ο Αδάµ και n Εύα. To 
πρόβληµα όµκ>5 είναι ttk>s 

-ακόµα και τότε- n γυναίκα 
δεν «έπεφτε» τσακ µπαµ. Με 

το που κατάπινε το µήλο, δεν ήταν «ανοίγαµε και oas περιµένουµε». 
Ηθελε µια εισαγωγή, ένα απερπίφ, ένα προκαταρκτικό, 

βρε αδελφέ. 
- θέλεκ να πάµε για ένα παπάγια ον δι ρο£; τη ρώτησε ο 
Αδάµ που την έβλεπε πλέον µε άλλο µάτι (µε το αριστερό 
συγκεκριµένα). 
Ηθελε. Κλείσανε το ραντεβού, αλλά n Εύα 
έπαθε πανικό. 
- ∆εν έχω ττ να φορέσω. 
Ovtcos. Ηταν n µοναδική γυναίκα στην 
ιστορία Tns ανθρωπότηταΞ που όταν 
έλεγε «δεν έχωτι να φορέσω», εννοούσε 
πραγµατικά «δεν έχωπ να φορέσω». Με 
ένα φύλλο ouiais την έβγαζε χειµώνα 
καλοκαίρι. 
θα µου πεκ, άµα έχει γούστο n γυ ναι 
κα γίνεται φιγουρίνι µε το τίποτα 
ΕριΕε πανω "tns µια ζωντανή αλεπού, 
σαν ετόλ ένα πράµα. Εβαλε κάτι παπαρούνα 

στα µαλλιά (οτπούχε5 για 
κάθε ενδεχόµενο). Παράχωσε και 
κάτι µπαµπάκια στο στήθος για να 
δείχνει πιο πλούσιο το µπούστο". 
Κοτσάρισε στο µαλλί ένα σκαντζόχοιρο 

για να κάνει καρφάκια. 
Και πήγανε στο ραντεβού. 
Και ήπιανε την παπάγια. Μονορούφι. 

Μια παπάγια. ∆υο, xpeis, 
τέσσερα... " . 
E, από παπάγια σε παπάρια, ένα 
σύµφωνο δρόµο$ -αν εννοεπετι 

M. 

Φ 

Είναι από τις σπάνιες θηλυκές πένες µε κοφτερό χιούµορ 
-παρά τα όσα έλεγε ο µακαρίτης ο Χίτσενς- και n µοναδική ίσως στην Ελλάδα 
που σατιρίζει µε τόσο ευρηµατικό τρόπο τις ιστορίες από τη Βίβλο. 
Με το γνωστό ανατρεπτικό της χιούµορ και τον «αγχολυτικό», όπως λέει n ίδια, 
τίτλο «To ΑΑήλο βγήκε από το\! Παράδεισο», n γνωστή χρονικογράφος επανέρχεται 
µε ένα νέο «αµαρτωλό» και χιουµοριστικό πόνηµα, απόσπασµα του οποίου δϊΐµοσιεύει 
αποκλειστικά το «ΘΕΑΛΑ people» επιµελεια/επιλογη: τινα µανδηλαρα 

εννοώ. Onais εννόησε και n Εύα. ∆ιότι ο Αδάµ "nis έδωσε 
και εννόησε. Με εννοήσατε; 
∆ιαφηµίσει εδώ και απαραίτητη n γονική συναίνεση. 

Για oaous cpftous άνοιγαν τώρα tous δέκτε5 tous, σε γενικέ$ 
γραµµέ* 
• Ο Θε05 έπλασε τον κόσµο. 
• Ο Θεό5 έκανε τον Αδάµ. 
• Aii τον Αδάµ βγήκε n Εύα. 
• Ο ocpis iris έδωσε το µήλο. 
• Η Εύα έφαγε το µήλο. 
• Η Εύα πήγε στον Αδάµ. 
• Αδάµ, να ένα µήλο. 
• Λόλα, πάρε ένα τόπι! 
• Αδάµ και Εύα, πάρτετονπούλο! 

Περνάει λϊγο5 Kaipos, ο Αδάµ, αν και nAi6ios, προβληµατίζεται: 

- Εύα, κοµµένεί οι τουλούµπε5. 
-Λε$; 
- Εχεις κάνει µια κοιλιά υπερπαραγωγή. 
- Χώρια που µε πονάει. 
- Κάτι σε πειραι, θυµάσαι ττ έφαγε5...; Εγώ τι έφαγα... 

Κάτσε να 8e\s... τη φάβα την παντρεµένη χτες τη βράσαµε; 

Ο πανύβλαΕ φιλοσοφούσε, n άλλη σφάδαζε 
- και δαφνικά, ΤΧΌΥΠ, βγαίνει από µέσα 

Tns ένα «Κάτι». 
- Αυτό πάλι τι είναι; απόρησε ο Αδάµ. 
-Εναπράµα.Σανεµά5στοπιοτσουρούτικο! 

- Και τι το κάνουµε; 
- Μεγαλύτερο iocos;;; 
- Από πού λειτουργεί; 
- Κάπου θα έχει ον οφ... 
- Βρήκες το κουµπί του; 
- ∆εν υπάρχει κουµπί. 
- Ρε συ. Είσαι να το φάµε; 
- Ετσι σεντάν; 
- Εχεΐ5 φάει οµφάλιο στα κάρβουνα; 
- Νόστιµο; 
- Γαµάτο! 

Η Εύα ήταν πιο προσεχτική. 
- Εγώ δεν αναλαµβάνω ευθύνη. Mas έχει 

που µα5 έχει ο Αλλος στην µπούκα. Καλύτερα 
βούτα παπάρα στη χωριάτικη, έτσι 

γιατηλιγούρα. 
Στο ιιειαίύ, το βρέφος καθόταν σε µια γωνιά 

κι έκλαιγε. Παραπεταµένο, ορφανό και καταφρονεµένο. 
Ηταν τόσο µικρούλι, νοστιµούλι, 

αβοηθητούλι που κάτι σκίρτησε µέσα στην Εύα. 

Ελενα 
Ακριτα 

www.clipnews.gr
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fciw K«l 'Afty. K ψνΧοό>2 ΚΑΙ ο Ϋ«Χ«Μ«< 

I' C ¦ ' . i i στον Α6αµ και την Ε*α νο µη φάνΓ w 
καοπΰατό Ιβ 6i\^T,y; γνώο'ις. Αν iiwk; ι'µαν ο µδνος 

τ&4*ος γκι να κβτανοήΟΛ'ν τη frtag&pa oyajKfla στο 
vatahmTOKiuji, Λώςβο µτ,ηϊούοπνναξέρνίΛ'ΑΠΟ 

ΠΡΕϊ ΐτωςακτή tivmxavivoiw µη tfbvt το µήλα: 

lannet- Lynn 

αµο;ρτϊα είναι αον το ηρόφπερόλ. Αν βίν µπορείς 
να αντισταθείς, απόλανσε την! 

Κι αιτό ::. v « unr. να κάνοαν ο .Αδάµ και 
V) Εύα. To πρόβληµα όµ&ις rival ««i -ακόµα καιτότεη 

γυναίκα Sev * ene ίµΐι> ταπ* µπα fi. Με το HSVκατο)Π 

νε το µήλο, δεν ήταν «ανοίξαµε και αας .Ηερψένανµε*·. 
Ήθελε µια εισαγωνή, ένα απεριτίφ, ενα προκαταρκτικό, 

βρε αδελφέ. — 
Θέλεις να πάµε γιαΐένα παϊτάνια ον 6ι ροξ; τη ρώτησε 
ο £βαµ ηον την «ίΐλΐΰιε ηλέον µε άλλρµόνπ (µε το 

αριστερό συγκεκριµένα). 
Ηθελε. Κλείσανε το ραντεβοέ·, αλλα i) Εί« έϊαιθε 

πανικό. 

Απόσπασµα 
από το 
κεφάλαιο 3 
του νέου 
βιβλίου Tns 
EAevas Ακρίτα 
(αριστερά) 

«Ηταν n µοναδική γυναίκα στην ιστορία tns ανθρωπότητας που όταν έλεγε "δεν έχω 
τι να φορέσω", εννοούσε πραγµατικό "δεν έχω τι να φορέσω". Με ένα φύλλο συκής 
την έβγαζε χειµώνα καλοκαίρι, θα µου πεις, αµα έχει γούστο n γυναίκα γίνεται 
φιγουρίνι µε το τίποτα. Εριξε πάνω Tns µια ζωντανή αλεπού, σαν ετόλ 
ένα πράµα. [...] Παράχωσε και koti µπαµπάκια στο στήθος [...] Κοτσάρισε 
στο µαλλί ένα σκαντζόχοιρο για να κάνει καρφάκια. Και πήγανε στο ραντεβού» 
ένα πράµα. [...] Παράχωσε και koti µπαµπάκια στστο 

µαλλί ένα σκαντζόχοιρο για να κάνει καρφάκ- 

Μου 'ρχεται, µου 'ρχεται! 
- To µητρικό ένστιιαο; 
- Οχι, σαν αναγούλα! 
Μετά, την έπιασε ένα συναίσθηµα αναρχοαυτόνοµο µε βολάν 
στο τελείωµα. 
- ∆ηλαδή, τώρα εµείς θα καθόµαστε να το ανατρέφουµε, να 
το κάνουµε χρήσιµο πολίτη και τέτοια; 
- Αφού δεν µ' αφήνεις να το φάω... 
- Εγώ µόνη µου, χωρίς οικιακή βοηθό, µη µε υπολογίζεις! Τα 
καλύτερα µου χρόνια έφαγα µαζί σου... 
Και το παράτησε στην τύχη τ,ου! 
To εισέπραττε τώρα όλο αυτό το φτύσιµο, το µωρό. Και το 
'τπασε µια κακία. (∆ιότι, σου λέει, στο πρώτο 5λεπτο της ζωής 
µας διαµορφώνεται ο χαρακτήρας.) 
Κι έγινε το µανάρι µου ένα σκατό και µισό. Απ1 αυτά που δένουν 
κονσέρβες στην ουρά της γάτας. Που βασανίζουν µυρµήγκια, 
που ζουλάνε πεταλούδες και κλοτσάνε µοσχοµπίζελα. 
Κι n βλαχάρα να γκρινιάζει: 
- Που ήµανε κυρά και µ' έκανες δουλάρα. Που ήµανε µπουµπούκι 

και µε γκαγκάνιασες. Που περπάταγα και τρίζανε τα 
πεζοδρόµια. Που στραβώθηκα και σε πήρα. Που µε θέλανε 
τυρέµποροι, καπνέµποροι, σωµατέµποροι. Που κλότσησα 
τύχες! Τύχες καιν και κάιν. 
Μιλούσε λίγο βλάχικα, βλέπεις. To «καν»το 'λεγε «κάιν». Κάθε 
τρεις και λίγο, κάιν και κάιν - συνήθισε πια το µικρό και µε το 
ποα άκουγε «κάιν», γύρναγε. Και του 'µεινε το όνοµα. Κάιν. 
Περνάει λίγος καιρός, ξαναπιάνει ο Αδάµ την Εύα. 
- Κατάλαβες τώρα πώς αναπαραγόµεθα ως είδος; 
- Εχω κάτι ψιλοαπορίες! 
- Ελα να σ' τις εξηγήσω λίγο, 
Και της εξήγησε. Λίγο. Και µετά, περισσότερο. Και ξανάγινε n 
κοιλιά της Εύας n χαρά της τουλούµπας. Οµως, αυτή τη φορά 
είχανε πάρει το κολάι και την είδανε πιο φιλοσοφηµένα. Εί¬ 

χανε και τα ζιπούνια του πρώτου, σου λέει, θα τα βολέψουµε. 
Η δε Εύα άρχισε τις αηδίες; 
- Εγώ θέλω κορπσάια, νατο κάνουµε ζευγαράκι! 

∆ιότι, εκείνη την εποχή, µόνο αγόρι µε κορίτσι κάνανε 
ζευγαράκι. Μην κοιτάς τώρα που υπάρχουν κι άλλες 
βερσιόν. Αγόρι µε αγόρι, κορίτσι µε κορίτσι, αγόρι µε 
πεκινουά, κορίτσι µε τάπερ, αγόρι µε ράπερ, κορίτσι µε 
το κορδελάκι. Χώρια που τώρα µε το ίντερνετ, οι περισσότεροι 

κάνουν σόλο καριέρα! 

Αλλά ατύχησαν. ∆εύτερο αρσενικό. Ο Αβελ. To οποίο τους 
βγήκε είτε πολύ αξιαγάπητο είτε πολύ καραγλειφτρόνι. Τα 
πήγαινε µε όλους καλά. Οι γονείς το λάτρευαν, ο αδελφός το 
ζήλευε. Και το µισούσε. Και το έβριζε. Και το έδερνε. Και το 
ζούπαγε. Και του έχωνε µπατονέτ^ στ' αυτιά. 
Κι έτσι περάσανε τα χρόνια... Κι έτσι µεγάλωσαντα δυο παιδιά. 
To ένα κακοποιηµένο, το άλλο κακό σκέτα: ο ψυχάκιας κι n 
ψυχούλα. Η οποία ψυχούλα έγινε ψυχάρα! 
Πράγµα πολύ σπαστικό, εδώ που τα λέµε. Μπες λίγο και στη 
θέση του άλλου. Να ζεις µέρα νύχτα µε ένα µαλάκα που µιλάει 

σαν µεξικάνικο σαπούνι υποτιτλισµένο: 
-Σε συγχωρώ, καλέ µου αδελφέ. Ο θεός µαζί σου, αγαπηµένε 

Κάιν. Τα καλύτερα oas εύχοµαι. Κι εσείς ό,τι ποθείτε. Γερός 
να 'οτε κι ό,τι να 'στε. Σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαµε πέτρα να µη 
ραγίσει. Τι είναι ο άνθρωπος, ένα τίποτα. Τούτη n γη που την 
πατούµε... 
- ΣΚΑΣΕΕΕΕΕΕ! ΘΑΣΕΣΚΟΤΩΣΩΩΩΩΩΩ! 

(To κρατάµε αυτό. Γιατί τα 'λεγε 
ο Κάιν, δεν είναι να πεκ ότι 

δεν τα 'λεγε: «Εγώ, µια µέρα, 
αυτό το µικρό θα το καθαρίσω!») 

www.clipnews.gr


