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Με φόντο το Καστελλόριζο

Ζ

ήτησα από την ομάδα ΕΚΒΑΤΑΝΑ για αυτό το τεύχος που
ανοίγετε σήμερα στις οθόνες σας να μην γράψουν ούτε
μια παράγραφο, ούτε μια λέξη για την κρίση και το ΔΝΤ.
Αυτό ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ήταν προφανές πως όλοι (εκτός
ίσως από τους αθλητικογράφους μας...) είχαν κάτι να πουν
γι΄αυτή την ιστορία. Χειρότερος απ΄όλους ήταν ο Dr. Dark, ο
οποίος έβαλε μια από τις συζύγους του να με πάρει τηλέφωνο
και να με απειλήσει ότι θα μου έκαναν οικογενειακώς
Βουντού, εάν δεν θέσπιζα ρητή εξαίρεση για τη στήλη του.
Κάπως έτσι υπέκυψα. Το πρώτο μας τεύχος (αν πιστέψουμε τα
στατιστικά του wordpress.com) διαβάστηκε, μέχρι σήμερα
που δημοσιεύουμε το δεύτερο, από 323 άτομα. Αυτό είναι κάτι
που όλοι βρίσκουμε περίφημο. Θα μας ακολουθήσουν αυτοί οι
εκλεκτοί 323 και στην νέα μας απόπειρα; Θα μας προτείνουν
και σε 323 φίλους (ή εχθρούς...) τους; Με τέτοια ερωτήματα
ασχοληθήκαμε μεταξύ άλλων αυτούς τους δύο μήνες, όσο
πληκτρολογούσαμε με μανία άρθρα για τα κύματα, τη μουσική
και φυσικά το Μουντιάλ. Αγαπήστε μας, σκεφτόμασταν στα
κρυφά και για να σας πείσουμε ότι το αξίζουμε ζητήσαμε
από το Βυτίο (tovytio.wordpress.com) να στάξει λίγο από τη
σοφία του στις σελίδες μας, στείλαμε την everydaygeorgia
στο διάστημα, μεταφέραμε την κουβέντα από τα κοχύλια
στα κύματα και από τη μουσική για γέλια στα βιβλία του
Ρόμπερτ Μούζιλ. Αρχική μου πρόθεση ήταν να αφιερώσουμε
αυτό το τεύχος στο ελληνικό καλοκαιρινό μεσημέρι. Ήθελα
κείμενα ρομαντικά, φορτισμένα με καταπιεσμένη σεξουαλική
επιθυμία, πόθους από το παρελθόν, διακοπές, αλάτι στο
δέρμα, ανεμιστηράκια στην άκρη του γραφείου, «εγώ και συ,
εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη» στο ράδιο, ξεραμένους αφρούς
από φραπέδες στο ποτήρι και ύπνους με την κοιλιά πάνω στην
καυτή άμμο. Ήθελα προσωπικές εξομολογήσεις, ιστορίες που
να μιλούν για μεσημεριανά φλερτ, φιλιά κρέμα φράουλα, μια
γιαγιά να ροχαλίζει στο διπλανό δωμάτιο αφού έχει επιβάλει
σιωπητήριο, και πόνο, πόνο, πόνο για έρωτες που ποτέ δεν
ολοκληρώθηκαν. Κατέληξα αγκαλιά με το ΔΝΤ.
Καθρέφτης είμαι, Ελλάδα, και σου μοιάζω.
Lucia
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Τετάρτη
Νιώθω τόσο μόνη, τόσο μελαγχολική. Αποφάσισα πως αυτό που
μου φταίει είναι ότι είμαι ερωτευμένη με τον Μπρουταλίνσκι.
Είναι Ρώσος, έχει πυκνά μαύρα μαλλιά και φρύδια, μου ρίχνει
τουλάχιστον τέσσερα κεφάλια ύψος και καταλαβαίνω μόνο τα
μισά από αυτά που λέει. Δεν ξέρω γιατί ερωτεύτηκα αυτόν.
Μεταξύ άλλων ελαττωμάτων που διαθέτει είναι και δέκα χρόνια
μεγαλύτερός μου, άσε που όταν αιωρείται από τομέα σε τομέα
μοιάζει με γέρικη αρκούδα που παλεύει κόντρα στο ποτάμι. Παρ’
όλα αυτά, η καρδιά θέλει αυτό που η καρδιά θέλει και τέλος πάντων
είμαι η μόνη γυναίκα μέσα σε αυτό το διαστημικό σταθμό ανάμεσα
σε οκτώ άντρες. Για να διάλεξα αυτόν, προφανώς το υποσυνείδητό
μου προσπαθεί να μου πει κάτι.
Τώρα το μόνο που μένει είναι να τον κάνω να με αγαπήσει κι
εκείνος, το ίδιο απελπισμένα όπως κι εγώ. Πόσο δύσκολο μπορεί
να είναι αυτό για μια γυναίκα με την δική μου επιστημονική
εκπαίδευση και εμπειρία;

07:00

Πέμπτη
Κατά τη διάρκεια των πρωινών εξωτερικών μετρήσεων έστρεψα
το βλέμμα μου και προσπάθησα να πεταρίσω χαριτωμένα τις
βλεφαρίδες στον Μπρουταλίνσκι. Πρόκειται για κλασικό κόλπο που
χρησιμοποιούν οι γυναίκες στις γη αιώνες τώρα, προκειμένου να
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αρσενικών σε ανύποπτες στιγμές.
Βεβαίως, εκείνη την ώρα ήμουν δεμένη από τον αστράγαλο με την
ίνα επαφής του σταθμού και αιωρούμουν στο διαστημικό κενό με
τον πυκνομετρητή στο ένα χέρι και τον αποτυπωτή στο άλλο, ενώ
στο κεφάλι φορούσα ένα σκάφανδρο με σκοτεινότητα κάλυψης 5
βαθμών, επομένως η προσπάθειά μου να ξελογιάσω το αντικείμενο
του πόθου μου –ο οποίος παρεπιμπτόντως με παρακολουθούσε μέσω
δορυφόρου από το πιλοτήριο του σταθμού και δεν αιωρείτο δίπλα
μου εκείνη τη στιγμή– ίσως και να πήγε χαμένη. Σε κάθε περίπτωση,
όταν επέστρεψα στο σταθμό η συμπεριφορά του ήταν η ίδια
ακριβώς με πριν. Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω ένα άλλο αλάνθαστο
γήινο τερτίπι κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού.

14:00

Τα έκανα μούσκεμα. Φυσικά, έπρεπε να φανταστώ ότι εδώ πάνω
δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα με εκεί κάτω, αλλά, να πάρει, αυτοί
οι άχρηστοι από τη βάση που μας στέλνουν τα κιβώτια με υλικό
ψυχαγωγίας κατά καιρούς, με έχουν γεμίσει με κάτι ροζ βιβλία
τύπου «Άρλεκιν», τίγκα στις τακτικές για το πώς να γοητεύσεις
έναν καθημερινό γήινο και όχι έναν Ρώσο διαστημάνθρωπο που
ζυγίζει 130 κιλά, έχει εκπαιδευτεί στην επιβίωση στο διαστημικό
κενό και έχει ξεχάσει τι θα πει νάυλον καλτσοδέτα. Τέλος πάντων,
αυτό που έκανα ήταν το εξής: Την ώρα του μεσημεριανού φαγητού,
έφερα τη χαρτοπετσέτα μου στο στόμα και άφησα να μου ξεφύγει
ένα διακριτικό βηχαλάκι. Δεν υποψιάστηκα τι μπορεί να πάει
στραβά όταν είδα τον Μπέρτοβιτς και τον Τζόουνς να με κοιτάνε
πλάγια. Ο Μπρουταλίνσκι έμοιαζε να μην με έχει προσέξει και έκανε
μια άγαρμπη, αξιολάτρευτη ωστόσο, χειρονομία για να πιάσει το
μπιφτέκι που αιωρείτο μπροστά στη μύτη του. Πιστεύοντας ακόμα
πως αυτό το κόλπο θα εξασφάλιζε το στοργικό ενδιαφέρον του
αγαπημένου μου, κατάπια στα γρήγορα μια μπουκιά από το φαγητό
μου και ύστερα ξανάβηξα φέρνοντας χαριτωμένα για άλλη μια φορά
τη χαρτοπετσέτα μπροστά στα χείλη μου. Όλοι τους σήκωσαν τα
κεφάλια για να με κοιτάξουν. Εγώ πετάρισα τις βλεφαρίδες αθώα
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(τέλεια, σκέφτηκα, τώρα δεν φοράω καν
σκάφανδρο), αναστέναξα και συνέχισα να
μασουλάω το φαγητό μου όσο πιο μελαγχολικά
μπορούσα. Με την άκρη του ματιού μου
προσπάθησα να ανιχνεύσω το βλέμμα του
Μπρουταλίνσκι. Είχε, άραγε, ήδη ανησυχήσει
για την ασθενή μου ιδιοσυγκρασία; Θα μου
προσέφερε το τζάκετ του για λίγη περισσή
ζεστασιά ή μήπως θα πήγαινε κατευθείαν στο
ψητό και θα μου πρότεινε να με ζεστάνει
τρίβοντάς μου την πλάτη μέσα στον υπνόσακό
του; Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να
περιμένω, σκέφτηκα (η ηλίθια) και άφησα
άλλο ένα βηχαλάκι να μου ξεφύγει, για εφέ.
Τότε ήταν που με πήρε ο διάολος.
Για πότε ο Τζόουνς είχε ανοίξει το κουτί
πρώτης βοήθειας από το τοίχωμα της
κουζίνας, είχε προσαρμόσει στα αυτιά του το
στηθοσκόπιο και μου είχε χώσει στο στόμα
το ηλεκτρικό θερμόμετρο, ούτε που το κατάλαβα. Πριν
καν προλάβω να καταπιώ την μπουκιά μου, ο Μπέρτοβιτς
μου έπαιρνε την πίεση και ο Σεράγκο είχε σηκώσει το
μπατζάκι μου και είχε κολλήσει στη γάμπα μου ένα
τσιρότο ανίχνευσης λοιμώξεων. Για λίγο χάρηκα, όταν
είδα τον Μπρουταλίνσκι να πέφτει με πάθος επάνω
μου, σίγουρη ότι δεν μπορούσε πια να αντισταθεί στην
εύθραυστη και φιλάσθενη προσωπικότητα την οποία τόση
ώρα προσπαθούσα να τον πείσω ότι διαθέτω, δυστυχώς,
όμως, σύντομα κατάλαβα ότι το μόνο που ήθελε ήταν να
μου προσαρμόσει εγκαίρως το κάλυπτρο καραντίνας στο
κεφάλι, προκειμένου, όπως ούρλιαζε ο Νισίνσκι πάνω από
όλους μας, «να μη μολύνω την ομάδα, να μη μολύνω την
ομάδα».
Με έχουν στην απομόνωση από τις 12:00 και σύμφωνα
με τον Τζόουνς, που ήρθε να μου φέρει τσάι λίγο πριν,
δεν προβλέπεται να με αφήσουν να φύγω πριν το τέλος
της εβδομάδας, εκτός αν κάνω πυρετό. Ηλίθια αρσενικά
όλοι τους. Είναι προφανές ότι τα ξεφτέρια στη βάση θα
έπρεπε να στείλουν και σ’ εκείνους κανένα «Άρλεκιν».

20:00

Τρίτη
Ελεύθερη, επιτέλους. Νιώθω ακόμα πιο μόνη, ωστόσο.
Όλοι με αποφεύγουν στους διαδρόμους και όταν με
συναντούν κάνουν έντονα κουπί με τα χέρια τους για
να ωθήσουν τα αιωρούμενα σαρκία τους μακριά μου.
Άχρηστοι όλοι τους, ηλίθιοι άντρες. Δεν θα είχαν ούτε
μισή ελπίδα να ζευγαρώσουν στην γη με τα μυαλά που
κουβαλάνε.

22:56

Πρόκειται για θαύμα! Ο άντρας της ζωής μου, το απόλυτο
αντικείμενο του αστρικού μου πόθου, ο υπέροχος
Μπρουταλίνσκι ήρθε πριν από λίγο στο θάλαμό μου και
με ρώτησε αν θέλω να παρακολουθήσω μαζί του την
βροχή μετεωριτών από το πιλοτήριο. Έχει βάρδια απόψε
και θα είμαστε μόνοι εκεί. Παρά την έκπληξή μου βρήκα
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Δύο ολόκληρες ώρες αναμονής μέχρι
το κρυφό μας ραντεβού. Ας το καταγράψω,
για τις επόμενες γενιές αστροναυτών:
για εμάς τα κορίτσια της μηδενικής
βαρύτητας και των εξήντα ηλιοβασιλεμάτων
την ημέρα, η ώρα δεν περνάει καθόλου πιο
γρήγορα απ’ ό,τι για όλες εκείνες
τις ανέλπιδα ερωτευμένες καρδιές
που πατούν τα πόδια τους στη γη...

τα κλασικά θηλυκά αντανακλαστικά να του αντισταθώ
για λίγο ψελλίζοντας ένα χαριτωμένο «Μα... μα... είσαι
σίγουρος, Μούσκεβιτς;» (χρησιμοποίησα το μικρό του
όνομα για να τον κάνω να νιώσει πιο οικεία) και, φυσικά,
πεταρίζοντας τις βλεφαρίδες μου. Με κοίταξε με ένα
μάλλον μπερδεμένο ύφος και απάντησε χτυπώντας
επίμονα με το δάχτυλό του ένα χαρτί που φαινόταν να
φέρει την επίσημη σφραγίδα της βάσης. «Ναι. Βροχή
μετεωριτών. Λέει ξεκάθαρα πρόγραμμα υπηρεσίας από
βάση, σταλμένο σήμερα. Τελευταίο μετεωρολογικό
δελτίο, εξακριβωμένη κατάσταση διαστήματος, ώρα
μία πιλοτήριο, ναι; Δεν κάνει μείνει μόνος, περίπτωση
ζαλιστώ από τρελά φωτάκια στον ορίζοντα, πάω ρίξει
σταθμό σε μαύρη τρύπα». Όπως έχω ξαναπεί δεν πιάνω
ούτε τα μισά από όσα λέει, αλλά εδώ το πράγμα μιλάει
από μόνο του. Ο τύπος αρνείται να παρακολουθήσει αυτό
το σούπερ ρομαντικό αστρικό φαινόμενο χωρίς εμένα,
κι ας κινδυνεύει να ζαλιστεί από την παρουσία μου στο
πλάι του. Νομίζω δε ότι απείλησε ότι αν δεν πάω να του
κρατήσω συντροφιά, θα επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Χα!

23:03

Δύο ολόκληρες ώρες αναμονής μέχρι το κρυφό μας
ραντεβού. Ας το καταγράψω, για τις επόμενες γενιές

αστροναυτών: για εμάς τα κορίτσια της μηδενικής
βαρύτητας και των εξήντα ηλιοβασιλεμάτων την ημέρα,
η ώρα δεν περνάει καθόλου πιο γρήγορα απ’ ό,τι για όλες
εκείνες τις ανέλπιδα ερωτευμένες καρδιές που πατούν τα
πόδια τους στη γη...

23:11

Θα βάλω λίγο άρωμα. Η πιθανότητα να αναδυθεί
από το δέρμα μου μέσω των τριών πτυχώσεων της
διαστημικής μου στολής και να αγγίξει τα λατρεμένα
του ρουθούνια είναι σχεδόν μηδαμινή, αλλά, ακόμα κι
εγώ που διαθέτω ένα διδακτορικό στην κβαντική φυσική
και άλλο ένα στα συμπαντικά λουπς, δεν μπορώ να
αρνηθώ τον πρωτεύοντα ρόλο του τυχαίου σ’ αυτό το
απέραντο σύμπαν μας, που φορές φορές συμπεριφέρεται
σαν υπερμεγέθες αεικίνητο και αει-επεκτεινόμενο
κακομαθημένο μωρό.

24:45

Ίσως να έπαιρνα μαζί μου μερικά αντι-υπνωτικά χαπάκια;
Δεν συγκρίνονται με τον παλιό κλασικό συνδυασμό
σαμπάνιας και φράουλας, αλλά μέσα σε αυτό το ιπτάμενο
κονσερβοκούτι είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε χημικό
διεγερτικό.

24:54

Ξεκινάω. Θεέ μου –αν υπάρχεις, που σοβαρά αμφιβάλλω
γιατί εδώ πάνω όλο και κάτι από την μεγαλειότητά σου
θα είχαμε καταφέρει να φωτογραφίσουμε– είμαι τόσο
ενθουσιασμένη που, αν δεν το έκανα ήδη σε καθημερινή
βάση, τώρα θα πετούσα!

01:25

Τετάρτη,
Αρκετά προβληματισμένη. Κατανοώ από τη μία την
ανάγκη του αγαπημένου μου να ενδώσει στα αρσενικά
αντανακλαστικά που του επιβάλλουν να μου κάνει τον
αδιάφορο, αλλά είμαι ήδη πάνω από είκοσι λεπτά στο
πιλοτήριο και ο Μούσκεβιτς Μπρουταλίνσκι δεν μου
έχει απευθύνει ούτε μια κουβέντα. Για να είμαι απόλυτα
ειλικρινής, δεν έχει δώσει καν την παραμικρή σημασία
στην βροχή μετεωριτών: έξω από το τζάμι του πιλοτηρίου
γίνεται κακός χαμός και εκείνος έχει καβαλήσει το
σύστημα επικοινωνίας προσπαθώντας να συνδεθεί με τη
βάση.

01:33

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πού το πάει. Είναι, μήπως,
αυτός ο ρωσικός τρόπος να φλερτάρει μια νεαρή
αστροναύτη σαν κι εμένα; Μόλις δύο λεπτά πριν
σταμάτησε να γαβγίζει στον αξιωματικό υπηρεσίας στη
βάση και τώρα τον έχει βάλει να τον συνδέσει με κάποιο
γήινο προορισμό.

01:36

Στην οθόνη επικοινωνίας εμφανίστηκε μια σαραντάρα
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με χοντρή πλεξούδα που μιλάει μια ακατάληπτη γλώσσα–
ρώσικα; κλίνγκοον;– και μυξοκλαίει. Επίσης φαίνεται να
έχει να βγάλει τα φρύδια της πάνω από δίμηνο.
Ο Μούσκεβιτς έχει πλαντάξει πάνω από το γυαλί και
κάτι της λέει ρουθουνίζοντας ακατάσχετα. Πρώτον δεν
μου φαίνεται πια καθόλου σέξι και δεύτερον νομίζω ότι
γουστάρει αυτή τη γκόμενα. Έχω αρχίσει να ξενερώνω.
Κανείς δεν μου δίνει σημασία.

01:45

Είναι και οι δύο τους ηλίθιοι. Πίσω από την άθλια τύπισσα
εμφανίστηκαν τρία μούλικα που κλαίνε πιο δυνατά και
από το ζεύγος Μπρουταλίνσκι μαζί. Στο διάολο να πάνε
κι αυτά.

02:12

Έξω από το πιλοτήριο γίνεται της πουτάνας από τους
μετεωρίτες. Η σύνδεση με Μόσχα μόλις διακόπηκε.
Ο Μπουταλίνσκι έχει γυρίσει και με κοιτάει με κάτι
μάτια κατακόκκινα και πρησμένα από το κλάμα σαν του
βατράχου. Αν πάει να μου μιλήσει θα τον κλωτσήσω τον
μαλάκα.

02:14

Μόλις ήρθε ο Τζόουνς με άλλο ένα φλιτζάνι τσάι. Μόνο
ένα, για μένα. Ανησυχεί λέει και θέλει να σιγουρευτεί
ότι έχω αναρρώσει πλήρως. Δέχτηκα το αφέψημα αμίλητη
και άρχισα να το ρουφώ μελαγχολικά. Ο Μπρουταλίνσκι
κλαψούριζε και μονολογούσε στα ρώσικα κοιτώντας έξω
από το τζάμι. Πριν γυρίσει ο Τζόουνς και φύγει από το
πιλοτήριο φρόντισα να γύρω το κεφάλι προς το μέρος
του και να πεταρίσω τις βλεφαρίδες μου. Νομίζω ότι μου
χαμογέλασε δειλά.
Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει
αυτός ο θρασύδειλος φτερωτός θεός μέσα σ’ αυτόν τον
καταραμένο τενεκέ.

στον ήλιο εκτίθεται
ο Σπύρος Παπαδόπουλος

γράμματα συνεργατών
Όταν

συνειδητοποίησα

πόσο

ψηλά

Το

μεσημέρι

καίει

Το

μέτωπό

σου

ύψωσε τον πύχη ο προηγούμενος κα
λεσμένος αυτής της στήλης (δεκάδες
γράμματα έφτασαν στο Δημαρχείο των
Εκβατάνων με επαίνους για την συμβολή
του Ασημάκη Κελκανίδη στο τεύχος
01), αναστατώθηκα. Έπρεπε άμεσα να
απευθυνθώ σε μια προσωπικότητα του
ίδιου βεληνεκούς, έναν άνθρωπο που
θα ξεσήκωνε τον ίδιο ενθουσιασμό
στους αναγνώστες μας. Δεν άργησα
να τον βρω και, ω ναι! (όπως θα έλεγε

«Δε θα πήγαινα ποτέ στην Ελλάδα αν δεν ήταν αυτό το κορίτσι, η
Μπέτυ Ράιαν (...)».

Η

πρώτη φράση του Μίλερ στον «Κολοσσό του Μαρουσιού» έχει
να μας πει πολλά, ίσως περισσότερα από τις υπόλοιπες 224
σελίδες, στις οποίες παρακολουθούμε την απίθανη προσπάθεια
του συγγραφέα να μιλήσει για το φως που πέφτει τα μεσημέρια
στην Επίδαυρο, τις Μυκήνες, την Κέρκυρα ή την Ύδρα. Με άλλα
λόγια, αν θέλουμε να φλυαρήσουμε σχετικά με τα μεσημέρια του
καλοκαιριού, αντί να παρακολουθούμε τις λεκτικές ακροβασίες
του κεραυνοβολημένου Μίλερ, που μιλάει για φωτοβόλο ταξίδι,
αιθέριο φως και βάπτισμα στο φως, θα αρκούσε ίσως να διαβάσουμε
συλλαβιστά το όνομα Μπέτυ Ράιαν.

ο Κελκανίδης ο ίδιος) είναι ένας
άνθρωπος υπέροχος. Πρόκειται για τον
Σπύρο Παπαδόπουλο (όχι εκείνον που
βάλατε με το νού σας), τον συγγραφέα
του μπλογκ www.tovytio.wordpress.com
και παραγωγό της ομώνυμης εκπομπής
στο ιντερνετικό radiobubble.gr.
Ο Σπύρος ανταποκρίθηκε άμεσα στο
κάλεσμα των Εκβατάνων και όπως θα
διαπιστώσετε και οι ίδιοι, ήταν ο μόνος
που πήρε στα σοβαρά τη γραμμή μου
για αναφορά στο ελληνικό καλοκαιρινό
μεσημέρι. Σπύρο, σε ευχαριστούμε
πολύ και από όλους μας περισσότερο ο
Dr.Dark. Είχε πιστέψει ότι μέσα σε αυτή
την καλά οχυρωμένη πόλη ήταν ο μόνος
που απέμεινε να διαβάζει Μίλερ...
Lucia
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Κάθε χρόνο λίγο μετά τις δέκα Ιουνίου συμβαίνει ξαφνικά σε όλους
όσοι δεν διστάζουν να κοιτάξουν κατευθείαν προς το κέντρο του
ήλιου. Αυτό που συμβαίνει δεν μπορεί να περιγραφεί με σαφήνεια κι
ούτε έχει όνομα. Ας πούμε ότι έχει στενή σχέση με την ξαφνική μανία
για παγωτό καϊμάκι στις 4 και τέταρτο ακριβώς ή με την αίσθηση
της πατούσας στο σημείο της αμμουδιάς που το κύμα αρχίζει να
επιστρέφει. Ο Μίλερ παραπονιέται ότι, όταν μιλάει για την Ελλάδα,
ο Λώρενς Ντάρελ συγχέει το όνειρο με την πραγματικότητα και το
μυθολογικό με το ιστορικό. Αν ήμαστε απ’ αυτούς που νιώθουν άνετα
μόνο εντός της ασφάλειας των ορισμών, θα είχαμε βρει στις παραπάνω
λέξεις μια πρώτης τάξεως περιγραφή. Τα καλοκαιρινά μεσημέρια είναι
ο τόπος που η πραγματικότητα εισβάλει, με φόρα μερικών χιλιάδων
χιλιομέτρων, στο όνειρο.
Περπατάς στην Πανεπιστημίου και ρίχνεις γρήγορες ματιές στα
κορίτσια που κάνουν διάλειμμα τρώγοντας σάντουιτς μπροστά στις
βιτρίνες του Άττικα. Ξεθεωμένες πωλήτριες, άθλια βαμμένα κορίτσια
που ψεκάζουν τους πελάτες με μια ντουζίνα αρώματα, περιπτεράδες
και επιβάτες του αργοπορημένου και χωρίς κλιματισμό μετρό. Παρ’ όλη
την αξιοθρήνητη αυτή κατάσταση, υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια
του τρίωρου 2 με 5 ανταλλάσσονται καθημερινά περίπου 15 ραβασάκια
με τηλέφωνα και γλυκόλογα.
Στα στενά της πόλης, τα δάχτυλα που αργοπεθαίνουν πάνω σε
ταμειακές μηχανές στέκονται για τρία λεπτά δίπλα στην πόρτα
κρατώντας ένα ακόμη τσιγάρο. Παρ’ όλο που οι τσάντες είναι πολύ

βαριές και τα πορτοφόλια πολύ ελαφριά, οι πελάτες
εξακολουθούν να νιώθουν εκείνη τη γνωστή αμηχανία
κάθε φορά που χαμογελούν διστακτικά στο κορίτσι
με την άκομψη κίτρινη στολή του σούπερ μάρκετ. Τα
κορίτσια ανταποδίδουν, ενώ αν είσαι τυχερός ίσως
να πετύχεις ένα απ’ τα χιλιάδες κλεφτά φιλιά που
χαρίζονται στη μέση μιας αργοκίνητης ουράς.
Στα λεωφορεία γάμπες και μάτια επιμένουν να
συναντιούνται μερικές δεκάδες φορές κάθε
δευτερόλεπτο. Η δυσοσμία και το φανάρι που αρνείται
πεισματικά ν’ ανάψει δημιουργεί έναν ανεκδιήγητο
εκνευρισμό. Μοναδικό αντίδοτο προσφέρει ο ηλεκτρικός,
αφού, παρά την ταλαιπωρία απ’ τα αιωνίως εκτελούμενα
έργα του, λέγεται ότι στην τελευταία στάση του κρύβει
την αληθινή ωραία Πύλη, αυτή δηλαδή που οδηγεί στην
Πάτμο, την Αμοργό και καμιά φορά την Αστυπάλαια.
Στις πλατείες το τσιμέντο διπλασιάζει αυτό που
μετριέται σε Κελσίου, ενώ τα σιντριβάνια που έφτιαξαν
οι δήμαρχοι παραμένουν πιο βρώμικα απ’ τους ίδιους
τους τοπικούς άρχοντες. Περνώντας δίπλα τους,
αναπολείς την παγωμένη λεμονάδα που έφτιαχνε η θεία
μιας φίλης της πρώην κοπέλας σου. Η λεμονάδα μού
θυμίζει το λευκό βότσαλο που μάζεψα ένα μεσημέρι στον
Μύρτο ή στη γριά βάθρα στη Σαμοθράκη και δε θυμάμαι
πού ακριβώς το έχω φυλάξει. Κοντοστέκομαι. Κοιτάζω
καλύτερα μέσα στο άθλιο σιντριβάνι. Με μία απότομη
και αποφασιστική κίνηση, βάζω το χέρι μέσα στο γκρι
νερό και ξαναβρίσκω εκείνο το ίδιο βότσαλο. Καθαρό,
ολόκληρο, καινούριο.
Βέβαια, όλα αυτά που προσπαθώ να σου πω ότι
συμβαίνουν μεταξύ δύο και πέντε το μεσημέρι, είναι
δώρο που δεν σου ανήκει δικαιωματικά. Πρέπει να το
κερδίσεις με την προσωπική σου στάση. Για παράδειγμα,
τα μεσημέρια του Ιουλίου δεν ξεκινάνε παρά μόνο αφού
ψιθυρίσεις το κατάλληλο όνομα. Γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο, ο Ελύτης για να γράψει στο ποίημα το μαγικό
μυστικό που ήξερε από μικρό παιδί, ότι δηλαδή «Κάπου
ανάμεσα Τρίτη και Τετάρτη
πρέπει να παράπεσε η αληθινή σου μέρα», έπρεπε πρώτα
να χαιρετήσει την αιωνίως φευγάτη Μαρία Νεφέλη.
Σ’ αυτό το σημείο γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, για να
υπάρξει αυτός ο τόπος, πόσω μάλλον τα μεσημέρια του,
χρειάζεται να ονομάσεις, ή έστω να ονειρευτείς με τα
μάτια ανοιχτά, κάτι απ’ το πάθος σου. Αν ζορίζεσαι, πες
έστω το μικρό της. Έτσι, σύμφωνα και με τα παραπάνω,
οι συγκεκριμένες 224 σελίδες δε θα είχαν γραφτεί αν
δεν υπήρχε αυτή η περίφημη Μπέτυ Ράιαν. Όπως επίσης
τα μεσημέρια του καλοκαιριού δε θα σε περίμεναν ήδη
λαχανιασμένα αν δεν είχες φάει εκείνο το καρπούζι κάτω
απ’ το αρμυρίκι, τον Αύγουστο του 2005.

Γεια σου Μπέτυ Ράιαν. Να έπινες άραγε τζιν τόνικ;
www.tovytio.wordpress.com
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Ο Δρ. Νταρκ γεννήθηκε στην Ομόνοια από γονείς
μετανάστες: η μητέρα του ήταν ρουμανο-αλβανικής
καταγωγής και ο πατέρας του Πακιστανο-αφγανός.
Μαθήτευσε κοντά σε μάγους της φυλής Αγκαντάμπουα
στην Κουμουνδούρου και ολοκλήρωσε το πρώτο του
σύγγραμμα για την απελπισία μετά από επτά ολόκληρους
μήνες μαθητείας κοντά στο γκουρού της απελπισίας
Αρισάουα στην Πατησίων. Εργάστηκε για πρώτη φορά
στο περιοδικό «Οι ορμές της δεκαεξάχρονης», το οποίο
εξέδιδε κάποιος συνταξιούχος καθηγητής Λυκείου,
στη στήλη αναγνωστών. Μετά την έκδοση του πρώτου
τεύχους, κυκλοφόρησε η φήμη ότι δεκαεξάχρονες
εμφανίζονταν ξαφνικά σε καφενεία όπου έπαιζαν τάβλι
συνταξιούχοι και σήκωναν επιδεικτικά το μπλουζάκι τους,
με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των καρδιακών
επεισοδίων στην πρωτεύουσα. Αυτό το φαινόμενο
αποδόθηκε στη στήλη αναγνωστών του περιοδικού κι
έτσι ο εκδότης τον απέλυσε. Μετά άρχισε να εργάζεται
σε περιοδικά για μεγαλύτερα κοριτσάκια και απόκτησε
πανελλήνια φήμη. Οι κατηγορίες για μαζικές αυτοκτονίες
δεκατριάχρονων αγοριών που του αποδόθηκαν δεν
αποδείχθηκαν ποτέ. Σήμερα συνεχίζει την καριέρα του
από το διαδίκτυο και ζει με τις δώδεκα γυναίκες του και
τα εκατόν τέσσερα παιδιά του σε μια γκαρσονιέρα 30
τετραγωνικών στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου βρίσκεται
και η ιντερνετική του έδρα.

Αναγνώστης: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, ζητάω τη συμβουλή σου γιατί
νομίζω ότι έχω κάνει μεγάλη γκάφα. Εγώ είμαι εκείνος που είπα
στο Γιωργάκη ότι θα του δώσω και το μισθό μου για να σωθεί η
Ελλάδα. Αλλά το είπα για πλάκα. Με χαιρέτησε στην ουρά του
ΙΚΑ –θυμάσαι τότε, στην αρχή, που πήγαινε σε άσχετα μέρη
κάθε τρεις και λίγο;– και μου είπε: «Τι θα έκανες αν η Ελλάδα
κινδύνευε;» Κι εγώ του απάντησα για πλάκα: «θα έδινα 700 ευρώ,
δηλαδή το μισθό μου, για να τη σώσω, πρόεδρε». Δεν ήξερα
ότι θα το έπαιρνε στα σοβαρά και θα με εξέθετε έτσι μετά από
λίγους μήνες. Τώρα έχω μετανιώσει και νιώθω ότι πήρα όλη την
Ελλάδα στο λαιμό μου, δεν ξέρω τι να κάνω.

dr. Νταρκ

Ο άνθρωπος του μόχθου
ΥΓ: δεν σου στέλνω το πραγματικό μου όνομα για ευνόητους
λόγους.

Δρ. Νταρκ: Δεν έχω πει, επιπόλαιε ψευτοκομμουνιστή, να μην
κάνετε τέτοιες πλάκες στο Γιωργάκη; Δηλαδή, εσύ τι πίστευες;
Ότι θα έπιανε το υπονοούμενο; Άκου τώρα τι θα κάνεις: καταρχήν
θα κάνεις δήλωση σε ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας
ότι αποτάσσεις τον νεοφιλελευθερισμό. Κατόπιν, θα ζητήσεις
ακρόαση από την Παπαρήγα για να σου δώσει άφεση αμαρτιών και
συγχωροχάρτι. Τέλος, θα οργανώσεις παράσταση συγγνώμης στην
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συνήθεις
ερωτήσεις
αναγνωστών

πλατεία Συντάγματος, κατά την οποία ο κάθε πολίτης θα
μπορεί να σε φτύνει ελεύθερα. Και από δω και πέρα το
νου σου: μην κάνεις άλλη πλάκα του είδους σε πασόκους.
Είδες και μόνος σου ότι δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ.
.....................................................................................

Αναγνώστης: Αξιότιμε Δρ. Νταρκ, είμαι βουλευτής
μεγάλου κόμματος και θέλω να δηλώσω μέσα από τη
στήλη σας, στους αναγνώστες σας, ότι δεν είμαστε όλοι
ίδιοι. Είναι άδικο να μας κατηγορεί όλους ο λαός για
μίζες και διαφθορά. Υπάρχουν κάποιοι που τα παίρνουν,
δεν λέω, αλλά η πλειονότητα των βουλευτών είμαστε
αδιάφθοροι και φροντίζουμε για το καλό σας. Και τώρα
στο ψητό: πριν δύο χρόνια, όταν κάποια στιγμή έκανα
ενημέρωση στο βιβλιάριο καταθέσεων που διατηρώ σε
ελβετική τράπεζα, είδα ότι κάποιος μου έβαλε 500.000
ευρώ. Από τότε σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω
ποιος είναι και δεν έχω βγάλει άκρη. Είχα βέβαια κάτι
φίλους που μου έβαζαν λεφτά σ’ αυτό το λογαριασμό,
αλλά δεν μπορεί να είναι αυτοί, γιατί είναι φυγόδικοι
εδώ και τέσσερα χρόνια. Αν δεν βρω άκρη, λέω να τα
δώσω χαρτζιλίκι στο παιδί μου που σπουδάζει οικονομικά
στο Χάρβαρντ. Μήπως ξέρεις εσύ ποιος έβαλε τα λεφτά;
Τάσος Μιζέλης
ΥΓ: υπογράφω με ψευδώνυμο για ευνόητους λόγους.

Δρ. Νταρκ: Και βέβαια ξέρω, νεοφιλελεύθερε μιζαδόρε,
ποιος έβαλε τα λεφτά. Εγώ τα έβαλα για πλάκα και τώρα
θέλω να μου τα επιστρέψεις. Μπορώ να κάνω και δημόσια
δήλωση ότι μου τα χρωστάς. Όσο για τους αναγνώστες
μου, σε πληροφορώ ότι δεν μασάνε από δηλώσεις του
τύπου «δεν είμαστε όλοι ίδιοι», αντίθετα είναι έτοιμοι
να σας πάρουν όλους με τις πέτρες, όπως είπε και κάποια
ψυχή στη Βουλή. Α, και κάτι άλλο: ο γιος σου να μας
κάνει τη χάρη και να μείνει εκεί που σπουδάζει. Δεν
χρειαζόμαστε άλλους απογόνους, αρκετά κάηκε η γούνα
μας. Και τώρα στο ψητό: να μου στείλεις γρήγορα τον
αριθμό λογαριασμού σου, για να πάρω τα λεφτά που μου
χρωστάς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση drdark_mizes@
offshorebananias.com.
.....................................................................................

Αναγνώστης: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, χθες πρότεινα σε ένα
φίλο μου να δώσει την αποζημίωση της απόλυσής του
στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον ειδικό λογαριασμό
για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Του είπα ότι
πρέπει να δούμε την κρίση σαν ευκαιρία και ν’ αλλάξουμε
νοοτροπία. Όλοι έχουμε συμβάλλει στην κρίση και τώρα
πρέπει να βάλουμε ένα χεράκι για να σωθεί η Ελλάδα.
Του είπα ακόμη ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση
είναι επώδυνα αλλά απαραίτητα για να μη χρεοκοπήσει
η πατρίδα μας. Αυτός εκνευρίστηκε πολύ, μου έριξε μια
μπουνιά και μου μαύρισε το ένα μάτι. Πιστεύω ότι είναι
άδικο. Εσύ τι λες;
Τάκης Απολιτικός
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Δρ. Νταρκ: Και βέβαια είναι άδικο, θυματάρα της
νεογκεμπελικής προπαγάνδας. Έπρεπε να σου μαυρίσει
και τα δύο μάτια. Στείλε μου τη διεύθυνσή σου και θα
έρθω εγώ για να ολοκληρώσω το έργο που άφησε ημιτελές
ο φίλος σου. Αν και μετά την παρέμβασή μου επιμένεις
στην άποψή μου, στην επόμενη διαδήλωση θα σε δέσω
χειροπόδαρα μπροστά από τη Βουλή και θα κρεμάσω πάνω
σου μια ταμπέλα που θα λέει «Ζήτω το ΠΑΣΟΚ». Εκεί θα
δεις πόσα απίδια έχει ο σάκος.
.....................................................................................

Αναγνώστης: Δρ. Νταρκ, έχω ανησυχήσει πολύ με όσα
ακούγονται τελευταία. Λένε ότι θα μας βγάλουν από
την ευρωζώνη και θα γυρίσουμε στη δραχμή. Έχω 800
ευρώ στην τράπεζα και φοβάμαι ότι θα τα χάσω, αν
επιστρέψουμε στη δραχμή. Λένε επίσης ότι μπορεί να μας
τα πάρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι’ αυτό λέω να
τα βγάλω από την τράπεζα και κάνω ένα ταξιδάκι μέχρι
την Ελβετία, για να τα καταθέσω εκεί. Πιστεύω ότι θα
είναι πιο ασφαλή. Ξέρεις ποια είναι η διαδικασία;
Γιάννης Φτωχομπινεδάκης

Δρ. Νταρκ: Κι εγώ θ’ ανησυχούσα, μίζερη πορδή του
καπιταλισμού, με τέτοιες καταθέσεις στην τράπεζα. Δες
το όμως από τη θετική πλευρά: αν γυρίσουμε στη δραχμή,
ο λογαριασμός σου στην τράπεζα θα γίνει επταψήφιος
και θα το χαίρεσαι πιο πολύ. Αν επιμένεις να καταθέσεις
τα χρήματά σου στην Ελβετία, η διαδικασία είναι πολύ
απλή: πας σε μια ελβετική τράπεζα και περιμένεις στην
ουρά. Όταν φτάσεις στο ταμείο, λες ότι είσαι από την
Ελλάδα και ο ταμίας παίρνει με κατανόηση τα λεφτά σου
και σου δίνει το βιβλιάριο. Α, ξέχασα μια λεπτομέρεια:
τα έξοδα για το ταξίδι στην Ελβετία και το άνοιγμα του
λογαριασμού ανέρχονται στις 10.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν
πρέπει να σε πτοήσει, μπορείς να πάρεις καταναλωτικό
δάνειο. Όσο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μην
το φοβάσαι καθόλου. Ούτε το Ταμείο Απόρων δεν
ενδιαφέρεται για τις ψωροκαταθέσεις σου.

χαρτί
ήχος
μπάλα

L

Α
Μάχη
Σώμα με Σώμα
Τραγουδώντας

με το φρύδι

(μια αντιπαράθεση
πάνω στην μουσική
για γέλια)

ς δεχτούμε ότι, για τα τρία κατά μέσον όρο λεπτά
που διαρκεί ένα τραγούδι, η διάθεσή μας είναι
έρμαιο του δημιουργού του. Ας δεχτούμε επίσης ότι,
για τα σαράντα πέντε κατά μέσο όρο δευτερόλεπτα που
διαρκεί ένα ανέκδοτο, το θυμικό των ακροατών εξαρτάται
από την ικανότητα εκείνου που το διηγείται. Ας δεχτούμε,
τέλος, ότι, για τα δεκαπέντε κατά μέσο όρο δευτερόλεπτα
που διαρκεί ο απόηχος του γέλιου που ακολουθεί ένα
επιτυχημένο ανέκδοτο, εκείνος που το εκστόμισε βρίσκεται
στην κορυφή του κόσμου. Και τώρα ας προσπαθήσουμε
να αποκρυπτογραφήσουμε το μυστήριο της μουσικής που
στρατεύεται για να προκαλέσει το γέλιο. Μπορεί, άραγε,
ένα μουσικό κομμάτι να προκαλέσει τα ίδια αποτελέσματα
με ένα καλοειπωμένο ανέκδοτο; Και ποιος βγαίνει τελικά
νικητής; Το χιούμορ ή η μελωδία;
Αφού πέρασα ώρες ατελείωτες παρακολουθώντας βιντεάκια
στο youtube, έπαιξα και ξαναέπαιξα παλιές κασέτες που μου
είχε στείλει η φίλη μου η Ζάνε από το Αμβούργο, αλλά και
μελέτησα πάμπολες συμμετοχές των τελευταίων ετών της
Eurovision, μια θεωρία άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό
μου. Υπάρχουν, κατέληξα, τρεις διαφορετικές μέθοδοι για να
απαιτήσει το γέλιο σου και να σπάσει πλάκα μαζί σου (ή εις
βάρος σου...) ένας τραγουδοποιός:
Μέθοδος πρώτη: «Είμαι χάλια/γελάστε λοιπόν με τα
χάλια μου». Θαυμάσιο παράδειγμα αποτελεί το καναδέζικο
συγκρότημα Barenaked Ladies. Οι Barenaked Ladies
ιδρύθηκαν το 1988 στο Οντάριο του Καναδά και χρειάστηκαν
δέκα ολόκληρα χρόνια για να γίνουν γνωστοί στην Αμερική,
όπου σήμερα η μουσική τους θεωρείται ψαγμένη και οι
στίχοι τους πνευματώδεις. Δεν έχουν άδικο τα αμερικανάκια
(ούτε κι η Ζάνε, που επιμένει, χρόνια τώρα, να παραχώνει
κομμάτια τους σε κάθε mix tape και cd που μου στέλνει από
τον κρύο Βορρά). Οι Barenaked Ladies χρησιμοποιούν το
χιούμορ για να ξεπεράσουνε χωρισμούς:
Tell me why we never respected each other.
and tell me why I never believed that you were a person too.
I always thought that you fancied my brother.
I may not have liked it, oh but memory is a strange thing,
oh, and Enid?
Enid I remember you.
(«Enid»)
για να συγκινήσουν τις κυρίες:
You can be my Yoko Ono
You can follow me wherever I go
Be my, be my,
Be my Yoko Ono.
(«Be my Yoko Ono»)
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Barenaked Ladies

Your little ass so close to the floor
(«Frodo, don’t wear the ring»)

και κάποιες φορές απλά για να διασκεδάσουν με τη
μελαγχολία τους:
If I had a million dollars
I’d buy you some Art (a Picasso or a Garfunkel)
If I had a million dollars
I’d buy you a monkey (haven’t you always wanted a
monkey?)
If I had a million dollars I’d buy your love
If I had a million dollars
I’d be rich.
(«If I had a million dollars»)
Τα τραγούδια αυτών των υπέροχων Καναδών σίγουρα δεν
είναι μουσικά ανέκδοτα. Εδώ η μουσική χρησιμοποιεί
το χιούμορ για ν’ απογειωθεί και όχι το αντίθετο. Οι
στίχοι τους διαβασμένοι απλά δεν είναι καν τόσο
αστείοι, δεν ξεσηκώνουν κύματα γέλωτα, αντίθετα
γίνονται αβανταδόρικοι και πνευματώδεις μόνο επειδή
συνοδεύονται από όμορφες και πιασάρικες μελωδίες.
Ωστόσο, σε κάθε έναν από τους έντεκα δίσκους που
έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, οι Barenaked Ladies
επιμένουν στο χιούμορ. Νιώθει κανείς ότι ο λόγος για τον
οποίο επιστρέφουν σε αυτό είναι γιατί δεν έχουν άλλη
επιλογή, δεν έχουν άλλο τρόπο να εκφράζονται. Αυτό
δεν είναι απαραίτητα κακό, όλοι έχουμε ένα φίλο που
δεν μπορεί να σταματήσει την καζούρα, ακόμα κι όταν
το θέμα υπό συζήτηση είναι σοβαρό. Αντίθετα, έχουν
την άνεση να εναλλάσσουν τα μουσικά είδη στα οποία
καταφεύγουν σαν τα χαβανέζικα πουκάμισα που φοράνε
στις συναυλίες τους. Αν και η βάση τους είναι pop,
μπορούν να γίνουν rock ‘n roll, folk ή και light blues όταν
αποφασίσουν πως η στιγμή το απαιτεί. Στο θαυμάσιο Ηello
City από το πρώτο τους άλμπουμ «Gordon» θυμίζουν
περισσότερο απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι
συγκρότημα barbershop quartet: It’s 3 o’clock in the
morning and I’m hungry, so let’s eat...
Μέθοδος δεύτερη: «Είμαι ιδιαίτερα πνευματώδης/
ακούστε το τελευταίο μου και χτυπήστε τα πόδια
σας στο ρυθμό». Σε τούτη την περίπτωση το χιούμορ
εκμεταλλεύεται τη μουσική για να περάσει μέσα από
περισσότερα αυτιά. Άξιος εκπρόσωπος αυτής της
περίπτωσης το δίδυμο Flight of the Conchords από τη
Νέα Ζηλανδία. Εμπνέονται από τη λογοτεχνία και τον
κινηματογράφο:
Hey Frodo, what you doing wearing the ring?
Old powerful jewellery, is that your new thing?
I know it’s hard when you’re little more than 3 foot 4
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Φυσικά απ’ τις γυναίκες :
Looking round the room,
I can tell that you
are the most beautiful girl in the room.
In the whole wide room
And when you’re on the street
Depending on the street
I bet you are definitely in the top three
Good looking girls on the street
Depending on the street
(«The most beautiful girl in the room»)
και επειδή τ’ αγόρια θα είναι πάντα αγόρια, ασχολούνται
λίγο και με την επιστημονική φαντασία:
The humans are dead
We used poisonous gasses
And we poisoned their asses
(«The humans are dead»)
Οι δύο αυτοί τύποι γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο
όπου σπούδαζαν θέατρο και κινηματογράφο και
προφανώς κάπου ενδιάμεσα ανακάλυψαν ότι μπορούν
να γρατζουνίζουν και τις κιθάρες τους βγάζοντας
αστείες φωνούλες. Ετούτοι εδώ δεν έχουν καμία σχέση
με τους από πάνω. Δεν είναι μουσικοί, είναι showmen (ή
καραγκιόζηδες, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς). Δεν
κάνουν μουσική, δεν παράγουν μελωδίες με αξιώσεις,
αλλά βγάζουν γέλιο, κάνουν stand up comedy, γράφοντας
και ερμηνεύοντας ανέκδοτα με τη συνοδεία μουσικών
jingles. Μπορεί να μη σε βοηθήσουν οι στίχοι τους να
ξεπεράσεις έναν χωρισμό (όπως οι Barenaked Ladies που
ανυπομονούν κάποια να τους ξαναραγίσει την καρδιά για
να την κάνουν με τα κρεμμυδάκια στον επόμενο δίσκο
τους), αλλά θα ικανοποιήσουν περίφημα την ανάγκη σου
για χαβαλέ. Το youtube είναι γεμάτο από βιντεάκια τους
και όσο οι πόρτες των γραφείων κλειδώνουν, τα θερινά
εργασιακά μεσημέρια μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε
όαση πνιχτών γέλιων.

Hey Frodo, what you doing wearing the ring?
Old powerful jewellery, is that your new thing?
I know it’s hard when you’re little more
than 3 foot 4
Your little ass so close to the floor
(«Frodo, don’t wear the ring»)

Μέθοδος τρίτη: «Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μου
μιλάτε/εγώ σοβαρολογώ απόλυτα». Αν ο καλλιτέχνης
έχει τις προδιαγραφές, αυτή εδώ η κατάσταση μπορεί να
αναχθεί σε υψηλότατη τέχνη, αυτή του να κοροϊδεύεις

Would you believe, Lord of Mercy?
Would you be so good, Lord?
I wanna love her now
And I wanna feel that now with all…
All of those kisses and sweet embraces
Here am I, lost and forgotten
For this cruel, cruel time
When I’m first time in love
Μα γιατί να γελάσουμε, θα σκεφτείτε; Επειδή ο τύπος
γράφει αγγλικούς στίχους χωρίς να έχει πάρει το Lower;
Μήπως επειδή εν έτει 2010 δεν ντρέπεται να απευθύνεται
προς τον Ύψιστο από τη σκηνή της Eurovision; Μα
κοιτάξτε καλύτερα, ελάτε, μπορείτε :
What are you doing man?
I’m looking at her photos
What should I do with them?
Drop them to the fire
Oh, yes, yes, I’m gonna burn them now
‘Cause I have to forget her now with all…
All of those kisses and sweet embraces
Ακόμα δεν βλέπετε το αστείο, ε; Όχι, όχι, προφανώς και
δεν εννοώ το συμπαθητικό εύρημα του να συνδιαλεχθεί
με τον κιθαρίστα του επί σκηνής κρατώντας στα χέρια
ένα μικρό πορτρέτο της γυναίκας που του ράγισε την
καρδιά (και όχι ένα «σκονάκι με τους στίχους του
τραγουδιού», όπως είπε διάσημη ξανθιά τηλεσχολιάστρια
της Eurovision κάνοντάς με να πετάξω το τηλεκοντρόλ
στην οθόνη, όταν την άκουσα να προσθέτει επικριτικά:
«μα καλά, δεν είχε χρόνο να μάθει απέξω το τραγούδι
που έγραψε ο ίδιος;»). Στην πραγματικότητα, το
μυστικό κρύβεται στην παρένθεση: Ο Peter Nalitch
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Peter Nalitch

Fight of the Conchords

τον άλλο κι εκείνος να μην το
αντιλαμβάνεται. Με μάλλον
υποκειμενικά κριτήρια, αλλά και λόγω επικαιρότητας, θα
χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για τούτη την κατηγορία
τον Ρώσο Peter Nalitch. Τον προσέξατε στην φετινή
Eurovision; Ήταν ο ανύποπτος εκείνος μπουλούκος
με το γλυκό μούτρο και την μπάντα από αγόρια που
αλυχτούσαν στα δεύτερα φωνητικά προσδίδοντας έναν
επιπλέον δραματικό τόνο σε μια μπαλάντα, η οποία για
τον μέσο ακροατή του διαγωνισμού δεν ήταν τίποτε το
ξεχωριστό, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από
το θρήνο ενός νεαρού που έμεινε στα κρύα του λουτρού
από κάποια γυναίκα. Θρήνος; Για ξανασκεφτείτε το:

τραγουδάει μόνο με το φρύδι. Μόνο αυτό, έτσι όπως
το ανασηκώνει όταν η κάμερα τον πλησιάζει λίγο
παραπάνω, προδίδει ότι ο τύπος μάς δουλεύει χοντρά.
Κατά τα λοιπά, τραγουδάει με όλη του τη σοβαρότητα
ακριβώς γι’ αυτούς τους ανθρώπους που δεν κάνουν τον
κόπο να πάνε μισό βήμα πέρα από την συμβατική του
ερμηνεία. Στήνεται μπροστά τους, κορδώνεται, θρηνεί
με γελοίους στίχους και όση δύναμη μπορεί να βγάλει
από τα πνευμόνια του και περιμένει τη μαγική στιγμή
που οι κόποι του θ’ αποδώσουν. Είναι η στιγμή της
έκστασης, όταν εκείνος μαζί με τους λίγους εκλεκτούς
που έχουν πιάσει το αστείο, θα βγουν από τα σώματά
τους και θα κοιτάξουν το πλήθος από ψηλά, θα δείξουν
με το δάχτυλο και θα σκάσουν στα γέλια γνωρίζοντας
ότι διάβρωσαν το σύστημα εκ των έσω, ότι κέρδισαν
στο παιχνίδι που οι αντίπαλοι εφηύραν. Δεν είναι και
το πιο ευγενές σπορ όλων το να κοροϊδεύεις εκείνους
που δεν διαθέτουν τις διανοητικές προϋποθέσεις για
να το αντιληφθούν, αλλά είναι κι αυτός ένας τρόπος
να γίνει αισθητή η κριτική σου, εφόσον αποφασίσεις να
την δημοσιοποιήσεις. Άλλωστε, όταν την κρύψεις πίσω
από γρίφους, εξασφαλίζεις ότι αυτός που θα μπορέσει
να την αποκωδικοποιήσει θα μπορέσει τελικά και να την
κατανοήσει.
Παρά αυτή του την συμμετοχή στη Eurovision, ο
Peter Nalitch, ιερό σύμβολο των απανταχού ελλήνων
fightclubιτών, δεν είναι απλά ένα κωλόπαιδο που ήρθε
για να χαβαλεδιάσει τη μουσική γιορτή της Ευρώπης.
Έχει πίσω του σπουδές μουσικής και σύνθεσης, γράφει
και ερμηνεύει τα κομμάτια του μόνος, χρησιμοποιεί
το χιούμορ ως ευχάριστο διάλειμμα στην κατά κανόνα
σοβαρή στιχουργικά και συνθετικά μουσική του
παραγωγή, χρησιμοποιεί παραδοσιακά ρωσικά μουσικά
μοτίβα και βασίζεται στο διαδίκτυο για την διάδοση
της μουσικής του, αντιμετωπίζοντας την μουσική αγορά
ρεαλιστικά. Τα περισσότερα από τα κομμάτια του
μπορούν να κατέβουν από το προσωπικό του site δωρεάν
(www. peternalitch.ru) και η μπάντα του διοργανώνει

συχνά ιντερνετικά live. Υπάρχει κι ένα κουμπάκι donate
κάπου εκεί κοντά στη δυνατότητα download, μην
διστάσετε να το πατήσετε.
Ο Peter Nalitch, σε αντίθεση με τους μουσικούς των
δύο προηγούμενων κατηγοριών, είναι ο μοναδικός που
μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσα να ερωτευτώ, να
περάσω στο πλάι του μερικούς όμορφους μήνες και, αφού
τον εγκαταλείψω, να ξυπνήσω κάποιο βράδυ για να τον
βρω κάτω από το παράθυρό μου να τραγουδά θλιμμένα

για τον χωρισμό μας. Χωρίς ίχνος χωρατών, χωρίς τον
κιθαρίστα να πετά αβανταδόρικες ατάκες πίσω από τον
ώμο του, χωρίς σκαμπό, κοινό και χειροκροτήματα, χωρίς
ευφάνταστες ομοιοκαταληξίες, χωρίς ανυποψίαστες
γκόμενες που δεν πιάνουν το νόημα ένας άντρας μόνος
σε ένα πεζοδρόμιο, αγκαλιά με την κιθάρα του να
τραγουδά στα σοβαρά για τον πόνο της καρδιάς του.
Lucia

Δ
Ε

Η άποψη του Δούρειου Ευρωπαίου επί του θέματος...

Α

πό τότε που καθηλώθηκε στην αναπηρική
καρέκλα (έπεσε κάποτε από σφαίρες της
βορειοιρλανδικής αστυνομίας, όταν βρέθηκε σε
ανταλλαγή πυρών σε πάρκο του Μπέλφαστ), ο θείος μου
ο Λουκάς δεν σταματά να μου διηγείται ιστορίες από
τον παλιό καιρό. Εκείνος με προέτρεψε να αντιδράσω
στο εμπνευσμένο σου κείμενο, μικρή Λουτσία, όταν
έπεσε κατά τύχη πάνω του μια μέρα στην επιφάνεια
εργασίας μου. Θα τον έλεγες θυμωμένο όταν σήκωσε τα
μάτια του να με κοιτάξει (ούτε λέξη για την αδιακρισία
του).
«Υπάρχει και μια τέταρτη κατηγορία που η μικρή σου
φίλη δεν πρόλαβε να γνωρίσει. Πόσο χρονών είναι;»
με ρώτησε και δεν περίμενε απάντηση. «Η κατηγορία
“δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό από τότε που θυμάμαι τον
κόσμο”. Αν πρέπει λοιπόν να ασχοληθώ με τη μουσική
θα μου επιτρέψεις να στο πω τραγουδιστά: όλα είναι
μια υγρή πορδή, όπως έλεγε κάποτε και ο Μπέκετ. Και ο
πιο περισπούδαστος λερώνει πού και πού το εσώρουχό
του από την αδυναμία του ότι είναι άνθρωπος. Ψαγμένο;
Γι’ αυτό σου λέω, αποτελεί την τέταρτη κατηγορία.
Περασμένα πράματα η περηφάνια του να έχεις να
αντιπαραθέσεις ένα δικό σου κόσμο στον κόσμο». Του
ζήτησα ένα παράδειγμα για να καταλάβω. «Δυο άσπονδοι
φίλοι από την Καλιφόρνια, ο Φράνκ ο Ζάππα και ο Ντον
ο Βαν Βλήτ, ο Κάπταιν Μπήφχαρτ, αν θυμάσαι». Είπα
«ασφαλώς» περισσότερο για να τον
κάνω να μιλήσει κι άλλο. «Θα θυμάσαι
βέβαια όλους εκείνους τους δίσκους
που προοιώνιζαν πολλά χρόνια πριν
και το πάνκ και πολλά άλλα πράγματα

Why does it hurt when I pee?
Why does it hurt when I pee?
I don’t want no doctor
To stick no needle in me
Why does it hurt when I pee?
I got it from the toilet seat
I got it from the toilet seat

που ακολούθησαν. Το πνεύμα ήταν ότι ο σαρκασμός
μπορεί να ανατρέψει τον κόσμο, ότι τίποτα δεν είναι
πιο δραστικό από το γέλιο που σκοτώνει. Θυμάσαι το
Μάφφιν Μάν;» Κούνησα το κεφάλι μου ενώ κρατούσα
σημειώσεις στο κινητό μου. «Some people... some people
like cupcakes exclusively, while myself, I say there is
naught nor ought there be nothing so exalted on the
face of gods grey earth as that prince of foods... the
muffin!» Μιλάμε για αληθινά δημιουργική απελπισία. Και
μάλιστα την εποχή που ο κόσμος ζούσε το αποκορύφωμα
του αμερικάνικου ονείρου».
Λίγο αργότερα: «Η επίδραση που σου ασκούσαν δεν
ήταν το γέλιο των δεκαπέντε δευτερολέπτων, αλλά μια
γενικότερη στάση απέναντι στα πράγματα, ένα κρυφό
χαμόγελο μπροστά σε κάθε γελοιότητα που παρίστανε τη
σπουδαιότητα. Ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό σου. Τους
θυμήθηκα τον περασμένο μήνα που έπαθα ουρολοίμωξη».
Περίμενε το βλέμμα μου.
Why does it hurt when I pee?
Why does it hurt when I pee?
I don’t want no doctor
To stick no needle in me
Why does it hurt when I pee?
I got it from the toilet seat
I got it from the toilet seat
Τι στο διάολο, τα είχε αποστηθίσει; Όμως εκείνος
συνέχισε απτόητος, προφανώς πηδώντας κάποιο
αδιάφορο ρεφρέν
My balls feel like a pair of maracas
Oh God I probably got the
Gon-o-ka-ka-khackus!
«Αυτά έλεγε ο Τζο ο γκαραζιέρης. Θυμάσαι το διπλό δίσκο
του 1979;» «Μα θείε, αυτά τα τραγούδια θα μπορούσαν
να υπαχθούν στην κατηγορία τρία, “δεν έχω ιδέα για
τι πράγμα μου μιλάτε/εγώ σοβαρολογώ απόλυτα”».
«Σοβαρολογώ και σαρκάζω διαφέρουν. Σοβαρολογώ
σημαίνει συνθηκολογώ με την γελοιότητα, ενώ σαρκάζω
σημαίνει ότι ονειρεύομαι έναν κόσμο όπου αυτά δεν θα
υπήρχαν. Τι ακολουθεί;» «Τώρα, σοβαρολογείς θείε;»
Δούρειος Ευρωπαίος
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δικαιούται η Αλίκη να ξυπνήσει;
δια χειρός Αρσίνοου

Καθώς ζέστανε ο καιρός, με επισκέφθηκαν πάλι οι
μικρές καλοκαιρινές πονηριές μου. Αίφνης, επαίρομαι
να μπαίνω στα καράβια της γραμμής με συναυλιακά
μπλουζάκια του ’70. Είναι σα να ψαρεύω βλέμματα
νοσταλγίας από τους απανταχού πρώην «αλήτες των
νησιών», καθώς παρκάρουν τώρα το τετράπορτό τους
ή περιμένουν στην ουρά για καμπίνα. Αντίστροφα,
μετράω τα κενά βλέμματα των σημερινών εφήβων
καθώς αδυνατούν να διαβάσουν επάνω μου την
ιστορία. Είχα ένα λαχανί με τον Peter Frampton, ένα
κρεμ με τους Yes κι ένα μαύρο με τους Jefferson
Airplane. Μα πού πήγε το μαύρο μου; H τυμβωρυχία
στη ντουλάπα κατέληξε σε ανακάθισμα και κρύο
ιδρώτα. Λες να χάθηκε κάπου ανάμεσα σε μια
εκδρομή και μια μετακόμιση; Η δεύτερη σκέψη ήρθε
παρήγορη: τίποτα δε χάνεται σήμερα, όλα μπορούν
να αντικατασταθούν από ένα ομοίωμά τους. Είπα. Και
ξαναθυμήθηκα εκείνο το ανεπανάληπτο «I saw you, I
saw you coming back to me»…

Ξ

αναθυμήθηκα τα μάτια της (γκρίζα και κάπως
γαλανά), το μακρύ ινδιάνικο φόρεμά της καθώς
τραγουδούσε το «White Rabbit» μέσα σε
χρωματιστές, ψυχεδελικές σαπουνόφουσκες. Η Χάρις…
Αποχαιρέτησα τη καθαρή της φωνή δεκαετίες πριν, σ’
ένα μακρόσυρτο μεξικάνικο ηλιοβασίλεμα. Αλλά η Grace
γύριζε στο μυαλό μου συχνά από τότε, κάθε φορά που
έπρεπε να θυμηθώ τις δυτικές ακτές ή τις απαρχές της
καλλιτεχνικής αμφισβήτησης αυτού που ζούμε από τη
γέννησή μας. Το σελοφάν είναι ακόμα προσεκτικά κομμένο
στην δεξιά ακμή του εξωφύλλου του «Takes Off». 1966;
Μα πόσων χρονών είμαι επιτέλους; Αυτά συνέβησαν χθες.
Προχθές, το πολύ.
Αναζητώ στο YouTube ένα παλιό φιλμάκι των Jefferson
Airplane για να την ξαναδώ. Ναι, είναι εκεί. Είναι όπως
ακριβώς τη θυμόμουνα, μάλλον καλύτερη, πιο δροσερή,
πιο όμορφη και πιο επαναστατημένη από την Avril Lavigne
και την Alanis Morissette. Αρχίζω να την ανακαλύπτω και
να την ερωτεύομαι απ’ την αρχή. Το αρμονικό της πηγούνι
και το καλογραμμένο στόμα. Η ιρλανδέζικη μύτη και το
κόκκινο τριαντάφυλλο στο στήθος. Η βασίλισσα του acid
rock με περίμενε πάντοτε εδώ. Καθώς εγώ μεγάλωνα,
εκείνη μέστωνε και σκάρωνε καινούριες μελωδίες για να
ταξιδέψει την ελεύθερη φωνή της. Θα αναζητήσω όλους
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τους προσωπικούς της δίσκους. Τι να απέγινε η Grace
Slick ; Αποφασίζω να βρω τα πρόσφατα νέα της, τις
εμφανίσεις της, τις συνεντεύξεις της. Σίγουρα, κάτι θα
σκαρώνει ακόμα με κάποιον από τους παλιούς της φίλους
ή με κάποιον από τους επιγόνους τους. Φαντάζομαι κάτι
ανάμεσα στις αξιοπρεπείς ρυτίδες μιας Patti Smith και
στην ψυχρή αρχοντιά μιας Joni Mitchell.
Και τότε ανάβει η οθόνη. CBS News: 08/03/09. Μια
παχύσαρκη εβδομηντάρα με μακριά λευκά μαλλιά
συλλαμβάνεται απ’ το φακό να βάζει στη θέση του ένα
ψεύτικο δόντι. Η Grace Slick θα μας εξηγήσει απόψε
πώς είναι να ήσουν κάποτε μια δόξα του ροκ εν ρολ
και τώρα να γερνάς. Και η Grace μάς εξηγεί πως το ροκ
εν ρολ δεν ήταν παρά εμπορική μουσική και πως η ίδια
συνεχίζει να κάνει εμπορική τέχνη. Τώρα ζωγραφίζει: κατά
προτίμηση παλαιές δόξες του ροκ εν ρολ, τους οποίους
έτυχε να γνωρίζει και από κοντά. Αλλά και κουνέλια.
«Στο κάτω κάτω, ο κόσμος μπορεί να μη θυμάται πια το
White Rabbit, αλλά πολλοί αγαπούν τα κουνέλια», θα πει
περήφανη μπροστά από τον σχετικό πίνακα. Αλλά η νέα
της τέχνη την εκθέτει: δεν υπάρχει ίχνος αναζήτησης,
ούτε σπίθα ευαισθησίας στα καρτποσταλικά της κάδρα.
Τι κρύβεται πίσω απ’ το χαμένο μου μπλουζάκι;
Μήπως έχουν δίκιο οι έφηβοι που δεν διαβάζουν την
ιστορία επάνω μου; Ο κόσμος έμεινε ανέπαφος από τις
καπνισμένες κάνες των ηχείων μου; Όχι, όχι. Μακριά από
μένα τέτοια αβασάνιστα συμπεράσματα. Η Grace μπορεί
να κάνει ό,τι θέλει, όπως άλλωστε πάντοτε μπορούσε.
Όμως η Grace μου είναι άλλο πράγμα. Στέκεται πάντοτε
όρθια στην ταράτσα του ουρανοξύστη των Pooneil
Corners, στη Νέα Υόρκη, λεπτή μέσα στο καφέ δερμάτινο
πανωφόρι της και στέλνει τη φωνή της ίσια στα σύννεφα.
Κι ύστερα φεύγει χορεύοντας με το ένα της παπούτσι,
καθώς τους απομακρύνει η αστυνομία.
Δικαιούται η Αλίκη να ξυπνήσει; Δικαιούται η ηρωίδα ενός
μύθου να γεράσει; Δικαιούται να χάσει τα δόντια της και
να βραχνιάσει από τσιγαρόβηχα; Αν λέγεται Barnett Wing
δικαιούται. Αν λέγεται Slick (επιδέξια, επιτήδεια) ασφαλώς
και όχι. Τα όνειρα που βλέπει στον ύπνο της είναι οι
ιστορίες που έχουμε για να αντέχουμε τη ζωή μας.

Στο θρανίο των κυμάτων
παρατηρεί ο Δούρειος Ευρωπαίος

Η ακτογραμμή της Λούτσας είναι ιδιαίτερα
φιλόξενη για σένα τον καλοκαιρινό πε
ριπατητή. Χαμηλά βραχάκια και απλω
μένες αμμουδιές σού επιτρέπουν να
χαζέψεις ώρες τη θάλασσα. Ακόμα και μια
μέρα σαν τη σημερινή, τα κύματα δεν σου
χαλάνε τον περίπατο. Λες κι έρχονται
για σένα, να σκάσουν στα πόδια σου.
Αν κρατάς το βλέμμα προσηλωμένο στον
θαλασσινό ορίζοντα και δεν γυρίσεις
(σαν άλλη κυρία Λωτ) προς τα Σόδομα της
ενδοχώρας, ενδέχεται να ανταμειφθείς με
την παρακάτω στοχαστική/αποκαλυπτική
εμπειρία.
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Κ

αθόμουν λοιπόν σ’ ένα χαμηλό βραχάκι, μία η
ώρα το μεσημέρι, μέσα προς τέλη Ιουνίου. Μετά
από λίγα λεπτά απλής, ανθρώπινης αφαίρεσης,
ένιωσα τα κύματα. Για την ακρίβεια, σκέφτηκα τη λέξη
«κύματα». Κύματα μέσα στα κύματα και οπ! οι πατούσες
μου απελευθερώθηκαν απ’ τις στραβοβαλμένες σαγιονάρες
μου και τα δάχτυλα των ποδιών μου σάλεψαν σαν κεραίες
σαλιγκαριού στον αρμυρό αέρα. Κύματα παντού κι εγώ
μόνο κύματα. Χωρίς να το πολυκαταλάβω, κατέστρωνα ήδη
τον κατάλογο: κύματα από φως, κύματα από θαλασσινό
νερό, κυματισμός του αέρα. Και στη μέση τους, κύματα
από οργανική ζωή, όλα, σκέψεις, ορμόνες, αίμα, έρχονται
και φεύγουν κατά κύματα. Κι οι αισθήσεις κολυμπούν στα
κύματα, καθώς κύματα χτυπούν στα αισθητήρια όργανά
μας γεννώντας ηλεκτρικά κύματα στα αισθητήρια νεύρα
μας.
Η ακτογραμμή της Λούτσας είναι ιδιαίτερα φιλόξενη
για τον καλοκαιρινό περιπατητή, αλλά δεν είναι και για
χόρταση. Κάποιος θα μπει αργά ή γρήγορα στο κάδρο,
σαν τον πρώτο διαδηλωτή πικετοφορίας με αίτημα
«όλοι έχουμε δικαίωμα στο καλοκαίρι». Έτσι, σύντομα
χρειάστηκε να ξαναφορέσω τις σαγιονάρες μου και να
κοιτάξω την ώρα στο κινητό μου. Φεύγοντας, θυμήθηκα
τις δύο βασικές ιδιότητες της θάλασσας που καθιστούν
εφικτή μια θεωρία των κυμάτων: το νερό είναι (σχεδόν)
ασυμπίεστο και το νερό ρέει (σχεδόν) χωρίς τριβές.
Κάποιοι είπαν το νερό «παράλογο υγρό» αδυνατώντας

να πιστέψουν πόσο πολύ προσφέρεται για τη διατύπωση
μιας (σχεδόν) αλάνθαστης θεωρίας των κυμάτων. Το
θαλασσινό κύμα πράγματι μπορεί να διαβαίνει χωρίς να
δημιουργεί δίνες και ρουφήχτρες. Ελεύθερο από εγγενή
ελαττώματα, το νερό έχει τη δύναμη να καθρεφτίζει
τις συνθήκες στις οποίες πάλλεται. Αίφνης, το κύμα
μάς μιλά για το βάθος της θάλασσας. Η συμπεριφορά
του εξαρτάται από το βυθό. Κάθε σημείο ενός κύματος
διαγράφει κύκλους, με κέντρο το σημείο της θεωρητικής
ισορροπίας των νερών. Η ακτίνα κάθε κύκλου ισούται με
reky, όπου r είναι το εύρος του κύματος στην επιφάνεια
της θάλασσας και –y είναι το βάθος των νερών κάτω από
την κυματώδη επιφάνεια. Δες ότι η ακτίνα των κύκλων
μειώνεται (εκθετικά), καθώς το βάθος της θάλασσας
αυξάνεται. Έτσι, ακόμα και στις πιο τρικυμιώδεις
θάλασσες, το νερό κάτω από την επιφάνεια μπορεί να
παραμένει ήρεμο. Όσο πιο βαθιά είναι μια θάλασσα, τόσο
περισσότερο μπορεί να περιφρουρήσει την ηρεμία του
εσωτερικού της από τους περαστικούς βοριάδες.
Καθώς οι υπόλοιποι βυθίζονται στο μεσημεριανό
τους ύπνο, ξαναβρίσκω κάτι παλιοκαιρισμένα βιβλία
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υδροδυναμικής που κοιμούνται
δεκαετίες τώρα ανάμεσα στον
«Θησαυρό των Γνώσεων» και
την «Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους» του Κωνσταντίνου
Παπαρρηγόπουλου. Ναι, στη
βαθιά θάλασσα η ταχύτητα των
κυμάτων εξαρτάται μονάχα
από την τετραγωνική ρίζα του
εύρους τους. Αλλά τι εννοούμε
όταν λέμε «βαθιά θάλασσα»;
Η θάλασσα θεωρείται «βαθιά»
μόνο σε σχέση με το κύμα που
την ρυτιδώνει. Η απλή σχέση
ανάμεσα στο βυθό και στο κύμα
αρχίζει να διαταράσσεται όταν
το βάθος της θάλασσας γίνεται
μικρότερο από το τέταρτο του εύρους των κυμάτων. Η
ρηχότερη θάλασσα ασκεί μια εσωτερική έλξη στα κύματα
έτσι ώστε να επιβραδύνουν τη φόρα τους. Όταν πια δεν
μπορεί να διασφαλίσει την ηρεμία του, ο βυθός βγαίνει
στο μπαλκόνι του και διαμαρτύρεται για τη διατάραξη
της κοινής ησυχίας.
Μέσα στην ταραγμένη ησυχία του μεσημεριού (από
σκύλους και μηχανάκια), παρακολουθώ τις δραματικές
συνέπειες που έχει το φρενάρισμα των κυμάτων στις
θεωρητικές ακτές. Καθώς η υδάτινη μάζα αναγκάζεται
να επιβραδύνει, αναζητά κάπου να εναποθέσει την
ενέργεια που μάζεψε στο δρόμο της. Όταν το ύψος των
κυμάτων της ακτής υπερβεί το 1/7 του εύρους τους, τα
κύματα εκρήγνυνται. Η γλυπτική του ανέμου στο νερό
καταλήγει σε αιχμηρά θραύσματα πάνω στην αμετακίνητη
ρηχότητα.
Τι να κάνει λοιπόν ο κωπηλάτης όταν βρεθεί μέσα στα
κύματα; Να σπεύσει στην ακτή όπου ο άνεμος εξασθενεί
και τα κύματα κοπάζουν ή να στραφεί στα βαθειά όπου
τα κύματα κυλούν πιο αρμονικά και προβλέψιμα; Εδώ, η
υδροδυναμική δεν μπορεί πια να βοηθήσει. Θυμίζει στον
κωπηλάτη ότι τα κύματα αλλάζουν σχήμα ανάλογα με το
βάθος των νερών αλλά σκάνε στα ρηχά ανάλογα με το
ύψος τους. Ύστερα, τον αφήνει μόνο με μια τελευταία
συμβουλή: όσο ταχύτερα κωπηλατείς, τόσο ταχύτερα θα
κουραστείς. Το έργο που απαιτείται είναι ανάλογο με την
ταχύτητα της βάρκας στον κύβο. Μην τα βάζεις με την
τριβή των κυμάτων. Μη πας γυρεύοντας.
Κοιτώ απ’ το παραθυράκι του μπάνιου. Η θάλασσα
πήρε ένα χρώμα πιο βαθύ, λες και χόρτασε το φως
του μεσημεριού. Κοντεύει τέσσερεις. Τα κύματα
τρέχουν πάντοτε προς τις ακτές. Εκεί όπου το βάθος
της θάλασσας μειώνεται σταδιακά, στην αμμουδιά, ο
αφρός από τις εκρήξεις είναι αραιότερος. Εκεί όπου τα
κύματα αναγκάζονται να προσκρούσουν σ’ έναν απότομο
κυματοθραύστη, ο αφρός είναι άφθονος, καθώς όχι μόνο
ξοδεύεται μονομιάς όλη η ενέργεια αλλά δημιουργούνται
και νέα, αντιδραστικά κύματα που επιτίθενται στα
ερχόμενα. Ανώνυμε κωπηλάτη, αν τελικά επιλέξεις να
γυρίσεις στη στεριά, απόφυγε τα απότομα, βραχώδη

Τα κύματα τρέχουν πάντοτε προς τις ακτές.
Εκεί όπου το βάθος της θάλασσας μειώνεται
σταδιακά, στην αμμουδιά, ο αφρός από τις
εκρήξεις είναι αραιότερος. Εκεί όπου τα κύματα
αναγκάζονται να προσκρούσουν σ’ έναν απότομο
κυματοθραύστη, ο αφρός είναι άφθονος,
καθώς όχι μόνο ξοδεύεται μονομιάς όλη η ενέργεια
αλλά δημιουργούνται και νέα, αντιδραστικά
κύματα που επιτίθενται στα ερχόμενα.

μέρη. Η βία που γεννά η βία είναι συχνά ανεξέλεγκτη.
Ασφαλώς, τα κύματα δε γεννιούνται για να τρομάξουν
τον κωπηλάτη. Χωρίς τα κύματα, ο κόσμος θα ήταν
διαφορετικός. Για την ίδια τη θάλασσα, τα κύματα
δεν είναι παρά ευκαιρία βιολογικού εμπλουτισμού
και ανταλλαγής αερίων (οξυγόνου και διοξειδίου
του άνθρακα). Πολλά από τα θαλάσσια πλάσματα
εξαπλώνονται και επιβιώνουν χάρη στα κύματα. Το
πρανές της ποικιλίας τους διατηρείται έτσι σταθερό
μέχρι και σε βάθος τουλάχιστον 30 μέτρων κάτω από
την επιφάνεια. Τα κύματα λαξεύουν τους βράχους
επιτρέποντας στα μικρά θαλασσινά ζωύφια να βρουν
νέους αποικιακούς προορισμούς. Τα κύματα στρώνουν τις
αμμουδιές με άμμο του βυθού κι ύστερα τις καθαρίζουν
από τα πετραδάκια που τόσο μας ενοχλούν κάτω από την
πετσέτα.
Ανάμεσα σε όλα τα κύματα της φύσης, τα κύματα της
θάλασσας συμβολίζουν καλύτερα τον έρωτα, γιατί
χρειάζονται δύο μέσα (αέρα και νερό) για να γεννηθούν,
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γιατί αλλάζουν συνέχεια τον κόσμο αλλάζοντας τον
εαυτό τους, γιατί, αν και εξαρτώνται τόσο από τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, υπερβαίνουν τη νομοτέλεια
μέσα από την ένταση.
Ο άνεμος δεν καταφέρνει να χαράξει με κύματα όλες τις
θάλασσες παρά μονάχα αυτές που είναι ήδη σγουρές από
έναν ελαφρύ κυματισμό. Το θαλασσινό νερό δεν αφήνεται
παθητικά στον αόρατο τριποδισμό. Και δεν αντιδρά με
ομοιόμορφα κύματα.
Η απειρία των σχημάτων και των συμπεριφορών των
θαλασσινών κυμάτων μάς δίνει ίσως μια ιδέα για
την αντίστοιχη απειρία των οργανικών αλλά και των
διανοητικών κυματισμών που συντελούνται μέσα μας.
Κατά τις τέσσερεις και μισή, τα κύματα αρχίζουν
να αραιώνουν. Η θάλασσα δεν είναι πια «πλήρως
ανεπτυγμένη», όπως λένε μεταξύ τους οι ωκεανολόγοι.
Η θαλασσινή ζωή πήρε ό,τι μπορούσε και σήμερα από
τον εξωτερικό κόσμο. Ώρα να ξαναγυρίσει στη σκοτεινή
της εσωστρέφεια. Άλλωστε ο Νότιος Ευβοϊκός δεν είναι
Νότιος Ινδικός, εκεί που οι άνεμοι σταθερής ισχύος
γεννούν τα ψηλότερα κύματα του κόσμου (μέσο ύψος 7
μέτρα, άρα μέγιστο 14). Στην ακτογραμμή της Λούτσας,
οι κολυμβητές και οι κωπηλάτες δεν αντιμετώπισαν ούτε
στις βαθύτερες φοβίες τους τα αφηρημένα προβλήματα
της θεωρίας των κυμάτων.
Πήγε πέντε. Βάζω νερό, ζάχαρη και καφέ στο φλιτζάνι
μου (και δυο σταγόνες γάλα). Κι αν δεν είχα περάσει
το μεσημέρι μου διαβάζοντας τα παλιά μου βιβλία, θα
μπορούσα να συναντήσω τη σημασία των κυμάτων σ’
αυτό το άσπρο φλιτζάνι καθώς βάζω στην πρίζα τον
ηλεκτροκίνητο αναδευτήρα κι ύστερα πατώ το κουμπί
του. Χάρη στα τεχνητά κύματα που δημιουργώ, θα έχω
σύντομα τον απογευματινό μου καφέ.

εννιά βιβλία που θα’πρεπε...
προτείνει ο Φώτης Βλαστός

Από τα 9 βιβλία, το δεύτερο

Robert Musil, Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες
Στους καιρούς που έρχονται, η λέξη «πεπρωμένο»
ενδέχεται να αποκτήσει στατιστικό νόημα.

«

Μ

η μας το πεις, δείξ’ το μας» προτρέπουν τα
σημερινά εγχειρίδια δημιουργικής γραφής. Ο
κόσμος στις αρχές του 21ου αιώνα δεν είναι ο ίδιος
με αυτόν των αρχών του 20ου. Ό,τι υπέστη η ζωγραφική
από τη φωτογραφία, υπέστη και το μυθιστόρημα από
τον κινηματογράφο. Το παλιό μυθιστόρημα-ποταμός,
όπου το μελάνι του συγγραφέα συνόψιζε βιβλιοθήκες
ολόκληρες, έδωσε (όχι χωρίς αντίσταση) τη θέση του στις
σύντομες, δραστικές ιστορίες, ενίοτε και χωρίς αφηγητή.
Η αδιατάρακτη παράθεση γεγονότων και σκέψεων εν σειρά
παραχώρησε τη θέση της στην αποσπασματικότητα. Οι
μακροσκελείς ιδεολογικές συζητήσεις μεταξύ των ηρώων
(βλ. το «Μαγικό Βουνό» του Τ. Μαν) περιλήφθηκαν στη
λίστα των σύγχρονων αλλεργιογόνων.
Τον καιρό που συνέβαιναν αυτά, στο επίκεντρο των
γεγονότων, στη γερμανόφωνη Ευρώπη, ένας συγγραφέας
αποφάσιζε να μπει και να κατοικήσει μέσα στο έργο του.
Η απόφασή του ισοδυναμούσε με κοινωνική και οικονομική
αυτοκτονία, καθώς απεμπολούσε τη δυνατότητά του να
γίνει εύληπτος, χρήσιμος και διάσημος, αν και είχε ήδη τα
σχετικά εχέγγυα: ήταν γνωστός από τα πρώτα του βιβλία,
τα θεατρικά του έργα και τα άρθρα του στο Berlin Literary
Journal. Ο Robert Musil άρχισε να γράφει τον «Άνθρωπο
χωρίς ιδιότητες» στα 1921 και πέρασε τα 21 τελευταία
χρόνια της ζωής του μέσα στο κείμενο: έγραφε σχεδόν
καθημερινά, λες και αναζητούσε μια διέξοδο (για όσα
συνέβαιναν γύρω του) μέσα και όχι πέρα απ’ αυτό. Μακρινό
ισοδύναμο μιας σωκρατικής αυταπάρνησης; Φυγή μέσα στην
εμμονή μιας «έλλογης ποίησης», όπως ο ίδιος ονόμαζε το
ύφος του; Εκδίκηση ενός πεφωτισμένου νου για όσα μικρά
και δυσάρεστα αποτελούσαν την πραγματικότητα του
καιρού του; Το μόνο που μας απέμεινε είναι το ίδιο το έργο:
απέραντο, ακατάληκτο και ανεδαφικό.
Ο Musil δεν ήθελε να έχει τη μεταθανάτια τύχη του Rilke,
για τον οποίο έγραφε ότι το έργο του «έχει μεταβληθεί
σε καλοψημένο, γλυκόπιοτο λικέρ για μεσόκοπες κυρίες».
Ο Rilke προσφερόταν για χωνευτικό λόγω της μορφής των
έργων του: σύντομα, ευαίσθητα και στοχαστικά. Ο Musil
πήρε τον άλλο δρόμο: ονειρεύτηκε και πραγματοποίησε ένα
έργο α-διάβατο, όπου η κοινωνία του καιρού του (η ΑυστροΟυγγαρία του Φραγκίσκου Ιωσήφ) και μαζί της όλη η Ευρώπη
βυθίζονται στο όξινο υγρό μιας απελπισμένης ειρωνείας:
πού πάτε, ω Δημοκρατίες του κώλου, όταν δεν έχετε επιλύσει
το πρόβλημα του δομικού συστατικού σας, του Πολίτη; Ποια
πόζα μπορεί να διασώσει στην επετειακή φωτογραφία τον
Μεγάλο Υπεύθυνο, όταν η ίδια η Ευθύνη δεν είναι ακόμα παρά
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ένα φιλοσοφικό ζητούμενο της κοινωνίας όπου άρχει; «Μόνο
οι άνθρωποι που δεν επιδίδονται σε κοινωφελή έργα φαίνεται
ότι μπορεί να διατηρήσουν κάποια καλοσύνη μέσα τους»
σκέφτεται ανάμεσα σε τόσα άλλα ο Ούλριχ, ο «άνθρωπος
χωρίς ιδιότητες», προσωπείο του ίδιου του συγγραφέα (πώς
αλλιώς;). Μήπως θα’ πρεπε να ξεκινήσουμε την αναζήτηση
του νοήματος από τη βασική διαπίστωση ότι κάτι τέτοιο δεν
φαίνεται να υπάρχει, ούτε μέσα μας αλλά ούτε και γύρω μας;
Ο Ούλριχ διεκδικεί την ελευθερία να παρατηρεί, ένα
επώδυνο guarda e passa, καθώς βλέπει τις σκέψεις
του να μεταβάλλονται όπως τα πελαγίσια κύματα ένα
καλοκαιριάτικο μεσημέρι. «Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι
χωρίς ιδιότητες στις μέρες μας… Ό,τι σκέφτονται εξαρτάται
πάντοτε από κάποια πιθανή συγκυρία, τίποτε δεν είναι γι’
αυτούς αυτό καθαυτό. Οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει, ρέει,
είναι μέρος ενός όλου, μιας απειρίας όλων που προφανώς
συνιστούν ένα υπερόλον, για το οποίο κανείς δεν γνωρίζει
τίποτε». Ο πλατωνίζων υπαινιγμός του υπερόλου φωταγωγεί
τις τελευταίες σελίδες, καθώς ο κεντρικός ήρωας βιώνει
την πνευματική του ομοιότητα με την αδελφή του, ένα
θηλυκό alter ego που ανακαλύπτει μετά το θάνατο του
πατέρα του. Όμως οι σελίδες αυτές είναι μόνο κατά σύμβαση
οι τελευταίες, καθώς ο θάνατος πρόλαβε τον συγγραφέα
στη μπανιέρα του, στις 15 Απριλίου του 1942, στα εξήντα
και κάτι. Το CD-ROM που συνοδεύει τη γερμανική έκδοση
του μυθιστορήματος με τα αλλεπάλληλα προσχέδια για τη
συνέχειά του δεν προϊδεάζει για την πιθανή στροφή που
μπορεί να έπαιρνε αργότερα. Ο θάνατος λοιπόν…
Αν και «άνθρωπος χωρίς ιδιότητες», ο Ούλριχ είναι
πτυχιούχος, καλλιεργημένος, εμφανίσιμος, ερωτικά ενεργός,
αστός, κοντολογίς κάποιος που θα μπορούσε να είναι
«άνθρωπος της καλής κοινωνίας». Ο κύκλος του περιέχει
αριστοκράτες, στρατιωτικούς, τραπεζίτες, συζύγους
μεγαλοαστών, αλλά και προλετάριους μέχρι και ένα
μελλοθάνατο δολοφόνο μιας γυναίκας ελαφρών ηθών. Οι
κοινοί τόποι του ανθρωπισμού, της προόδου, του σεβασμού
στη παράδοση και της ευτυχίας φαίνεται να διαφεύγουν απ’
όλους καθώς πορεύονται (εξημμένοι και ανίδεοι) προς ό,τι
τους φαίνεται περιστασιακά ωφέλιμο ή επιτρεπτό.
Ο Ούλριχ δεν ζητά ούτε την ειρήνη, ούτε τη φώτιση.
Εθισμένος στη σκέψη, ο μαθηματικός Ούλριχ αναζητά την
αλήθεια. Απογοητεύεται. Ο «Άνθρωπος χωρίς ιδιότητες»
δεν είναι ύμνος στον σολιψισμό. Είναι τοιχογραφία της
εσωτερικής ζωής ενός σύγχρονου διανοούμενου. Καθώς η
τεχνοκρατική κοινωνία μεταμορφώνεται μεταμορφώνοντας
τα μέλη της, υπάρχει ένας τρόπος σκέψης που μπορεί
(ακόμα) να κοιτάζει από ορισμένο ύψος (βάθος) τα
φαινόμενα, σκέψη που μπορεί να καταλήγει και σε μη
προαποφασισμένα συμπεράσματα: «μόνο οι δολοφόνοι
μπορούν σήμερα να ισχυρίζονται ότι επιβουλεύονται τις
ζωές άλλων ανθρώπων χωρίς τη βοήθεια της φιλοσοφίας».
Ας συγχωρήσουμε την απόφαση του Musil να μας αφήσει
ένα μυθιστόρημα που παραβιάζει κατάφορα πολλές από τις
προγραμματικές αρχές της μυθιστοριογραφίας. Ήταν το σπίτι
του και το ’θελε ευρύχωρο και αυθεντικό. Ας συγχωρήσουμε
και τους εαυτούς μας που μάλλον δε θα τελειώσουμε ποτέ
την ανάγνωσή του. Άλλωστε, δεν πεθάναμε ακόμα…

Το έχεις διπλό;
συλλέγει ο Fool Back

Ό

λα ξεκίνησαν από την οσμή του. Στιλπνό, γυαλιστερό,
φρέσκο. Ήταν πια σαράντα ετών, αλλά ήταν
φανταχτερό και θελκτικό όπως στην πρώτη του νιότη.
Με καλούσε να το κοιτάξω με λεπτομέρεια, να ανατρέξω στις
μνήμες, τις αναμνήσεις. Να το αγγίξω, να το χαϊδέψω. Να
κολλήσω την μύτη μου πάνω του και να προσπαθήσω να το
ρουφήξω, ώσπου να με καταπιεί και να με στείλει εκεί που
ανήκω. Σ’ ένα ταξίδι στο παρελθόν. Το δικό μου και το δικό
του. Ένα παρελθόν που δεν υπήρξε κοινό ενδεχομένως, αλλά
το βίωσα σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, μερικές φορές και δια
αυτού του φανταστικού μέσου.
Άλλοτε στην αυλή του δημοτικού σχολείου, όπου τόσο
απρόθυμα κάθε πρωί σερνόμουν. Άλλοτε στις πλατείες της
γειτονιάς ή του χωριού μου, όπου με χαρά με υποδέχονταν
μετά τα βαριεστημένα σχολικά πρωινά. Άλλοτε, τέλος, στο
σαλόνι του σπιτιού ή στο παιδικό μου δωμάτιο, με τη φωνή της
μαμάς, σαν αχώνευτος διαιτητής, να «σφυρίζει»: «Όχι μπάλα
μέσα στο σπίτι!». Όλα αυτά τα μέρη γίνονταν «θέατρα» των
παραστάσεών μου. Εκεί περίμενα το χτύπημα του κουδουνιού
να με λυτρώσει από τις λέξεις της καρτέλας και το «τόπι του
Μίμη και της Άννας»* να περάσει στα δικά μου πόδια, στους
μνημειώδεις καθημερινούς τελικούς της 5ης με την 6η. Εκεί
έστηνα τα μεγάλα ματς του μουντιάλ και υποδυόμουν τους
ήρωές μου. Εκεί έγδερνα τα γόνατά μου, έβλεπα για πρώτη
φορά το αίμα μου και αντιλαμβανόμουν το λόγο της ύπαρξής
του. Ναι! Για να αποδεικνύει πως ήμουν κι εγώ μέλος της
μάχης… Του τελικού!
Ότι είχα δικαιωματικά μερίδιο στα ξέφρενα ποδοβολητά,
στους πανηγυρισμούς, μα κυρίως στο κλάμα. Στην
απογοήτευση και την οργή. Γιατί καλή η νίκη, αλλά διαρκεί
λίγο. Η απογοήτευση, η πίκρα, η χαμένη ευκαιρία, αυτά πάντα
με συγκινούσαν περισσότερο. Από κει μάλλον και η αγάπη μου
στους τερματοφύλακες. Από κει η λόξα μου με τις διάφορες
«σταχτοπούτες» των τελικών και η εμμονή μου με τα outsider
και τις «μικρές» ομάδες.
Έπεσε στα χέρια μου το καλοκαίρι του 1986. Μέρες
μουντιάλ και τότε, όπως και σήμερα. Ήταν κάποιου άλλου,
το είχε ξεχάσει, το είχε παρατήσει, δεν ξέρω. Ποτέ δεν με
απασχόλησε. Δεν θυμάμαι καν την πρώτη μας «γνωριμία», το
πρώτο ραντεβού. Περίεργο για μεγάλους έρωτες. Θυμάμαι,
όμως, τις χάρτινες σελίδες του μισοσυμπληρωμένες, σκόρπια
διακοσμημένες με μυστακοφόρους με χρωματιστές φανέλες.
Με συνάρπασε και έδωσε μορφή στο πρόσωπό μου. Έπαψα να
είμαι ένα παιδί από τους Αμπελοκήπους, έγινα ο Ντουκαντάμ,
ο Λιτμπάρσκι (κι ας σιχαινόμουν τους Γερμανούς), ο Σόκρατες,
ο Πόλστερ (όχι, τους Αυστριακούς δεν τους σιχαινόμουν), ο
Ντασάεφ... Τον λάτρευα τον Ντασάεφ!

21

εκβάτανα

Κάθε φορά που κλωτσούσα το στραβοπατικωμένο κουτάκι κόκα
κόλα, κάθε φορά που έκανα μπλονζόν για να αποκρούσω το
ξεμαλλιασμένο μπαλάκι του τένις, κάθε φορά που έκανα τάκλιν
στα τρυφερά πόδια των συμμαθητών μου, κάθε φορά που
δοκίμαζα να ξεπατικώσω το βολ πλανέ του Φαν Μπάστεν και
το ανάποδο ψαλίδι του Πελέ, ήμουν ο Χέλμουτ (Ντουκαντάμ)
ή ο Πιερ (Λιτμπάρσκι), ο Ζμπιγκνιεβ (Μπόνιεκ) ή ο Λακχτάρ. Ο
Μπελουμί, ντε**!
Πριν λίγες μέρες, ξανάπιασα το άλμπουμ στα χέρια μου.
Συνόδευε μια εφημερίδα. Σε πολυτελή, ιλουστρασιόν έκδοση
δεν έμοιαζε και πολύ με το πρωτότυπο, που τυχαία είχε βρεθεί
στην αγκαλιά μου 24 χρόνια πριν. Εκτός από κάτι. Τη μυρωδιά
από τα χαρτάκια! Αυτή που ήταν σαν απαραίτητη μουσική
(ή μήπως οσφρητική) υπόκρουση, κάθε φορά που έσκιζα
αδηφάγα ένα ακόμα φακελάκι. Αυτή που με κυρίευε και έκανε
ιεροτελεστία την επικόλληση των πορτραίτων, στον καμβά
τους. Αυτή η ίδια μυρωδιά από τα χαρτάκια, κλεισμένη σ’ ένα
ανατυπωμένο άλμπουμ συλλογής αυτοκόλλητων. Σαν σεντούκι
παλιού θησαυρού έμοιαζε. Ξεπήδησαν μπροστά μου παλιοί
συμμαθητές, παιδικά άγχη, «μεγάλοι αγώνες» και δάκρυα.
Βούρκωσα, χάθηκα, πέθανα, αναστήθηκα και ξαναπέθανα.
Υπερβολές. Πράγματι, αλλά οι θρησκευόμενοι (με εισαγωγικά ή
όχι) ίσως να με «νιώθουν».
Θυμήθηκα το καινούριο ποδοσφαιρικό τραγούδι των
Locomondo. Το πληκτρολόγησα στο youtube, το έβαλα να
παίζει και προσπάθησα να συνθέσω τις αισθήσεις μου. Να κάνω
τα βιώματά μου παρόν. Σκεφτόμουν γιατί έχω πάνω από 15
χρόνια να πάρω αντίστοιχο άλμπουμ; Γιατί έπαψε η ανάγκη να
ταξιδεύω έτσι; Να ήταν η σοβαροφάνεια της μετεφηβείας ή η
έλλειψη «συναδέλφων» συλλεκτών; Να ήταν τα κομπιούτερ και
οι τηλεοράσεις που είχαν καταργήσει τις ονειρώξεις μου; Να
ήταν χίλιες δυο άλλες δικαιολογίες που θα σκαρφιζόμουν για
να μην παραδεχτώ την ήττα μου;
Κοίταξα γύρω μου, στο μονίμως ακατάστατο γραφείο
που πλέον είναι ο τόπος που σχεδιάζω τα μεγάλα ματς,
ονειρεύομαι τις μεγάλες χαρές και βιώνω τις μεγάλες
ήττες. Εντάξει, κάπου κάπου, όταν μένει χρόνος, δουλεύω
κιόλας. Λίγο. Αναζήτησα, λοιπόν, ένα τσίγκινο κουτάκι
αναψυκτικού, ένα ξεμαλλιασμένο μπαλάκι του τένις, κάτι.
Σιγή και απόγνωση. Μόνο χαρτιά, φάκελοι και ένας φραπές
να ιδρώνει για συμπαράσταση. Πλέον έχω δερμάτινη μπάλα,
«επαγγελματική», όπως τις λέγαμε τότε. Έχω την πολυτέλεια
να αναπαριστώ με μεγαλύτερη αληθοφάνεια τα μεγάλα ματς
της φαντασίας μου. Έχω άλλους «βλαμμένους», σαν και του
λόγου μου, να με βοηθούν. Τι λείπει λοιπόν;
Την απάντηση θα την αναζητήσω και πάλι φέτος, στο μπαλκόνι
της οικογενειακής εστίας. Καθισμένος σε καρέκλα σκηνοθέτη,
καταβρέχοντας τα μάρμαρα και τα πόδια με το λάστιχο,
καταναλώνοντας λιχουδιές που δε βοηθούν τη φόρμα μου, μα
κυρίως βλέποντας μουντιάλ, μυρίζοντας τα νυχτολούλουδα
και ακούγοντας οτιδήποτε άλλο πλην των τραγικών
μεταδόσεων της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης
Υ.Γ. Εντάξει, το παραδέχομαι. Αγόρασα φακελάκια και
προμηθεύτηκα το άλμπουμ. Μήπως έχεις διπλό το 256;
* Από το παλιό (1955;) «αλφαβητάριο» της Α’ Δημοτικού.
** «Δεκάρι» της Εθνικής Αλγερίας τη δεκαετία του ’70 και
του ’80, Προφήτης του Ζινεντίν Ζιντάν.

Το φωτεινό μονοπάτι του Μουντιάλ
αφηγήται ο Γιώργος Χειλάς

13 Ιουλίου 1930, Ουρουγουάη. Ο διαιτητής Ντομίνγκο
Λομπάρντι σφυρίζει την έναρξη του αγώνα ΓαλλίαΜεξικό. Στο 19ο λεπτό ο Γάλλος Λοράν ανοίγει το σκορ
και γίνεται ο πρώτος παίκτης που θα σκοράρει στο
παγκόσμιο κύπελλο. Τελικά οι Γάλλοι θα επικρατήσουν
4-1. Η ιστορία αρχίζει να γράφεται... O Λοράν ήταν
εργάτης στα εργοστάσια της Πεζώ και παίκτης της
Σοσώ, την εποχή που η ιστορία τον περίμενε στο
Μοντεβιδέο. Το γκολ αυτό ήταν το πρώτο από τα δύο
που σημείωσε με την Εθνική της χώρας του, παρά τη
συμμετοχή του σε 10 παιχνίδια. Σ’ εκείνο το πρώτο
Μουντιάλ, η Εθνική Γαλλίας αποκλείστηκε από τον
πρώτο γύρο και ο Λοράντ εγκατέλειψε το γήπεδο
στο τρίτο παιχνίδι, τραυματίας. Η καριέρα του στο
γαλλικό πρωτάθλημα υπήρξε μέτρια. Στη διάρκεια του
δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, συνελήφθη από τους
Γερμανούς και κρατήθηκε αιχμάλωτος για 3 χρόνια.
Μετά την απελευθέρωση, προσπάθησε να κερδίσει
το ψωμί του προπονώντας μικρά σωματεία. Όμως, η
μοίρα του χρωστούσε κάτι ακόμα. Ο Λοράν ήταν ο
μόνος επιζών από την ομάδα του ’30 που είδε την
Εθνική Γαλλίας να σηκώνει το κύπελλο στην πατρίδα
της, 68 χρόνια αργότερα, στα 1998. Πέθανε 7 χρόνια
αργότερα, στο σπίτι του, στη Μπεζανσόν, σε ηλικία
97 ετών. Ο Λουσιέν Λοράν ήταν ο πρώτος από μια
σειρά αθλητών που περπάτησαν πάνω στο φωτεινό
μονοπάτι της διαιώνισης χάρη στο ποδόσφαιρο και
στην παγκόσμια δημοφιλία που εξασφαλίζει για
ορισμένους από τους
παίκτες του.

Ο Λουσιέν Λοράν, λίγο
πριν μπει
στην ιστορία
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ο ποδόσφαιρο έκανε την πρώτη παγκόσμια εμφάνισή
του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο,
αλλά οι πρώτοι αγώνες δεν κίνησαν το μαζικό
ενδιαφέρον. Το 1921, ένας συμπατριώτης του Λουσιέν
Λοράν, ο Ζιλ Ριμέ εκλέγεται πρόεδρος της FIFΑ και
ονειρεύεται ο πλανήτης να ανακαλύψει το είδωλό του σε
μία ποδοσφαιρική μπάλα, θέλει να κάνει τη γλώσσα του
ποδοσφαίρου μια πλανητική κοινή. Έξι χρόνια αργότερα,
υπό την εποπτεία του Ριμέ, μια 5μελής επιτροπή σχεδιάζει
τη δημιουργία του Πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι
διαφωνίες ήσαν και πολλές και πολύμηνες. Κοντολογίς,
έπρεπε το ποδόσφαιρο να παραμείνει υπόθεση της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ή να αυτονομηθεί στα
πλαίσια της FIFΑ; Έπρεπε το Μουντιάλ να παραμείνει
υπόθεση των «ερασιτεχνών» αθλητών ή να απευθυνθεί
στους «επαγγελματίες»; Ένας Γάλλος (κι άλλος Γάλλος;),
o Ανρί Ντελωνέ, πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, δείχνει το δρόμο: «το παγκόσμιο
ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένο στα
πλαίσια του διεθνούς Ολυμπισμού». Η Ουρουγουάη είναι
η χώρα στην οποία αποφασίζεται να διοργανωθούν οι
πρώτοι αγώνες, παρά τις αντιρρήσεις πολλών ευρωπαϊκών
χωρών, οι οποίες απείλησαν με αποχή. Το ταξίδι μέχρι εκεί
ήταν πολυήμερο και τα έξοδα δυσβάστακτα για τις νεαρές
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών.
Όμως, η Ουρουγουάη γιόρταζε τα 100χρονα του ελεύθερου
βίου της και η περίσταση φάνηκε πρώτης τάξεως. Εξάλλου,
η Ουρουγουάη δεν είχε αποδείξει πόσο δημοφιλές μπορεί
να γίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συντρίβοντας
τους αντιπάλους της στους Ολυμπιακούς του 1924; Τι κι αν
οι Ολυμπιακοί αγώνες φτιάχτηκαν για τους ερασιτέχνες…
Οι 60.000 θεατές που παρακολούθησαν τον τελικό του 1924
ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Ελβετία απέδειξαν ότι οι
φίλαθλοι δεν ενδιαφέρονται για το βιβλιάριο καταθέσεων
των παικτών, αλλά μόνο για το συναρπαστικό θέαμα.
Ο Γάλλος δικηγόρος Ζιλ Ριμέ υπήρξε ο μακροβιότερος
πρόεδρος της FIFA, όμως πέρασε στην ιστορία χάρη
στο ομώνυμο τρόπαιο που φιλοτεχνήθηκε από τον
Γάλλο (τέταρτος αυτός) Αμπέλ Λαφλέρ. Το τρόπαιο

Ο Πίκλς αποθανατίζεται
Ο Μαραντόνα, ο Σίλτον
και το χέρι του Θεού

Στις 22 Ιουνίου του 1986, στο στάδιο των Αζτέκων
του Μέξικο Σίτυ, η Αργεντινή αντιμετώπιζε
την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Ο
κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα.
Μονομαχούσαν δυο χώρες που μόλις 4 χρόνια πριν
είχαν εμπλακεί σε πολεμικές συγκρούσεις για τα
νησιά Φόκλαντ.

δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα ακριβό, ούτε ιδιαίτερα
ωραίο (περιείχε χρυσό 18 καρατιών, ημιπολύτιμους
λίθους και μια βάση από μαλαχίτη). Όμως στοίχειωσε
τον ύπνο πολλών εκατοντάδων ποδοσφαιριστών και
εκατομμυρίων ποδοσφαιροφίλων επί πολλές δεκαετίες.
Αν και βαφτίστηκε Νίκη, το τρόπαιο πήρε στη πορεία
των Μουντιάλ το όνομα του πρώτου προέδρου της FIFA.
Την Κυριακή 20 Μαρτίου του 1966, το θρυλικό τρόπαιο
κλάπηκε στο Λονδίνο. Ό,τι ακολούθησε εκτόξευσε τη
φήμη του στις διαστάσεις του ιερού δισκοπότηρου
Γκράαλ: μυστικά τηλεφωνήματα, απόκρυφοι τραπεζικοί
λογαριασμοί, η Σκότλαντ Γιάρντ, ομιχλώδη λονδρέζικα
πάρκα, ένα λαγωνικό που μυρίζει (ο Πικλς) και…ιδού,
το τρόπαιο τυλιγμένο σε εφημερίδα! Νέες έρευνες,
ασφάλειες, ύποπτοι, άλλοθι και…ιδού το κύπελλο στα
ιδρωμένα χέρια των Βραζιλιάνων που μόλις κέρδισαν
το Μουντιάλ του 1970, νικώντας στον τελικό την Ιταλία.
Οι Βραζιλιάνοι το κέρδισαν (και το έχασαν) για πάντα.
Οι κακοί καραδοκούσαν. Το κόλπο που δεν πέτυχε στο
Λονδίνο, πέτυχε στη Βραζιλία, το 1983. Το κύπελλο Ζίλ
Ριμέ εξαφανίστηκε οριστικά από την ιστορία.
Στις 22 Ιουνίου του 1986, στο στάδιο των Αζτέκων του
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Μέξικο Σίτυ, η Αργεντινή αντιμετώπιζε την Αγγλία στα
προημιτελικά του Μουντιάλ. Ο κόσμος παρακολουθούσε
με κομμένη την ανάσα. Μονομαχούσαν δυο χώρες
που μόλις 4 χρόνια πριν είχαν εμπλακεί σε πολεμικές
συγκρούσεις για τα νησιά Φόκλαντ. Πριν από τον σύντομο
πόλεμο για τα νησιά, η αμοιβαία αντιπάθεια είχε ήδη
καταγραφεί στα πρακτικά του Μουντιάλ, όταν στα 1966,
ο Αργεντινός Αντόνιο Ράτιν έφτυνε το βασιλικό χαλί
του σταδίου Γουέμπλεϊ (στο Λονδίνο), παίρνοντας το
δρόμο για τα αποδυτήρια (μόλις είχε αποβληθεί, άδικα
κατά τη γνώμη του, από τον Γερμανό διαιτητή) και ο
τότε προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ο σερ Άλφ Ράμσεϋ
είχε χαρακτηρίσει τους Αργεντινούς «ζώα». Το πρώτο
ημίχρονο κύλησε μέσα σ’ έναν ελεγχόμενο εκνευρισμό.
Ο Άγγλος τερματοφύλακας Πήτερ Σίλτον έκανε μερικές
καλές αποκρούσεις. Έξι λεπτά μετά την έναρξη του
δευτέρου ημιχρόνου, ο Ντιέγκο Μαραντόνα έκανε μια
παράφορη κούρσα χωρίς τη μπάλλα, «βλέποντας» ότι η
μακρινή σέντρα του Χόρχε Βαλντάνο δεν θα σταματούσε
στα κεφάλια των Άγγλων αμυντικών. Μόνος, στο ύψος
του πέναλτυ, ο μικρόσωμος (1.65 μέτρα) Αργεντίνος
πρόλαβε τη μπάλα πριν από τον υψηλόσωμο (1.85)
Άγγλο τερματοφύλακα. Χτύπησε δυνατά τη μπάλα με την
αριστερή του γροθιά, εκείνη κατέληξε στα δίχτυα και
ο Τυνήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νασσέρ κατακύρωσε το
γκολ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μαραντόνα σημείωσε
το σημαντικότερο γκολ του 20ου αιώνα, που προήλθε από
ατομική ενέργεια. Είχε ντριπλάρει πέντε Άγγλους παίκτες
και τον τερματοφύλακα. Μετά τον αγώνα, ο Μαραντόνα
έμπαινε στην ιστορία των Μουντιάλ δηλώνοντας ότι
έβαλε το πρώτο γκολ «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα
και λίγο με το χέρι του Θεού». Στο φωτεινό μονοπάτι του
Μουντιάλ, οι σκιές είναι καμιά φορά μακριές.

Η σωτηρία της πατρίδας
συμπεραίνει ο Βαγγέλης Κατσιφός

Έχουμε πόλεμο… μην το γελάς, μωρό μου.
Ανακωχή, Μουσικές Ταξιαρχίες

Δ

εν μπορώ να πω πολλά πράγματα για την περίοδο της
δικτατορίας στην Ελλάδα. Πήγαινα στο δημοτικό και
δεν μπορούσα να έχω άποψη για το βιοτικό επίπεδο
του λαού. Εγώ ό,τι χρειαζόμουν το είχα, ή τουλάχιστον
έτσι νόμιζα. Εκείνο που με στενοχωρούσε όμως ήταν το ότι
συνέχεια διέκοπταν τα κινούμενα σχέδια που έβλεπα στην
τηλεόραση, για να μιλήσει ένας αντιπαθής τύπος με μουστάκι
που δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Θυμάμαι αμυδρά ότι έλεγε κάτι
πως «η Ελλάδα κινδυνεύει» και πως αυτοί βρίσκονταν εκεί
«για τη σωτηρία της πατρίδας». Κατά τα άλλα, όλα πήγαιναν
καλά. Οι γονείς μου έδειχναν να μην έχουν κανένα πρόβλημα,
στο σπίτι είχαμε άφθονο φαγητό και κάθε σαββατοκύριακο
πηγαίναμε εκδρομές. Στο σχολείο, αν εξαιρέσεις το γεγονός
ότι μας ανάγκαζαν να πηγαίνουμε στο κατηχητικό και να
εξομολογούμαστε στον παπά που ερχόταν κάθε Πέμπτη, κανείς
δεν έδειχνε να έχει πρόβλημα. Ξαφνικά, κάτι αναρχικοί, λέει,
κάνουν φασαρίες στην Αθήνα και η κυβέρνηση προσπαθεί ν’
αποκαταστήσει την τάξη. Η τάξη αποκαταστάθηκε και λίγες
μέρες μετά παρακολουθούσα, μαζί με τους γονείς μου, μια
εκπομπή με το Νίκο Μαστοράκη, που έπαιρνε συνέντευξη
από αυτούς που έκαναν φασαρίες τις προηγούμενες μέρες.
Κατηγορήθηκαν ως εχθροί της πατρίδας. Οι γονείς μου τώρα
έδειχναν φοβισμένοι και παρακολουθούσαν τηλεόραση με
πρωτόγνωρο, για μένα, ενδιαφέρον. «Να μην κοιτάς τους
άλλους τι κάνουν» μου έλεγαν. «Εσύ να κοιτάς πάντα το
συμφέρον σου και να μένεις μακριά από φασαρίες».
Μετά ήρθε ένας τύπος με παχιά φρύδια από το εξωτερικό και
πήρε τη θέση εκείνου του αντιπαθητικού με το μουστάκι. Ήρθε
γιατί οι προηγούμενοι καταστρέψανε την Ελλάδα κι αυτός
θα φρόντιζε «για τη σωτηρία της πατρίδας». Μετά ήρθε ένας
άλλος τύπος με ζιβάγκο, από το εξωτερικό κι αυτός. Ο λαός
τον εξέλεξε πρωθυπουργό «για τη σωτηρία της πατρίδας»,
που κινδύνευε από τον προηγούμενο. Μ’ αυτόν ήταν όλοι πιο
χαρούμενοι, ζούσαν καλύτερα και ο πατέρας μου αγόρασε
καινούριο αυτοκίνητο.
Κάπου εκεί, μπήκα στο πανεπιστήμιο. Έμαθα ιστορία, είδα
ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις, έμαθα πόσο κακή ήταν για
την Ελλάδα η χούντα των συνταγματαρχών και πόσα χρόνια
πήγε πίσω την πατρίδα μας. Έμαθα πόσο κακή ήταν η δεξιά,
η παράταξη εκείνου του τύπου με τα παχιά φρύδια, και πόσο
κακό είχε κάνει κι αυτή στη χώρα μας. Έμαθα ότι η γνώση
είναι δύναμη και ότι πρέπει να μην είμαστε φοβισμένοι, να
μιλάμε ελεύθερα, να λέμε τη γνώμη μας όποια κι αν είναι αυτή,
γιατί αυτό προβλέπει η «δημοκρατία» και αυτό καταργούν
οι δικτατορικές κυβερνήσεις. Έμαθα επίσης ότι πρέπει να
συμβάλλω κι εγώ στη διατήρηση της δημοκρατίας και να μην
αφήσω την πατρίδα μας να κινδυνεύσει ξανά από τέτοιου
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είδους πολιτικές. Εκείνοι οι αναρχικοί που έκαναν τότε
τις φασαρίες αποθεώθηκαν και έγιναν παράδειγμα προς
μίμηση. Αν ήμουν τότε φοιτητής, σκεφτόμουν, θα έμπαινα
κι εγώ στο Πολυτεχνείο. Θα ακολουθούσα τις συμβουλές
των γονιών μου: δεν θα κοίταζα τι κάνουν οι άλλοι και
θα κοίταζα το συμφέρον μου. Το τελευταίο όμως μέρος
της συμβουλής δεν κολλούσε: πώς θα έμενα μακριά από
φασαρίες;
Κατάλαβα, τελικά, ότι εκείνη την περίοδο, της
επταετίας, ήμασταν όλοι, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις,
πρόβατα βουτηγμένα στο φόβο και στην άγνοια.
Αποπροσανατολισμένα ανθρωπάκια που μαζεύονταν στο
σπίτι τους φοβισμένα από τις παράλογες κινδυνολογίες
για φανταστικούς εχθρούς της Ελλάδας. Υπήρχε κι άλλος
δρόμος, αυτός που μας έδειξαν οι αναρχικοί που μπήκαν
μια μέρα στο Πολυτεχνείο για να διώξουν αυτούς που
διατείνονταν ότι μας καταπιέζουν «για τη σωτηρία της
πατρίδας».
Τώρα όμως όλα πήγαιναν καλά. Είχαμε «πραγματική
δημοκρατία» με τους σοσιαλιστές να μας κυβερνάνε.
Ο κόσμος έβγαινε καμιά φορά στο δρόμο, αλλά σχεδόν
όλοι έπαιρναν αυτό που ζητούσαν. Εκείνο βέβαια που
μου φαινόταν παράξενο ήταν ότι έβλεπα συνέχεια
καινούριους ανθρώπους σε υψηλές θέσεις, οι οποίοι
όμως δεν πληρούσαν κάποια τυπικά προσόντα. «Μα πώς
έγινε αυτός λέκτορας; Δεν έχει τα προσόντα». «Ε πώς;
Παρουσίασε μεταπτυχιακό και διδακτορικό». «Και πότε
πρόλαβε; Έχει δεν έχει δυο χρόνια που πήρε το πτυχίο;
Κι εκείνος πώς διδάσκει στα ΤΕΙ; Αυτός σίγουρα δεν έχει
τίποτα». «Στα ΤΕΙ δεν χρειάζεται μεταπτυχιακό για να
διδάξεις». «Και πώς μαθαίνεις γι’ αυτές τις θέσεις;»
«Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσεις. Δημοσιεύονται, μάλλον».
Δεν είδα τίποτα να δημοσιεύεται και κανείς δεν ήταν
αρμόδιος να μου δώσει πληροφορίες. Και να κάποιοι
να βρίσκονται στο δημόσιο από το πουθενά, κάποιοι
να έρχονται από το εξωτερικό με αμφιβόλου ποιότητας
πτυχία και να παίρνουν υψηλές θέσεις στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα. Και να τα ακριβά αυτοκίνητα και οι
πολυέξοδες βραδιές στα μπουζούκια.
Και ξαφνικά, ήρθαν σκάνδαλα, εταιρείες μαϊμού και
«πάμπερς» με πεντοχίλιαρα. Οι αδιάφθοροι σοσιαλιστές
σύρθηκαν στα δικαστήρια. Ένας αχυράνθρωπος μπήκε
φυλακή, ένας υπουργός πέθανε από έμφραγμα κατά τη
διάρκεια της δίκης και όλα τελείωσαν, ούτε γάτα ούτε
ζημιά. Η «επάρατος» δεξιά όμως άρχισε πάλι να παίρνει
τα πάνω της. Κάποιοι μάλιστα άρχισαν, δειλά δειλά,
να υπερασπίζονται και τις πολιτικές της δικτατορίας.
Όχι χωρίς τη λαϊκή συναίνεση: «μια δικτατορία μάς
χρειάζεται» έλεγαν οι ανεγκέφαλοι, που αυξάνονταν
συνεχώς. Οι φοιτητές ψήφιζαν δεξιές παρατάξεις, οι
επιχειρηματίες διασκέδαζαν στα μπουζούκια και οι
εργάτες έκαναν διακοπές στη Μύκονο. Η νεολαία γινόταν
όλο και πιο απαθής. Η ευημερία όμως συνεχιζόταν κι έτσι
κανείς, εκτός καφενείου, δεν έδειχνε να νοιάζεται για
το πού οδηγεί η νέα κατάσταση που δημιουργούταν σιγά
σιγά, κανείς δεν έβλεπε τα σημάδια, η λήθη βασίλευε.
Οι γονείς μου συνέχιζαν να μου λένε «εσύ να κοιτάς το
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Προσπάθησα να φανταστώ το μέλλον μου
ακολουθώντας τη λύση που μου προτείνουν και
την απέρριψα. Δεν είναι για το συμφέρον μου,
κάποιος πάλι μας κοροϊδεύει. Αναλογίστηκα
τις ευθύνες μου και είδα ότι είναι μεγάλες,
γιατί, ενώ ποτέ δεν επωφελήθηκα από τη
νεοφιλελεύθερη λεηλασία, δεν έκανα ποτέ
τίποτα το ουσιαστικό για να τη σταματήσω.
συμφέρον σου, μακριά από φασαρίες». Το ίδιο έλεγαν και
όλοι οι άλλοι γονείς. Αυτό έκαναν και όλα τα παιδιά…
Ήρθε η δεκαετία του ’90 και, αφού τελείωσα το
στρατό, άρχισα να ψάχνω για δουλειά. Ξεκίνησα με
την αυτοπεποίθηση ότι είχα περισσότερα προσόντα
από αυτούς που έβλεπα γύρω μου σε υψηλές θέσεις και
ήμουν σίγουρος ότι ανήκει και σε μένα ένα κομμάτι
από την πίτα. Πήγα σε συνεντεύξεις, ρώτησα, έστειλα
βιογραφικά παντού, παρουσίασα προτάσεις, απάντησα
σε δεκάδες αγγελίες στην εφημερίδα. Τίποτα, δεν υπήρχε
θέση για μένα. Αλλά ούτε και για τους ανθρώπους του
κύκλου μου: οι γιατροί που ήξερα εγώ πάσχιζαν για
την ειδικότητα, ενώ άκουγα για συμφοιτητές τους που
έχουν ήδη βίλα στη Μύκονο. Οι μηχανολόγοι που ήξερα
εγώ ίδρωναν μέσα σ’ ένα γραφείο, ενώ άκουγα για
συμφοιτητές τους που τα κονομούσαν με δημόσια έργα.
Οι επαναστάτες του Πολυτεχνείου που δεν έπιασαν
πόστα στην κυβέρνηση έγιναν ξαφνικά «κορόιδα», αφού
όλα ήταν προαποφασισμένα, έλεγαν οι ανεγκέφαλοι
που αυξάνονταν διαρκώς. «Κολλούσαμε λάθος αφίσες,
όταν ήμασταν φοιτητές» μου είπε πικρόχολα κάποιος
φίλος και μετά έφυγε για το εξωτερικό. Εγώ όμως έμεινα
εδώ, δεν ήθελα να πάω αλλού γιατί… κολλούσα λάθος
αφίσες. Έτσι, έπιασα μια απλή δουλειά και ζούσα μ’
ένα μισθό, ενώ έβλεπα την κοινωνία γύρω μου να ζει το
νεοσοσιαλιστικό όνειρο: λαμογιά, κονόμα κι ό,τι κάτσει.
Οι φωνές ότι «η Ελλάδα κινδυνεύει» και ότι χρειάζεται
κάποιος να επέμβει «για τη σωτηρία της πατρίδας»
όλο και αυξάνονταν. Κανείς όμως δεν έκανε τίποτα το
ουσιαστικό, ούτε κι εγώ.
Ξαφνικά, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ήρθε
η κρίση. «Τα ταμεία είναι άδεια και πρέπει να κάνουμε
όλοι οικονομία» έλεγαν οι πολιτικοί. Το γιατί άδειασαν
τα ταμεία, κανείς δεν το ξεκαθάριζε. Το οκτάωρο στη
δουλειά έπαψε να ισχύει, τα κοινωνικά δικαιώματα
άρχισαν να μοιάζουν πολυτέλεια, ο συνδικαλισμός είχε
ήδη από καιρό απαξιωθεί και η μία κοινωνική ομάδα
στρεφόταν κατά της άλλης: «οι δημόσιοι υπάλληλοι
πληρώνονται και τα ξύνουν», «αυτοί που δουλεύουν στον
ιδιωτικό τομέα τα κονομάνε χοντρά». Οι επιχειρήσεις
δούλευαν με ανασφάλιστους εργαζομένους και η ανεργία
των νέων όλο και αυξανόταν. Και από την άλλη μεριά τα

Jeep Porsche να γεμίζουν τους δρόμους της Αθήνας, οι
μεγάλες πίστες να ασφυκτιούν από κόσμο και η Μύκονος
να βουλιάζει τον Αύγουστο.
Και μετά ήρθαν οι εκσυγχρονιστές: χαμηλό προφίλ
και βασιλικότεροι του βασιλέως. «Πρέπει να κάνουμε
οικονομία. Οι συνταξιούχοι έχουν γίνει περισσότεροι από
τους εργαζόμενους. Πρέπει να έχουμε συμμάχους στην
Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε θυσίες… για τη σωτηρία της
πατρίδας». Οι ευκαιρίες για τους πολλούς γίνονταν όλο
και λιγότερες και η κατάσταση όλο και χειροτέρευε.
Και ξαφνικά, οι εκσυγχρονιστές έγιναν αρχιερείς της
διαφθοράς, το Χρηματιστήριο έγινε αιτία να χάσει ένα
σωρό κόσμος τις περιουσίες τους και το χάος άρχισε
να βασιλεύει στο δημόσιο. Η Ελλάδα ήταν πάλι σε
κίνδυνο και χρειαζόταν μια αλλαγή για τη σωτηρία
της πατρίδας. Έτσι ήρθε πάλι η δεξιά. Αλλά δεν ήταν
εκείνη που ξέραμε. Ήταν μια άλλη δεξιά που, χωρίς
εμπειρία στην εξουσία και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο,
αποτελείωσε την μισοπεθαμένη Ελλάδα δίνοντας τη
χαριστική βολή. Σκάνδαλα, διαπλοκές, μίζες, πελατειακές
σχέσεις, χάος στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, πτωχεύσεις,
απολύσεις, ανεργία… κι όμως ο λαός την ξαναψήφισε
για δεύτερη φορά, αφού οι μνήμες από τα κατορθώματα
των νεοσοσιαλιστών ήταν ακόμη νωπές. Και στη δεύτερη
τετραετία της δεξιάς η ίδια κατάσταση. Και ακόμα
χειρότερα: οι μπάτσοι σκότωσαν ένα δεκαπεντάχρονο. Η
Ελλάδα είχε αρχίσει κυριολεκτικά να σκοτώνει τα παιδιά
της. Οι νέοι βγήκαν στους δρόμους. Και μαζί μ’ αυτούς
και κάποιοι άλλοι άνθρωποι με καλυμμένα πρόσωπα και
γεμάτοι οργή, που τα έσπαγαν όλα. «Δεν είναι σωστό»
έλεγαν οι πολιτικοί, «Τι κάνει η πολιτεία;» φώναζαν οι
μαγαζάτορες που έβλεπαν τα μαγαζιά τους να καίγονται.
Αλλά η πιο δυνατή φωνή ήταν εκείνη των ανανεωμένων
νεοσοσιαλιστών: ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ. ΠΡΕΠΕΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. ΕΔΩ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΕΚΛΟΓΕΣ.
Και μετά, ήρθαν οι νεοφιλελεύθεροι νεοσοσιαλιστές.
Καλά παιδιά με αθώο ύφος και μαύρη τρύπα στη θέση της
καρδιάς. Πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής από τότε
που θυμάμαι τον εαυτό μου, μας είπαν ότι «για τα τωρινά
χάλια φταίνε οι προηγούμενοι (!)» και ότι «η Ελλάδα
κινδυνεύει και πρέπει να πάρουμε σκληρά μέτρα για τη
σωτηρία της πατρίδας». Είπαν ότι φταίει και ο λαός
(!) γι’ αυτό το χάλι κι έτσι αποφάσισαν να τιμωρήσουν
πρώτα αυτόν καταργώντας κάθε κοινωνικό δικαίωμα
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που είχε απομείνει, αφήνοντας χωρίς δουλειά και χωρίς
σύνταξη όλους όσοι κολλούσαν τις λάθος αφίσες. Έφεραν
και παρέα μαζί τους, Ευρωπαίους και Αμερικάνους, οι
οποίοι μας είπαν ότι ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές
μας και ότι πρέπει να κάνουν το μέλλον μας αβέβαιο για
να σωθεί η πατρίδα. Μας είπαν επίσης ότι οι κερδοσκόποι
καραδοκούν και, αν δεν κάνουμε ό,τι μας λένε, το μέλλον
μας θα είναι ζοφερό. Η σωτηρία της πατρίδας εξαρτάται
από όλους εμάς… και μόνο από εμάς.
Βγήκα στο δρόμο και φώναξα, ενώθηκα μ’ εκείνο το
πλήθος που πρέπει να κάνει πάλι θυσίες, τη στιγμή που
ποτέ δεν ευνοήθηκε. Μου είπαν ότι δεν είναι σωστό να
διαμαρτύρομαι, γιατί έτσι δείχνω ότι δεν ενδιαφέρομαι
για τη σωτηρία της πατρίδας. Και μετά φώναξα ξανά.
Κάποιοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν δυο δρόμους κάτω
από εκεί που φώναζα εγώ. Μου είπαν: «είδες τι έκανες;».
Ένιωσα υπεύθυνος και το ξανασκέφτηκα. Από την
άλλη μεριά όμως είδα τη χαμένη μου αξιοπρέπεια, τα
συντρίμμια του νεοφιλελεύθερου κατορθώματος, το
χάος που δημιούργησαν οι «σωτήρες της πατρίδας».
Προσπάθησα να φανταστώ το μέλλον μου ακολουθώντας
τη λύση που μου προτείνουν και την απέρριψα. Δεν είναι
για το συμφέρον μου, κάποιος πάλι μας κοροϊδεύει.
Αναλογίστηκα τις ευθύνες μου και είδα ότι είναι μεγάλες,
γιατί, ενώ ποτέ δεν επωφελήθηκα από τη νεοφιλελεύθερη
λεηλασία, δεν έκανα ποτέ τίποτα το ουσιαστικό για να
τη σταματήσω. Επιπλέον, αυτοί οι τύποι που βγαίνουν
πάλι στην τηλεόραση και μου μιλάνε «για τη σωτηρία
της πατρίδας» με ενοχλούν όπως τότε που ήμουνα παιδί.
Αποφάσισα ότι μου αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή τη
φορά δεν θα μείνω μακριά από φασαρίες. Στην επόμενη
διαδήλωση θα είμαι εκεί και θα κρατάω και μια πέτρα
στο χέρι μου. Μήπως χρειαστεί… για τη σωτηρία της
πατρίδας.

διήγημα
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Αποχαιρετισμός
του Φώτη Βλαστού

ΚΡΙΚΛ
«Σάββατο, 23 Δεκέμβρη, ξημερώνει. Τα δέντρα κοιτούν
σαν υπνοβάτες τον ουρανό. Τον κοιτώ κι εγώ πίσω απ’
το τζάμι. Κάθε φορά που γυρίζω στη Γη, έχω την ίδια
αίσθηση, ότι δηλαδή γυρίζω στο νερό. Όλα εδώ πέρα
είναι σύννεφα, διάθλαση, παροδικές αυξομειώσεις
της επίδρασης του φωτός στ’ αντικείμενα. Τα κανάλια
ασημίζουν μέσα σε σκούρα χόρτα. Οι παλιοί ξύλινοι
μύλοι σαν ακινητοποιημένες χορεύτριες. Είδα μια
πάπια!»
ΠΙΠ
ΚΡΙΚΛ
«Στα 126 μου, δεν έχω το δικαίωμα να εντυπωσιάζομαι.
Τώρα είμαι στο δωμάτιό μου. Είναι μεσημέρι. Άπλωσα τα
πράγματα στο κρεβάτι. Ανάμεσά τους και τον πλαστικό σάκο
που θα φορέσω όταν έρθει η ώρα. Το απόγευμα θα έρθει
η Βοηθός Ολοκλήρωσης για τη διαδικασία. Άρχισα να την
πλάθω με τη φαντασία μου. Της έχω φέρει ένα μικρό δώρο
από μας, ένα καινούργιο φρούτο από το εργαστήριό μας
στο Newton District. Το έκανα για να την προκαλέσω λίγο,
γνωρίζω πολύ καλά την αποστροφή των κατοίκων της Γης
για τρόφιμα που προέρχονται από τη μοριακή βοτανική.
Εκείνη θα αναλάβει να σου στείλει αυτή την καταγραφή. Κι
έτσι ερχόμαστε σε σένα… Θέλω να σου πω πόσο μου λείπεις,
αλλά και πόσο ήρεμος νιώθω για την απόφαση που πήρα.
Παραμένω αμετανόητα ευαίσθητος στο περιβάλλον και το
συννεφιασμένο ουρανό εδώ σ’ αυτά τα μουσκεμένα χωράφια
το πρωί και στη μυρουδιά της υγρής πέτρας παντού μέσα
στη πόλη. Παραμένω ευαίσθητος στα παλιά, διαβρωμένα
αγάλματα και στις στενόμακρες αυλές με το μουσκεμένο
καλντερίμι. Σκέφτομαι να εκμεταλλευτώ αυτή την επίδραση
και να ολοκληρώσω αύριο κιόλας. Η συνήθεια γεννά
αναβλητικότητα. Α, θα σου επισυνάψω και μερικές εικόνες,
γιατί παραμένω βέβαιος πως ποτέ κανείς δεν μοιράστηκε
με κανένα καλύτερα κάτι διαφορετικό από τις κοινές
εικόνες. Θα προτιμούσα να σου παρουσιάσω τις τελευταίες
πνευματικές μου στιγμές, αλλά ακόμα και τώρα νιώθω
μια ανεξήγητη αμηχανία. Η ανάγκη της επικοινωνίας είναι
δυσανάλογα μεγαλύτερη από τα μέσα που έχουμε για
να την κάνουμε πράξη».
.....................................................................................
«Νιώθω τυχερός που μπορώ να ολοκληρώσω επιστρέφοντας.
Μένοντας κι άλλο εκεί θα εξασφάλιζα ίσως μια μακροβιότερη
παρουσία στο σύμπαν με τη σημερινή μου μορφή, αλλά η
επιβράδυνση της φθοράς είναι για μένα καθαρή απάτη. Μην
το πεις. Είναι απίστευτο πως ακούω αυτό που ετοιμάζεσαι
να πεις σαν αντίρρηση. Η συνήθειά σου, καλή μου Ανν, με
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από το Βαγγέλη Κατσιφό

ακολουθεί όπως η ωμοπλάτη μου. Γνωρίζω ότι ακόμα και
τώρα διαφωνείς με την απόφασή μου και εκφράζεσαι
σχετικά στους φίλους και τους συνεργάτες μας. Δεν μου
μένει παρά αυτή η καταγραφή για να σου εξηγήσω γιατί
θέλησα να γίνουν έτσι τα πράγματα. Γιατί δεν αφέθηκα
στη φθορά. Αν και είμαι σχεδόν άυπνος από το μακρύ
ταξίδι, θέλω να μείνω ακόμα μπροστά στο ανοιχτό
παράθυρο. Το Άμστερνταμ δεν έχει τη φασαρία του
Μπλόκ 134, είναι γεμάτο όμως από τους μύριους μικρούς
θορύβους, πέρα και πάνω από την πόλη. Αυτό σου δίνει
μια αίσθηση απεραντοσύνης, απροσδιοριστίας των ορίων.
Και πάλι το νερό…»

Δεν ήρθα για να ζήσω νεανικές εμπειρίες,
αλλά κάτι με ξεπέρασε στο βηματισμό…
και τώρα στέκεται μπροστά μου και μου
χαμογελά σαρκαστικά. Νιώθω να χάνω
την προσήλωση στο στόχο μου. Άρχισα να
σκέφτομαι σαν γήινος, επιδρούν πάνω μου
τόσες λεπτομέρειες, τόσες ξεχασμένες
καταστάσεις.

ΠΙΠ
Video On
«Καλησπέρα. Ο κος Έμπερχαρντ;»
«Ας μην χάνουμε χρόνο με τις τυπικότητες, περάστε
παρακαλώ».
«Ονομάζομαι…»
«Ρενάτα, δηλαδή “ξαναγεννημένη”. Όταν το
πρωτοδιάβασα, χαμογέλασα. Καθίστε… ας καθίσουμε εδώ,
η θέα στο κανάλι με ξεδιψάει από όλα αυτά τα χρόνια
που έζησα σε άλλα, άνυδρα τοπία, προφυλαγμένος από
πλαστικά στέγαστρα».
«Πόσα χρόνια, κε Έμπερχαρντ;»
«Κάνουμε την πρώτη συμφωνία μας; Μπορείτε να με λέτε
Έμπ ή κύριο Έμπ, αν δυσκολεύεστε… λόγω της ηλικίας
μου».
«Μα τι λέτε, όταν σας είδα σοκαρίστηκα… εννοώ, είπα
μέσα μου, τόσο νέος για να… εννοώ, δεν είστε σαν
τους περισσότερους που επιστρέφουν με το πρόγραμμα
εθελούσιας ολοκλήρωσης. Έμπ, είναι σα να γυρίζεις για…»
«Για;»
«Για επανεγκατάσταση, για αναζήτηση νέων συνθηκών.
Είναι σα να ψάχνεις ακόμα…»
«Δεν είναι μέρος των υποχρεώσεών σου να διερευνήσεις
το αμετάθετο της απόφασής μου, υποθέτω».
«Όχι ασφαλώς. Σου ζητώ συγγνώμη αν… Κάτι επάνω σου με
φέρνει σε αμηχανία».
«Θέλεις να πιούμε κάτι; Πήρε το μάτι μου κάτι
οινοπνευματώδες».
«Λίγο ζεστό τσάι αρκεί. Να φτιάξω εγώ, θέλεις;»
«Άσε με να το κάνω εγώ. Άλλωστε, δεν έχω παρά να
πατήσω ένα κουμπί. Έχεις φέρει κάτι που πρέπει να
συμπληρώσω;»
«Αυτό αύριο, για σήμερα θα πρέπει να συνδεθώ απλώς με
το κεντρικό δίκτυο για να δηλώσω την άφιξή μου και την
ημερομηνία που επιλέξατε για την… ολοκλήρωση».
«Αύριο, πες τους έχω αποφασίσει για αύριο».
«Τόσο σύντομα;»
«Ναι. Ορίστε το τσάι σου. Σου έχω φέρει ένα δώρο, αλλά
όσο σε γνωρίζω τόσο σκέφτομαι ότι ήταν μια άτυχη
επιλογή…»
«Τι θα ήταν μια καλή επιλογή για μένα, κατά τη γνώμη
σου;»
«Ένα… κόσμημα. Κάτι όμορφο, με τη γήϊνη έννοια».
«Έμπ, πώς μπορείς να μιλάς για ομορφιά… εννοώ ότι η
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σύνδεσή σου με τον κόσμο δεν συμφωνεί με την έπειξή
σου να…»
«Έχεις πάει ποτέ στον άλλον πλανήτη;»
«Όχι».
«Εκεί η ομορφιά συγχέεται με τη χρησιμότητα. Επειδή
εκεί το άχρηστο είναι σχεδόν επικίνδυνο, καταλαβαίνεις,
πατάμε ως εκεί που φτάνει το στέγαστρό μας. Τίποτε δεν
περισσεύει. Έξω είναι μια αφιλόξενη ερημιά… Αλλά, τι
σου λέω; Θα ’χεις ακούσει τόσες αφηγήσεις από τύπους
που, σαν κι εμένα, αποφασίζουν να ολοκληρώσουν με το
πρόγραμμα εθελούσιας ολοκλήρωσης.
«Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό;»
///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
//////////
«Πάλι άρχισες να καταγράφεις;»
«Σ’ το είπα, πρέπει να το κάνω. Θέλω να καταλάβεις, δεν
είναι…»
«Έμπ, δεν είμαι εδώ για να κρίνω τις αποφάσεις σου».
«Θα παραγγείλουμε;»
«Έχεις επιλέξει;»
«Θέλεις να μου προτείνεις;»
«Μμμ, για να δούμε… είσαι κρεατοφάγος; ΟΚ Λοιπόν, εδώ
σ’ έχω… Ζαρκάδι με καυτή σάλτσα. Και για επιδόρπιο
ψητά μήλα με σαντιγί. Και μιλάμε για μήλα, στρογγυλά
και σκληρά μήλα».
«Μαστίγωσέ με αλύπητα για το φρούτο που σου χάρισα.
Η επιθετικότητά σου με ξαναφέρνει στη γη, ήγουν με
προσγειώνει!»
«Ω, Έμπ, είσαι τόοοσο γήινος εσύ… Α, να και το κρασί
μας».
«Στην υγειά σου, Ρενάτα. Είσαι… κάτι πολύ περισσότερο
απ’ ό,τι περίμενα να συναντήσω σ’ αυτό το ταξίδι».
«Πώς θα μπορούσες να περιμένεις οτιδήποτε, αφού ήρθες
για να συναντηθείς με το τίποτα; Ω, με συγχωρείς, Έμπ…
το κρασί».
ΠΙΠ
«Ανν, αγάπη μου, η αυριανή δύση δεν θα με βρει στο
Άμστερνταμ. Είμαι άυπνος κι ελαφρά μεθυσμένος.

Κρυώνω, κι εκείνη χάθηκε σ’ ένα μαγαζάκι που πουλάει
καπνό. Δεν ήρθα για να ζήσω νεανικές εμπειρίες, αλλά
κάτι με ξεπέρασε στο βηματισμό… και τώρα στέκεται
μπροστά μου και μου χαμογελά σαρκαστικά. Άνν, νιώθω
περίεργα, καλή μου. Νιώθω να χάνω την προσήλωση στο
στόχο μου. Άρχισα να σκέφτομαι σαν γήινος, επιδρούν
πάνω μου τόσες λεπτομέρειες, τόσες ξεχασμένες
καταστάσεις. Πέταξα τα χάπια στο κοσμοδρόμιο, σε μια
τελετουργική κίνηση ετοιμασίας. Αλλά τώρα νιώθω να τα
χρειάζομαι. Είναι τόσο παράξενο, νιώθω να φοβάμαι».
ΦYλλο ΚαταγραφHς ΥποδοχHς και ΠροετοιμασIας ΣυμμετEχοντος
στο ΠρOγραμμα ΕθελουσIας ΟλοκλHρωσης HERMES.
Amsterdam, 23. 12. 2119
Συντάσσεται από την Συνοδό Renate Walden Kojinsky
– AML 10-0001-435243875
(Αντίγραφο αποστέλλεται στο κεντρικό δίκτυο εντός 24
ωρών)
Ο Συμμετέχων στο πρόγραμμα ΗΕRMES Eberhardt S.
(κωδικός ταυτοποίησης επισυνάπτεται) κατέλυσε από
σήμερα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Προγράμματος Cell
21-Amsterdam City. Παρά τον αρχικό προγραμματισμό
για διαμονή 3 ημερών και ολοκλήρωση με φαρμακευτική
αρωγή, μου δήλωσε ότι επιθυμεί να επωφεληθεί
της αρωγής αύριο, 24.12, στις 12 το μεσημέρι. Σε
σχετική επαφή μου με το επιχειρησιακό κέντρο του
προγράμματος και συγκεκριμένα με τον εφημερεύοντα
κεντρικό υπεύθυνο Dr Ackerman έλαβα την άδεια
επίσπευσης. Το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για το
οποίο συμφωνήθηκε η κράτηση του δωματίου του ως
άνω συμμετέχοντος θα θεωρηθεί ως μη συμφωνηθέν.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Προγράμματος μπορεί να
χρησιμοποιήσει το δωμάτιο σύμφωνα με τις ανάγκες του
προγράμματος.
(Ακολουθεί δακτυλικό αποτύπωμα και ιριδικό περίγραμμα
της RWK)
ΚΡΙΚΛ
«Ακουμπώ στον πέτρινο τοίχο μιας γοτθικής εκκλησίας.
Η νύχτα έχει προχωρήσει για τα καλά. Τρέμω απ’ το
κρύο και την υγρασία. Καπνίσαμε με τη Renate ένα
παραισθησιογόνο μίγμα βοτάνων, καθισμένοι στα σκαλιά
ενός παλιού, σκοτεινού σπιτιού. Μου είπε ότι ήταν
το σπίτι όπου πέρασε δύο από τα παιδικά της χρόνια.
Μου κάνει συνέχεια ερωτήσεις για μένα και τη ζωή
μας εκεί. Φαίνεται να θέλει να μεταναστεύσει κι
αυτή κάποτε. Ωστόσο, είναι τόσο γήινη, εννοώ
τόσο δεμένη με το περιβάλλον εδώ. Γνωρίζει
όλα τα ονόματα των δρόμων, μέχρι και των
στενών παρακαμπτηρίων. Γελά συνέχεια
και δεν σταματά να δείχνει ενθουσιασμένη
που συναντηθήκαμε. Μου θυμίζει τα ανέμελα
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χρόνια της μετεκπαίδευσής μου σ’ αυτή την πόλη.
Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που την επέλεξα
για να ολοκληρώσω. Εδώ έζησα με τη γεύση του νέου
ξεκινήματος, υπήρξα ανέμελος και αισιόδοξος, φλέρταρα
και δοκίμαζα τα βότανα με εφηβική περιέργεια. Αν όχι
εδώ, τότε πού, σκέφτηκα τη μέρα που έστειλα την αίτηση
στο πρόγραμμα».
ΠΙΠ
ΚΡΙΚΛ
«Το δέρμα σου είναι λευκό και λείο, μυρίζεις παράξενα,
καλέ μου εξωγήϊνε».
«Βάλε τη μύτη σου εδώ, ανάμεσα στις θηλές μου και σύρε
την, σαν μυρμηγκοφάγος… Μου αρέσει τόσο πολύ…»
«Είσαι τελείως μεθυσμένος».
«Πώς λέγεται η άκρη της μύτης; Άραγε, θα υπάρχει κάποια
λέξη για τους ποιητές…
«Ακρομύτιο, ακρορίνιο, ακρίνιο, μυτούλα… μυτούλα της
μύτης…»
«Η ανάσα σου με οργώνει καθώς μιλάς… Ρενάτε, με
ξυπνάς…»
«Γιατί ήρθες εδώ κάτω, σε μας τους κολασμένους;»
«Ναι, σε σας. Πάντα ήθελα να είμαι εδώ».
«Φίλα με».
«Είσαι τόσο δροσερή, μια γυναίκα από νερό…»
«Ακρονέρινη, με ακρορίνιο που στάζει».
ΠΙΠ
«Μήνυμα για την κυρία Άνν. Ο Έμπ πέρασε μαζί μου την
χθεσινή νύχτα. Ήταν, θα έλεγα, ιδιαίτερα ευδιάθετος.
Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Έμπ ήταν για μένα μια
απρόσμενα σημαντική συνάντηση. Ένας αξιοσέβαστος
και αξιέραστος άνθρωπος. Μου ζήτησε να σας κρατήσω
ενήμερη για όλα. Λοιπόν, νωρίς το πρωί κατά τις
πέντε, ο Έμπ θέλησε να κοιμηθεί οριστικά. Επισπεύσαμε
λοιπόν τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Κοιμήθηκε
εύκολα. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της ολοκλήρωσης δεν
επέτρεψαν την ομαλή ροή της διαδικασίας. Έτσι, ο
Έμπ δεν πρόλαβε να υπογράψει τα σχετικά έντυπα. Η
υπηρεσία έκρινε ότι η ευθύνη είναι δική μου. Η μόνη
δυνατότητα που μου παρέχεται είναι να απευθυνθώ σε
σας και να ζητήσω την εκ των υστέρων πιστοποίησή σας,
ως μοναδικού νομίμου κληρονόμου του ότι όλα έγιναν
όπως θα το επιθυμούσε εκείνος και ότι δεν συντρέχει
λόγος προσβολής της συμφωνίας μου με το Πρόγραμμα
Εθελούσιας Ολοκλήρωσης. Θα σας παρακαλούσα, αν
συμφωνείτε, να στείλετε ένα σχετικό σημείωμα στην Αρχή
Προστασίας Ατομικών Δικαιωμάτων της Περιφέρειάς σας.
Αν το αποφασίσετε, παρακαλώ να είναι επικυρωμένο
από ένα Γραφείο Πνευματικής Αρτιότητας. Ως
τελευταία απόδειξη της ειλικρινούς μου αρωγής,
σας στέλνω τα προσωπικά του είδη και την
παρούσα καταγραφή».
ΠΙΠ

