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O Τζον Νας υπήρξε επί τρεις δεκαετίες αιχμάλωτος του μυαλού του. Εγκλωβισμένος στον 
κόσμο της σχιζοφρένειας, εκεί όπου η φαντασία δημιουργεί την πραγματικότητα. 
Κατάφερε, ωστόσο, να δαμάσει τις σκέψεις του. Το 1994 βραβεύτηκε με το Νόμπελ 
Oικονομικών και επέστρεψε στην έρευνα. Τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στο 
Πρίνστον, όπου στα 82 του χρόνια προσπαθεί να λύσει γρίφους μαθηματικών. Oι σειρήνες 
που τον καλούν στους λαβυρίνθους του παραλόγου δεν έχουν σωπάσει. O Νας όμως έχει 
μάθει να τις αγνοεί.

Το γραφείο του είναι πνιγμένο στη σκόνη. Χαρτιά σχηματίζουν λόφους, κούτες με βιβλία 
στέκονται πάνω στη μοκέτα και σε ένα μαυροπίνακα είναι γραμμένοι με κιμωλία 
μαθηματικοί τύποι, τους οποίους δεν μπορώ να αναγνωρίσω. Μια ακαταστασία που δεν 
μαρτυρά τεμπελιά ή παραίτηση, αλλά δημιουργικότητα. O Τζον Νας κάθεται σε μια γαλάζια 
ξύλινη καρέκλα. Τα δάχτυλά του είναι μακριά και λεπτά, με μυτερά νύχια, που λογικά δεν 
έχουν κοπεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Φορά ένα πράσινο πουκάμισο και ένα λαδί 
παντελόνι που έχει ανεβάσει αρκετά πιο πάνω από τη μέση του. Με καλησπερίζει με δειλή 
φωνή και χαμογελά με παιδική αθωότητα. Διακόπτει το λόγο του συχνά. Παύσεις 
αμήχανες. Κενά σιωπής και σκέψης. Δεν διστάζει να με κοιτάξει στα μάτια. Αλλά όχι για 
πολύ. Το βλέμμα του δραπετεύει μόλις συναντήσει το δικό μου. 

Πριν από τριάντα χρόνια ο Νας φοβόταν να κοιτάξει κάποιον στα μάτια, τα μπροστινά του 
δόντια σάπιζαν και στο Πρίνστον ήταν γνωστός ως «Φάντασμα». Μιλούσε σε λίγους. 
Ζητούσε τσιγάρα ή φωτιά και άφηνε στους πίνακες γρίφους και παράξενα μηνύματα. Κι 
όμως, αυτός ο άντρας με τα αταίριαστα ρούχα και τα κόκκινα μποτάκια που στοίχειωνε το 
Τμήμα των Μαθηματικών ήταν ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του κόσμου. 

Το 1947, λίγους μόλις μήνες μετά τον ερχομό του στο Πρίνστον, θεμελίωσε μια 
επαναστατική θεωρία που αρκετά χρόνια μετά θα του χάριζε το Νόμπελ Oικονομικών. 
Όπως γράφει η Σίλβια Νασάρ στη βιογραφία του («A beautiful mind», που το 2001 έγινε 
ταινία με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου και προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο 
«Ένας υπέροχος άνθρωπος»), ο Νας ήταν «όμορφος, υπερόπτης και εκκεντρικός». 
Ιδιοφυής, αλλά συναισθηματικά ανώριμος. Πρωτοπόρος, αλλά κοινωνικά αδέξιος. Όσοι τον 
γνώριζαν τον περιγράφουν ως «απόμακρο», «απομονωμένο» και «αμέτοχο». 

Στη δεκαετία του 1950 ο Νας εμφάνισε συμπτώματα σχιζοφρένειας. Άκουγε φωνές. 
Κυκλοφορούσε στο ΜΙΤ, όπου επρόκειτο να γίνει μόνιμος καθηγητής, με ένα αντίτυπο των 
«New York Times», λέγοντας ότι περιέχει κρυφά μηνύματα από εξωγήινους που μόνο 
αυτός μπορούσε να αποκωδικοποιήσει. Νόμιζε ότι θα γινόταν κυβερνήτης της Ανταρκτικής. 
Έβλεπε γύρω του συνωμοσίες. Νοσηλεύτηκε αρκετές φορές –χωρίς τη θέλησή του– και 
του χορηγήθηκαν πανίσχυρα φάρμακα χωρίς να βελτιώσουν την υγεία του. Χρειάστηκαν 
περίπου 30 χρόνια για να δαμάσει τις σκέψεις του. Όπως είπε, «οι ορμονικές αλλαγές της 
γήρανσής» του τον βοήθησαν να αφυπνιστεί. Η ανάρρωσή του ήταν χρονοβόρα, αλλά και 
σπάνια. 

Σήμερα συνεχίζει τη μελέτη του. Ακούραστος, αειθαλής και πεισματάρης. Διψασμένος για 
ανακαλύψεις, όπως όταν προτιμούσε τη μοναξιά των πειραμάτων, παρά το παιχνίδι με 
συνομήλικούς του στο Μπλούφιλντ της Δυτικής Βιρτζίνια. Ταξιδεύει συχνά για ομιλίες σε 
πανεπιστήμια και συνέδρια. Πέρασε και από την Ελλάδα το 2000 και μίλησε για το 
«Ιδανικό χρήμα»
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