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Με ό,τι ξέρουμε

Τ

α αγόρια τεμπελιάσανε αρκετά αυτό το δίμηνο. Καταρχήν
οι αθλητικογράφοι: Νομίζω πως έπεσαν μεμιάς σε μαζική
μελαγχολία. Ο Fool Back ξαφνικά αποφάσισε να πετάξει τις
γραβάτες και τα πεϊνιρλί σουτζούκι που συνόδευαν τα βιαστικά
εργασιακά του γεύματα και να ξαναπάει στο δημοτικό, και ο Χειλάς
προσπαθεί ακόμα να ξορκίσει τις συμφορές που βρήκαν την ΑΕΚ.
Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να παραδώσει ένα σοβαρό άρθρο
για την μπάλα κι εγώ δεν είμαι σε θέση να αντικαταστήσω κανέναν
από τους δυο τους.
Ύστερα την κοπάνησε ο Αρσίνοος. Το μόνο που άφησε πίσω του ήταν
ένα κίτρινο ποστ-ιτ στο χολ που έγραφε: «ερωτεύτηκα – φεύγω να
βρω τι». Πήρε μαζί του ένα σακίδιο, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
κι ένα σημειωματάριο κι από εκείνη την ημέρα δεν έχει στείλει ούτε
SMS. Ωραίος τύπος.
Ευτυχώς που κάποιοι έμειναν πιστοί. Ο Δούρειος Ευρωπαίος, για
παράδειγμα, που μελέτησε τα σύννεφα κι έγραψε επισταμένως για
αυτά, ο Σπύρος και φυσικά ο Dr. Dark που δεν θα άφηνε κανέναν από
τους αναγνώστες του παραπονεμένους –φρόντισε για άλλο ένα τεύχος
να δώσει σωστές απαντήσεις στις τελείως λάθος ερωτήσεις τους. Στο
μεταξύ, η everydaygeorgia καταπιάστηκε με τη λύση ενός πανάρχαιου
Catch -22 κι ένα καινούριο μέλος προστέθηκε στην παρέα: Ο Κώστας
Ράιτερ, ο ghostwriter. Αυτός δεν έχει ώρα ούτε για μελαγχολίες
ούτε για αναζητήσεις, θέλει μόνο την ησυχία του και στα «Γράμματα
Συνεργατών» μας εξηγεί ακριβώς πώς την έχασε.
Ανέκαθεν πίστευα πως το ισχυρότερο αφροδισιακό είναι η γνώση
που δεν κατέχω. Τι έχεις να μου πεις για κάτι που δεν γνωρίζω ήδη;
Πόσα ξέρεις γι’ αυτό; Πόσο έχεις βασανιστεί για ν’ αποκτήσεις
αυτή τη γνώση; Πόσα βιβλία που εγώ αγνοώ διάβασες, τι σε οδήγησε
να τ’ ανοίξεις, πόσο ξενύχτησες γυρίζοντας τις σελίδες τους,
πόσο πειστικά μπορείς να συνοψίσεις το νόημά τους; Φαντάζομαι
έναν άντρα σκυμμένο πάνω από σελίδες, αφοσιωμένο σε αυτό
που προσπαθεί να καταλάβει, έξω νύχτα, ο δρόμος σιωπηλός, το
ραδιόφωνο χαμηλά κι εκείνος να μην έχει ανάγκη τίποτα άλλο από
αυτό που προσπαθεί να αποκτήσει: όχι εμένα, όχι το κορίτσι στο
απέναντι κάθισμα του μετρό και στο ταμείο του Χόντου, αλλά τη
γνώση. Κάποιου –οποιουδήποτε– είδους γνώση. Έτσι ο άλλος γίνεται
έστω για λίγο απροσπέλαστος, απρόσιτος, άρα ποθητός. Έτσι τα
κορίτσια στο Λύκειο ερωτεύονται πάντα τους καθηγητές τους.
Σ’ αυτό το τεύχος, το τελευταίο του ’10, όσοι γράφουν, γράφουν για
πράγματα που γνωρίζουν καλά. Με το που μπήκε ο Οκτώβρης ξαφνικά
γίναμε όλοι σπουδαίοι μελετητές. Ίσως είναι η βροχή που μας έκλεισε
όλους στα σπίτια μας μια ώρα αρχύτερα. Ίσως απλά ο καθένας μας
προσπαθεί ν’ ανάψει κάποιον με ό,τι ξέρει.
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Καλή ανάγνωση και ραντεβού τον Ιανουάριο του ’11!

Lucia
DESIGN & LAYOUT by Tzoi
ioannatz@otenet.gr

Υ.Γ. Επειδή μας ανάβουν και τα σχόλιά σας: ekvatana@gmail.com
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δυ ν α τ ο ί
λύτες

Ιθάκη, αρκετούς αιώνες π.Χ.

Λίγο πριν δύσει ο ήλιος

Βαρέθηκα στο παλιόνησο. Η υγρασία είναι φριχτή και όλο
βρέχει. Αν δεν βρέχει, θα φυσάει, κι όταν φυσάει οι βάρκες στον
κάβο κουνιούνται σαν τρελές και αναποδογυρίζουν, κι όταν
αναποδογυρίζουν ο μάντης βγαίνει στην παραλία και τρομάζει
τους ψαράδες μουρμουρίζοντας για κακούς οιωνούς, τόσο που
αυτοί τελικά δεν βγαίνουν για ψάρεμα, κι όταν δεν βγαίνουν για
ψάρεμα αναγκαζόμαστε να φάμε χυλό για βραδυνό, κι όταν τρώμε
χυλό η αφέντρα μου παθαίνει τα στομαχικά της, κι αντί να βγει
στην αυλή του παλατιού να μαζέψει τους χαραμοφάηδες που έχουν
μαζευτεί εκεί κάτω και τρώνε όλη μέρα, κλείνεται στην κάμαρά
της και υφαίνει κοιτώντας μελαγχολικά έξω από το παράθυρο. Και
φυσικά, όταν υφαίνει μελαγχολικά κοιτώντας έξω από το παράθυρο,
ξεχνιέται και κάνει πιο γρήγορα απ’ ό,τι συνήθως, κι έτσι που το
πάει θα τελειώσει μια ώρα αρχύτερα με το σάβανο του γέρου και
μετά θα πρέπει να αποφασίσει μια και καλή ποιον απ’ όλους αυτούς
τους πιθήκους θέλει και θα αναγκαστεί να ξαναπαντρευτεί, και τότε
είναι που πραγματικά την έχουμε βάψει όλοι. Δέκα χρόνια είχαμε
μια χαρά την ησυχία μας, τώρα το πάμε φιρί φιρί να βάλουμε νέο
κερατά στην καμπούρα μας.
.....................................................................................
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Everyday

georgia

Σελίδες από το ημερολόγιο
μιας καθημερινής γεωργίας:
το μόνο που έγραψε ποτέ η
ιστορία για αυτήν ήταν ότι σε
δύο μήνες θα γινόταν τριάντα
χρόνων και ότι στο βάθος κάθε
μικρού προβλήματος μπορούσε
να βρει κρυμμένα τουλάχιστον
άλλα τρία.
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Μέσα στον όλο χαμό έχουμε και το μούλικο που κυκλοφορεί σαν
χαμένο από δωμάτιο σε δωμάτιο και ρωτά όποιον βρει μπροστά
του, από τις δούλες μέχρι τον μάγερα, πόσο ακόμα καιρό θα του
πάρει του πατέρα του να γυρίσει. Χα! Το πέτυχα προχθές το πρωί
που είχα βγει να μαζέψω χαμομήλι να μυξοκλαίει και προσπάθησα
να του εξηγήσω πως όταν ο πατέρας του σάλπαρε από την Τροία,
ευχήθηκε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες και
γεμάτος γνώσεις και πως μάλλον τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα.
Ο Τηλέμαχος με κοίταξε με μάτια κλαμένα και είπε πως δεν
καταλαβαίνει. Για τι περιπέτειες μιλούσα; «Οι Λαιστρυγόνες και οι
Κύκλωπες» εξήγησα υπομονετικά. Συνέχισε να με κοιτάει σαν χαζό.
«Ο θυμωμένος Ποσειδώνας...» επέμεινα, μπας και πιάσει το νόημα.
Με ρώτησε τι έκανε ο πατέρας του και θύμωσε τον Ποσειδώνα. «Δεν
είναι τόσο ότι ο πατέρας σου έκανε κάτι για να θυμώσει τον Θεό
όσο ότι αυτός ο Θεός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει απ΄ το να
θυμώνει με τους θνητούς. Το θέμα είναι να μην τον κουβαλάμε μέσα
στην ψυχή μας». «Γραία» είπε τελικά ρουφώντας τη μύτη του «τα
λόγια σου δεν βγάζουν νόημα». Είναι προφανές πως δεν υπάρχει
πια κανένα σέβας για τους μεγαλύτερους. Κι εγώ προσωπικά έχω
σοβαρές αμφιβολίες αν είναι σπέρμα του Οδυσσέα αυτό το όνειδος.

Δύση

Φυσικά όλη αυτή η κωμωδία θα είχε αποφευχθεί αν η ανόητη με
είχε συμβουλευτεί πριν πάρει σοβαρές αποφάσεις... Ακούς εκεί
μόλις τελειώσει το υφαντό θα διαλέξει άντρα. Άντρα διαλέγεις
με επιτυχία ύστερα από έναν σωστό αγώνα τοξοβολίας ή αφότου
έχει σκοτώσει για τα μάτια σου έναν ολόκληρο στρατό βαρβάρων,
αυτές είναι βασικές γνώσεις για μια βασίλισσα. Και τέλος πάντων,
θα έπρεπε να μου δείχνει περισσότερο σεβασμό: είμαι η γηραιότερη
από τις ακολούθους της, σε δύο μήνες θα γίνω τριάντα χρόνων.

Λίγο μετά τη δύση

Για λίγο ξέχασα τη συμφορά που μας έχουν στείλει οι
Θεοί και μελαγχόλησα για προσωπικούς μου λόγους. Ξέρω
ότι τα χρόνια έχουν περάσει και όλοι με κοιτούν σαν
σοφή γερόντισσα, όμως κάποιες φορές νιώθω νέα στην
ψυχή και, δεν το κρύβω, στο σώμα... Είμαι σίγουρη, μα
την Άρτεμη: μια μέρα, χιλιάδες χρόνια μετά τη σημερινή,
αν το ανθρώπινο γένος έχει επιβιώσει, τα τριάντα θα
είναι τα νέα δεκατέσσερα.
.....................................................................................
Τις μελαγχολικές μου σκέψεις διέκοψε πάλι αυτό το
ενοχλητικό παιδί. Μπήκε στην κάμαρά μου χωρίς να
χτυπήσει την πόρτα, έχωσε το αφύσικα μεγάλο κεφάλι του
μέσα και, βλέποντάς με να κοιτώ έξω από το παράθυρο,
με ρώτησε αν φαίνεται κανένα καράβι στον ορίζοντα.
Έκανα αυτό το χαρακτηριστικό «ξουτ!» που βγάζει ο
γερο Λαέρτης όταν θέλει να διώξει τις γάτες κάτω από το
κρεβάτι του και το βλαμμένο εξαφανίστηκε πιο γρήγορα
απ’ ό,τι εμφανίστηκε. Μάρτυς μου ο Όλυμπος, πιο μεγάλη
ανάμειξη είχε ο Κρόνος στην αναζήτηση μιας τρυφερής
παραμάνας για τα παιδιά του παρά ο πολυμήχανος
βασιλιάς του νησιού μας στη σύλληψη αυτού του αγοριού.

Ανατολή της Σελήνης

Η Πηνελόπη με φώναξε στο δωμάτιό της. Έντρομη μου
έδειξε το σάβανο που είναι σχεδόν έτοιμο κι ύστερα
πάτησε τα κλάματα. Φυσικά για την κατάντια της
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ίδια, ήμουν, ωστόσο,
υποχρεωμένη να την παρηγορήσω, κι έτσι άρχισα να της
πλέκω τα μαλλιά και να της τραγουδάω έναν από τους
πιο τρυφερούς κοριτσίστικους μύθους που ξέρω, εκείνον
για την πρώτη περιπέτεια της θεάς Αρτέμιδος στο δάσος.
Δεν είχα καν προλάβει να φτάσω στην δεύτερη στροφή,
όπου η λατρεμένη κυνηγός έρχεται αντιμέτωπη για πρώτη
φορά με την πανώρια αρκούδα, της καρφώνει ένα βέλος
ανάμεσα στα μάτια κι ύστερα πίνει το αίμα της σε μια
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Είμαι σίγουρη, μα την Άρτεμη: μια μέρα,
χιλιάδες χρόνια μετά τη σημερινή,
αν το ανθρώπινο γένος έχει επιβιώσει,
τα τριάντα θα είναι τα νέα δεκατέσσερα
ολόχρυση κούπα, όταν η βασίλισσα έπαψε να ρουθουνίζει,
σήκωσε τα μάτια και μου ζήτησε να σταματήσω το
τραγούδι. Τη ρώτησα αν ο μύθος τής είχε ήδη γεμίσει την
ψυχή με γλύκα, αλλά εκείνη μου απάντησε ότι είμαι τόσο
φάλτσα που προτιμά να μείνει απαρηγόρητη. Υπάκουσα,
φυσικά, αλλά δεν κρύβω ότι με απογοήτευσε. Όπως
και ο γιος της, δεν φαίνεται ούτε κι εκείνη σε θέση να
εκτιμήσει την σοφία μου.

Λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης

Κάπως εκνευρισμένη, ομολογώ, κατέβηκα στον λιμάνι
να δω αν κουνιούνται οι βάρκες. Ευτυχώς ο αέρας έχει
κοπάσει και, αν είμαστε τυχεροί, αύριο μπορεί να φάμε
κανένα μπαρμπούνι. Δεν θ’ αντέξω χυλό για άλλη μια
μέρα και, ως γνωστό, οι αρραβωνιάρηδες στην αυλή του
παλατιού φροντίζουν να διασκεδάζουν την αναμονή τους
καταβροχθίζοντας ό,τι προλάβουν να φέρουν οι κυνηγοί,
από κοτόπουλο μέχρι αγριογούρουνο. Πρέπει να βρεθεί
μια λύση γι’ αυτούς, το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον,
πρέπει να κάνω κάτι με αυτό το ζώο την Πηνελόπη που,
προκειμένου να διασκεδάσει τον πανικό της για το τι θα
συμβεί αφότου τελειώσει το υφαντό της, υφαίνει!

Σκοτάδι μαύρο

Προσπάθησα να πιάσω κουβέντα μ’ έναν ψαρά που
ετοιμαζόταν να μπαρκάρει. Σκοπός μου ήταν να βεβαιωθώ
ότι η νηνεμία θα συνεχιζόταν και αύριο, εκείνος, ωστόσο,
νόμιζε ότι είχα όρεξη να ακούσω τα παράπονα και τις
ονειροπολήσεις του. «Αχ, καλή μου γραία» γύρισε και μου
είπε ο κουρελής «αν ήμουν λίγα χρόνια μεγαλύτερος θα

είχα την ευκαιρία τότε να σαλπάρω μαζί με τον Βασιλιά
μας για την Τροία, έλα όμως που όταν έφυγε εγώ ήμουν
μόνο τρία». Μειδίασα διακριτικά. Όλοι σ΄ αυτό το νησί
νομίζουν πως είναι λυρικοί ποιητές, ακόμα κι οι ψαράδες
που βρωμάνε προχθεσινό χταπόδι. Τον άφησα για λίγο να
θρηνήσει για όλες τις θαυμάσιες περιπέτειες που ήταν
σίγουρος ότι δεν θα είχε την ευκαιρία να ζήσει (μπορεί
να μην νυμφεύθηκα ποτέ αλλά ξέρω καλά πως οι άντρες
δεν αγαπούν τίποτα περισσότερο από τον ήχο της δικής
τους φωνής) κι ύστερα σηκώθηκα, κούνησα το κεφάλι μου
και με όλη τη σοφία των –φευ– σχεδόν τριάντα ετών μου
του είπα: «Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι,
μα όσοι ταξίδεψαν γυρεύουν την Ιθάκη».

Σκοτάδι μαύρο, ακόμα

Πίσω στο παλάτι. Οι στριγκλιές του Τηλέμαχου
αντηχούν από το γυναικωνίτη μέχρι τη σάλα όπου οι
μνηστήρες βουτάνε καρβουνιασμένα κομμάτια αρνιού
στο κόκκινο κρασί που ξεχειλίζει τις κούπες τους και
τα καταβροχθίζουν γεμίζοντας τα προγούλια τους με
καψαλισμένα λίπη. Ένα σίχαμα η όλη ιστορία. Ίσως
πράγματι να είμαι πολύ γριά για να τα ανέχομαι όλα
αυτά. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου, δίπλα από την κάμαρα
της Βασίλισσας, και αποκοιμήθηκα ακούγοντας την να
υφαίνει μυξοκλαίγοντας.

Χάραμα

Ξύπνησα απότομα με μια πολύ καλή ιδέα. Αν η Νέμεσίς
μας αναβάλλεται όσο η Πηνελόπη ακόμα υφαίνει,
προφανώς η λύση είναι να παραταθεί η ύφανση του
σαβάνου επ’ αόριστον. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε
είναι ολοφάνερο: πρέπει να παχύνουμε τον γέρο τόσο,
ώστε να χρειάζεται τρία στάδια πανί για να τον θάψουμε!

Λίγο πριν την ανατολή του ηλίου

Το ερώτημα είναι πώς θα πείσουμε τον μπαμπόγερο να
φάει κάτι παχυντικό, όταν από τότε που μπάρκαρε ο γιος
του πίνει μόνο τίλιο και μασουλάει ανόρεχτα άβραστες
βρούβες;

Πρωί

Έτρεξα στη Βασίλισσα αμέσως μόλις ξύπνησα. Σκοπός
μου ήταν να της εκμυστηρευτώ την καταπληκτική ιδέα
που μου έστειλε η Άρτεμις χτες στον ύπνο μου, ωστόσο
η κάμαρά της ήταν είχε πιο πολύ κόσμο κι απ’ ό,τι στο
παζάρι όταν βγαίνει είδηση πως έφεραν δούλους με γερά
δόντια. Μέτρησα έντεκα νοματαίους εκεί μέσα, ανάμεσά
τους τον Αντίνοο, των αρχηγό των χαραμοφάηδων, την
τροφό, τέσσερεις δούλες και τον δάσκαλο γεωμετρίας
του Τηλέμαχου, που καθισμένος πλάι στο παιδί σε μια
γωνιά προσπαθούσε να του εξηγήσει την πυραμίδα. Δεν
καταλαβαίνω ποιο το νόημα· από το ζήλο του δασκάλου
θα νόμιζε κανείς ότι όπου να ‘ναι θ’ αρχίσουμε να
χτίζουμε τους τάφους των βασιλιάδων μας σ’ αυτό το
σχήμα. Τι βλακεία! Πού θα βρισκόταν τόση άπλα για
κάτι τέτοιο; Τέλος πάντων, ήταν εκεί κι ο γέρος, οπότε
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δεν μπόρεσα να εξηγήσω στην Πηνελόπη την ιδέα μου.
Αντ’ αυτού, χώθηκα στην κουζίνα και άρπαξα μερικά
λαδοκούλουρα τα οποία του προσέφερα όλο χαμόγελο
και νάζι. Έσυρε τα ξεπλυμένα και βουλιαγμένα μέσα στις
λιπόσαρκες κόγχες του μάτια του επάνω μου και μου
είπε ότι γριές στην ηλικία μου θα έπρεπε να ντρέπονται
να προσποιούνται τις παιδούλες. Δεν άντεξα και του
απάντησα ότι γέροι στην ηλικία του θα έπρεπε από καιρό
ήδη να κοιτούσαν τα ραδίκια ανάποδα, και τότε ήταν που
με χαστούκισε. Για κάποιον που δεν μπορεί καλά καλά
να σφίξει ούτε το κορδόνι της σκελέας του είχε τελικά
πολύ δύναμη και με έριξε πίσω με αποτέλεσμα να πέσω
πάνω στο μούλικο το οποίο με τη σειρά του σωριάστηκε
πάνω στον άβακά του, που αναποδογύρισε και έσπασε τον
αργαλειό ξεσκίζοντας το σχεδόν τελειωμένο υφαντό της
Βασίλισσας. «Χα!» αναφώνησα χαιρέκακα προς τη μεριά
του βρομόγερου «τώρα πρέπει να φτιάξουμε το σάβανό
σου από την αρχή, οπότε μη βιαστείς να ψοφήσεις μέσα
στο επόμενο φεγγάρι!» Η Βασίλισσα έμπηξε τα κλάματα, ο
Τηλέμαχος άρχισε να τρίβει τον πονεμένο πισινό του και
ο Αντίνοος ύψωσε καχύποπτα το φρύδι του κοιτώντας το
κατεστραμμένο υφαντό.

Ακόμα πρωί

Μα την Άρτεμη, μόλις είχα μια ακόμα καλύτερη ιδέα!!

Κώστας Ράιτερ
ο ghostwriter

γράμματα συνεργατών
Σ’ αυτό το τεύχος η στήλη «Γράμματα
συνεργατών» φιλοξενεί ένα σπάνιο
είδος πουλιού: Έναν ghostwriter, τον
Κώστα Ράιτερ. Ο Κώστας γράφει στις
εφημερίδες τα άρθρα που υπογράφουν
πολιτικοί,

ενημερώνει

τα

μπλογκ

τους, συντάσσει τις ομιλίες και –δεν
το παραδέχεται, αλλά είμαι σίγουρη
πως το κάνει κι αυτό– τα ερωτικά
τους SMS. Η δουλειά του είναι πολύ
επικίνδυνη,

εξαιρετικά

κουραστική

και, ειδικά σε αυτή τη χώρα, άνευ
οποιασδήποτε

αναγνωρίσεως.

Του

ζήτησα να μας γράψει δύο λόγια για
τις ημέρες που προηγήθηκαν των
τελευταίων δημοτικών εκλογών κι
εκείνος έσπευσε, παρά την εξάντληση
και το φορτωμένο πρόγραμμά του, να
το κάνει. Παρεμπιπτόντως, ο Κώστας
Ράιτερ ο ghostwriter είναι κορίτσι.
Όταν σας είπα ότι η δουλειά του είναι
πολύ επικίνδυνη, το εννοούσα
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«Φίλες και φίλοι. Αγαπητοί μου συμπολίτες. Μπλα μπλα μπλα. Η
συγκίνησή μου είναι μεγάλη. Νιώθω απέραντη τιμή να βρίσκομαι εδώ,
ανάμεσά σας. Μπλα μπλα. Η πόλη μας είναι το σπίτι μας. Είναι το
μέλλον μας. Είναι η παρακαταθήκη που αφήνουμε στα παιδιά μας. Μπλα
μπλα μπλα. Μαζί δίνουμε τη σκληρή μάχη των εκλογών. Μαζί δίνουμε
ένα σκληρό αγώνα για το νέο μητροπολιτικό μας Δήμο. Για ένα λαμπρό
αύριο ελπίδας, προοπτικής, αξιώσεων. Μπορούμε να τα καταφέρουμε,
αν μείνουμε ενωμένοι. Μπλα μπλα μπλα. Εμπρός λοιπόν! Μαζί, πάμε για
μια μεγάλη νίκη!»
Χειροκροτήματα. Βαβούρα. Ένα παλιρροιακό κύμα ευφορίας
πλημμυρίζει το χώρο. Οι παρευρισκόμενοι πετάγονται από τα
καθίσματα και κραυγάζουν ρυθμικά το όνομα του «δικού μου». Η
σύζυγός του, στην πρώτη σειρά, δακρυσμένη αγκαλιάζει τις κυρίες
«συντρόφων», που χειροκροτούν εκστατικά δίπλα της. Ένα όμορφο
αγόρι και ένα όμορφο κορίτσι ανεβαίνουν στην εξέδρα κρατώντας
πελώριες ανθοδέσμες. Τα φλας αστράφτουν και αντανακλούν σαν μικρά
πυροτεχνήματα πάνω στα γυαλιστερά κομφετί. Όλα πήγαν καλά. Είμαι
ανακουφισμένος. Χαλαρώνω τη γραβάτα μου και ψάχνω νευρικά στην
τσέπη το πακέτο μου.
Ξαφνικά ο ουρανός σκοτεινιάζει. Νιώθω τις πρώτες σταγόνες στο
κούτελό μου. Το τσιγάρο μου σβήνει. Καθώς η βροχή δυναμώνει, πρώτα
τα όμορφα παιδιά με τις ανθοδέσμες και μετά σιγά σιγά, ένας ένας οι
ενθουσιώδεις πολιτικοί φίλοι του »δικού μου» αρχίζουν να λιώνουν.
Αρχίζει να λιώνει και εκείνος. Τα σοφιστικέ γυαλιά του, η γραβάτα, το
σακάκι, μετά ο υπόλοιπος, όλα ρευστοποιούνται. Βλέπω την αργή του
μετάλλαξη σε slow motion. Πανικοβάλλομαι. Προλαβαίνω να διαβάσω
στα χείλη του «Θρίαμβος, Κώστα! Μεγάλη νίκη!», προτού αρχίσει να
μετατρέπεται σε μια υγρή, ακαθόριστη ουσία. Η απόκοσμη βροχή τούς
έχει διαλύσει όλους μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Δε μένει τίποτα. Λίγα
τσαλακωμένα κομφετί συνεχίζουν να αιωρούνται…
Πετάγομαι κάθιδρος. Πάλι εφιάλτης… Είναι Τρίτη 19 Οκτωβρίου. Μένουν
ακριβώς 19 μέρες για τις εκλογές. Σηκώνομαι μουδιασμένος. Το κινητό
μου χτυπάει και αν θυμάμαι καλά, είναι στην τσέπη του σακακιού
μου. Το προλαβαίνω. Είναι ο «δικός μου» και χωρίς να χάσει χρόνο σε
ευγένειες και τυπικότητες, περνάει κατευθείαν στο ψητό. «Ραντεβού
με τη διαφημιστική για το φυλλάδιο αύριο στις 10. Στο γνωστό μέρος.
Κανόνισε να έρθεις. Α, και ακόμα δεν έχω σύνθημα γαμώ το στανιό
σου! Κώστα; Μ’ ακούς; Που πάω χωρίς σύνθημα; Τελευταία στιγμή όλα;»
Δυσκολεύομαι να συντονίσω τη σκέψη μου. «Ναι, ναι. Εδώ είμαι».
«Καλώς. Πάρε την Ματίνα, για τα καθέκαστα» συνεχίζει. «Θα
χρειαστώ ένα χαιρετισμό για τα εγκαίνια του Μουσείου Οικολογικής
Χειροτεχνίας, μια δήλωση για τα κανάλια και μια εισήγηση για
μια ημερίδα… ούτε θυμάμαι το θέμα. Θα κάθομαι δίπλα στον
Χατζηκωσταντίνου, γι’ αυτό φρόντισε να τα πω ωραία. Μη μου πάρει τη
δόξα αυτός ο γελοίος. Ο τυχάρπαστος χιμπατζής. Κώστα;». «Ναι, ναι.
Ελήφθη. Το ελέγχω…»

Η μέρα ξεκίνησε και κυλάει όπως αναμενόταν. Το πρωινό
τηλεφώνημα-χείμαρρος εκτοξεύει την αδρεναλίνη μου σε
δυσθεώρητα ύψη. Φεύγω από το σπίτι βιαστικά. Δεν έχω
προλάβει να ξυριστώ, αλλά ποιος νοιάζεται; Αγοράζω
καφέ, τις εφημερίδες μου, μπαταρίες για το ραδιοφωνάκι,
και ανεβαίνω. Το γραφείο μου μοιάζει με αχούρι. Έκλεισα
χθες μετά τα μεσάνυχτα και δεν πρόλαβα να μαζέψω.
Διάσπαρτες σημειώσεις και άπειρα φωσφοριζέ post it
δημιουργούν ένα ευχάριστο, σχεδόν φαντασμαγορικό
φόντο, όμως στην πραγματικότητα, αυτή πρέπει να είναι
η πιο πιστή απεικόνιση του χάους. Μιλάω στο τηλέφωνο
με τον τύραννο που ακούει στο όνομα Ματίνα, την
υπεύθυνη επικοινωνίας στην ομάδα εκλογικού σχεδιασμού
του «δικού μου». Ακολουθούν απανωτά τηλεφωνήματα
σε συνεργάτες. Με έχουν στήσει τα καθίκια. Περιμένω
επειγόντως αποδελτίωση της προηγούμενης μέρας και
content analysis των ομιλιών ολόκληρης της περασμένης
εβδομάδας και έχουν ήδη αργήσει μια ώρα. Μήπως να
περάσουν οι εκλογές και να μου τα στείλουν μετά;
Δαγκώνω νευρικά το νύχι του αντίχειρά μου και ψάχνω
το πακέτο μου. Έχω πει στη γυναίκα μου ότι το έκοψα,
αλλά πώς να κρατηθείς μακριά από αυτό το διάολο
τέτοιες μέρες; Χτυπάει το τηλέφωνο. «Ναι, κύριε Ράιτερ;
Καλημέρα. Σας στέλνουμε τις αναλύσεις». «Καιρός ήτανε.
Ευχαριστώ».
Είμαι έτοιμος. Έχει φτάσει η ώρα. Κλείνω τα στόρια.
Το φως εμποδίζει τη συγκέντρωσή μου. Δυναμώνω
τα 24 πρελούδια για πιάνο. Ο Μέγας Ραχμάνινοφ. Ο
καλύτερός μου φίλος εδώ στο γραφείο, μετά το ουίσκι
και τα τσιγάρα. Με μια κίνηση, τα δεκάδες χαρτιά που
σκεπάζουν το πληκτρολόγιό μου βρίσκονται στη μοκέτα.
Επιτέλους, ω, ναι, ήρθε η στιγμή του βιρτουόζου.
Του ανθρώπου πίσω από τις κάμερες, μακριά από τα
φλας, πέρα από κάθε δημοσιότητα. Χειροκροτήστε με.
Αποθεώστε με. Γράφω σαν μανιασμένος. Τίποτα δε μπορεί
να με σταματήσει. Ούτε το τηλέφωνο που χτυπάει. Τραβάω
με το πόδι την πρίζα, συνεχίζοντας να πληκτρολογώ.
«Δεν διακόπτουμε τον καλλιτέχνη», όποιος κι αν ήταν
έπρεπε να το ξέρει. Το τασάκι γεμίζει μαζί με τις σελίδες
του word μου. Ένα μικρό έργο τέχνης έχει γεννηθεί.
Ακόμα ένα υπέροχο «παιδί μου». Είμαι εξαντλημένος. Δεν
έχω την παραμικρή αίσθηση του χρόνου. Όταν ξανανοίγω
τα στόρια, έχει σουρουπώσει. Πολύ ικανοποιημένος με
τον εαυτό μου, τηλεφωνώ στον «δικό μου». «Εγώ είμαι.
Εντάξει ο χαιρετισμός, έχω στα σκαριά και τη δομή για
την εισήγηση. Θα σκίσουμε. Να φτιάξουμε και δελτίο
τύπου. Η Ματίνα δεν…» «Ναι, ναι» μου απαντάει. Μίλα
μαζί της. Τι σας πληρώνω; Για να σπαταλάω το χρόνο μου
μ’ αυτά; Τα λέμε αργότερα».
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Τι έγινε; Ο «δικός μου» μόλις με έφτυσε; Κατάμουτρα;
Έτσι φέρονται στον καλλιτέχνη; Ούτε ένα «μπράβο»;
Έχω χάσει τον ύπνο μου. Υποσιτίζομαι. Καπνίζω
σαν κατάδικος. Α, έχασα και την επίδειξη ρυθμικής
γυμναστικής της κόρης μου και αυτή είναι η ανταμοιβή
μου; Έτσι δείχνουν ευγνωμοσύνη στον καλλιτέχνη; Πού
είναι η αποθέωση; Τι έγινε το χειροκρότημα; Αφήνω
μήνυμα στον τηλεφωνητή της μισητής Ματίνας και βγαίνω
απ’ το γραφείο.
19 και σήμερα για τις εκλογές. 19 μέρες και 1 νύχτα.
Περνάω από το «Νούφαρο», όπου έχουν μαζευτεί
δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ και διάφοροι του
σιναφιού. «Αγάπη, ένα ποτό και έφτασα. Είμαι πτώμα,
ναι, δεν έχω φάει… Αλλά είναι όλοι εδώ. Να πιάσω κλίμα,
κανένα καλό παραπολιτικό και έρχομαι». Η γυναίκα μου
ξεφυσάει. Συνήθως, τέτοιες μέρες δε νιώθει μεγάλη
συμπάθεια για τον καλλιτέχνη. Την καταλαβαίνω.
Οι μέρες περνούν. Και οι νύχτες. Δεν αλλάζει κάτι. Η
τρέλα της καθημερινότητάς μου κορυφώνεται, μέχρι
που οι εκλογές τελειώνουν. Ο «δικός μου» θριαμβεύει.
Μετά από αλλεπάλληλους χαιρετισμούς, ομιλίες,
συσκέψεις, συνεντεύξεις, εισηγήσεις, ξενύχτια, εφιάλτες,
διαφημιστικά, μηνύματα, συνθήματα, νευρωτικά
τηλεφωνήματα, πρόβες, χειροκροτήματα και πολλά
τσιγάρα, μπορώ να αποσυρθώ.
«Φίλες και φίλοι παρατρεχάμενοι. Μπλα, μπλα, μπλα. Δε
θα μπορούσα να βαριέμαι περισσότερο που βρίσκομαι
απόψε εδώ, ανάμεσά σας. Μπλα, μπλα, μπλα. Η μάχη των
εκλογών μού δίνει στα νεύρα. Ούτως ή άλλως, κερδίσω
ή χάσω, δεν πρόκειται να κουνήσω ούτε το μικρό μου
δαχτυλάκι. Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε καταλάβει!
Χα, χα, χα… Το μόνο που μ’ ενδιαφέρει είναι η πολιτική
μου καριέρα. Η καρέκλα, πώς το λένε; Όλοι εσείς είστε
άχρηστοι κόλακες και κορόιδα, υποτελείς που τα κάνετε
όλα για το μέσο. Είμαι το βύσμα σας, το ξέρω… Μπλα,
μπλα, μπλα. Α, και γυναίκα… Λατρεμένη μου, μη βάφεσαι
τόσο πολύ στις δημόσιες εμφανίσεις σου. Σε κάνει να
δείχνεις μεγάλη… Μπλα, μπλα. Δεν έχω τίποτα άλλο να
πω… όλο αυτό το πάρτι, στην πραγματικότητα, μού είναι
τελείως αδιάφορο. Όπως και όλοι σας. Χα! Σας ευχαριστώ,
ηλίθιοι, για την παρουσία σας!»
Σαστιμάρα. Όλοι βουβοί. Δε σαλεύει κανείς. Μόνο εγώ
πετάγομαι από την καρέκλα και χειροκροτώ με πάθος.
Λόγια αποστομωτικής αλήθειας, που δεν έγραψα εγώ. Ούτε
λουλούδια, ούτε φλας, ούτε φανταχτερά κομφετί. Τίποτα.
Πουθενά. Λυτρώθηκα. Γυρίζω πλευρό ευχαριστημένος
και κλείνω το ξυπνητήρι. Λέω να κοιμηθώ λίγο παραπάνω
σήμερα. Οι εκλογές έχουν περάσει.

Ο Δρ. Νταρκ γεννήθηκε στην Ομόνοια από γονείς
μετανάστες: η μητέρα του ήταν ρουμανο-αλβανικής
καταγωγής και ο πατέρας του Πακιστανοαφγανός. 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: Σύντροφε Δρ. Νταρκ, θέλω να διαμαρτυρηθώ για
μια δήλωση του πρωθυπουργού. Είπε ότι είναι αντιεξουσιαστής,
κι εγώ νομίζω ότι λέει ψέματα. Σε ποια γκρούπα ανήκει; Δεν
τον έχω δει ποτέ στα Εξάρχεια. Κι ύστερα, ποια ακριβώς είναι
η αντιεξουσιαστική του δράση; Τον έχω δει σε πορεία, αλλά
δεν τον έχω δει ποτέ να πετάει πέτρες στους μπάτσους. Από
την άλλη, ποιος σωστός αντιεξουσιαστής φοράει κοστούμι και
γραβάτα; Λύσε μου σε παρακαλώ αυτές τις απορίες, να χαρείς.

dr. Νταρκ

Γιώργος Αναρχίδης

Δρ. Νταρκ: Το σίγουρο είναι, αναρχικέ της δεκάρας,
ότι ζηλεύεις. Και βέβαια ο πρωθυπουργός μας είναι
αντιεξουσιαστής, και μάλιστα καλύτερος από κάτι τσουτσέκια
σαν εσένα και τους όμοιούς σου. Εσείς το πολύ πολύ
να σπάσετε καμιά βιτρίνα, ενώ Αυτός κλείνει οριστικά
δεκάδες μαγαζιά σε μια νύχτα. Εσείς σπέρνετε τον τρόμο
σε περιορισμένο χρόνο και χώρο, ενώ Αυτός σπέρνει τον
τρόμο μόνο με το που θα βγει να μιλήσει στην τηλεόραση.
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συνήθεις
ερωτήσεις
αναγνωστών

Πρέπει δηλαδή και να συχνάζει σε άθλια μαγαζιά των
Εξαρχείων ή να φοράει τα φτηνιάρικα, κακόγουστα ρούχα
που φοράτε εσύ και η παρέα σου. Σε παρακαλώ να μην
αμφισβητήσεις ξανά την αντιεξουσιαστική δράση του
πρωθυπουργού.
.....................................................................................

Αναγνώστης: Φίλτατε Δρ. Νταρκ, είμαι πάλι εγώ, ο
μανιώδης καπνιστής που σου έγραψα την περασμένη
φορά. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η λαϊκή αντίσταση
στην απαγόρευση του καπνίσματος θριάμβευσε. Όπου και
να πάω, τα τασάκια είναι στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί
περνάνε έξω από τα μαγαζιά ανήμποροι κι εμείς τους
φυσάμε τον καπνό στη μούρη. Νικήσαμε, σου λέω. NO
PASARΑ΄ N.
Τάκης Θεριακλίδης

Δρ. Νταρκ: Εκείνο που κατάλαβα εγώ, μικρή μου
τσιμινιέρα, είναι ότι εκτός από μανιώδης καπνιστής
είσαι και πολύ βλάκας. Δεν κατάλαβες, μικρέ μου αφελή,
ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο; Μπορεί να το
ακούς πρώτη φορά, αλλά η απαγόρευση του καπνίσματος
εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής καταστολής που θα
κατατροπώσει τη λαϊκή αντίσταση μόλις ο ΓΑΠ ανανεώσει
τη λαϊκή εντολή, δηλαδή μόλις τελειώσουν οι εκλογές·
άσχετα με το αποτέλεσμα. Μη θριαμβολογείς, λοιπόν, και
κοίτα να το κόψεις, γιατί σε περιμένουν μαύρες μέρες.
.....................................................................................

Αναγνώστης: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, σου γράφω και πάλι,
παρ’ όλο που δεν έμεινα ευχαριστημένος από την
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απάντηση που μου έδωσες σε προηγούμενο τεύχος. Απ’
ό,τι κατάλαβα είσαι κατά των μέτρων που θα σώσουν την
Ελλάδα και θα κάνουν επιτέλους ανθρώπους εμάς τους
Έλληνες. Θεωρώ ότι είσαι πολύ απόλυτος. Πρέπει να το
ξανασκεφτείς και να στηρίξεις κι εσύ τις προσπάθειες
της κυβέρνησης να μας βγάλει από το τέλμα της κρίσης.
Άκουσες τι είπε ο πρωθυπουργός μας στη διακαναλική
συνέντευξή του; Αν δεν τον ψηφίσουμε, η πατρίδα μας
θα χρεοκοπήσει. Στείλε, λοιπόν, ένα μήνυμα κοινωνικής
συνοχής από αυτό το τεύχος και βάλε κι εσύ ένα
λιθαράκι στη νέα Ελλάδα, για να γίνει σωστό μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τάκης Απολιτικός

Δρ. Νταρκ: Δυστυχώς, πανάθλιε ευρωλιγούρη, είμαι
υποχρεωμένος ν’ ασχολούμαι με καθυστερημένους σαν
κι εσένα για να βγάλω το ψωμί μου, αλλά θα λάβεις
την απάντηση που σου αξίζει: Πιστεύεις, καταρχήν,
ότι υπάρχει πολύ και λίγο απόλυτος; Πόσο απόλυτοι
ήταν οι 300 του Λεωνίδα, που αποφάσισαν να πεθάνουν
μόνο και μόνο για να καθυστερήσουν τον εχθρό; Πόσο
απόλυτοι ήταν αυτοί που πολέμησαν τους φασίστες στο
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και αυτοί που σκοτώθηκαν το 1974
στο Πολυτεχνείο για να μπορείς εσύ σήμερα να λες ό,τι
βλακεία σού κατέβει; Φαντάζεσαι να έλεγαν «βρε, μήπως
έχουν δίκιο οι συνταγματάρχες;» και να το συζητούσαν;
Πώς φαντάζεσαι τη μίζερη ύπαρξή σου με «λιγότερο»
απόλυτους υπερασπιστές της κοινής λογικής;
Επομένως, το μόνο μήνυμα που θα στείλω είναι ότι πρέπει
ν’ απαλλαγούμε από κάτι πανάθλια μικρόβια σαν κι εσένα,
για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα που μας
αξίζει.
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πορεία του αεροπλάνου που με ταξίδευε
προς το προκαθορισμένο μονοπάτι του στον
ουράνιο χάρτη, έβλεπα τις δύο άδειες θέσεις
απέναντί μου και φανταζόμουν τον Μιλήσιο
φιλόσοφο να σκύβει από το παράθυρο,
παρά τις συστάσεις των αεροσυνοδών
για πρόσδεση κατά την απογείωση. Αν και
οι πενιχρές αναφορές σ’ αυτόν δεν μας
επιτρέπουν να γνωρίζουμε λεπτομέρειες
από την όψη του, εγώ τον έπλασα γύρω
στα εβδομήντα (ο Διογένης ο Λαέρτιος δεν
του παραχωρεί παρά 60 μόνο χρόνια ζωής).
Κλυδωνιζόμενος στον παράκτιο ουρανό της
Ραφήνας, παρατηρούσα τον Αναξιμένη να
αναδεύει μηχανικά τα γένια του και να κουνά
εμφατικά το κεφάλι του. Άκουγα επίσης τη
σκέψη του: «Μα βέβαια, βέβαια, ακόμα και

τόσους αιώνες μετά, νιώθω ότι δικαιούμαι
να επιμένω...Το θεμέλιο στοιχείο αυτού του
κόσμου είναι ο αέρας. Όλα είναι πυκνώσεις
και αραιώσεις του αέρα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε
αυτά τα σύννεφα πάνω απ’ την Εύβοια...
Αμφιβάλλετε ακόμα;»
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παρατηρεί ο Δούρειος Ευρωπαίος

Ή

ταν η στιγμή που το αεροπλάνο εισχωρούσε
σ’ ένα καλοσχηματισμένο σύννεφο πάνω
από τον Νότιο Ευβοϊκό, αυτό που οι
μετεωρολόγοι θα ονόμαζαν stratocumulus. Τι
αδικία, σκεφτόμουν για τον σεβάσμιο γέροντα
φυσικό φιλόσοφο, αν μάθαινε ότι τα σύννεφα που
του προσέφεραν (για πρώτη φορά στην ιστορία
της δυτικής σκέψης) το υλικό για τη διαμόρφωση
μιας τόσο συνεκτικής θεωρίας περί του κόσμου
είχαν πια βαφτιστεί με λατινικά ονόματα, μια
γλώσσα που ο μικρασιάτης δεν πρόλαβε ν’ ακούσει.
Επιπλέον, ο νονός των νεφών δεν υπήρξε καν
λατίνος: ήταν ο Luke Howard, ένας βρετανός
φαρμακοποιός και ερασιτέχνης μετεωρολόγος. Ο
Howard παρουσίασε μπροστά στους επιστήμονες
της «Εταιρείας Άσκησης» (Askesian Society!),
στο Λονδίνο, μια πρώτη μορφολογική διάκριση
των νεφών στα γένη cumulus, stratus και cirrus
(στη γλώσσα του Αναξιμένη: στιβάδα, στρώμα και
θύσανος). Τα τριχόμορφα σύννεφα τοποθετήθηκαν
ψηλότερα από τα υπόλοιπα, ενώ σύντομα προστέθηκε
ένα ιδιαίτερο βροχερό είδος χαμηλών νεφών,
το nimbus (βροχή). Στη συνέχεια, ο Λονδρέζος
λάτρης της συστηματοποίησης προχώρησε στη
δημιουργία υποκατηγοριών από σύννεφα με
ενδιάμεσα χαρακτηριστικά, όπως τα cirrostratus
και stratocumulus, ώστε να συμπεριλάβει κάθε
δυνατό συνδυασμό μορφής και ύψους στα μέχρι
τότε αταξινόμητα σύννεφα του ουρανού. Σε όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα, οι Ευρωπαίοι επαγγελματίες

και ερασιτέχνες συννεφολόγοι ασχολήθηκαν εντατικά
με την πληρέστερη ταξινόμηση ενός φυσικού
φαινομένου που οι προηγούμενοι αιώνες θεώρησαν εξ
ορισμού αταξινόμητο. Έτσι, τα σύννεφα απέκτησαν
γένη με ονόματα Ρωμαίων συγκλητικών: cirrocumulus,
nimbostratus, stratocumulus, altostratus, cirrocumulus.
Τα σύννεφα γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στη γη και
σε ό,τι την περιβάλλει. Η αέναη αλλαγή του ουρανού,
πανταχού παρούσα καθώς οι μέρες του βίου μας
διαδέχονται η μία την άλλη, σε τίποτε δεν υπολείπεται
των μεταμορφώσεων της θάλασσας. Ναι, στις βορεινές
χώρες ο ουρανός μάς φαίνεται κοντινότερος, γιατί τα
ψηλότερα σύννεφά του δεν υπερβαίνουν τα 8.000 μέτρα.
Στις εύκρατες χώρες, το όριο αυτό φτάνει στα 12.000
μέτρα, ενώ στις τροπικές αγγίζει τα 18.000 μέτρα. Όσο
θερμότερο το κλίμα ενός τόπου, τόσο ψηλότερα τα
σύννεφα που τον σκιάζουν. Τα ψηλά σύννεφα (cirrus)
είναι συνήθως ευοίωνα. Είναι αυτοί οι μακρινoί,
ξέπλεκοι, λευκοί θύσανοι που απλώνονται ελεύθερα στον
γαλάζιο αιθέρα γεννώντας την αίσθηση του μεγάλου
ύψους σε όσους από ‘μας χαζεύουμε ακόμα τον ουρανό.
Παρατηρώντας τους με λίγη φαντασία, μπορεί κανείς
να αντιληφθεί την κατεύθυνση του ανέμου, εκεί ψηλά.
Μερικές φορές, οι θύσανοι διαλύονται σ’ ένα είδος
πέπλου που θαμπώνει τον ουρανό και σχηματίζει ένα
φωτοστέφανο γύρω απ’ τον ήλιο ή το φεγγάρι: είναι τα
νέφη τύπου cirrostratus.
Κοντύτερα σε μας, οι συννεφένιοι θύσανοι μπορεί
να δώσουν στον ουρανό την όψη ενός λιβαδιού με
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βαμβακένιες τουλίπες (altocumulus). Επειδή ένα μέρος
από τις τουλίπες αυτές φωτίζεται διαφορετικά από το
υπόλοιπο, αισθανόμαστε την τρισδιάστατη παρουσία
τους, που ενίοτε μπορεί να προμηνύει επερχόμενη
θύελλα. Όταν η υγρασία είναι χαμηλή, οι τουλίπες
εξαχνώνονται σε αβαθή σύννεφα, έτοιμα να βαφτούν
κόκκινα ή μαβιά καθώς ο ήλιος δύει (altostratus). Τα
σύννεφα του τύπου stratocumulus είναι συνήθως κάπως
απειλητικά, καθώς βάφουν με μολυβένιες αποχρώσεις
τον ορίζοντα προοιωνίζοντας βροχή. Όταν τα σύννεφα
βαραίνουν και αρχίζουν να έρπουν πάνω σε βουνά
και πόλεις, τότε μιλάμε για τον τύπο nimbostratus:
λευκόφαιες ή κυανές μάζες που κουβαλούν στα σπλάχνα
τους τη βροχή. Τα σύννεφα αυτά μας παγιδεύουν, μας
κρύβουν εντελώς τον αιθέρα. Σαν ένα δίχτυ από αέρα και
νερό που ψάχνει να γίνει και πάλι θάλασσα. Άλλοτε τα
σύννεφα έρπουν αθόρυβα πάνω στους δρόμους μας, χωρίς
προθέσεις βροχερής εκτόνωσης: η ομίχλη κάνει τον κόσμο
ένα νιβελλύγγειο σκηνικό, χαρίζοντάς του μυστήριο.
Ανεξάρτητα από το ύψος και τον γένος στο οποίο
ανήκουν μορφολογικά τα σύννεφα, υπάρχουν κοινά
χαρακτηριστικά τους που τα αναδιανέμουν σε νέες
κατηγορίες, τους τύπους. Αίφνης, ανεξάρτητα με το
ύψος, τα «συμπαγή» σύννεφα (cumulus) διακρίνονται
σχετικά με το βάθος τους σε stratiformis, lenticularis
και castellanus. Τα σύννεφα τύπου stratiformis
σχηματίζουν εκτεταμένους ή μεμονωμένους όγκους
χωρίς ιδιαίτερο βάθος και καμπύλες. Τα lenticularis είναι
ορογραφικά (σχηματίζονται κοντά στα βουνά), ομαλά, με
στρογγυλευμένα άκρα, σαν τους φακούς (ή τις φακές). Τα

Νοηματοδοτούμε τα σύννεφα με παραπομπές
στον κόσμο μας. Τα ταξινομούμε με βάση
τα αναξιμένια λογικά άκρα, ψηλό-χαμηλό,
κρύο-ζεστό, υγρό-ξηρό. Τα περιεργαζόμαστε
με άξονα αυτό που φοβόμαστε, τις θύελλες.
Όμως, έρχονται στιγμές που η αισθητική
παραλύει τη λογική: είναι τότε που τα
σύννεφα παίρνουνε όλα τα χρώματα της
ίριδας και ο ουρανός γίνεται ένα απέραντο
υπαίθριο μουσείο, φτιαγμένο για επισκέπτες
με ανθεκτικούς τραχηλικούς μυς.

castellanus μοιάζουν με ψηλά κάστρα, έχουν πυργίσκους
και πολεμίστρες. Γύρω τους μπορεί να κολυμπούν αργά,
σαν ξεκομμένα υφάδια που περίσσεψαν, τα συννεφάκια
floccus.
Ανάλογα με το πόσο τα διαπερνά το φως τ’ ουρανού,
τα σύννεφα διακρίνονται σε translucidus, opacus
και perlucidus, δηλαδή διαφανή, αδιαφανή και κατά
τόπους διαφανή. Η ποικιλία undulatus χαρακτηρίζεται
από μια κυματιστή βάση, ενώ η duplicatus από την
παραλληλία δύο όμοιων νεφών, το ένα πάνω από το
άλλο. Τα σύννεφα radiatus μοιάζουν να τρέχουν για
να συναντηθούν στον ορίζοντα, τα intortus φτιάχνουν
πλεξούδες που συστρέφονται με ακανόνιστο ρυθμό και τα
vertebratus είναι σαν ραχοκοκαλιά ψαριού. Τα lacunosus,
αν και διαθέτουν όγκο, εμφανίζουν τρύπες, σαν να
διαπεράστηκαν από καταρράκτες αέρα.
Τα σύννεφα είναι υπόσχεση ή απειλή βροχής. Η εικόνα
τους στο στερέωμα μπορεί να μας πληροφορήσει για
το είδος της βροχής που είναι ικανά να γεννήσουν.
Τα cumulonimbus incus (τα σύννεφα-βεντούζες) αν
και διαγράφονται μακρινά και περήφανα στον αίθριο
ουρανό, μπορούν, αν συναντήσουν τις κατάλληλες
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μετεωρολογικές συνθήκες, να σπείρουν θύελλες, χαλάζι,
κεραυνούς, δυνατή βροχή. Τα σύννεφα mammatus (τα
σύννεφα-μαστοί) κουβαλούν πάγο και βροχή. Τα σύννεφα
virga προκαλούν δυνατές νεροποντές, που όμως
εξατμίζονται πριν ακουμπήσουν τη γη. Καθώς η βροχή των
virga μετατρέπεται σε υδρατμούς, αποσπά θερμότητα
από τον αέρα και δημιουργεί κρύες «τσέπες» αέρα, που
τείνουν να καταπέσουν (ως βαρύτερες) ταχύτατα προς
την επιφάνεια της γης. Αυτή η ξαφνική αστάθεια μπορεί
να γίνει επικίνδυνη για την αεροπλοΐα. Ωστόσο, αγαπητέ
Αναξιμένη, η ταξινόμηση δεν τελειώνει εδώ: pileus είναι
το σύννεφο-καπέλο, που σχηματίζεται πάνω από ένα
ευυπόληπτο σύννεφο cumulonimbus, ενώ το velum είναι
ένα σύννεφο-βέλο που καλύπτει αυτό που το γέννησε. Το
σύννεφο-τούμπα είναι αυτό που μοιάζει να κρέμεται από
τη βάση ενός συμπαγούς σύννεφου. Το σύννεφο arcus (το
σύννεφο-τόξο) είναι το χαμηλό, οριζόντιο μέτωπο μιας
καταιγίδας που πλησιάζει.
Η επιστροφή όλων αυτών των λατινικών ονομάτων στα
ελληνικά έδωσε ελάχιστα λειτουργικά αποτελέσματα:
Θύσανοι, Θυσανοστρώματα, Θυσανοσωρείτες,
Υψισωρείτες, Υψιστρώματα, Στρωματοσωρείτες,
Στρωματομελανίες. Νομίζω, κύριε Αναξιμένη, ότι τα
λατινικά πρωτότυπα είναι προτιμότερα.
Αν και πετάμε μέσα στο αίθριο φως του Αιγαίου, ο
αρχαίος γέρος δεν ξεγελιέται. Συνεχίζει να παρατηρεί
με επιμονή κάθε μετεωρολογική λεπτομέρεια: ένα
μικρό συννεφάκι πάνω απ’ την κορυφή του Ζα στη
Νάξο, ένα μεγαλύτερο, καθισμένο στην κορυφογραμμή
του Κρίκελου, στην Αμοργό, ένα σύθαμπο κατά το
νότο. Δεν δοκίμασε καν την πορτοκαλάδα του, μέσα
στο πλαστικό ποτηράκι. Ίσως του φάνηκε πυκνή σε
ύποπτο βαθμό για πορτοκαλάδα. Αν και φαινομενικά τα
γεγονότα τον έχουν προσπεράσει προ πολλού, ο τρόπος
μας είναι ο δικός του. Όπως κι εκείνος, έτσι κι εμείς,
συνεχίζουμε να προβάλουμε στον ουρανό τα νοήματα

που «συμπύκνωσε» το μυαλό μας. Νοηματοδοτούμε τα
σύννεφα με παραπομπές στον κόσμο μας. Τα ταξινομούμε
με βάση τα αναξιμένια λογικά άκρα, ψηλό-χαμηλό, κρύοζεστό, υγρό-ξηρό. Τα περιεργαζόμαστε με άξονα αυτό
που φοβόμαστε, τις θύελλες. Όμως, έρχονται στιγμές
που η αισθητική παραλύει τη λογική: είναι τότε που
τα σύννεφα παίρνουνε όλα τα χρώματα της ίριδας και
ο ουρανός γίνεται ένα απέραντο υπαίθριο μουσείο,
φτιαγμένο για επισκέπτες με ανθεκτικούς τραχηλικούς
μυς.
Τα σύννεφα είναι λίμνες παγιδευμένες στον αέρα. Το φως
αδυνατεί να τα διαπεράσει κι έτσι απλώς αντανακλάται
στην επιφάνειά τους: έτσι, τα σύννεφα φαίνονται λευκά.
Όταν οι υδρατμοί συναντηθούν με τις κατάλληλες
συνθήκες συνενώνονται σε μεγάλες σταγόνες που
ζητούν να γίνουν βροχή. Το σύννεφο τότε αραιώνει
και το φως το διαπερνά σε κάποιο βαθμό. Έτσι αρχίζει
η μεταβολή του συννεφένιου λευκού κατά μήκος του
δρόμου που οδηγεί προς το μαύρο μέσω των άπειρων
αποχρώσεων του γκρίζου. Τα σταγονίδια πάγου μπορούν
να προσδώσουν στο σύννεφο μια πρασινωπή απόχρωση.
Η σκόνη και οι αναθυμιάσεις από το έδαφος μπορούν
να βάψουν τα σύννεφα κίτρινα. Η ανατολή και η δύση
βάφουν τα σύννεφα κόκκινα, ρόδινα ή πορτοκαλιά·
πρόκειται για ένα παιχνίδι του ηλιακού φωτός, καθώς οι
μη ανακλώμενες ακτίνες του (με μεγάλο μήκος κύματος,
δηλαδή από το κίτρινο έως το κόκκινο) διαπερνούν τα
παθητικά σύννεφα. Ωστόσο, η εποχή μας έβαλε τη δική
της πινελιά και στο χρώμα των νεφών: ένα δυσεξήγητο
φαινόμενο υπερβολικής λεύκανσης των νεφών
παρατηρήθηκε πρόσφατα. Αποδόθηκε μάλλον στα πάσης
φύσεως αεροζόλ που αποδεσμεύονται από τον πλανήτη
μας.
Καθισμένος ατέλειωτες ώρες στις εκβολές του
Μαίανδρου, ο Ίωνας φυσιολόγος θα αναρωτήθηκε πολλές
φορές πώς σχηματίζονται τα σύννεφα. Η οπτική του
οξύτητα δεν θα του αρκούσε για να παρακολουθήσει
τους υδρατμούς να γράφουν τον κύκλο του νερού στον
αέρα. Να δει την συμπύκνωση σαν αποτέλεσμα του
κορεσμού του αέρα σε υγρασία, να δει τον υγρό αέρα
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ν’ ανηφορίζει ένα βουνό και να χάνει με σταθερό ρυθμό
10 βαθμούς Κελσίου κάθε 1.000 μέτρα ύψους, να τον δει
να υψώνεται σαν ολοένα διογκούμενο αερόστατο πάνω
από τις ζεστές πεδιάδες, να δει το έδαφος να αναδίδει
τη ζεστή του ανάσα μέσα στο σκοτάδι και τη βραδινή
ομίχλη να σέρνεται αθόρυβα προς τη θάλασσα.
Κι ύστερα να γλιστρά στα πεδία της ανθρώπινης
φαντασίας, να μπαίνει στον ομηρικό λόγο, στα έργα
περί φύσεως των προσωκρατικών, στους στίχους του
βουκολικού Θεόκριτου «Νιφάς δε πυκνή, και πνοή
πεφυρμένη, δριμύς τε καπνός, και νεφών έτι γνόφος». Το
αεροπλάνο μου πετά τώρα στο πιθανό οπτικό πεδίο του
αλλοτινού στοχαστή: στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Όταν προσγειωθώ, πρέπει να αναζητήσω τις αρχαίες
σκέψεις του έτσι όπως διασώθηκαν από τους σχολιαστές
του. Του αρμόζει η τελευταία παράγραφος αυτού του
κειμένου, όπως του αρμόζουν τα σύννεφα.
Το δε είδος του αέρος τοιούτον όταν μεν οψαλώτατος
η όψει άδηλον. Δηλούσθαι δε τω ψυχρώ και τω θερμώ
και τω νοτερώ κινουμένω κινείσθαι, δε αεί ου γαρ
μεταβάλλειν όσα μεταβάλλει, ει μη κινείτο. Πυκνούμενον
γαρ και αραιούμενον διάφορον φαίνεσθαι όταν γαρ εις
το αραιότερον διαχυθή πυρ γίνεσθαι, ανέμους δε πάλιν
είναι αέρα πυκνούμενον, εξ αέρος νέφος αποτελείσθαι
κατά την πίλησιν, έτι δε μάλλον ύδωρ, επί πλείον
πυκνωθέντα γην και εις το μάλιστα πυκνότατον λίθους.
(Το είδος του αέρα είναι τέτοιο, ώστε όταν είναι
αδιατάρακτος, δεν μπορεί να φανεί μέσω του κρύου
και της θερμότητας και της υγρασίας και της κίνησης,
επειδή τίποτα από αυτά που περιβάλλονται, αν δεν
κινούνταν, δεν θα μεταβάλλονταν. Γιατί, ο αέρας
φαίνεται διαφορετικός, όταν πυκνώνει και όταν αραιώνει.
Γιατί, όταν διαχέεται, αραιώνει και γίνεται φωτιά και
οι άνεμοι πάλι, αποτελούνται από συμπυκνωμένο αέρα.
Ο πιο συμπυκνωμένος αέρας κάνει το σύννεφο και από
περισσότερο συμπυκνωμένο αέρα γίνεται το νερό και
με επιπλέον συμπύκνωση γίνεται η γη και οι πέτρες
αποτελούνται από τη μέγιστη δυνατή συμπύκνωση του
αέρα).

Σπύρος Παπαδόπουλος

Να βγαίνεις

απ’ το όνειρο
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Ο

δηγώντας στην οδό Αιγαίου, περνάνε κάτω απ’ τα πρώτα
πανό. Τα γνωστά λευκά (για την ακρίβεια έχουν χρώμα
τσουβαλιού), με τα κόκκινα και μπλε γράμματα. Το όνομα
του υποψήφιου γραμμένο με κεφαλαία και δίπλα συνήθως η φράση
«η πόλη αλλάζει». Φέτος, παρατήρησαν ότι χρησιμοποιείται αρκετά
το ρήμα συμμετέχω. Ακόμη και ο Κακλαμάνης στο κιόσκι που έστησε
έξω απ’ το μετρό του Συγγρού Φιξ έχει υιοθετήσει αυτή την τόσο
παράδοξη λέξη. Με μπλε γράμματα γράφει: «Αθήνα, πόλη της ζωής
μας. Συνεχίζουμε – Συμμετέχουμε». Σ’ αυτό το σημείο γίνονται
μάρτυρες μιας επαναλαμβανόμενης αλλά εντελώς αχώνευτης
αθλιότητας. Τα πολιτικά κόμματα και τα γραφεία τύπου τους, δηλαδή
οι τηλεοπτικοί σταθμοί (αυτή η πρόταση διαβάζεται και ανάποδα),
οικειοποιούνται έναν όρο, μια φράση και διαστρέφουν το νόημά
της, στερώντας της κάθε σημασία. Η συμμετοχή γίνεται εθελοντικός
καθαρισμός δάσους, τηλεφώνημα σε κάποια υπηρεσία της εφορίας,
ανοιχτή διαβούλευση για ένα προαποφασισμένο νομοσχέδιο, ψήφος
μέσω sms για το ποιος θα φύγει απ’ το σπίτι. Παρεμπιπτόντως,
η πρώτη έννοια που εξατμίστηκε ήταν το σπίτι. Ο συνδυασμός
του δήμαρχου της Αθήνας εξαπολύει λοιπόν τώρα το σύνθημα
«συνεχίζουμε – συμμετέχουμε». Το σύνθημα είναι ακίνδυνο, ακριβώς
όπως το επιθυμούσε η «πόλη της ζωής μας» εξαρχής.
Κάθονται στο μπαλκόνι. Δεν μπορούν να αποφασίσουν αν φταίνε
τα τσίπουρα, το δροσερό αεράκι που έπιασε ξαφνικά ή η διπλανή
πολυκατοικία που αποτελεί απ’ ό,τι φαίνεται τον τόπο που
κρύβει μια ατέλειωτη σειρά από όμορφες γυναίκες. Είναι όμως
ξαφνικά αισιόδοξοι με έναν αόριστο, αλλά εντελώς χειροπιαστό
τρόπο. Νομίζουν δεν τους χωράει η καρέκλα. Θέλουν να πάρουν
τους δρόμους. Θέλουν να είναι ηθοποιοί, οργανοπαίκτες,
ταχυδακτυλουργοί να κατέβουν στην πλατεία και να δώσουν την
παράσταση της ζωής τους. Θέλουν να κατέβουν στο απέναντι
πεζοδρόμιο και να παίξουν ένα ματς, με δοκάρι απ’ τη μια
την ταμπέλα του φαρμακείου και απ’ την άλλη την πινακίδα
«απαγορεύεται η δεξιά στροφή». Το τηλέφωνο όμως τους χαλάει τα
σχέδια. Η φωνή στο τηλέφωνο σχολιάζει τα πανό των συνδυασμών.
Η φωνή στο τηλέφωνο είναι η φίλη που σε σπρώχνει απ’ το βραχάκι
όταν σκέφτεσαι μήπως δεν πρέπει να βουτήξεις από τόσο ψηλά. Να
βουτήξεις.

στις συναντήσεις μας. Σε κάποιους έφερε χαμόγελα,
ενώ άλλοι φάνηκε να δυσανασχετούν. Οι διαφωνίες
μας συναγωνίζονταν τα άστρα αυτού και του επόμενου
γαλαξία. Προσπάθησα με κανένα δυο αστειάκια και
πολύ ευγενικό τρόπο, να τους εξηγήσω ότι μ’ αυτόν τον
τρόπο θα μιλήσουμε όλοι. Ξεκινήσαμε, παρά τα ξινισμένα
μούτρα του κοριτσιού με το πολύχρωμο φόρεμα και του
διπλανού της, για τον οποίο ήξερα μόνο ότι δούλευε στο
δήμο. Η διαδικασία γνωστή και απλή. Ο καθένας άκουγε
το διπλανό του για δύο με τρία λεπτά κι ύστερα άλλαζε
θέση, έτσι που στο τέλος είχαν καθίσει όλοι μεταξύ τους
κι όλοι είχαν ακούσει όλους. Ύστερα η Κ. ανέλαβε να
κάνει για όλους μια σύντομη σύνοψη. Διατυπώθηκαν δυο
τρεις ενστάσεις, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Στο τέλος, η
σύνοψή της ήταν η βάση για τις επόμενες μέρες.

1 Οκτωβρίου
Ο Τ. σκέφτεται:
«Κάτι πρέπει να κάνουμε». Η φωνή στο τηλέφωνο δεν
σχολιάζει πια. Η φωνή στο τηλέφωνο είναι μια άβολη,
ενοχλητική υπενθύμιση. Δεν αρκεί μόνο το να γελάς με
την κακογουστιά του υποψήφιου που σε κοιτάζει μέσα
από τα βάθη του Photoshop. «Κάτι πρέπει να κάνουμε»
επαναλαμβάνει με ρυθμούς επαναληπτικής καραμπίνας
και σταματάει μόνο όταν μέσα απ’ το «να κάνουμε»,
ξεπηδάει ένα ηχηρό «το βρήκα». Το τηλέφωνο έκλεισε
και πριν προλάβει να μεταφέρει την απορία του στην
υπόλοιπη παρέα, άκουσε το κουδούνι.

17 Σεπτεμβρίου
Ο Λ. σκέφτεται:
Ούτε κι εμείς ξέρουμε πώς και γιατί πειστήκαμε. Η
φωνή στο τηλέφωνο, η Κ. δηλαδή, εκείνο το βράδυ μας
ανακοίνωσε ότι θα κατέβουμε στις δημοτικές εκλογές.
Στο μικρό της λόγο, ανέφερε ότι δεν κατεβαίνουμε για
να βγούμε, και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό άλλωστε;
Απλά θα θέσουμε κάποια ζητήματα και θα προσπαθήσουμε
να αλλάξουμε τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση. Κανείς
μας δε ρώτησε τί εννοούσε μ’ αυτό. Δεν υπήρχε λόγος. Η
Κ. έλεγε αυτό που όλοι ήξεραν μετά από τόσο τσίπουρο.
Ωραίο το μπαλκόνι, αλλά τα θαύματα συντελούνται στους
δρόμους.

24 Σεπτεμβρίου
Ο άντρας με τα μούσια και τις αστείες γκριμάτσες
σκέφτεται:
Στο σαλόνι βρίσκονταν καμιά εικοσαριά άτομα. Για
την επόμενη φορά θα πρέπει να βρούμε άλλο χώρο,
μεγαλύτερο. Η συζήτηση είναι χαώδης, αναμενόμενο.
Τους πρότεινα μια συγκεκριμένη διαδικασία, μπας και
καταφέρουμε να πούμε δυο κουβέντες. Ανέφερα το
«προχωράμε ακούγοντας» ζητώντας να το εφαρμόσουμε
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Διασκεδάζω όσο ποτέ. Απ’ το ΚΚ, με ρώτησαν εχτές,
από πού είμαστε. Αν έχουμε σαφές πολιτικό στίγμα, αν
είμαστε κάποια ΜΚΟ και αν καταδικάζουμε τις πολιτικές
της ευρωπαϊκής ένωσης. Με κοίταζαν λες και ήμουν
ασφαλίτης στο μέσο της πορείας. Στη σκηνή που στήνουν
τα μάτια τους, ενσαρκώνω με επιτυχία το ρόλο του
ταξικού εχθρού. Στο τέλος μου έδωσαν και ένα φυλλάδιό
τους. Θαύμασα την γραμματοσειρά (κεφαλαία, bold,
τουλάχιστον 24) κι έφυγα χαζογελώντας. Κάτι φίλοι
απ’ το Σύριζα/συν, ή όπως αλλιώς τον λένε αυτές τις
μέρες, με ρωτάνε τί κάνουμε. Αν είμαστε κίνημα πόλης,
αν είμαστε με τον Αλαβάνο ή γιατί δεν πήγαμε σ’ αυτούς
για κάποιου είδους συνεννόηση. Θα ήθελα να τους πω ότι
εμείς δε θέλουμε συνεννόηση, γιατί σκοπός μας είναι να
διαλυθείτε. Να διαλυθούν οι δομές, οι μηχανισμοί και οι
εσωκομματικές διαδικασίες σας.
Φαντάζομαι ν’ ανακοινώνω με στόμφο ότι εμείς, αν
βγαίναμε, θα καταργούσαμε το δημοτικό συμβούλιο. Οι
αποφάσεις θα παίρνονταν από όλους, στις γειτονιές.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα αξιώματα θα δίνονταν με
κλήρωση για το πολύ έξι μήνες. Έχω αρχίζει και χαχανίζω
περνώντας μπροστά απ’ την καφετέρια με τα μπεζ
καναπεδάκια και την τεράστια τζαμαρία. Φαντάζομαι
πλέον καθαρά το υπαρξιακό άγχος του νυν δημάρχου,
βλέποντας μια συνέλευση στην οποία συναποφασίζουν
οι εξής μυθικές φιγούρες: ο κύριος Νίκος, ιδιοκτήτης
μανάβικου, μανιακός ρατσιστής και με μεγάλη αδυναμία
στον Ονουάτσι, ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στην
ομάδα της πρώην πατρίδας του, την Καβάλα. Η κυρία
Μαρία Παντζαροπούλου, νοικοκυρά, θρησκόληπτη και
προστάτρια των αδέσποτων σκύλων της γειτονιάς. Ο
κύριος Κώστας, περιπτεράς, παλιός αριστερός, διαβάζει
εφημερίδες μονολογώντας «α, ρε κερατάδες». Ο Μιχάλης,
οικοδόμος απ’ την Αλβανία και κάτοχος του ρεκόρ
κατανάλωσης μπύρας πριν τις 9 το πρωί.
Η συνέλευση της γειτονιάς μου είναι ένας μαγικός τόπος,
απ’ τον οποίο εξορίζονται μόνο όσοι για να μιλήσουν

πρέπει να διαβάσουν από μέσα. Η συνέλευση της
γειτονιάς μου είναι ένα χάος ασυναρτησιών, το βασίλειο
της ευθύνης.
«Από πού είστε;» επιμένει ο φίλος μπροστά από την
κόκκινη αφίσα. Απ’ το μπαλκόνι με τα τσίπουρα.

7 Οκτωβρίου
Η Κ. σκέφτεται:
Είμαστε λίγοι, λέω συνεχώς από χτες το βράδυ. Μια
εικοσαριά άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν μια
κοινή γλώσσα μεταξύ τους. Πώς θα μιλήσουμε στους
άλλους; Μας λείπει το πολιτικό υπόβαθρο, η γνώση, ο
μηχανισμός. Αναρωτιέμαι αν κάναμε καλά και μόνο που
ξεκινήσαμε κάτι τέτοιο. Φοβάμαι μήπως είμαστε άλλο
ένα μαγαζάκι στη σειρά, στην πλατεία που περνάει
αδιάφορος ο κόσμος. Δεν υπάρχει χειρότερο αίσθημα
απ’ αυτό που σου πέφτει στο κεφάλι, όταν νιώθεις
πως σ’ αρέσει, έστω για λίγο, να διευθύνεις. Ζούμε,
αποφασίζουμε, πορευόμαστε κάθετα. Ο Καρυωτάκης
μας αφιερώνει το ίδιο κατακόρυφο ποίημα απ’ το 1927.
Το φαντασιακό μας είναι ένα στενό κοστουμάκι. Θα
έπρεπε να ήμαστε ανώνυμοι καλλιτέχνες, αν θέλαμε να
αλλάξουμε οριστικά την οπτική μας. Χρησιμοποιούμε την
ίδια αριθμητική, την ίδια γραμματική με τα ανθρωπάκια
που στέλνουν πολύχρωμα φυλλάδια και παγωμένα
χαμόγελα στις εισόδους των πολυκατοικιών. Μας αρέσει
να παριστάνουμε τους ρήτορες με τη φτώχεια των άλλων.
Έφτασα στο αλσάκι, όπου είχαμε κανονίσει τη συνάντηση
με κατεβασμένο κεφάλι. Όταν το σήκωσα, δεν ψέλλισα τη
λέξη παραίτηση. Είπα μόνο δυνατά, σα να το έλεγα στον
άσχημο εαυτό μου, δεν είμαστε λίγοι.

10 Οκτωβρίου
Ο Δ. σκέφτεται:
«(..) ζωή χτισμένη με ταξί κρασιά τσιγάρα κι αποτσίγαρα,
καταναλωθέντα χέρια, υπονοούμενα και βλέμματα…
Ακόμη ονειροπολώ για όλους μια ωραιότερη ζωή,
ίσως για τη δική μου ευχαρίστηση κι αυτό δεν είναι λίγο…
Χτενίζουμε το θάνατο χτενίζοντας τα μαλλιά μας,
τελειώνει η μέρα τελειώνει η νύχτα τελειώνουν τα φιλιά
μας που ποτέ δε δόθηκαν..»
Να τα δώσεις επιτέλους, ρε ξεφτίλα.

25 Οκτωβρίου
Η Β. σκέφτεται:
Ο κόσμος δεν έρχεται πια στις συναντήσεις.
Κουράστηκαν, τους κουράσαμε μ’ όλες τις παράτες μας
για αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις και κοινά ταμεία
και μαθήματα. Ίσως έφταιγε κι ο Τ., που άρχισε να τους
λέει για τις λαϊκές συνελεύσεις στην κατοχή. Εξαπέλυε
λέξεις και ιδέες σαν οβίδες, σ’ ανθρώπους που ακόμη
νιώθουν στην εσωτερική τσέπη να καίει το από πριν
σταυρωμένο ψηφοδέλτιο του πασοκ. Μπορεί και να τους
τρομάξαμε, που τους ζητούσαμε κάθε λίγο και λιγάκι να
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είναι εκεί, να δηλώνουν το παρόν. Οι δουλειές τρέχουν,
δεν προλαβαίνουμε να τις φτάνουμε στη στροφή κι
ύστερα πάλι μας προσπερνούν. Όλοι νιώθουμε να μας έχει
προσπεράσει, κάτι που τρέχει στο πλάι μας. Μοιάζει με
τη σκιά μας, μα ζυγίζει διακόσιους τόνους.
Η ιδέα να κατέβουμε στις εκλογές ήταν λάθος. Δεν
χρειαζόταν. Η όποια δουλειά από μας, έπρεπε να
περιοριζόταν στις γειτονιές, στην πραγματική ζωή. Τί
δουλειά έχουμε να μπλέκουμε με τους θεσμούς και τα
δημαρχεία; Με τα άκυρα και τους σταυρούς; Έβλεπα
στο αλσάκι τις προάλλες τους ανθρώπους και έλεγα
«αυτό είναι». Συγκίνηση έσταζε απ’ το στόμα και τα
μάτια μου. Κάθισα λίγο παραπέρα, να μη με καταλάβουν.
Παρατηρούσα την Κ. που χόρευε με κάτι κυρίες απ’ τη
γειτονιά της. Φουστάνια πήγαιναν πέρα δώθε, χόρευαν κι
αυτά όπως μπορούσαν. “If I can’t dance, I don’t want to
be part of your revolution”. Μου το θύμισε λίγο αργότερα
η Κ.
31 Οκτωβρίου
Ο Π. σκέφτεται:
Καλύτερα έτσι. Η παραίτηση ήταν η πιο λογική απόφαση.
Δεν υπήρχε νόημα να κατέβουμε. Αυτό που θέλαμε να
πούμε το είπαμε και με το παραπάνω. Κοιτάζω το σλόγκαν
στην αφίσα: «αλλάζουμε τον κόσμο, χωρίς να θέλουμε
να πάρουμε την εξουσία». Δεν έχω αποφασίσει ακόμη
αν συμφωνώ. Τη μια στιγμή με κυριεύει η ηττοπάθεια, η
αίσθηση του αναπόφευκτου της αποτυχίας. Είμαστε πολύ
αδύναμοι και πολύ μέσα σ’ αυτό το χαμό για να μπορούμε
να μιλήσουμε ή να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Πριν απ’ όλα
νιώθουμε ένοχοι που η ζωή συνεχίζεται με τέτοιους
ρυθμούς. Πριν απ’ όλα νιώθουμε νικημένοι.

8 Νοεμβρίου
Έκλεισε το μπαρ. Επιστρέφουν σπίτι περπατώντας,
νιώθοντας στο στομάχι τους το άγιο κονιάκ να
διανυκτερεύει. Η Κ. περπατάει λίγο πιο μπροστά απ’
τους υπόλοιπους. Τη βλέπουν να στέκεται έξω απ’ το
φαρμακείο. Διαβάζει ένα χαρτί κολλημένο στο πλάι της
πόρτας. Μαζεύονται και οι άλλοι γύρω της. Τα μάτια τους
χορεύουν με τις λέξεις.
Διαβάζουν για «την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου», για
«συνάντηση της γειτονιάς», για «6 το απόγευμα
στο προαύλιο του τρίτου δημοτικού». Κάτω κάτω, η
υπογραφή: Επιτροπή γειτονιάς.
Οι μεθυσμένοι του μπαρ, οι θαμώνες της λεπτολόγας
διαφωνίας, οι θεωρητικοί του «δεν γίνεται τίποτα», οι
επικριτές του τηλεοπτικού κοινού, οι επαγγελματίες
ανέστιοι, αποκτούν επιτέλους τη μόνη ιδιότητα που
έχει αξία. Εκεί, μπροστά σ’ ένα κομμάτι χαρτί, στο πλάι
του φαρμακείου, στις δύο η ώρα τη νύχτα, μια παρέα
κωλόπαιδα έγιναν ο σπόρος.

Εννέα βιβλία

που θα ‘πρεπε να αρχίσεις,
αλλά δεν θα ‘πρεπε να τελειώσεις
προτείνει ο Φώτης Βλαστός

Τ

Το τέταρτο απ’ τα εννέα

Μαρσέλ Προυστ:
Αναζητώντας τον χαμένο

χρόνο

«Η μαμά σίγουρα θα ‘ρχόταν!»
Το πέρασμα από τον κύλινδρο στον κώδικα κατά
τον 1ο αιώνα μ.Χ., αλλά και η εισαγωγή των πεζών
γραμμάτων κατά τον 9ο αιώνα, διαμόρφωσαν
το τυπογραφικό πλαίσιο στο οποίο έμελλε να
ανθίσει η λογοτεχνία. Στο σύγχρονο βιβλίο, το
βάθος αντικατέστησε το πλάτος. Το λογοτεχνικό
κείμενο διαβάζεται εν σειρά, καθώς το βλέμμα του
αναγνώστη περνά από τη μία όψη ενός χάρτινου
φύλλου στην άλλη. Η αρχή του βρίσκεται πάντοτε
στις πρώτες σελίδες, ενώ το τέλος του βρίσκεται
καλά κρυμμένο πολλές σελίδες βαθύτερα. Έτσι,
μάθαμε να διαβάζουμε τα λογοτεχνικά κείμενα
σαν κώδικες με αρχή και τέλος. Στη διάρκεια του
20ου αιώνα, η λογοτεχνία ένιωσε τον περιορισμό
αυτής της συνθήκης. Γράφτηκαν κείμενα, μικρά ή
μεγάλα, που αμφισβητούν το τυπογραφικό τους
καθεστώς, είτε ανοίγοντας σαν ομόκεντροι κύκλοι
στην επιφάνεια μιας λίμνης, είτε ταξιδεύοντας
ένα δρόμο που τίποτε δεν υπόσχεται ότι θα
τελειώσει σε ένα (αναμενόμενο) σημείο. Σ’ αυτή
τη γωνιά των «Εκβάτανων», παρουσιάζουμε
κείμενα που, ενώ αξίζει τον κόπο ν’ αρχίσετε, δεν
είστε υποχρεωμένοι να τελειώσετε· μπορείτε να
πάρετε από αυτά την απόλαυση που υπόσχονται
και με αποσπασματικές επισκέψεις. Θυμίζουν την
εφτάπυλη Θήβα, καθώς ο αναγνώστης μπορεί να
τα επισκεφθεί ερχόμενος από τα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα. Οι συγγραφείς τους ανέπτυξαν
μια τέτοια σχέση με την πράξη της λογοτεχνικής
γραφής που έκανε αυτά τα σπουδαία κείμενα
περίβλεπτα, όπως ένας άνθρωπος.
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ην εποχή που ο Φερνάντο Πεσσόα αποφασίζει να
αφιερωθεί σ’ ένα κόσμο όπου υποστασιοποιείται
και αναλύεται διεξοδικά η ανθρώπινη
εσωτερικότητα (Εκβάτανα 03), κάπου στο Παρίσι, ο
Μαρσέλ Προυστ συλλαμβάνει ένα παρόμοιο σχέδιο:
θέλει να ξανακερδίσει τη ζωή που χάθηκε γλιστρώντας
επιδέξια μέσα στον αφηγηματικό χρόνο. Ο Προυστ δεν
είναι Πεσσόα: δεν ζει μόνος, αλλά περιτριγυρισμένος
από την καλλιτεχνική αφρόκρεμα του Παρισιού. Δεν
θέλει να ανατάμει τον εαυτό του, αλλά να ξαναχτίσει
στο χαρτί τις κωμοπόλεις, τους δρόμους και τα σπίτια
που φιλοξένησαν τα παιδικά χρόνια του. Ωστόσο είναι
αρκετά ευφυής για να μην προσδώσει στο εγχείρημά
του κάτι από την αυτοϊκανοποίηση ενός ημερολογίου,
τίποτα από τη στενότητα ενός (έστω ευαίσθητου)
«εγώ» (κι ας αρχίζει με αυτήν ακριβώς τη λέξη το
βιβλίο του). «Είχα την ατυχία να αρχίζω το βιβλίο μου
με τη λέξη “εγώ” και πίστεψαν ότι αντί να αναζητώ
γενικότερους νόμους, προσπαθούσα απλώς να κάνω μια
αυτοανάλυση με την ατομική και ποταπή σημασία της
λέξης» γράφει ο Προυστ σε ένα από τα πολλά κείμενα
με τα οποία πλούτισε το μετακείμενο του έργου του.
«Οι διηγηματογράφοι έχουν την ανοησία να μετρούν
το χρόνο σε μέρες. Οι μέρες είναι ίσως ίσες για ένα
ρολόι, αλλά όχι για έναν άνθρωπο. Υπάρχουν μέρες
δύσβατες και νοσηρές που καταβάλουμε άπειρο κόπο
για να τις ανηφορίσουμε και μέρες κατηφορικές που
τις κατρακυλάμε σιγοσφυρίζοντας. Για να διατρέξουν
τις μέρες, οι κάπως νευρικοί χαρακτήρες διαθέτουν,
όπως τα αυτοκίνητα, διάφορες ταχύτητες» γράφει στο
ημερολόγιό του (Chroniques).
Ο βιωμένος χρόνος ξανακερδίζεται κατά τον Προυστ
φευγαλέα, σε καταστάσεις όπου η συνείδηση βυθίζεται
στο λυκόφως, όπως η υπναγωγική φάση και ο ύπνος,
αλλά και με την ονειροπόληση που πυροδοτείται από
τις «κατώτερες» αισθήσεις, τη γεύση και την όσφρηση
(αυτούς τους φύλακες των νεκρών ψυχών). Ωστόσο,
υπάρχει ένας μονιμότερος τρόπος για να ξανακερδηθεί
το βίωμα και ό,τι χρονικό περιέχει: η λογοτεχνία. Αυτός
ο τελευταίος τρόπος δεν αφορά πλέον μόνο το άτομο που
βίωσε κάτι, αλλά όλη την ανθρωπότητα.
«Μόνο χάρη στη τέχνη μπορούμε να βγούμε από τον
εαυτό μας, να μάθουμε τι βλέπει ένας άλλος απ’ αυτό
το σύμπαν που όμως δεν είναι το ίδιο με το δικό μας
και τα τοπία του θα έμεναν αλλιώς το ίδιο άγνωστα με
αυτά της σελήνης. Χάρη στην τέχνη, αντί να βλέπουμε
ένα μόνο κόσμο, τον βλέπουμε να πολλαπλασιάζεται και
όσοι αυθεντικοί καλλιτέχνες υπάρχουν, τόσοι κόσμοι
μάς είναι διαθέσιμοι. Αυτή η εργασία του καλλιτέχνη, να
ψάχνει κάτω από την ύλη, κάτω από την εμπειρία, κάτω
από τις λέξεις, κάτι διαφορετικό, αποτελεί ακριβώς το
αντίστροφο της διεργασίας που συντελείται μέσα μας

όσο ζούμε μακριά απ’ τον εαυτό μας, μέσω του έρωτα,
του πάθους, της νοημοσύνης και της συνήθειας, όταν
συσσωρεύονται πάνω από τις αληθινές μας εντυπώσεις για
να μας τις κρύψουν τελείως όλ’ αυτά τα πρακτικά κίνητρα
που ονομάζουμε λανθασμένα ζωή» (Ο ξανακερδισμένος
Χρόνος).
Το βιβλίο γράφτηκε από το 1907 μέχρι το 1922 (χρονιά
του θανάτου του συγγραφέα του). Δημοσιεύτηκε σε επτά
τόμους:
1.	Από τη μεριά των Σουάν (1913, τροποποιημένη έκδοση
1919)
2. Στη σκιά των ανθισμένων κοριτσιών (1919)
3. Η πλευρά των Γκερμάντ (1920-1921)
4. Σόδομα και Γόμορρα Ι και ΙΙ (1921-1922)
5. Η φυλακισμένη (μεταθανάτια έκδοση,1925)
6.	Η Αλμπερτίν εξαφανίστηκε (αρχικός τίτλος Η δραπέτης,
μεταθανάτια έκδοση 1927)
7. Ο ξανακερδισμένος χρόνος (μεταθανάτια έκδοση, 1927)
Παραχαϊδεμένο παιδί μιας μεσοαστικής οικογένειας,
ο Προυστ μετακομίζει στο θρυλικό διαμέρισμα του
παρισινού βουλεβάρτου Οσμάν αμέσως μετά τον θάνατο
των γονιών του. Καλύπτει τους τοίχους με φελλό και
μπαίνει στη δεύτερη φάση της ζωής του μ’ ένα ανάμικτο
συναίσθημα πικρίας και απελευθέρωσης. Η επιχείρηση που
αναλαμβάνει είναι πολύ φιλόδοξη: περισσότεροι από 200
ήρωες που συγκροτούν και εκφράζουν 4 διαδοχικές γενιές
θα γεννηθούν και θα ζήσουν απ’ το μελάνι του. Η υποδοχή
της δουλειάς του σχεδόν αναμενόμενη: καχυποψία
και διάθεση σμίκρυνσης της αξίας του έργου. Το θέμα
φαίνεται κοινότοπο, οι μαίανδροι με τις μακρές φράσεις
του Προυστ δυσκολεύουν την προσέγγιση, η περιρρέουσα
φήμη ενός συγγραφέα των κοσμικών σαλονιών σκιάζει τη
σοβαρότητα της «Αναζήτησης» (θεωρείται παρακμιακός
και δανδιστής). Νικημένος από μια κρίση άσθματος,
ο Προυστ αφήνει την τελευταία του πνοή έχοντας δει
το μισό έργο του τυπωμένο και ικανό να κερδίσει την
κατανόηση και τους επαίνους των αναγνωστών του.
Ποιος ξέρει αν αυτό δεν ήταν το κίνητρο για τη φρενήρη
επιτάχυνση του γραψίματος που διπλασίασε το εύρος του
έργου σε 3 χρόνια και προετοίμασε τη φυσική κατάρρευση
του δημιουργού του...
Στην ιστορία της λογοτεχνίας, πολλά είναι τα έργανωπογραφίες που αναλαμβάνουν να αναβιώσουν έναν
χαμένο κόσμο και τους ανθρώπους του. Τα περισσότερα
απ’ αυτά εξαντλούν κάπου εκεί τις προθέσεις τους. Η
φιλοδοξία του Προυστ είναι άλλη. Ένα κομμάτι μαντλέν
βουτηγμένο στο ζεστό τσάι γίνεται η απαρχή για ένα
φαντασμαγορικό βύθισμα όχι μόνο στο ημερολογιακά
χαμένο παρελθόν, αλλά και σε μια δραματική αποδοχή
της μερικότητας του ανθρώπινου βιώματος. Η διαρκώς
μεταβαλλόμενη οπτική γωνία των ηρώων, θα γίνει η
αληθινή πρωταγωνίστρια των ιστοριών που ξεδιπλώνονται
καθώς η μνήμη εκτελεί χαμηλή πτήση πάνω από τις
περασμένες θάλασσες. Μέσα από τα φευγαλέα πρίσματα
των νερών, ξανακερδίζει μια θέα σε γεγονότα που
χάθηκαν προ πολλού στο βυθό της.
Στον Προυστ, ο έρωτας δεν κορυφώνεται σαν συναίσθημα
παρά μόνο μέσα στην έλλειψη και στην αναζήτηση του
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αγαπημένου. Οι κοινωνικές συμβάσεις είναι πανίσχυρες
μόνο στην επιφάνεια, αφού πίσω από μια μισόκλειστη
πόρτα όλα μπορούν να συμβούν αλλιώς. Η ζήλεια για
την υλική και πνευματική ιδιοκτησία του άλλου κινεί
τις ζωές των αστών. Η καθολική εκκλησία και η δυτική
παιδεία στοιχειοθετούν το πνευματικό πλαίσιο στο οποίο
η ζήλεια των αστών παίρνει διαφορετικές αποχρώσεις.
Ο διδακτικός ντετερμινισμός διαλύεται μέσα στις
επιπροβαλλόμενες ψυχικές δυνάμεις των ηρώων. Ο
καθένας ζει τη ζωή του. Ο κοινός μας τόπος, ο χαμένος
μας παράδεισος είναι το χτες. Το θεμέλιο χτες είναι η
παιδική μας ηλικία.

Στα ελληνικά, το έργο κυκλοφορεί σε μια αξιόλογη
μετάφραση-επιμέλεια των Ζάννα και Πούλου (εκδόσεις της
Εστίας). Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://proust.tv

καλή σχολική χρονιά!
ο Fool Back αναπολεί
με ένα πεινιρλί σουτζούκι στο χέρι

Δε θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Όχι
επειδή σας ντρέπομαι, αναγνώστες μου, ούτε
επειδή δεν το συνηθίζω φυσικά. Πρακτικοί είναι
οι λόγοι! Αυτό το τεύχος θα είναι πραγματικός
Γολγοθάς για μένα και εφιάλτης για την
αρχισυντάκτρια και τον επιμελητή μας. Δεν έχω
έμπνευση, δεν έχω την πολυπόθητη «ιδέα», που
θα με βοηθήσει να το παίξω αρθρογράφος για
ένα ακόμη δίμηνο. Και οποία ατυχία… Αυτό το
μήνα «χρωστώ» δύο κείμενα, όχι ένα. Ωιμέ!
Στα προηγούμενα δύο τεύχη, οπότε και η
αναγνωσιμότητα εκτοξεύθηκε, προφανώς
εξαιτίας μου, είχα έτοιμη την ιδέα και, με το
πηγαίο και ανεξάντλητο ταλέντο μου, πρόσφερα
στα ελληνικά γράμματα τα αραβουργήματα που
διαβάσατε ή θα έπρεπε να έχετε διαβάσει. Αν δεν
το πράξατε, σας περιμένω. Εμπρός! Ξαμοληθείτε
στις σελίδες των Εκβάτανων, υπ’ αριθμούς 2
και 3, και απολαύστε με. Όσο θα περιμένουμε τα
άλλα παιδάκια, μπορούμε και οι υπόλοιποι να
φρεσκάρουμε τη μνήμη μας…

Ό

λοι εδώ; Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη
νέα σχολική χρονιά! Ε ναι, λοιπόν, και το παρόν
κείμενο θα έχει μια νοσταλγική υφή. Όλα ξεκίνησαν
φέτος το καλοκαίρι, όταν μετά από μια βόλτα για
δουλειά στο Εφετείο Αθηνών, πέρασα να προμηθευτώ το
αγαπημένο μου πεϊνιρλί με σουτζούκι, από τη συμβολή
Πανόρμου και Αλεξάνδρας. Με το ζεστό, αφράτο και
νοστιμότατο έδεσμα ανά χείρας, δεν αντιστάθηκα στον
πειρασμό και μπήκα στο προαύλιο του παρακείμενου
δημοτικού σχολείου. Η επιστάτης-φύλακας του σχολείου
(έχουμε προοδεύσει πολύ σ’ αυτή τη χώρα!), με ρώτησε
τι ζητούσα και αν μπορεί να με βοηθήσει, και όταν της
ψέλλισα ότι αυτό ήταν το δημοτικό σχολείο που πήγαινα
πριν 25 χρόνια, εκείνη μου αρνήθηκε ευγενικά την είσοδο,
μην κατανοώντας τη νοσταλγική μου διάθεση ή απλώς
περνώντας με για εξωσχολικό που έθετα σε κίνδυνο με
την παρουσία μου… τα ντουβάρια! Γιατί τίποτ’ άλλο,
αρχές Ιουλίου σε δημοτικό σχολείο της επικράτειας, δεν
υπάρχει.
Κρίμα. Έκανα το γύρο του οικοπέδου και κατευθύνθηκα
στην κεντρική είσοδο ενός εκ των κτιρίων. Η πόρτα ήταν
ανοιχτή και κανείς δεν υπήρχε να με σταματήσει (και να
σας γλιτώσει).
Σχεδόν με την είσοδο στο χώρο με χτύπησε ένα κύμα
μελαγχολίας και στενοχώριας. Προσπαθούσα να
ακροβατήσω μεταξύ των έξι έως έντεκα ετών μου και
των τριάντα ένα που βαραίνουν πλέον τους ώμους
μου και την ψυχολογία μου. Άνιση η μάχη. Όσο κι αν
προσπαθούσα να γείρω στην αθωότητα της παιδικής μου
ηλικίας, τόσο γέρος και ανήμπορος ένιωθα. Στους τοίχους
ήταν κρεμασμένοι ήρωες του ’21. Πιο δίπλα, ζωγραφιές
από τους μπόμπιρες του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου.
Πιο δίπλα, η αίθουσα εκδηλώσεων. Οι πρώτες θεατρικές
παραστάσεις, τα πρώτα ποιήματα, οι πρώτες τούμπες
(χειροκυβιστήσεις, ανακυβιστήσεις και λοιπά «κινέζικα»
ήταν οι επίσημες ονομασίες τους) στα μπλε στρώματα. Τα
στρώματα ήταν ακόμη εκεί. Οι συμμαθητές μου όχι.
Βγήκα στο προαύλιο. Μου φάνηκε πιο μικρό και
στενάχωρο, το θυμόμουν πιο αρχοντικό και μεγάλο. Μου
θύμισε τόσες και τόσες αυλές σχολείων της Αττικής που
έβλεπα «περιφρονητικά», νομίζοντας ότι η δική μου
ήταν μεγαλύτερη και γι’ αυτό χωρούσε τα παιχνίδια
μας. Ποδόσφαιρο με κουτάκια αναψυκτικών, κυνηγητό
αγοριών κοριτσιών, γυμναστικές επιδείξεις. Όμως όχι.
Απογοητευμένος, κατηφόρισα στην αυλή του διπλανού
κτιρίου. Τι ματς είχαν γίνει στην επικλινή τσιμεντένια
αυτή αυλή; Ακόμα έχω συγκεκριμένα πρωινά, σφηνωμένα
στο μυαλό μου, σαν φωτογραφίες σε view master. Και
απογεύματα, φυσικά, καθότι μια φορά τη βδομάδα
ήμασταν απογευματινοί ή κάπως έτσι. Θυμάμαι την πρώτη
μέρα στο σχολείο με το νέο, διόλου βολικό και αξιόλογο
απόκτημά μου. Ένα ζευγάρι γυαλιά αστιγματισμού. Στην
αρχή μόνο, μετά έγιναν και μυωπίας. Ας είναι καλά τα
λέιζερ. Έχει και η ενήλικη ζωή τα προτερήματά της.
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Σαν σχολιαρόπαιδο που φοβάται μην το τσακώσουν μετά
από σκανταλιά, τραβήχτηκα πάλι προς το κτίριο απ’
όπου μπήκα. Βλέπετε, η δεύτερη αυλή ήταν αυτή που
είχε την επιστάτρια και δεν άντεχα δεύτερη αποβολή ή,
ακόμη χειρότερα, τσακωμό, λόγω και της φόρτισης. Είχα
πλέον βουρκώσει. Και τώρα πάλι. Ανέβηκα στο κτίριο που
πέρασα την τετάρτη, την πέμπτη και την έκτη. Μπήκα
στην αίθουσα που παίζαμε «μπάλα» με το σφουγγάρι
από τον μαυροπίνακα, όταν, στην πέμπτη δημοτικού, το
σκάγαμε από την αίθουσα, με άλλα φυντάνια, εν ώρα
μαθήματος, και παίζαμε «μονά». Περπάτησα κοιτάζοντας
πίσω από κλειστές πόρτες και είδα τον εαυτό μου να
παίζει σούπερ ατού και να κάνει έξαλλη την ωρομίσθια
δασκάλα που αντικαθιστούσε την κα. Νότα, η οποία έλειψε
σχεδόν όλη τη χρονιά της 5ης. Είδα τον φοβερό και
τρομερό διευθυντή του σχολείου, που μας έκανε μάθημα
στην 6η, να με μαθαίνει –επιτέλους– την προπαίδεια, με
τον δικό του μοναδικό τρόπο και μάλλον τον μόνο που
καταλάβαινα!
Είδα και τους διαδρόμους με το μωσαϊκό που παίζαμε
μπάλα με το μπαλάκι του τένις και ένα συγκλονιστικό
και θεαματικό παιχνίδι, μάλλον δικής μας επινοήσεως,
τις τρικλοποδιές. Δηλαδή το προφανές, ο καθένας
μόνος εναντίον όλων (όπου όλοι, τέσσερα πέντε ακόμη
δεκάχρονα), να βάζει τρικλοποδιές υπό τη μορφή τάκλιν
με στόχο τα πόδια των αντιπάλων και σκοπό το σήκωμά
τους στον αέρα. Ωραία παιχνίδια, πώς δε σκοτώθηκε
κανένας από ‘μας; Θα με είχα σπάσει στο ξύλο, άμα με
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έπιανα σήμερα να «παίζω» κατ’ αυτόν τον τρόπο! Δείγμα
και αυτό του ότι δε στενοχωριέμαι αδίκως ότι γέρασα.
Παραδόξως, δεν «είδα» κανένα παιδικό έρωτα, ούτε την
Κατιάνα (ή Τατιάνα), τον έρωτα της πρώτης δημοτικού,
ούτε τη Βαρβάρα. Αυτή είχε μεγαλύτερη διάρκεια, από τη
δευτέρα έως την έκτη. Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, να
μην είχε πράγματι μεγαλύτερη, απλώς έμεινε ξεχασμένη
ως έρωτας, για να ασχοληθώ απερίσπαστος με τα
πράγματα που είχαν περισσότερη αξία. Το παιχνίδι, τη
μπάλα και φυσικά το ποδόσφαιρο!
Όλο αυτό το παραλήρημα με καταλαμβάνει συχνά πυκνά,
εξαιτίας διάφορων αδιάφορων αφορμών. Αυτό, μάλλον,
δεν είναι φυσιολογικό και θα παρακαλέσω οποιονδήποτε
μπορεί να βοηθήσει. Παρακαλώ, μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τις προάλλες με έπιασε ένας κόμπος στο στομάχι
ακούγοντας το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Και όμως,
δεν ήταν ούτε ότι θα αντίκριζα σε δευτερόλεπτα τον
πουρουπουπού, το γιο του τρομπετίστα και την πρώην
γυναίκα του Ρωμανίδη. Ούτε ότι θα πεταγόταν από
πουθενά ο πολυαγαπημένος θείος της αρχισυντάκτριας, ο
Γιάννης Μαμουζέλος.
Αυτό το διαχρονικό μουσικό σήμα της ήταν το soundtrack
των ασήκωτων Κυριακών που, από τότε, δε λένε να
αλλάξουν υπόσταση. Βλοσυρές και μελαγχολικές, με τη
μόνιμη πίκρα του τέλους να είναι η γεύση τους. Ήταν το
άγχος ότι πήγε εννιά η ώρα και σε λίγο θα ακούσω τη μάνα
μου να με στέλνει για ύπνο, γιατί αύριο έχω σχολείο.

Ένας ονειροδίφης
του Φώτη Βλαστού

Τ

ο δωμάτιο ήταν κάπως ασυνήθιστο. Καμία σχέση με
τα σαλόνια υποδοχής που γνώριζα. Ούτε περιοδικά
του συρμού, ούτε αυτορυθμιζόμενος αρωματικός
ψεκαστήρας στη γωνία, ούτε αμήχανες κορνίζες στους
τοίχους. Το φως από το μοναδικό παράθυρο αριστερά
έπεφτε στο πλούσιο φύλλωμα ενός φίκους μπενζαμίνα,
τοποθετημένου σε ψάθινο κας πο. Βασίλευε σιωπή. Πίσω
από την εσωτερική πόρτα, το γαλακτώδες τζάμι άφηνε μόνο
θαμπές σκιές να μεταβάλλουν ανεπαίσθητα το ακίνητο
σκηνικό της αναμονής.

Ερώτηση Νο 14. Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας η ορθότερη
ιεράρχηση των ειδών της μουσικής; Πώς θα αιτιολογούσατε
μια τέτοια ιεράρχηση;
Υπάρχει μόνο μία ιεράρχηση: οι βαθμοί της συνείδησης,
η ευαισθησία, η δύναμη της θέλησης, η πνευματικότητα,
η ανοιχτή σκέψη του μέλλοντος. Αυτοί οι βαθμοί
αντιστοιχούν στα διάφορα «είδη της μουσικής» και την
ποιότητά τους.
Ερώτηση Νο 15. Θα έπρεπε να αντιστοιχεί η ιεράρχηση
που προτείνατε παραπάνω στις σχετικές αναλογίες της
κοινωνικής αντίληψης; Πώς θα μπορούσε αυτό να προκύψει;
Όλη η μουσική είναι διαθέσιμη, από την πλέον πνευματική
έως την πλέον πρόχειρη. Ποιος είναι τόσο υπερόπτης
ώστε να προτείνει «σχετικές αναλογίες της κοινωνικής
αντίληψης», εφόσον είναι αδύνατο να μετρήσεις όσους
συγκινούνται από τη μουσική του Βέμπερν; Προέρχομαι
από τον πάτο του πλανητικού πληρώματος και δεν έτυχε
ν’ ακούσω τίποτα περισσότερο από μουσική του συρμού
μέχρι τα δεκαοχτώ μου. Ποια κοινωνιολογική μελέτη θα με
είχε ανακαλύψει; Οι άνθρωποι γύρω μου μισούσαν τη λόγια
μουσική, άκουγαν μόνο σκουπίδια. Η «κοινωνική αντίληψη»
μπορεί να εξελιχθεί μόνο μέσα από εμπνευσμένες νέες
μουσικές, εκτελεσμένες από σπουδαίους μουσικούς.
Stockhausen: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του Διεθνούς
Μουσικού Συμβουλίου, Νοέμβριος 1984.

Δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ. Η ενδιάμεση πόρτα άνοιξε
και πρόβαλε μπροστά μου μ’ ένα ελαφρό μειδίαμα. Σχετικά
μικρόσωμος, οστεώδης, με μικρή κύφωση. Η μπλούζα του
με τις μεγάλες τσέπες της λες και είχε γεννηθεί μαζί με το
δέρμα του. Τα μαλλιά του ήταν κουρεμένα συμβατικά και
φαίνονταν κάπως ανασηκωμένα, λες και πέρασε μέσα από
ρεύμα αέρα πριν εμφανιστεί μπροστά μου. Το μέτωπό του
ήταν αποψιλωμένο όπως σε πολλούς άντρες της ηλικίας του.
Θα παρατηρούσε κανείς την μεγάλη γωνία που σχημάτιζε
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με το υπερόφρυο τόξο, σαν να τραβήχτηκε κάποτε πίσω
κατά την στιγμή της πρόσκρουσης με το ρεύμα αέρα που
έλεγα νωρίτερα. Τα φρύδια, σε σκουρότερους τόνους του
γκρίζου σε σχέση με τα μαλλιά του, έδιναν στο βλέμμα
του διεισδυτικότητα γερακιού. Τα χείλη του δύο γραμμές,
χείλη ολιγόλογου γευσιγνώστη.
Δεν ήθελα να σπαταλήσω την πρώτη εντύπωση και
βιάστηκα να περάσω στο εσωτερικό του εργαστηρίου του,
ώστε να προλάβω να συλλέξω περισσότερες πληροφορίες
γι’ αυτόν πριν από την αποφασιστική πρώτη κουβέντα.
Πέρασα δίπλα του, ουσιαστικά εισέβαλα βιαστικά στο
χώρο του πριν προλάβει να με προσκαλέσει (είχε σκοπό
να το κάνει;). Ένιωσα την ακινησία του σαν να περίμενε
να περάσει μαζί μου μέσα και η σκιά μου (ή μήπως μου
φάνηκε έτσι λόγω της δικής μου νευρικότητας;).
Αυτό που με εντυπωσίασε πρώτα στο εργαστήριο ήταν
ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο (όχι ψηλότερο από 40
εκατοστά), δίπλα από την πολυθρόνα του γραφείου
του. «Lakshmi, ινδική θεότητα. Είχα δει ένα παρόμοιο
στο Pura Tegeh Koripan, στα υψίπεδα του Μπαλί!»
αναφώνησα χωρίς να συγκρατηθώ. Κάθισε απέναντί
μου και ακούμπησε το κεφάλι του στη λιπόσαρκη
γροθιά του. Οι νεοσχηματισμένες ρυτίδες στο δεξί του
μάγουλο πρόδωσαν την προχωρημένη του ηλικία. Ύστερα
ακούμπησε τις παλάμες του στο άδειο γραφείο και
χαμογέλασε ελαφρά. Σαν να έπαιρνε κουράγιο από την
λεία επιφάνεια, με κοίταξε και είπε: «Μπορείτε να το
ονειρευτείτε;» «Ποιο;» Μου έδειξε το άγαλμα. «Ουρήσατε
στο ποτάμι;»

Η θεωρία των ονείρων της φυλής Σενόι, στη
Μαλαισία, είναι ένα σύνολο αναφορών σχετικών
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με το πώς μια κοινότητα ανθρώπων μπορεί να
μάθει να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα όνειρά
της έτσι ώστε να μειώνει τον φόβο και να αυξάνει
την ευχαρίστηση, ιδιαίτερα τη σεξουαλική.
Αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για μια ολόκληρη νέα
ανάλυση σχετική με τα όνειρα που αναπτύχθηκε
στη δεκαετία του ’60. Oι Σενόι είναι αυτόχθονες
κάτοικοι της μαλαισιανής ζούγκλας. Ο πληθυσμός
τους δεν υπερβαίνει τους 45.000 τα τελευταία
50 χρόνια. Ζουν σε μικρούς καταυλισμούς των
15 έως 100 ατόμων. Χαρακτηρίζονται από τους
ανθρωπολόγους ως ειρηνικοί και εύκολοι στην
προσέγγιση. Οι ιδέες τους γύρω από τα όνειρα
περιβλήθηκαν με το μύθο μιας φυλής που ζει
ευτυχισμένη και υγιής. Η κυριότερη πηγή των
Δυτικών σχετικά με τους Σενόι ήταν η εργασία
του Kilton Stewart (1902-1965), που πρώτος
έκανε επιτόπια έρευνα στα 1934. Τα άρθρα
του στα περιοδικά Complex και Mental Hygiene
αποτέλεσαν τη βάση για την συζήτηση γύρω από
τους Σενόι και τη θεωρία των ονείρων. Σύμφωνα
με τον Stewart «οι Σενόι κάνουν τα όνειρά τους
το επίκεντρο του πνευματικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντός τους και έχουν λύσει το πρόβλημα
της βίας και των οικονομικών συγκρούσεων.
Επίσης, έχουν σχεδόν εξαλείψει τις ψυχώσεις και
τις νευρώσεις ανάμεσά τους. Το πλέον ελεύθερο
ψυχικό παιχνίδι συντελείται κατά τη διάρκεια του
ύπνου, συνεπώς η κοινωνική αποδοχή του ονείρου
καταλήγει να είναι η βαθύτερη δυνατή αποδοχή της
υποκειμενικότητας».
Πρόκειται για έναν ήχο τρομπέτας άμεσα
αναγνωρίσιμο. Είναι ο ήχος του Jon Hassell.
Στα γνωστότερα άλμπουμ του, όπως το Possible
Musics (1980) και Dream Theory in Malaya (1981),
δεν μοιάζει ακριβώς με τρομπέτα. Νομίζεις ότι
ακούς φωνές που συγκλίνουν, αναμιγνύονται και
τραγουδούν. Στην πραγματικότητα ακούτε τη φωνή
του Hassell, ή ορθότερα την ανάσα του και το voice
box· τραγουδά με την τρομπέτα του. Πρόκειται
για τεχνική που ανάπτυξε κατά τη διάρκεια των
σπουδών του με τον Ινδό δάσκαλο φωνητικής
Pandit Pran Nath, που συνάντησε την δεκαετία
του ’70 μέσω των αμερικανών μινιμαλιστών
μουσικών Young και Riley. Την ίδια περίοδο, ο
Hassell άρχισε να παίζει με το wah-wah pedal.
«Έτσι, ο κόσμος της μέρας συναντήθηκε με τον
κόσμο της νύχτας. Ο κόσμος της μέρας είναι σαν να
ζωγραφίζεις λευκό πάνω στο λευκό, όπως κάνουν
οι μινιμαλιστές. Ύστερα, τη νύχτα, όταν η διάθεση
γίνεται παιχνιδιάρικη, βάζεις Miles». Από τον
Pran Nath έμαθε ότι δεν υπάρχουν όρια στo ταξίδι

της μελωδίας ανάμεσα στις νότες. «Υπάρχουν 12
νότες μεταξύ B και C. Υπάρχει επίσης όλο αυτό
το άλλο διάστημα ανάμεσα. Άκουσα τον Pran
Nath να ξεκινά και 15 λεπτά αργότερα κατάλαβα
ότι είχε κάνει μόνο δύο τρία βηματάκια, εξαιτίας
όλων των πιθανών τρόπων να διαγράφει κανείς τις
καμπύλες».
Καταγόμενος από οικογένεια καλλιτεχνών
στη Λαχώρη (τότε Ινδία, σήμερα Πακιστάν), ο
Pran Nath μεγάλωσε σε μια ατμόσφαιρα από
ζωντανές εκτελέσεις των μεγάλων συνεχιστών της
παράδοσης της φωνητικής μουσικής. Σπουδαίοι
μουσικοί ήσαν προσκεκλημένοι του παππού του
κάθε βράδυ. Ο ίδιος τραγουδούσε από τα 6 του
χρόνια και, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας
του, αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική. Άφησε το
σπίτι του στα 13 του και μελέτησε επί 20 χρόνια
κοντά στον Ustad Abdul Wahid Khan, τον θρυλικό
δάσκαλο του Kirana gharana, που χρονολογείται
από την εποχή του Gopal Nayak (γύρω στα
1300), γνωστού επίσης και ως το στιλ Krishna. Οι
εκτελέσεις του Pran Nath στο All India Radio από
το 1937 και σε μουσικές εκδηλώσεις σε όλο το
μήκος και το πλάτος της Ινδίας εδραίωσαν τη φήμη
του ως κορυφαίου ερμηνευτή του στιλ Kirana, με
ιδιαίτερες δεξιότητες στις παραδοσιακές συνθέσεις
και στην ανάπτυξη των raga. Η αδιαπραγμάτευτη
προσκόλλησή του στην αυθεντική ερμηνεία
των παραδοσιακών ragas και η άρνησή του να
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μεταβάλλει το στιλ του ώστε να ικανοποιήσει τις
μοντέρνες προτιμήσεις για ρυθμικά και δημοφιλή
μουσικά στοιχεία συνέβαλλαν στη φήμη του ως
«μουσικού των μουσικών». Από το 1960 μέχρι
το 1970 δίδαξε στα τμήματα προχωρημένων
φωνητική μουσική Hindustani στο πανεπιστήμιο
του Δελχί. Ο Pandit Pran Nath εμφανίστηκε στη
Δύση το1970 εισάγοντας τη φωνητική παράδοση
της μουσικής Hindustani στις επιδράσεις που
έλαβαν οι πειραματιζόμενοι μουσικοί της νέας
σκηνής. Στις 12 και 17 Μαΐου του 1996, οι δύο
συναυλίες με απογευματινά και βραδινά Ragas
ήσαν οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του.
Πέθανε το απόγευμα της 13ης Ιουνίου 1996 από
καρδιακή ανεπάρκεια και επιπλοκές της νόσου του
Parkinson.
«Καθίστε» μου είπε με άτονη φωνή και μου έδειξε μια
οδοντιατρική καρέκλα που παραμόνευε σε μια γωνιά του
εργαστηρίου, ακριβώς δίπλα από το παράθυρο. Καθώς
οι περσίδες ήταν κατεβασμένες, η ιδιότροπη καρέκλα
έμοιαζε με ποδήλατο ακουμπισμένο στον τοίχο, ή μάλλον
με κοιμώμενη φώκια, ή μάλλον με ευμέγεθες έγχορδο από
έβενο. Όταν κάθισα, παρατήρησα ότι οι περσίδες δεν
ήσαν κλεισμένες ερμητικά, αλλά επέτρεπαν μερική θέα
προς το εξωτερικό περιβάλλον. Προσπάθησα να γεμίσω
τα γραμμικά κενά με ό,τι γνώριζα πως περιέβαλλε τη
μονοκατοικία, αλλά η πρόσθεση με άφησε περισσότερο
προβληματισμένο από πριν. «Η στερεά κατάσταση αφήνει
κενά, τρύπες. Η εμπειρία της ζωής μέσα σε στερεά
πράγματα περιλαμβάνει και την ποίηση, ένα επιπλέον
είδος αντίληψης, δεν είναι έτσι;»
Jon Hassell. Παιδική ηλικία στο Mέμφις, κλασσική παιδεία
ωδείου, σύνθεση και ηλεκτρονική μουσική κοντά στον
Stockhausen στην Κολωνία. Πέρασμα από το χώρο των
μινιμαλιστών στη Νέα Υόρκη: Terry Riley, Reich, Glass.
Ανοιχτό παράθυρο στη μουσική του κόσμου και νέα
προσέγγιση στο παίξιμο της τρομπέτας χάρη στον Ινδό
δάσκαλο Pandit Pran Nath. Σκεπτικισμός και αποδόμηση

του ευρωπαϊκού διχασμού μεταξύ κλασσικού και λαϊκού,
θρησκευτικού και κοσμικού. Μελέτη του ψηφιακού
μετασχηματισμού και του sampling —όλ’ αυτά οδήγησαν
στην Fourth World— ένα χαρμάνι που ο Jon περιγράφει
σαν «εγκόσμια» (worldly) μουσική, ώστε να υπογραμμίσει
μια πιο υπόγεια εξίσωση εργασίας και να αποθαρρύνει
απλοϊκούς χαρακτηρισμούς όπως “world”, “jazz”,
“classical”, “minimal” ή “ambient.”
Internet

Τι σκέφτεστε σχετικά με το πού πάει ο κόσμος;
Αυτό που νιώθω σαν ένα άτομο ανάμεσα σε
δισεκατομμύρια είναι ένα αίσθημα επιτάχυνσης. Ο
καθένας μας μοιάζει να είναι μέσα σ’ ένα πρόγραμμα
διαρκούς επιτάχυνσης. Όμως η επιτάχυνση είναι
πεπερασμένη, σύμφωνα με ορισμένους νόμους της
φυσικής. Είναι σα να κινούμεθα προς κάτι, ένα σημείο
που μάλλον θα είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη ή τη
διάλυσή μας. Νομίζω ότι το αισθάνονται όλοι. Είτε θα
εξαφανιστούμε ως ανθρωπότητα είτε θα μπούμε σ’ ένα
καινούργιο χώρο, όπου θα μας περιμένει νέα κατανόηση
του τι είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα.
Τι ρόλο θα παίξει η μουσική σ’ αυτόν το
μετασχηματισμό;
Για μένα η μουσική είναι πνευματική τέχνη. Είναι
ιδιαίτερος τόπος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πας
εκεί. Η μουσική μπορεί να είναι επίσης απόλαυση
των αισθήσεων, όπως το φαγητό ή το σεξ. Αλλά η
σπουδαιότερη δράση της επάνω μας είναι, κατά τη
γνώμη μου, ότι μας μεταφέρει σε αληθινή κατανόηση
ενός πράγματος στη φύση μας που σπάνια αγγίζουμε.
Είναι πνευματική κατάσταση της μοναδικότητάς μας.
 πό συνέντευξη του Terry Riley στους Gamall και Ammon
Α
Haggerty, τον Οκτώβριο του 1992, στο ράντσο Shri Moonshine.

Άπλωσα τα χέρια μου και κράτησα τους βραχίονες της
πολυθρόνας. Ήταν από λείο παλιοκαιρισμένο ξύλο. Μου
θύμισαν βραχίονες στασιδιών σε ορεινά ξωκλήσια. «Τα
ψάρια δεν κρατούν το ιερό υγρό σε κύπελλα! Κολυμπούν
μέσα του ελεύθερα. Παλιά αραβική σοφία...» «Μου
λέτε να χαλαρώσω;» «Σας λέω να κολυμπήσετε. Θα
σας πάω μέχρι τη προβλήτα». Μου ζήτησε ν’ ανοίξω
το στόμα μου και κοίταξε μέσα ρεμβαστικά. Ύστερα
έσκυψε και συνέδεσε δυο επιμήκεις ρίζες κισσού με
κάτι που προφανώς είχε εντοπίσει στο βάθος του
υποφάρυγγά μου. Οι ρίζες φαίνεται ότι υπήρχαν από
πριν, κρεμασμένες κάπου πίσω απ’ το κεφάλι της
καρέκλας. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι
διέτρεχαν το μεγαλύτερο μέρος του απέναντι τοίχου
και όλη την οροφή. Οι βόστρυχοι και τα φύλλα του
φυτού βρίσκονταν σε κανονική διάταξη, σαν βικτωριανή
ταπετσαρία. Ανάμεσά τους κολυμπούσαν νωχελικά
προϊστορικοί κοιλάκανθοι με δαντελωτό δέρμα, σαν
κέντημα σε εργόχειρο ερασιτέχνη ιχθυολόγου. Έβλεπα
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τα σαρκώδη πτερύγια των ψαριών ανάμεσα από τους
κυματισμούς των φύλλων και άκουγα τις περαστικές
φωτοσκιάσεις να ψιθυρίζουν κάτι σαν νανούρισμα, σαν
μοιρολόι. Ώσπου όλα, φύλλα, μίσχοι και ψάρια, άρχισαν
να παραμορφώνονται καθώς συστρέφονταν ασύμμετρα.
Όχι, δεν συστρέφονταν ακριβώς, παρασύρονταν από κάτι
που διέσχιζε την οροφή. Ήταν ο καπνισμένος κορμός ενός
δέντρου που έπλεε εκεί πέρα. Κι ύστερα κι άλλος κορμός,
κι άλλο πλεούμενο. Ανθρώπινες φωνές. Όπως τις ακούς
βυθισμένος στα ρηχά. Κι ύστερα, η ράχη ενός προβάτου
μέσα σε απερίγραπτο πάταγο. Μόλις πρόλαβε να βουτήξει
το κεφάλι του στα νερά. Δυο χέρια το τράβηξαν πάλι
έξω. Απ’ το λαιμό του γλίστρησε ένα τρύπιο νόμισμα,
περασμένο σε μίσχο παπύρου. Επάνω του το ιερό
αιγυπτιακό νερόφιδο, ο Άπεπ, ο δαίμονας της αταξίας,
ο εχθρός του Ρα. Προφανώς πηγαίνουν το πρόβατο για
θυσία, σκέφτηκα.

Χόρεψε, σαν κανείς να μη σε βλέπει
Αγάπα, σαν ποτέ να μη πληγώθηκες ξανά
Τραγούδα, σαν κανείς να μη σ’ ακούει
Δούλευε, σαν να μη χρειάζεσαι λεφτά
Ζήσε, σαν να είναι ο ουρανός στη γη.
Ρούμι (Σούφι ποιητής, 13ος αιώνας)

Στα αραβικά, “maarifa”σημαίνει «γνώση/σοφία».
Είπα στον εαυτό μου: τι θα ήταν περισσότερο
επίκαιρο σήμερα από το αναρωτηθεί κανείς τι
είδους απαντήσεις υποδηλώνονται βάζοντας δίπλαδίπλα «σοφία» και «Αραβική»; Γιατί δεν είναι «ο
αραβικός δρόμος της σοφίας» το καταφατικό προς
τη ζωή όραμα του Ρούμι αντί για το αρνητικό προς
τη ζωή έργο των φονταμενταλιστών Ανατολής και
Δύσης;
Jon Hassell,
για το έργο του Maarifa Street: Magic Realism
Jon Hassell, Last night the moon came dropping its clothes in the
street (ECM, 2009)
Punkt/Sidsel Endresen/Jon Hassell, Live Remixes Vol. 1 (Jazzland,
2008)
Jon Hassell, Maarifa Street: Magic Realism 2 (Nyen, 2005)
Jon Hassell, Fascinoma (Water Lily Acoustics, 1999)
Jon Hassell, Sulla Strada (Materiali Sonori, 1995)
Jon Hassell and Bluescreen, Dressing for Pleasure (Warner Bros., 1994)
Jon Hassell and Bluescreen, Personals (Warner Bros., 1994)
Jon Hassell, “Voiceprint (Blind from the Facts)” (Warner Bros., 1993)
Jon Hassell, The Surgeon of the Nightsky Restores Dead Things By the
Power of Sound (Intuition, 1992)
Jon Hassell, City: Works of Fiction (Warner Bros., 1990)
Jon Hassell/Farafina, Flash of the Spirit Jon Hassell, Power Spot (ECM,
1986)
Jon Hassell, Aka Darbari Java: Magic Realism (Editions EG, 1983)
Jon Hassell, Fourth World Volume Two: Dream Theory in Malaysia
(Editions EG, 1981)
Jon Hassell/Brian Eno, Fourth World Vol. 1: Possible Musics (Editions
EG, 1980)
Jon Hassell, Earthquake Island (Tomato, 1979)
Jon Hassell, Vernal Equinox (Lovely Music, 1978)

διήγημα
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E R O S 2109 – ΦΟΙΝΙΞ
Βαγγέλης Κατσιφός

Στην αρχή ήταν όλα μαύρα, απόλυτο μαύρο κενό σαν αυτό που
βλέπεις όταν κλείνεις τα μάτια και τα πιέζεις, σαν αυτό που
γεννά τις πιο νοσηρές φαντασιώσεις. Και μετά άρχισε ο χορός των
χρωμάτων, μπλε, κίτρινο, γαλάζιο, κόκκινο, κι ύστερα είδα τη ροζ
πόρτα με την πινακίδα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ. Δοκίμασα να μπω,
αλλά μια μεταλλική φωνή με σταμάτησε: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Κι όμως, σκέφτηκα, πλήρωσα σε συνάλλαγμα. Δεν θα ‘πρεπε να βρω
εμπόδια. Γύρισα πίσω και είδα ένα μακρύ διάδρομο, στρωμένο με
κόκκινο χαλί, που δε φαινόταν να καταλήγει κάπου. Άρχισα να
περπατάω προς το τέρμα του διαδρόμου και ξαφνικά είδα στα δεξιά
μου μια πράσινη πόρτα με την πινακίδα BAR. Μπήκα μέσα.

Η

ατμόσφαιρα ρετρό, δεκαετίας του 1950, η μπάρα από μαύρο δέρμα
και ο μπάρμαν σοβαρός, γύρω στα τριάντα, με γυμνασμένο σώμα
και περιποιημένα ξανθά μαλλιά, φορώντας άσπρο πουκάμισο με
τιράντες, καθάριζε ένα ποτήρι. Ο χώρος ήταν τεράστιος, αλλά είχε
λιγοστά τραπέζια· σ’ ένα από αυτά μια παρέα σαραντάρηδων έπαιζε
χαρτιά. Στην άκρη της μπάρας καθόταν σταυροπόδι μια μελαχρινή
γυναίκα γύρω στα τριάντα, με καρέ κούρεμα, μεγάλο στήθος και μακριά
πόδια που τα στόλιζαν ψηλοτάκουνες γόβες. Φορούσε ασημένιο φόρεμα
με κρόσσια, τόσο κοντό που, αν έκανε πως άλλαζε στάση, θα φαινόταν
το χρώμα της κιλότας της, αν φορούσε. Είχε συνεχώς μισάνοιχτα τα
κατακόκκινα χείλη της και κάπνιζε τσιγάρο με μια μακριά πίπα. Στο
πέτο της είχε ένα καρτελάκι που έγραφε ΤΖΙΛΝΤΑ. Ξαφνικά μια πινακίδα
με τη λέξη ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ φωτίστηκε πάνω από τη μπάρα και άρχισε ν’
αναβοσβήνει. Ο μπάρμαν άφησε το ποτήρι που καθάριζε και γύρισε προς
το μέρος μου: «Τι μπορώ να κάνω για σας, κύριε;». Η Τζίλντα φύσηξε ένα
σύννεφο καπνού και μου είπε κλείνοντάς μου το μάτι: «Μπορώ να κάνω
ό,τι θέλεις, αγόρι».
Ένας από τους χαρτοπαίκτες γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε:
«Είσαι για μια παρτίδα, φίλε;». Κοίταξα γύρω μου και πλησίασα την
Τζίλντα, η οποία μου πρόσφερε ένα πλατύ χαμόγελο με κατάλευκα
δόντια. Έβαλα το χέρι μου πάνω στο πόδι της κι ένιωσα το δέρμα της
απαλό σαν μετάξι. Τότε, το καρτελάκι με το όνομά της από λευκό που
ήταν έγινε κόκκινο και ο αριθμός 100 εμφανίστηκε. Πολύ ακριβή γι’
αυτό που προσφέρει, σκέφτηκα. Αν είναι να δώσω τόσο πολλά, πρέπει
ν’ αξίζει τον κόπο. Της έριξα ένα περιφρονητικό βλέμμα και στράφηκα
ξανά προς τον μπάρμαν, ο οποίος καθάριζε πάλι ένα ποτήρι. Μόλις
τον κοίταξα άφησε πάλι κάτω το ποτήρι και επανέλαβε τη φράση:
«Τι μπορώ να κάνω για σας, κύριε;». Έβγαλα ένα χαρτονόμισμα των
πέντε και το άφησα στον πάγκο μπροστά του. Ο καθρέφτης πίσω του
φωτίστηκε με τον αριθμό 995. «Μήπως ξέρεις τι υπάρχει πίσω από
τη ροζ πόρτα που γράφει ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ;» τον ρώτησα.
«Επαναδιατυπώστε ορθά την ερώτηση, κύριε» μου είπε αυτός χωρίς να
πάρει το χαρτονόμισμα. «Θέλω ξεναγό που να ξέρει τα πάντα, γαμώτο»
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του είπα νευριασμένος. «Άγνωστη εντολή, κύριε» μου
απάντησε αυτός ανέκφραστος. Πήρα μια βαθιά αναπνοή,
τον κοίταξα κατευθείαν στα μάτια και είπα όσο πιο ήρεμα
μπορούσα: «Θέλω ξεναγό με πλήρη πρόσβαση, παρακαλώ».
Πήρε το χαρτονόμισμα και έβγαλε κάτω από τον πάγκο
έναν τιμοκατάλογο. Πάνω στον τιμοκατάλογο αναβόσβηνε
η ένδειξη Ξεναγός πλήρους πρόσβασης: 100. Έβγαλα ένα
χαρτονόμισμα των εκατό και του το πέταξα στα μούτρα.
Ο καθρέφτης πίσω του φωτίστηκε με τον αριθμό 895 και
αμέσως εμφανίστηκε δίπλα μου η Τζίλντα. Αυτή τη φορά
όμως δεν ήταν το ονειρικό πλάσμα που κάπνιζε τσιγάρο
με πίπα, αλλά μια απλή κοπέλα, άβαφη, με ταγιέρ και ίσια
παπούτσια. «Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριε;» με
ρώτησε.
«Τι προτείνεις;»
«Το γιαπωνέζικο δωμάτιο, κύριε».
«Φύγαμε!»
Η Τζίλντα, ή όπως αλλιώς την έλεγαν τώρα, άνοιξε την
πόρτα του μπαρ και άρχισε να περπατάει στο μακρύ
χωρίς τέλος διάδρομο. Την ακολούθησα. Ξαφνικά είδα
στα δεξιά μου πάλι τη ροζ πόρτα με την πινακίδα
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ. Μα, αυτή η πόρτα δεν ήταν πιο
πίσω; σκέφτηκα. Έπιασα την Τζίλντα από το μπράτσο.
«Άκου, κούκλα, μήπως μπορούμε να δούμε τι κρύβεται
εδώ μέσα; Υπάρχει τιμοκατάλογος γι’ αυτό;» τη ρώτησα.
«Άγνωστη εντολή, κύριε» μου απάντησε αυτή. «Σταμάτα
να με λες κύριε, γαμώτο μου, και πες μου τι έχει πίσω από
αυτή την πόρτα!» της είπα θυμωμένος. «Επαναδιατυπώστε
ορθά την ερώτηση, κύριε» μου είπε ανέκφραστα. «Οκέι,
πώς μπορώ ν’ ανοίξω αυτή την πόρτα, παρακαλώ» είπα
επιστρατεύοντας όλη μου την ψυχραιμία. «Άγνωστη
εντολή, κύριε. Προορισμός το γιαπωνέζικο δωμάτιο»
μου είπε και συνέχισε να περπατάει στον ατέλειωτο
διάδρομο. Μα, τίποτα δε λειτουργεί εδώ μέσα; σκέφτηκα
και την ακολούθησα υπάκουα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι
την έχασα, μετά την ξαναείδα που κρατούσε ανοιχτή μια
μπλε πόρτα και με καλούσε να μπω. «Τέλος προορισμού,
κύριε. Καλή διασκέδαση. Θα είμαι εδώ σε περίπτωση που
με χρειαστείτε». Πάνω στην πόρτα αναβόσβηνε ο αριθμός
695.
Η πόρτα έκλεισε πίσω μου και εμφανίστηκε μπροστά
μου ένα ονειρεμένο σκηνικό. Ένας καταπράσινος κήπος,
με κάθε είδους φυτά και βράχια όπου ξεκουράζονταν
πολύχρωμα πουλιά. Μια γιαπωνέζα με λευκό κιμονό
εμφανίστηκε από το πουθενά και μου πρότεινε ένα δίσκο
με ένα μπουκαλάκι και ένα ποτηράκι. «Σάκε, κύριε;»
με ρώτησε. «Ευχαριστώ» απάντησα. Πήρα το ποτηράκι
και κατέβασα μονορούφι το περιεχόμενο στο λαρύγγι
μου. Ένιωσα μια ακαθόριστη όξινη αρωματική γεύση να
γαργαλάει τον ουρανίσκο μου και ένα ελαφρύ κάψιμο στη
γλώσσα. Ατελής λειτουργία, θέλει ακόμη πολύ δουλειά,
σκέφτηκα. Προχώρησα στο βάθος του κήπου και άνοιξα
μια λευκή πόρτα από ρυζόχαρτο, στολισμένη με μαύρα
γιαπωνέζικα ιδεογράμματα, και βρέθηκα μπροστά σε μια
λιμνούλα όπου κολυμπούσαν γυμνές νεαρές γιαπωνέζες.
Με κοίταξαν όλες μαζί και άρχισαν να χαζογελάνε.
«Διαλέξτε, κύριε» μου είπε αυτή που βρισκόταν πιο κοντά
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μου, γελώντας. Ήταν όλες ίδιες, ή τουλάχιστον φαίνονταν
έτσι. Χάζεψα για λίγο τις καλλίγραμμες καμπύλες τους που
τις παραμόρφωνε το νερό. Κατάμαυρα μαλλιά, κατάλευκο
δέρμα, σχιστά προκλητικά μάτια και ακαθόριστου
σχήματος τατουάζ πάνω στο δέρμα τους. Ύστερα έδειξα
κάποια στην τύχη και αυτή κολύμπησε προς το μέρος μου.
Όταν άρχισε να αναδύεται από το νερό είδα ένα ονειρικό
σώμα με μακριά καλλίγραμμα πόδια και έντονες καμπύλες.
Ήταν πιο ψηλή απ’ όσο φαινόταν στο νερό· το μόνο που
θύμιζε γιαπωνέζα πάνω της ήταν το πρόσωπό της: παιδικό
και με έντονα σχιστά μάτια. Στο λευκό της μπράτσο ένας
μαύρος δράκος πετούσε κόκκινη φωτιά από το στόμα του
και είχε ανοίξει τα φτερά του πασχίζοντας να πετάξει.
Ξαφνικά ένιωσα το όργανό μου να σκληραίνει. Το κοίταξα
και συνειδητοποίησα ότι ήμουν γυμνός. Δε θυμάμαι πότε
έβγαλα τα ρούχα μου, μάλλον ήμουν γυμνός από την αρχή.
Με έπιασε από τη μέση και κόλλησε το σώμα της, υγρό
και κρύο από το νερό, στο δικό μου. Μια έντονη μυρωδιά
από γιασεμί έπνιξε τα ρουθούνια μου. Την αγκάλιασα κι
εγώ και τη φίλησα στο λαιμό, ενώ ένιωθα την αναπνοή
της να βαραίνει και την καρδιά της να χτυπά ρυθμικά όλο
και πιο γρήγορα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι εξαφανίστηκε,
αλλά την ξανάνιωσα στην αγκαλιά μου, μόνο που αυτή
τη φορά ήμασταν ξαπλωμένοι σ’ ένα στρώμα κι εγώ να
κουνιέμαι ρυθμικά από πάνω της. Δεν κατάλαβα πότε
βρέθηκα σ’ αυτή τη στάση. Το όργανό μου βρισκόταν σε
μια ζεστή υγρή σπηλιά και όταν αυτή κατάλαβε ότι θα
τελειώσω μου είπε ότι θέλει να γευτεί τους χυμούς μου.
Όταν τελείωσα ήμουν εξουθενωμένος. Αυτή ξάπλωσε δίπλα
μου, με δάγκωσε απαλά στο αυτί και μου ψιθύρισε: «Με
λένε Νορίκο. Θέλεις να φωνάξω και την αδελφή μου, τη
Φοίνιξ;» Όσο διακριτικά μπορούσα, κοίταξα γύρω μου
μήπως αναβοσβήνει κάποιος τιμοκατάλογος ή εμφανίζεται
κάποιο νούμερο σε κάποια επιφάνεια. Τίποτα. Εκείνη, λες
και κατάλαβε το δισταγμό μου, μου είπε: «Εγώ και η Φοίνιξ
είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει έξτρα χρέωση». «Εντάξει

τότε» είπα ψιθυριστά, και η Νορίκο σηκώθηκε για να
φέρει τη Φοίνιξ από τη λιμνούλα. Η Φοίνιξ ήταν ακόμη
πιο εντυπωσιακή και το επιβλητικό τατουάζ που κάλυπτε
όλη την πλάτη της δικαιολογούσε το όνομά της. Ένας
μεγάλος μαύρος φοίνικας, το πουλί που ξαναγεννιέται
από τις στάχτες του, πάσχιζε και αυτός να πετάξει, όπως
ο δράκος της Νορίκο. Σηκώθηκα από το στρώμα και πήγα
προς το μέρος των δύο κοριτσιών που είχαν αρχίσει
να φιλιούνται. Στάθηκα πίσω από τη Φοίνιξ και με το
δάχτυλό μου διέτρεξα τις γραμμές του εντυπωσιακού
τατουάζ. Από το στόμα του φοίνικα έβγαινε μια μικρή
φλόγα και τη χάιδεψα με το δάχτυλό μου. Το τράβηξα
όμως αμέσως, γιατί ένιωσα ένα μάλλον δυνατό κάψιμο.
Τότε, η Φοίνιξ γύρισε προς το μέρος μου και με οδήγησε
ξανά στο στρώμα. Με γύρισε μπρούμυτα και άρχισε να
μου κάνει μασάζ. Ένιωσα ένα ανεπαίσθητο βάρος στη
μέση μου και σατέν χέρια να μαλάζουν την πλάτη μου.
Ύστερα, ήρθε και η Νορίκο. Αν περιέγραφα την εμπειρία
μου με τη Νορίκο μοναδική, δεν ήξερα ποια λέξη θα
μπορούσε να περιγράψει την εμπειρία που είχα και με
τις δύο μαζί. Και ήμουν ακόμη πιο ευτυχισμένος γιατί
είχα ακόμη 695 πόντους να εξαργυρώσω. Πετούσα στα
σύννεφα όταν η Φοίνιξ μού ψιθύρισε με βραχνή φωνή στο
αυτί: «Θέλεις να δεις τι έχει πίσω από την απαγορευμένη
πόρτα;» Τινάχτηκα από το στρώμα έκπληκτος. Δεν είχα
καμία όρεξη ν’ αφήσω αυτά τα δύο ονειρικά πλάσματα,
αλλά δεν μπορούσα και ν’ αντισταθώ στον πειρασμό
της ροζ πόρτας. «Έχεις πρόσβαση;» τη ρώτησα. Η Φοίνιξ
έβγαλε μια από τις μακριές βελόνες που στήριζαν τα
μαλλιά της σε κότσο και μου την έδωσε. «Όταν φτάσεις θα
βάλεις αυτό μέσα στην κλειδαριά και θ’ ανοίξει η πόρτα»
μου είπε κοιτάζοντάς με κατευθείαν στα μάτια. «Πόσο
κοστίζει;» ρώτησα καχύποπτα. «Τίποτα, προσφορά του
καταστήματος» μου είπαν και οι δύο με μια φωνή.
Βγήκα από το γιαπωνέζικο δωμάτιο και αναζήτησα την
ξεναγό μου, η οποία δεν ήταν εκεί. Θα κάνω παράπονα,
σκέφτηκα και άρχισα να κατευθύνομαι μόνος μου προς
το τέρμα του διαδρόμου. Πολύ σύντομα συνάντησα την
απαγορευμένη ροζ πόρτα. Η βελόνα ταίριαζε απόλυτα στη
στρογγυλή τρύπα της κλειδαριάς. Μπήκα μέσα. Στην αρχή
ήταν όλα μαύρα, ένα απόλυτο μαύρο κενό σαν αυτό που
βλέπεις όταν κλείνεις τα μάτια και τα πιέζεις, σαν αυτό
που γεννά τις πιο νοσηρές φαντασιώσεις. Και μετά άρχισε
ο χορός των χρωμάτων, μπλε, κίτρινο, γαλάζιο, κόκκινο
και μετά είδα την… Ελένη. Η Ελένη ήταν στην κυριολεξία
το κορίτσι της διπλανής πόρτας: νοίκιαζε το διαμέρισμα
δίπλα στο δικό μου, στο τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα
των έξι χιλιάδων ενοίκων όπου κατοικούσα. Ήταν περίπου
τριάντα χρονών, ύψος γύρω στο ένα κι εξήντα πέντε
και είχε ένα γλυκύτατο πρόσωπο που το έκαναν ακόμη
πιο γοητευτικό τα καστανόξανθα μαλλιά και τα πράσινα
μάτια της. Χαιρετιόμασταν κάθε πρωί που φεύγαμε και
οι δύο για τη δουλειά, χωρίς ποτέ να έχουμε ανταλλάξει
μια κουβέντα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό ήταν όλο.
Μετά την άφηνα να περάσει πρώτη για να χαζέψω
λίγο τον ολοστρόγγυλο προκλητικό κώλο της. Τι
γύρευε εκεί μέσα; Με πλησίασε και με κοίταξε
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στα μάτια και μετά χαμήλωσε το βλέμμα της, ενώ άρχισε
να γδύνεται αποκαλύπτοντας ένα καλοφτιαγμένο σώμα με
ολοστρόγγυλες μεσογειακές καμπύλες. Όταν ήταν πλέον
τελείως γυμνή με ξανακοίταξε στα μάτια και μου είπε:
«Μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου…
στ’ αλήθεια». Στεκόμουν ακίνητος και την κοιτούσα, χωρίς
να μπορώ να πω λέξη από την αμηχανία και την έκπληξη.
Η Ελένη έλεγε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου. «Πώς…
πώς βρέθηκες εσύ εδώ μέσα;» κατάφερα να ψελλίσω.
«Το ήθελα πολύ» μου απάντησε εκείνη και πλησίασε για
να με φιλήσει. Κόλλησε τα χείλη της στα δικά μου και
αισθάνθηκα στο στόμα μου τη γλώσσα της υγρή, γεμάτη
επιθυμία. Σε λίγα δευτερόλεπτα ένιωσα ένα κάψιμο στη
γλώσσα μου και τότε ο χώρος γέμισε με ένα μπλε χρώμα
που αναβόσβηνε. Αμέσως η μεταλλική φωνή που μου
απαγόρεψε την είσοδο στη ροζ πόρτα προηγουμένως
άρχισε να λέει: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.
Ξαφνικά ένιωσα χιλιάδες βελόνες να τρυπάνε όλο μου
το κορμί. Έβγαλα απότομα τα γάντια και το κράνος
ανάδρασης και αποσυνδέθηκα γρήγορα από το σύστημα.
Κάθισα γρήγορα στον υπολογιστή και ζήτησα αναφορά
σφάλματος. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της αναφοράς έφτασε
αμέσως: «Προσβληθήκατε από τον ιό Φοίνιξ. Πρόκειται
για επικίνδυνο ιό που μόλις εμφανίστηκε. Δεν υπάρχει
προηγούμενο περιστατικό. Άγνωστος κατασκευαστής.
Ο ιός ενεργοποιείται από κάποια ευάλωτη πόρτα,
αμέσως μόλις δώσετε εσείς τον κωδικό πρόσβασης
του συστήματός σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι,
επειδή είστε ο ίδιος υπεύθυνος για την είσοδο του ιού
στο σύστημα, επιβαρύνεστε με 600 πόντους για τον
καθαρισμό του συστήματος από τον ιό. Το υπόλοιπό σας
στην κυβερνοτράπεζα είναι 95 πόντοι. Τώρα μπορείτε να
ξανασυνδεθείτε στο σύστημα με ασφάλεια».
Έμεινα για λίγο σκεπτικός μπροστά στον υπολογιστή
και μετά τον έσβησα. Πήρα από το μπαρ του σαλονιού
ένα μπουκάλι ουίσκι και βγήκα από το διαμέρισμά μου.
Στάθηκα για λίγο διστακτικός μπροστά στο διαμέρισμα
της Ελένης και μετά χτύπησα την πόρτα. Δεν χρειάστηκε
να περιμένω καθόλου, η Ελένη άνοιξε αμέσως λες και με
περίμενε πίσω από την πόρτα. Φορούσε λιγοστά ρούχα που
αποκάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το σώμα που είχα δει στον
κυβερνοχώρο. Με κοίταξε με τα μεγάλα πράσινα μάτια της
και μετά χαμήλωσε το βλέμμα και μου είπε: «Ξέρεις θα
ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη…». Τη διέκοψα: «Αυτό το
ουίσκι είναι παραγωγής 2009, είναι σχεδόν 100 χρονών και
πηγαίνει από παππού σε εγγονό. Κανείς δεν το έχει ανοίξει
μέχρι τώρα, κι εγώ το κρατάω για μια ειδική περίσταση.
Αν δεν ερχόταν ποτέ αυτή η περίσταση, θα αναγκαζόμουν
να το πιω μόνος μου λίγο πριν πεθάνω, γιατί εγώ δεν έχω
πού να το δώσω. Θέλεις να το πιούμε μαζί;». Όλο το στόμα
της έγινε ένα χαμόγελο και άνοιξε διάπλατα την πόρτα.
«Έλα μέσα και κάτσε στον καναπέ. Θα φέρω ποτήρια» μου
είπε και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα. Δεν ένιωσα
καμία έκπληξη όταν είδα ότι το τατουάζ που είχε
στο δεξί της ώμο: ήταν ένας μεγάλος μαύρος
φοίνικας που έβγαζε φωτιά από το στόμα.

