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Mε την ταυτότητα ανάμεσα στα δόντια

Κ

ατά τη διάρκεια του 2010, πολλά μωρά ήρθαν στον κόσμο
και κάποια από αυτά είχαν την τύχη να έχουν για γονείς
πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Οι ώρες που πέρασα
στις αίθουσες αναμονής μαιευτηρίων να μασουλάω νευρική τα
νύχια μου, στο τηλέφωνο να μιλάω με τους νεοφώτιστους γονείς
ή μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή να διαβάζω μέιλ τους, με
οδήγησαν στο ακόλουθο συμπέρασμα: Κανένας, ποτέ, δεν βαριέται
να αναπαράγει τις πρώτες πληροφορίες που παίρνει από τις μαίες
και τους παιδιάτρους για το μωρό του. Αυτές οι πληροφορίες, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν να κάνουν με το ύψος και το
βάρος του μωρού.
Επειδή είμαι λαγωνικό με χάρισμα και τέτοιες συμπτώσεις δεν
διαφεύγουν από το εκπαιδευμένο μου ραντάρ, δεν άργησα να βρω
την πραγματική αιτία πίσω από την ιερότητα, θα έλεγε κανείς, με
την οποία οι νέοι γονείς ακούν και στη συνέχεια αναπαράγουν
στον περίγυρό τους αυτές τις πληροφορίες. Αποφάσισα πως ο
λόγος για τον οποίο αυτό συμβαίνει είναι γιατί το ύψος και το
βάρος ενός νεογέννητου είναι τα μοναδικά πράγματα τα οποία
γνωρίζουμε γι’ αυτό. Σκεφτείτε το λιγάκι: η πραγματική ταυτότητα
ενός νεογέννητου ανθρώπου μένει για καιρό πολύ καλά κρυμμένη.
Κανένας μαιευτήρας δεν βγήκε ποτέ από την αίθουσα του τοκετού
και σπεύδοντας προς τη μεριά του ανυπόμονου πατέρα να είπε:
«Συγχαρητήρια! Μαμά και μωρό χαίρουν άκρας υγείας. Ο μικρός
Αριστείδης αγαπάει το κατσικάκι στο φούρνο και είναι εξαιρετικά
ικανός κολυμβητής. Δυστυχώς, φοβάμαι πως αδύνατό του σημείο
είναι η οπισθογωνία και η απλή μέθοδος των τριών» ή ακόμα «Η
μικρή Κατερίνα αγαπάει τον ήχο της βροχής και το μοβ χρώμα. Είναι
αλλεργική στις μελιτζάνες παπουτσάκια και κυριολεκτικά εθισμένη
στις σειρές του Παπακαλιάτη». Συμπέρασμα; Το μόνο για το οποίο
είμαστε σίγουροι, όταν κάποιος καινούριος προστίθεται στην παρέα,
είναι πόσο χώρο πιάνει στο δωμάτιο. Για τα υπόλοιπα πρέπει να
κάνουμε υπομονή μέχρι να τα ανακαλύψει και ο ίδιος.
Κάπως έτσι νιώθω ότι συμβαίνει και με τα ΕΚΒΑΤΑΝΑ. Κάθε φορά
που κάποιος με ρωτάει «Τι περιοδικό είναι αυτό, λοιπόν;» «πώς θα
το χαρακτήριζες με δύο τρεις κουβέντες;» σηκώνω ανήμπορη τους
ώμους. Είναι ακόμα νεογέννητο, έχω πλέον να λέω. Μόλις κλείσαμε
τέσσερα τεύχη και αφήσαμε πίσω τον πρώτο χρόνο ύπαρξής μας.
Πού θέλετε να ξέρουμε; Να σας πω καλύτερα πόσο χώρο πιάνει
στο διαδίκτυο, μια πληροφορία που την έχω και πρόχειρη; Είναι
ελάχιστος (μόλις 12 ΜΒ, όπως με πληροφορεί το wordpress). Όπως
όλα τα νεογέννητα, όμως, ο χώρος που πιάνει μέσα σε ένα δωμάτιο
είναι εντελώς διαφορετική ιστορία από εκείνον που καταλαμβάνει
στην καρδιά των δημιουργών του και εκείνων που έχουν την τύχη να
το γνωρίσουν αμέσως μετά το πρώτο του κλάμα.

Καλή χρονιά & καλή ανάγνωση!

Lucia
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δυ ν α τ ο ί
λύτες

Trinity College, Cambridge Αγγλίας 1687

8 Αυγούστου, 15:25

Ο Ισαάκ, μόλις μπήκε φουριόζος και χωρίς να χτυπήσει την πόρτα στο
δωμάτιό μου, με κοίταξε με τα τρελά γουρλωμένα μάτια του και είπε
με στριγκλή φωνή: «Αν η μηλιά ήταν 10 φορές ψηλότερη, το μήλο θα
μου έσπαγε το κεφάλι και, αν ήταν ψηλή ως το φεγγάρι, θα χωνόταν
το μήλο ως το κέντρο της γης!» Ότι είχα ξαπλώσει εκείνη την ώρα
και προσπαθούσα να ξεκουραστώ, επιπλέον δεν την παλεύω άλλο με
τα φλασάκια υστερίας που τρώει τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε
ομολογώ πως δεν ήμουν και πολύ ευγενική μαζί του. Ανασηκώθηκα στο
κρεβάτι και του είπα: «Κι αν η γιαγιά μου ήταν ο Κόμης του Λίνκονσαιρ,
ίσως να κατάφερνα να κοιμηθώ χωρίς να με ενοχλείς κάθε τόσο.»
Με κοίταξε γουρλώνοντας ακόμα περισσότερο τα μάτια, άρχισε να
ανακατεύει με τα χέρια τα μαλλιά του (αυτό ήταν για εντυπωσιασμό
–κάπου διάβασε πριν λίγες εβδομάδες ότι όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες
εμφανίζουν θυσανώδες και άστατο τριχωτό κεφαλής) και ύστερα
έπεσε στα γόνατα εκεί, στη μέση της κρεβατοκάμαράς μου, ρωτώντας
ικετευτικά: «ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ;» Τότε ήταν που τον
διαολόστειλα. Με το μισθό της βοηθού που μου δίνει δεν δικαιολογείται
ούτε τέτοια παρενόχληση κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής σιέστας
αλλά ούτε και οι κρυφές ματιές που ξέρω ότι προσπάθησε να ρίξει
κάτω από το σεντόνι μου. Ύστερα από αυτό, σηκώθηκε κι έφυγε.
Έχουμε χάσει κάθε έννοια ηρεμίας εδώ μέσα από τότε που λύσσαξε να
δημοσιοποιήσει το βιβλίο-φιάσκο με τα μήλα.

17:00
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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.

Φυσικά, έχασα τελείως τον ύπνο μου. Σηκώθηκα, ντύθηκα και κατέβηκα
στην κουζίνα να φτιάξω ένα τσάι. Ο Νεύτων καθόταν στο πάτωμα στη
μέση του δωματίου και έπαιζε με το καινούριο του κουτάβι υψώνοντας
ένα μπαλάκι μπροστά στη μουσούδα του και ύστερα αφήνοντάς το να
πέσει με δύναμη κάτω. Έπιασα το υπονοούμενο αλλά δεν θα του έκανα
τη χάρη να ανοίξω κουβέντα. Το κουτάβι έκανε κύκλους γύρω από
τον εαυτό του σαν τρελό προσπαθώντας να πιάσει το μπαλάκι, αλλά
αυτό το δόλιο δεν έχει μαθητεύσει, όπως εγώ, 16 χρόνια πλάι στον
λαμπρότερο και πιο διαταραγμένο επιστήμονα αυτής της χώρας, έτσι
αγνοούσε ότι όταν ο Νεύτων αρχίζει να ρίχνει πράγματα από ψηλά για
να δει αν θα φτάσουν κάτω, δεν σταματά εύκολα. Τους δρασκέλισα και
τους δύο και άναψα τη φωτιά για το τσάι σφυρίζοντας αδιάφορα.
«Πού έκανα λάθος;» τον άκουσα να με ρωτάει με φωνή που έτρεμε.
«Γιατί δεν νιώθω σίγουρος;»
Ανακατεύοντας το τσάι μου ήσυχα του εξήγησα ότι βιάστηκε
να σερβίρει για νόμο μια θεωρία, προτού προλάβουμε να την
επαληθεύσουμε όπως έπρεπε, και ότι κάπου, κάποια μέρα, σε κάποιο
περιβόλι, κάποιο μήλο θα εκσφενδονιστεί προς τη μεριά κάποιας
περαστικής μπεκάτσας αντί να πέσει κάτω και τότε θα εύχεται να μην
είναι κανένας εκεί να το δει γιατί θα μας κλαίνε μαζί με τις παστές
αντζούγιες.
Δεν είναι ότι θέλω να είμαι σκληρή μαζί του, αλλά κάποιος πρέπει να
τον προετοιμάσει για την κατακραυγή που έρχεται.

9 Αυγούστου, 08:15

Πάλι με ξύπνησε ο κερατάς. Όρμηξε στην κάμαρά μου και άρχισε να
φωνάζει «Δικαίωση! Η δικαίωση είναι δική μου! Είμαι ο Ισαάκ Νεύτων
και είχα δίκιο!» Πετάχτηκα τρομαγμένη από τον ύπνο και τράβηξα το
σεντόνι μέχρι τους ώμους. «Τι σκατά...;» πρόλαβα να ψελλίσω πριν
εκείνος βγάλει από την τσέπη του το φύλο της Λονδρέζικης Γκαζέττας
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και αρχίσει να μου διαβάζει ένα άρθρο σύμφωνα με το
οποίο ο Μαρκήσιος του Μπέρεσφορντ, αφού διάβασε
το Principia Mathematica, παρομοίωσε τις θεωρίες
του συγγραφέα με παραλήρημα μεθυσμένης μαϊμούς
και ύστερα, για να αποδείξει ότι ο Νεύτων έχει άδικο,
έσπρωξε την 90χρονη πεθερά του από το κεντρικό
μπαλκόνι του πύργου!
«Ω, Θεέ μου!» αναφώνησα «Τι απέγινε η γριά;»
«Φ Υ Σ Ι Κ Α έγινε λιώμα! Τί περίμενες;» θριαμβολόγησε
ο σαλεμένος επιστήμονας, χάνοντας για άλλη μια φορά
το δέντρο για το μήλο, και αφού πήρε το βάζο που είχα
ακουμπισμένο στην τουαλέτα μου, το σήκωσε ψηλά, κι
ύστερα, χαμογελώντας σαν παράφρων, το άφησε να
συνθλιβεί σε χίλια κομμάτια στο πάτωμα. Έπειτα βγήκε
από το δωμάτιο ενώ το υστερικό του γέλιο ακουγόταν για
κάμποση ώρα μέσα στο σπίτι.
Βλέπω καθαρά τι πάει να γίνει τώρα: ο κάθε εξυπνάκιας
θα χρησιμοποιήσει ως άλλοθι την ελλιπώς επαληθευμένη
θεωρία του τρελού μέντορά μου προκειμένου να
συγκαλύψει τις βρωμοδουλειές του, για λίγο όλοι θα
είναι χαρούμενοι που βρήκαν τρόπο να ξεφορτωθούν
τις πεθερές, ερωμένες και τους κουτσούς παραγιούς
τους, μέχρι που κάπου, κάποια μέρα, κάποια γριά θα
πετάξει ίσια προς το ηλιοβασίλεμα αντί να πέσει κάτω
και τότε είναι που θα μας κλαίνε μαζί με τα μπαγιάτικα
καλαμποκόψωμα.

14:00

Στο εργαστήριο μαζί με τον Ισαάκ από το πρωί,
δουλεύαμε κι οι δύο αμίλητοι. Τον ένιωθα να μου
ρίχνει παραπονεμένες ματιές όση ώρα κατέγραφα τα
αποτελέσματα των νυχτερινών παρατηρήσεών του και
ξαφνικά ένιωσα άσχημα. Ίσως πράγματι να είμαι άδικη
μαζί του. Στο κάτω κάτω αυτός είναι ο άνθρωπος που
με πήρε στο σπίτι του για οικονόμο και κατέληξε να μου
διδάσκει όλα όσα γνωρίζω μέχρι σήμερα. Θυμήθηκα το
περιστατικό που στάθηκε αφορμή να παρατηρήσει ότι
δεν ήμουν σαν τα άλλα κορίτσια και να πιστέψει στη
δύναμη του πνεύματός μου... Ήμουν μόνο δεκατεσσάρων
χρόνων, ήταν ένα σαββατιάτικο πρωινό και σφουγγάριζα
το χολ όταν βρέθηκα ανάσκελα με τα πισινά στο πάτωμα.
Ο Νεύτων έτυχε να περνάει εκείνη την ώρα, άκουσε τις
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O κάθε εξυπνάκιας θα χρησιμοποιήσει ως
άλλοθι την ελλιπώς επαληθευμένη θεωρία
του τρελού μέντορά μου προκειμένου να
συγκαλύψει τις βρωμοδουλειές του, για
λίγο όλοι θα είναι χαρούμενοι που βρήκαν
τρόπο να ξεφορτωθούν τις πεθερές,
ερωμένες και τους κουτσούς παραγιούς
τους, μέχρι που κάπου, κάποια μέρα,
κάποια γριά θα πετάξει ίσια προς το
ηλιοβασίλεμα...

φωνές μου και έσπευσε να με βοηθήσει να σηκωθώ. Με
τράβηξε από τους ώμους και μου είπε να μην νιώθω
άσχημα επειδή ήμουν ατσούμπαλη. Τον κοίταξα άγρια και
του είπα πως προφανώς δεν φταίω εγώ: με τόσα νερά στο
πάτωμα ήταν Φ Υ Σ Ι Κ Ο να γλιστρήσω και να πέσω. Το
φρύδι του Δασκάλου μου υψώθηκε με ενδιαφέρον καθώς
με κοίταξε για πρώτη φορά με άλλο μάτι και τα υπόλοιπα
ανήκουν στην ιστορία.

14:20

Όλες αυτές οι αναμνήσεις με κάνουν πραγματικά να
νιώθω άσχημα για την έλλειψη εμπιστοσύνης που δείχνω
προς τον Δάσκαλό μου. Αποφάσισα να του πω μια γλυκιά
κουβέντα για να επανορθώσω, κι έτσι, με όσο θαυμασμό
μπορούσα στη φωνή μου, του είπα πως το Νευτώνειο
Τηλεσκόπιο είναι πράγματι μια θαυμάσια εφεύρεση και ότι
οι χθεσινές του μετρήσεις ήταν εξαιρετικά ακριβείς. Με
ευχαρίστησε έκπληκτος. Ξεκίνησε να περιγράφει ακριβώς
τί παρατήρησε χθες στον νυχτερινό ουρανό, ωστόσο,
δυστυχώς δεν κρατήθηκα και τον διέκοψα: «Κοίτα μην το
πετάξεις κι αυτό από την ταράτσα κανένα βράδυ γιατί
ειλικρινά δεν θα το αντέξω».
Με κοίταξε ματαιωμένος με κάτι μάτια που μου θύμισαν
νεογέννητο κουτσό κατσικάκι και γύρισε αμίλητος στη
δουλειά του.

23:00

Όλη την ημέρα τριγυρνούσαμε μέσα στο σπίτι αθόρυβοι
σαν τα φαντάσματα αποφεύγοντας ο ένας τον άλλον.
Κατάφερα μάλιστα να κοιμηθώ ανενόχλητη για τέσσερεις
ολόκληρες ώρες το μεσημέρι! Αφού δεν με αναζήτησε

καθόλου, μετά τη σιέστα άραξα στην πολυθρόνα μου
αγκαλιά με τα τελευταία ποιήματα της Μπράουνινγκ
και δεν βγήκα παρά μόνο πριν από λίγο για να
βουτήξω λίγο κέικ με μήλο (τυχαίο;) από
την κουζίνα. Επιστρέφοντας στο δωμάτιό
μου άκουσα πίσω από την κλειστή πόρτα
του εργαστηρίου ένα δυνατό κρότο σαν
κάτι βαρύ να έσπασε πάνω στο πάτωμα.
Υποψιάζομαι εκείνο το αγαλματίδιο του
Αριστοτέλη που του έκανε δώρο μερικά
χρόνια πριν ένας φοιτητής του. Επόμενο
ήταν, μεταξύ μας. Ο Ισαάκ ποτέ δεν χώνεψε
τους αρχαίους Έλληνες, υποστηρίζοντας ότι
αρκούνταν όλοι τους στη διατύπωση θεωριών και δεν
φρόντιζαν να αποδείξουν πρακτικά κάποια από αυτές. Χα!
Είμαι σίγουρη πως μόνο που τον κοίταγε ο αρχαίος από
το ράφι της βιβλιοθήκης πρέπει να τον γέμιζε ενοχές.

10 Αυγούστου, 01:35

Ίσως φταίει που κοιμήθηκα πολύ σήμερα, αλλά δεν με
πιάνει ο ύπνος με τίποτα. Από τη μία νιώθω τύψεις για
την έλλειψη συμπαράστασης που δείχνω στον Ισαάκ,
αυτόν τον καλό άνθρωπο στον οποίο χρωστάω τόσα
πολλά, από την άλλη, διάολε, αρνούμαι να γίνω μέρος
αυτής της αυταπάτης στην οποία βουλιάζει μέρα με τη
μέρα. Εκείνος δεν ήταν που μου δίδαξε, χρόνια πριν, πως
για να αποδείξεις έναν νόμο πρέπει να επαναλάβεις το
πείραμα εκατομμύρια φορές για να σιγουρευτείς πως θα
αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα; Μπορούμε να σπάσουμε
όσα μπιμπελό θέλουμε πάνω στο παρκέ, αλλά κάπου,
κάποια μέρα, το αγαλματίδιο κάποιου αρχαίου Έλληνα
φιλόσοφου θα γυρίσει να βαρέσει τον ιδιοκτήτη του
ευθεία στο κούτελο και τότε είναι που θα μας κλαίνε μαζί
με το μουχλιασμένο τσένταρ.

12:56

Έχω να δω τον Ισαάκ από χθες. Αφού δεν με φώναξε το
πρωί να τον βοηθήσω στο εργαστήριο, αποφάσισα να
χαλαρώσω στον κήπο παίζοντας με το κουτάβι, ρίχνοντας
πλακουτσωτές πέτρες στη λιμνούλα και χαζεύοντας
τους ομόκεντρους κύκλους που σχηματίζονταν στην
επιφάνεια του νερού. Για λίγο σκέφτηκα τον Ευκλείδη
και μου ήρθε να επιστρέψω στο σπίτι και να ανοίξω τις
σημειώσεις μου, ωστόσο άλλαξα γρήγορα γνώμη. Είναι
καλοκαιράκι, στο κάτω κάτω, το γρασίδι είναι πράσινο,
οι τριανταφυλλιές κόκκινες, οι αχτίδες του ήλιου
χρυσαφί, το νεράκι της λίμνης ασημί, κι εγώ είμαι μια
νεαρή πεταλούδα που μόλις βγήκε από το κουκούλι της,
τα φτερά μου είναι ροζ και γαλανά και ροζ και γαλανά
και στριφογυρίζω ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωπ ανάμεσα
στους κορμούς των δέντρων πετώντας από εδώ κι από
εκεί.

12:59

Στραβοπάτησα και σωριάστηκα μπρούμυτα στη
λασπωμένη όχθη της λίμνης. Ελπίζω να μην με είδε από
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το παράθυρο του γραφείου του. Ώρα να μπω μέσα και να
ρίξω έναν υπνάκο.

13:45

Ότι με είχε γλυκά ψιλοπάρει και νάσου ο κύριος με
το γνωστό του θράσος να μπουκάρει στην κάμαρά
μου. Ανασηκώθηκα και προσπάθησα να καταλάβω
τι στο διάολο συνέβαινε πάλι. Εκείνος στάθηκε
μπροστά μου βγάζοντας καπνούς από τα αυτιά
και άρχισε να ανακατεύει τα μαλλιά με τα χέρια
του. Ύστερα άρχισε να βρίζει θεούς και δαίμονες
για το γεγονός ότι χτες δήθεν κοιμόμουν όλη μέρα
και τώρα έπεσα πάλι για ύπνο, και κάτι για το ότι
είμαι η χειρότερη τεμπέλα που ξέρει. Προσπάθησα να
συνέλθω από την αναίδειά του τρίβοντας τα νυσταγμένα
μου μάτια και εξηγώντας του ότι δεν είμαι τεμπέλα, απλά
αντιστέκομαι, όπως είναι Φ Υ Σ Ι Κ Ο, στην μεταβολή
της κινητικής μου κατάστασης η οποία απλά τυχαίνει τα
μεσημέρια να είναι οριζόντια πάνω στο στρώμα και σε
κατάσταση ηρεμίας και ότι εκείνος, περισσότερο από
οποιoνδήποτε άλλον όφειλε να το κατανοήσει αυτό. Ο
άτιμος δεν έπαιρνε από λόγια, αλλά συνέχισε να βρίζει
λέγοντας πως το μόνο που με νοιάζει είναι η βολή
μου και το να γκρινιάζω επειδή εκείνος δήθεν στάθηκε
ανεπαρκής στη δουλειά του, όταν εγώ δεν έκανα τίποτα
για να τον υποστηρίξω και μήπως μια δυνατή κλωτσιά στα
μαλακά θα αποτελούσε εξωτερική δύναμη ικανή να θέσει
τον καλομαθημένο πισινό μου σε ευθύγραμμη και ομαλή
πορεία προς την κουζίνα, όπου τουλάχιστον θα μπορούσα
να του χρησιμεύσω ετοιμάζοντάς του ένα σάντουιτς με
χοιρινή μπριζόλα. Αυτό παραπήγαινε. Έσφιξα το νυχτικό
πάνω μου, κατέβηκα από το κρεβάτι και βγήκα από το
δωμάτιο με το κεφάλι ψηλά φωνάζοντάς του ότι είμαι
επιστήμων με αυτοσεβασμό και ότι αφού απέδειξα όλα
αυτά τα χρόνια την αξία μου στο πλάι του μόνο και μόνο
για να ανταμειφθώ με αγνωμοσύνη, παραιτούμαι. Η πόρτα
βάρεσε πίσω μου δυνατά, ένα διακοσμητικό πιάτο έπεσε
από το τοίχο και έγινε κομμάτια στο πάτωμα, ο Νεύτων
άρχισε να κακαρίζει σαν τον γελωτοποιό του Λόρδου
Κάλγκαριν, αλλά δεν γαμιέται! Α Λ Λ Η Μ Ι Α φορά δεν
σημαίνει Κ Α Θ Ε φορά!

12 Αυγούστου, 14:00

Στο πανδοχείο της πόλης. Έγραψα στη γιαγιά μου που
μένει στο Μάντσεστερ και τη ρώτησα αν μπορώ να πάω
να ζήσω μαζί της μια και έχασα την δουλειά που είχα τα
τελευταία 16 χρόνια. Μου απάντησε πως θα χαρεί πολύ να
με δει μετά από τόσα χρόνια και πως αν θέλω μπορεί να
μου προσφέρει τη θέση της επιστάτριας στον οπωρώνα
που διατηρεί έξω από το χωριό. Ως φαίνεται, το μόνο
πρόβλημα είναι ότι πρόσφατα τα δέντρα χτυπήθηκαν
από κάποια αρρώστια και χάνουν τους καρπούς τους
με ασυνήθιστη ταχύτητα. Η γιαγιά γράφει στο γράμμα
της πως ελπίζει να μην με πειράζει που θα χρειαστεί να
περνάω τον καιρό μου μελετώντας τα και προσπαθώντας
να ανακαλύψω τι είναι τέλος πάντων αυτό που κάνει τα
μήλα να πέφτουν από τα κλαδιά τους.

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: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, θέλω να διαμαρτυρηθώ για
την αναξιοπιστία του κόσμου. Έχω ένα φίλο που δουλεύει
στην ΕΘΕΛ και πέρσι μου είπε ότι, μετά από δέκα χρόνια
προϋπηρεσίας, παίρνει μισθό 1.200 ευρώ. Εγώ τον πίστευα
μέχρι χθες που είδα στην τηλεόραση ότι ο μέσος όρος μισθού
στην ΕΘΕΛ είναι 3.000 ευρώ. Απογοητεύθηκα από το ψέμα που
μου είπε ο φίλος μου και όχι μόνο λέω να τον κόψω από φίλο
αλλά και να τον καταγγείλω στην εφορία για τον ημιυπαίθριο
που κάλυψε και δεν τον δηλώνει. Είδα στην τηλεόραση ότι
χιλιάδες άνθρωποι τώρα τελευταία, ακόμη και αδέλφια,
καρφώνουν ο ένας τον άλλον. Εσύ τι λες;
Γιώργος Απολιτικός (αδελφός του Τάκη)
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dr. Νταρκ

συνήθεις
ερωτήσεις
αναγνωστών

Δρ. Νταρκ: Eγώ λέω, αφελές υποχείριο της

Δρ. Νταρκ: Kι εγώ αυτό λέω, μικρέ μου

νεοφιλελεύθερης προπαγάνδας, να σταματήσεις να
βλέπεις τηλεόραση και να μην πιστεύεις κάθε μαλακία
που ακούς. Αν στην εταιρεία που δουλεύεις παίρνεις
1.000 ευρώ και το αφεντικό σου 9.000 ευρώ, ο μέσος
μισθός σας είναι 5.000 ευρώ. Το ‘πιασες το υπονοούμενο;
Όσο για το κάρφωμα έχεις δίκιο: είναι της μόδας
τελευταία. Να το κάνεις, γιατί αυτό αρμόζει στο επίπεδό
σου και στο βλακώδη τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.
Με τη βοήθειά σου θα πάμε στον πάτο πιο γρήγορα και
επιτέλους θα επικρατήσει το χάος που μας αξίζει.
Και τώρα στα δικά μας: γιατί με βασανίζετε
οικογενειακώς με τις αξιολύπητες απόψεις σας; Αν
πρόκειται για κάποιου είδους βεντέτα, θέλω να το ξέρω.

παρελθοντολάγνε. Και όχι μόνο για τους «πυρήνες». Όσο
γι’ αυτούς, παρασύρονται από συνθήματα του τύπου
«όλοι μαζί, η Ελλάδα μπορεί», «κανείς δεν περισσεύει»
κτλ. Δηλαδή εσύ τι περίμενες; Να επικρατεί μπάχαλο
σε όλη την κοινωνία και οργάνωση στις τάξεις των
τρομοκρατών; Έτσι, έχει γεμίσει ο τόπος ερασιτέχνες
τρομοκράτες, πολιτικούς, διευθυντές οργανισμών κτλ.
Θα πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι η αστυνομία κάνει
ότι μπορεί: συλλαμβάνει τους πάντες, ακόμη κι αυτούς
που στριμώχτηκαν μία φορά σε κάποιο ασανσέρ με έναν
τρομοκράτη. Κάνουν αναλύσεις DNA και δεν τις αφήνουν
να πάνε χαμένες. Ένα σωρό λεφτά κοστίζουν. Έτσι,
όποιου το DNA εντοπίζεται, έστω και σ’ ένα μπουκάλι
μπίρα που πέταξε ο ασυνείδητος νεαρός στην πλατεία
και μετά ο ευσυνείδητος τρομοκράτης μάζεψε για να
το ανακυκλώσει κάνοντάς το μολότοφ, συλλαμβάνεται.
Τώρα σε αφήνω, όμως, γιατί ακούω περίεργα βήματα στο
διάδρομο. Ξέρεις πόσες μπίρες έχω πιει εγώ;

.....................................................................................

Αναγνώστης: Ρε δόκτορα, τι γίνεται με τους «Πυρήνες
της φωτιάς»; Κάθε μέρα συλλαμβάνουν τέσσερα με
πέντε άτομα. Πόσα μέλη έχει αυτή η οργάνωση; Αυτή δεν
είναι τρομοκρατική οργάνωση, σαν σύνδεσμος φιλάθλων
μού κάνει. Παλιά έπρεπε να έχεις ταλέντο, ιδεολογία,
άποψη για να μπεις σε μια τρομοκρατική ομάδα και τώρα
μπαίνει ο κάθε πικραμένος μηδενιστής. Έχει καταντήσει
γελοιότητα να κυκλοφορούν τόσοι ατάλαντοι
πιτσιρικάδες με βόμβες. Άσε που είναι επικίνδυνο για
τον κόσμο. Πού είναι εκείνα τα χρόνια; Κάθε πέρσι και
καλύτερα, λέω εγώ.
Μάκης Παλιομοδίτης
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Αναγνώστης: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, είμαι δημόσιος
υπάλληλος και θέλω να διαμαρτυρηθώ για τον Πάγκαλο.
Γιατί μας λέει κοπρίτες; Τι του κάναμε; Εμένα και
τα περισσότερα παιδιά απ’ την υπηρεσία δεν μας
διόρισε καν ο ίδιος. Εγώ διορίστηκα από βουλευτή
Θεσσαλονίκης. Μόνο ένας εδώ μέσα διορίστηκε από τον
Πάγκαλο και δεν μιλιέται μετά από αυτές τις δηλώσεις.
Θέλω να πεις σε όλους ότι οι κατηγορίες αυτές είναι

άδικες. Εμείς εδώ είμαστε πάντα στην ώρα μας
στο γραφείο, εκτός αν βρέχει πολύ ή κάνουν
απεργία τα μέσα μεταφοράς. Καμιά φορά
έχουμε και αναπάντεχους θανάτους συγγενών,
αλλά αυτό γίνεται πολύ σπάνια. Στο γραφείο,
μετά τον καφέ και το πρωινό ταβλάκι, για το
κοινό καλό ανησυχούμε: συζητάμε για την
κρίση, κάνουμε κριτική στο πολιτικό σύστημα
και ενημερωνόμαστε από όλες τις εφημερίδες
που κυκλοφορούν. Αν όλα αυτά λέγονται
επειδή πίνουμε ένα τσιπουράκι στις 12, να το
κόψουμε, βρε παιδί μου. Άλλωστε πρέπει, γιατί
η χοληστερίνη όλων μας έχει πάει στο 400.
Συμφωνώ επίσης να καθόμαστε ολόκληρο το
επτάωρο στο γραφείο και να φεύγουμε στις 3
από δω και πέρα και όχι στις 2 όπως έχουμε
συνηθίσει. Αρκεί κάποιος να μας το πει, γιατί
εδώ και δύο χρόνια δεν έχουμε διευθυντή.
Βλέπεις πόσο υποχωρητικοί είμαστε, οπότε
ο Πάγκαλος δεν πρέπει να μιλάει. Σου ζητάω
λοιπόν να αποκαταστήσεις το όνομά μας
μέσα από τη στήλη σου και να δώσεις τους
αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους τους
απολυμένους του ιδιωτικού τομέα.
Μάκης Αραχτίδης

Δρ. Νταρκ: Καταρχήν, μικρέ μου κοπρίτη, σε
διαβεβαιώνω ότι δεν θα δώσω σε κανέναν τα
στοιχεία, όσο και να σπάσουν τα τηλέφωνα μετά
τη δημοσίευση της στήλης μου. Και αυτό γιατί
θέλω να δώσω νόημα στην καθημερινότητα των
ανέργων με το να ψάχνουν με μανία να βρουν
που εργάζεσαι εσύ και η παρέα σου. Ελπίζω
κάποιος να σας βρει. Όσο για τον Πάγκαλο,
θα πρέπει να τον δικαιολογήσεις. Αυτός,
ένας αριστοκράτης και εγγονός δικτάτορα,
καθαρόαιμος σοσιαλιστής και ηθικός πολιτικός,
έπρεπε να μοιράζει χαμόγελα και χειραψίες σε
ανθρωπάκια σαν και σένα για να διατηρήσει το
πόστο του και να παχαίνει χωρίς φόβο για το
μέλλον. Τώρα που η χοληστερίνη του χτύπησε
κόκκινο και θεμελίωσε το συνταξιοδοτικό του
δικαίωμα, λέει να πάει στο σπίτι του και να
απαλλαγεί από σένα και τους ομοίους σου. Έτσι,
λέει αυτά που πίστευε τόσα χρόνια, αυτά που
πίστευε και πιστεύει σύσσωμη η κυβέρνηση μιας
χρήσης που έχουμε τώρα, που είχαμε από πάντα
και έφτιαξε την Ελλάδα σαν τα μούτρα σου. Τι
να κάνουν κι αυτοί; Εμείς θα βρίζουμε ο ένας
τον άλλον και αυτοί θα μας βρίζουν όλους μαζί.
Πώς αλλιώς θα επιτευχθεί η εθνική συνοχή;
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Σπασμένη γέφυρα
στο Μισσισσιππή
του Αρσίνοου

Ο

επιτυχημένος

τουρισμός

είναι

θέμα

υποβολής. Ο τουρίστας που υποβάλλεται είναι
ο επιτυχημένος τουρίστας. Τριγυρίζοντας στα
τουριστικά μαγαζιά της Canal Street, στη Νέα
Ορλεάνη, υποβλήθηκα από τους εκατοντάδες
αποξηραμένους αλιγάτορες-μπρελόκ με τις
ορθάνοιχτες μασέλες. Αναζητώντας υποσυ
νείδητα την επιτυχία στον υπερατλαντικό αυτό
τουρισμό φαίνεται πως σωματοποίησα το βίωμα
των αποξηραμένων αλιγατόρων στην άνω και
την κάτω σιαγόνα μου.
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Έ

τσι, άρχισα να μασώ απερίσκεπτα. Έτσι, άρχισα να
μασώ οτιδήποτε, ακόμα κι αν έπρεπε απλά να το
καταπιώ. Έτσι, βρέθηκα ένα ηλιόλουστο απόγευμα με
σπασμένη γέφυρα.
125 dentistes you can trust, μου υποσχόταν η ιστοσελίδα
που μου πρότειναν στη ρεσεψιόν. Ήταν Σάββατο και είχα
μόνο λίγες δεκάδες δολάρια στο πορτοφόλι μου. Πήρα
ένα παυσίπονο και αποφάσισα να γνωρίσω το ποτάμι
με τις περισσότερες και ιστορικότερες γέφυρες στον
κόσμο, στερημένος από τη μία και μοναδική γέφυρά μου.
Η ουρά μπροστά από το ξύλινο ταμείο όλο και μεγάλωνε.
Ανυπόμονοι τουρίστες, ξεθαρρεμένοι από το χαμογελαστό
απόγευμα κοιτούσαμε με βουλιμία τη «Βασίλισσα της Νέας
Ορλεάνης». Το φρεσκοβαμμένο γέρικο σκαρί κρατούσε
σκοτεινά τα μεγάλα παράθυρά του, πορφυρά ξέφτια
φτεροκοπούσαν στον χαμηλό ορίζοντα. Οι απέναντι όχθες,
μακρινές, χαμηλές, σιγοέσβηναν μέσα στο λυκόφως.
Ύστερα ήρθε ένας πανύψηλος φωτογράφος, ντυμένος με τη
στολή καπετάνιου παλιού ατμόπλοιου, και μας ζήτησε να
αρχίσουμε την επιβίβαση ανά ζευγάρια, για να προλαβαίνει
να μας φωτογραφίζει. Με φαντάζεστε να χαμογελώ δίπλα
σε μια γυναίκα που δεν αγαπούσα, με λειψή οδοντοστοιχία;
Χρειάστηκε ειδική συνεννόηση για να περάσουμε
αφωτογράφητοι. Ο πλωτός μας περίπατος στο Μισσισσιππή
άρχιζε σαν μια νύχτα στα μπουζούκια.
Το τουριστικό ατμόπλοιο σάλπαρε με το δυνατό ήχο της
σειρήνας του. Ο μεγάλος κόκκινος περιστρεφόμενος τροχός
της πρύμνης του άρχισε να αναδεύει τα σκούρα ποταμίσια
νερά με χαρούμενη ευκινησία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε
ζεστό μπουφέ και μπέρμπον ουίσκι. Νέα ουρά μπροστά από
τα αχνιστά καζάνια. Η σερβιτόρα μας ήταν νέγρα και είχε
χρυσούς κοπτήρες και κυνόδοντες. Δεν σταματούσε να μας
τους δείχνει χαμογελώντας. Τυχαίο; Το ουίσκι δυσκολεύεται
γενικώς να αντικαταστήσει τη σόδα, ωστόσο ο χώρος και
ο χρόνος μάς το επέβαλλαν. Όταν άνοιξε η καταπακτή
αποκτήσαμε δικαίωμα να βγούμε στο κατάστρωμα. Εκεί έξω
ήταν ο Μισσισσιππής.

Εκεί έξω φώτιζε το φως ενός απέραντου, υποτροπικού,
υγρού τοπίου. Απέναντί μας ένα ζευγάρι Βουλγάρων
τουριστών από τις Βόρειες Πολιτείες. Εκείνος οδηγός
σε φορτηγά, εκείνη αποκλειστική νοσηλεύτρια. Και
οι δύο πλησίαζαν τη σύνταξη. Έκαναν επιτέλους
το πρώτο ταξίδι τους στον Αμερικάνικο νότο και
ήταν ευτυχισμένοι. Όλη τους η αγωνιώδης ζωή, μια
συγκινημένη αφήγηση. Καλά έκαναν που έφυγαν τότε
από το βαλκανικό χωριό τους. Δεύτερο μπέρμπον. Τα
παγάκια δούλεψαν υπόγεια. Πόνεσε όλο το κάτω σαγόνι
μου. Ξύλινες παράγκες, κρυμμένες κάτω από πυκνά
φυλλώματα, μικρές προβλήτες, τροχαλίες, ταρσανάδες,
αποθήκες. Τι να κάνουν άραγε οι αλιγάτορες όταν
πονάει το δόντι τους;
Η παραπάνω ερώτηση θα μπορούσε να μου είχε
προσφέρει κάποια εμπνευσμένη απάντηση. Αλλά δεν
πρόλαβα να την καλοσκεφτώ. Ο καλοστεκούμενος
κύριος από το Μπάφαλο όρμησε καταπάνω μου για να
μου τσουγκρίσει το ποτήρι. Είχε δύο απαστράπτουσες
τεχνητές οδοντοστοιχίες που πολύ ζήλεψα. Έχασε την
κυρά του πριν από δύο χρόνια, από καρκίνο, εκείνος
τη γλύτωσε, αφού τον είχε στον προστάτη, σε αρχικό
στάδιο. Τώρα είναι με τη συνομήλικη σύντροφό του
και τρώνε τη σύνταξη τριγυρίζοντας εδώ κι εκεί.
Βλέπει την κόρη του μια φορά το χρόνο. Όλες αυτές
οι πληροφορίες μού δόθηκαν ανάμεσα σε δύο γουλιές
που ήμουν αναγκασμένος να πιώ για να μην προσβάλλω
τον ζωηρό συνταξιδιώτη μου. Το σαγόνι μου κόντεψε
να πέσει. Από τα καραβίσια μεγάφωνα ξεχύθηκαν
ντέλτα μπλουζ: τρένα, σταυροδρόμια, χαμένες αγάπες,
αφραγκιές. I went to the crossroad, fell down on my
knees. Asked the Lord above “Have mercy, now save
poor Bob, if you please».
Έχω καιρό να προσευχηθώ στον Θεό των νέγρων
του Μισσισσιππή, αλλά εκείνο το βράδυ το έκανα
και, επειδή ο Θεός αυτός ξαφνιάστηκε να δέχεται
προσευχή από έναν τυχάρπαστο λευκό τουρίστα σε ώρα
(υποτιθέμενης) ποταμίσιας κραιπάλης, αποφάσισε να με
βοηθήσει. Λίγο το παυσίπονο χαπάκι, λίγο το παυσίλυπο
ποτάμι, ο πόνος μαλάκωσε.
Ο επιτυχημένος τουρισμός είναι θέμα υποβολής. Ο
τουρίστας που υποβάλλεται είναι ο επιτυχημένος
τουρίστας. Εγώ, εκεί και τότε, υποβλήθηκα ότι ο Θεός
των νέγρων του Μισσισσιππή ήταν μαζί μου. Έτσι,
γαντζώθηκα στη πρύμνη και ελλιμενίσθηκα με ένα
ηλίθιο χαμόγελο ευτυχίας. Κατεβαίνοντας την ξύλινη
σκάλα έπεσα πάνω στον μεταμφιεσμένο φωτογράφο.
Με θυμήθηκε. Με ένα πονηρό χαμόγελο, μου πάσαρε
τη φωτογραφία μου καθώς ανέβαινα τη σκάλα της
«Βασίλισσας» με μια γυναίκα που δεν αγαπούσα.
Μου φάνηκε μια υπέροχη χειρονομία και έσπευσα να
απαλλαγώ από τα τελευταία μου δολάρια για να της
χαρίσω αυτό το σπάνιο σουβενίρ. Δε ρώτησα και δεν
έμαθα ποτέ αν απαθανατίσθηκε η σπασμένη μου γέφυρα
στο Μισσισσιππή.
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χαρτί
ήχος
μπάλα

Οι ανθοί της φωτιάς
Από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, αυτό

ευλαβής, ο Δούρειος Ευρωπαίος

που σπανίζει στα σπίτια μας είναι η φωτιά.
Όλα αυτά για τα οποία θα μπορούσε να
μας είναι χρήσιμη, μας παρέχονται από
το τεχνολογικό της υποκατάστατο, τον
ηλεκτρισμό. Έτσι, μένουν μόνο οι χρήσεις
πολυτελείας για να την ξαναφέρουν μέσα
στους τέσσερεις τοίχους μας: το τζάκι και
τα κεριά. Αν το τζάκι είναι μια ελεγχόμενη
πυρκαγιά, τα κεριά είναι η καλλιέργεια και
η ανθοφορία μιας αληθινής βοτανικής, είναι
τα βλαστάρια που πάνω τους εμφανίζονται
οι φλόγες, αληθινοί ανθοί της φωτιάς.
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1.

Τα κεριά-φανάρια

Από την εποχή των σπηλαίων, ο άνθρωπος
παρατήρησε ότι όταν έσταζε το λίπος στις φλόγες,
αυτές ψήλωναν και ζωήρευαν. Για να εκμεταλλευτεί
αυτήν την αρχέγονη γλυπτική της φωτιάς, ο αρχαίος
εφευρέτης βρήκε στους κατοπινούς αιώνες δυο
τρεις καινούργιους τρόπους για ν’ αποσπάσει τη
φλόγα από την πύρινη γειτονιά της και να την βάλει
να υπηρετήσει άλλες, πνευματικότερες ανθρώπινες
ανάγκες. Από τότε, τα κεριά φωτίζουν τις πιο μύχιες
ανθρώπινες δραστηριότητες, έγιναν το σύμβολο του
καιόμενου χρόνου, απλώνοντας επιθυμητές σκιές εκεί
που το άπλετο φως κρίνεται αυστηρώς ακατάλληλο.
Ο πρώτος πυρσός στηρίχτηκε πρόχειρα στο βράχο
μιας σπηλιάς, χωρίς αμφιβολία ένα κομμάτι ξύλο
αλειμμένο με λίπος ζώου. Στις αρχές του 17ου αιώνα,
ακούγονται τα πικρά λόγια του ηττημένου Μάκμπεθ
«Σβήσε, σβήσε πια μικρό κερί, η ζωή είν’ ένας ίσκιος
που περνάει». Ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο στιγμιότυπα,
το κερί κατάφερε να αναρριχηθεί στο ύψος των
ανθρώπινων πνευματικών συμβόλων. Καθώς τα
χρηστικά του χαρακτηριστικά έχαναν σταδιακά τη
σημασία τους για τον τεχνολογικά αναπτυσσόμενο
άνθρωπο, η καταφανής –φευ- ομοιότητα ανάμεσα
στην αυτοτροφοδοτούμενη καύση ενός κεριού και
στην οργανική ζωή κέρδιζε σε σημασία.

εκβάτανα

Όπως έκανε η φύση για τον άνθρωπο, έτσι έκανε
και ο άνθρωπος για το κερί: μπόρεσε να τιθασεύσει
την ενέργεια της καύσης και αντί να δαπανά όλο
και, περισσότερα υλικά για να την συντηρεί (όπως
συμβαίνει στην περίπτωση του πυρσού ή του τζακιού),
πρόσφερε στη φλόγα για τροφή ένα υλικό που καίγεται
αργά και που μπορεί να αποτελεί το ίδιο του το σώμα.
Αρχικά, αυτό το υλικό φαίνεται ότι ήταν το βοδινό ή
το αρνίσιο λίπος μέσα σ’ ένα κούφιο καλάμι. Ίσως οι
Ρωμαίοι, ίσως άλλοι πριν απ’ αυτούς, ανακάλυψαν τη
χάρη της κηρύθρας. Η φλόγα του κεριού των μελισσών
είναι καθαρή, αφού ούτε αφήνει ανεπιθύμητο καπνό
ούτε αναδίδει την όξινη μυρουδιά του καιόμενου
λίπους. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, στα σπίτια
των ευπόρων και των ευγενών, το κερί των μελισσών
αντικατέστησε τα πρωτόγονα καύσιμα υλικά. Οι
υπόλοιποι συνέχισαν να καπνίζουν το ταβάνι τους ή να
αναζητούν νέους τρόπους να φωτίσουν την αποθήκη
τους. Δοκιμάστηκαν πάσης φύσεως εκχυλίσματα από
καρπούς με λιπαρό περιεχόμενο (βατόμουρα, κανέλλα
κ.ά.), ώσπου ήρθαν οι φαλαινοθήρες.
Από τον 17ο αιώνα, οργανωμένοι στόλοι άρχισαν
να οργώνουν τις χαρτογραφημένες θάλασσες
κυνηγώντας φάλαινες. Στα κεφάλια των άτυχων
κητών ανακαλύφθηκε μια λευκή ουσία που σύντομα
προστέθηκε στο ρεπερτόριο των κηροπλαστών: το
σπερματσέτο (spermaceti). Η λέξη προέρχεται από το
σπέρμα και το λατινικό cetus (=κήτος). Οι φυσιοδίφες
της εποχής είχαν την λανθασμένη εντύπωση ότι η
λευκή ουσία στο κεφάλι της φάλαινας αποτελούσε το
σπερματικό της υγρό! Ωστόσο, η εύφλεκτη λευκή ουσία
της φάλαινας μάλλον εξυπηρετεί άλλους σκοπούς:
αποτελεί τον ευαίσθητο υποδοχέα των υπερήχων
που την κατευθύνουν στα ταξίδια της στα μεγάλα
βάθη των ωκεανών ή, κατ’ άλλους, είναι ένα όργανο
πλεύσης, καθώς η αυξομείωση της άρδευσής του με
αίμα μεταβάλλει την θερμοκρασία στο κεφάλι του
ζωντανού πλεούμενου· έτσι, αυτό αντιλαμβάνεται
το βάθος στο οποίο ταξιδεύει. Το σπερματσέτο δεν
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Όπως έκανε η φύση για τον άνθρωπο,
έτσι έκανε και ο άνθρωπος για το κερί:
μπόρεσε να τιθασεύσει την ενέργεια
της καύσης και αντί να δαπανά όλο και
περισσότερα υλικά για να την συντηρεί,
πρόσφερε στη φλόγα για τροφή ένα
υλικό που καίγεται αργά και που μπορεί
να αποτελεί το ίδιο του το σώμα

μυρίζει όταν καίγεται και είναι σκληρότερο από το
κερί της μέλισσας. Αποτελεί το πρώτο είδος κεριού
που καταναλώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα, το πρώτο
κερί του εμπορίου. Ως συνήθως, ανασκαφές του 1990
απέδειξαν ότι, όπως σε τόσα άλλα ζητήματα, οι
Κινέζοι γνώριζαν ήδη από τον 2ο αιώνα πΧ τόσο το κερί
από λίπος φάλαινας, όσο και το κερί της μέλισσας.
Όμως κάπου εδώ σταματά η εμπειρική αναζήτηση
και αρχίζει να λειτουργεί το εργαστήριο της
χημείας. Βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα. Η ανακάλυψη
του ηλεκτρισμού πλησιάζει. Στα 1820, ο γάλλος
χημικός Michel Eugene Chevreul ανακαλύπτει πως
να απομονώνει το στεαρικό οξύ από το ζωικό λίπος.
Τα κεριά από στεαρίνη είναι σκληρά, βραδύκαυστα
και καθαρά. Στα 1830, ο γερμανός χημικός Carl
Reichenbach ανακαλύπτει τις παραφίνες. Είκοσι
χρόνια αργότερα, η βιομηχανία προτείνει το κερί
από παραφίνη, καθώς έχει εντυπωσιασθεί από
τις ιδιότητες των παραφινών (C25H52): καιόμενες
αποδίδουν σημαντική ποσότητα θερμικής ενέργειας
(2.14–2.9 J g−1 K−1) και μια θερμική διάχυση της τάξης
των 200–220 J g−1. Η δόξα του κεριού παραφίνης θα
διαρκέσει μόλις 30 χρόνια. Στα 1879, ανάβει ο πρώτος
ηλεκτρικός λαμπτήρας!

2.

Τα κεριά-ρολόγια

Μαζί με την καύσιμη ύλη του κεριού, καίγεται και ο
χρόνος. Το κερί τον μετρά καθώς λιώνει και κονταίνει.
Οι πρώτοι που το παρατήρησαν ήσαν (ποιοι άλλοι;)
οι Κινέζοι. Ένα κινέζικο ποίημα του 520 π.Χ. μας μιλά
για τις βαθμίδες του κεριού που λιγοστεύει καθώς
περνά η νύχτα. Οι Ινδοί και οι Ιάπωνες δεν άργησαν να
υιοθετήσουν το κερί-ρολόι. Σε ορισμένα σημεία, στο
σώμα του κεριού, τοποθετούνταν αρωματικά πάνω σε
μεταλλικές βάσεις. Όταν η φλόγα έφτανε σε καθένα απ’
αυτά, το αρωματικό καιγόταν και η μεταλλική του βάση
έπεφτε επάνω σ’ ένα πλατύ δίσκο. Κάθε άρωμα και ο ήχος
από την πτώση της μεταλλικής βάσης πληροφορούσαν
τους παρισταμένους σχετικά με την ώρα. Έτσι, κάθε ώρα
είχε το άρωμά της.
Κανένα άλλο κέρινο ρολόι δεν υμνήθηκε από τους
ιστορικούς όσο αυτό του λεοντόκαρδου Άγγλου βασιλιά
Αλφρέδου του Μεγάλου (9ος αιώνας μ.Χ.). Επρόκειτο για
6 όμοια κεριά με ύψος 12 ιντσών. Κάθε ίντσα καιγόταν
σε 20 λεπτά. Κάθε κερί καιγόταν σε 4 ώρες. Το σύνολο
του κέρινου ρολογιού τελείωνε σε ένα 24ωρο. Έτσι, ο
Αλφρέδος μπορούσε να διαιρεί τη μέρα του σε ίσα μέρη:
μελέτη, προσευχή, βασιλικά καθήκοντα και ανάπαυση.
Στις μεσαιωνικές εκκλησίες χρησιμοποιούσαν παρόμοιες
μεθόδους μέτρησης του χρόνου, με τη βοήθεια είτε
διαδοχικών όμοιων κεριών είτε βαθμονομημένων κεριών.
Ο πολυμήχανος Άραβας Αλ Τζαζίρι κατασκεύασε κατά
τον 12ο αιώνα ένα ρολόι από κεριά συνδεδεμένο με μια
ζυγαριά. Η μείωση του βάρους του καιόμενου κεριού
κινούσε έναν δείκτη που σημάδευε την κλίμακα του
χρόνου. Ανάμεσα στα μουσικά ρομπότ και τα μηχανικά
παγώνια του, το ρολόι του Μεσοποτάμιου σοφού
εντυπωσίασε τους πρώτους Ευρωπαίους αναγνώστες του
περιβόητου συγγράμματός του «Βιβλίο της Γνώσης των
Ευφυών Μηχανικών Κατασκευών».
Ασφαλώς, τα κεριά-ρολόγια υπολείπονταν κατά πολύ
σε ακρίβεια συγκριτικά με τα σημερινά ρολόγια. Όμως,
ποιος είπε ότι η μέτρηση του χρόνου με ακρίβεια
δευτερολέπτου βοηθά τη ζωή να κυλά καλύτερα;

3. Τα κεριά-προσευχές
«Όλο το σκοτάδι του κόσμου δε φτάνει για να σβήσει
ένα αναμμένο κερί» έλεγε ο Φραγκίσκος της Ασίζης,
ενθουσιώδης συνεχιστής μιας μακραίωνης παράδοσης
(όχι αποκλειστικά χριστιανικής) που βρήκε στο αναμμένο
κερί ένα δραστικό σύμβολο της θρησκευτικής λατρείας.
Μακριά από βαθυστόχαστες αναλύσεις και δογματικές
διελκυστίνδες, ένα αναμμένο κερί στο μισοσκόταδο των
αψίδων μιλά κατευθείαν στην καρδιά του προσκυνητή,
καθώς μεταμορφώνεται σε σωματική (άρα και ψυχική)
εμπειρία. Μια φλόγα, μια μικρή ζωή που τρεμοπαίζει εδώ
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μπροστά στα μάτια μας. Πόσο φως για τόσο λίγα λεπτά.
Και πόσο παντοτινό σκοτάδι ένα γύρω.
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη κάνει συχνή χρήση του
συμβόλου: επτά κηροστάτες αντιπροσωπεύουν τις επτά
εκκλησίες, επτά λαμπάδες καίνε μπροστά από το θρόνο
του Κυρίου, σύμβολα των επτά θεϊκών πνευμάτων.
Καθώς οι διωγμοί κόπασαν και η λειτουργία πέρασε
από τα σπίτια με τα κλειστά παράθυρα σε νεόδμητες
εκκλησίες, τα αναμμένα κεριά επιστρατεύτηκαν από
τον 4ο αιώνα μΧ μαζί με τα λαμπερά άμφια και τα
απαστράπτοντα σκεύη για να τονίσουν την κατακτημένη
«θριαμβικότητα». Η νέα «λειτουργική» μέρα ξεκινά
το απόγευμα της προηγουμένης με τον Εσπερινό. Εκεί
ευλογείται το φως που ανάβει τα κεριά (Επιλύχνιος
Ευχαριστία, Lucernarium). Ανάμεσα στα πολλά σχετικά
ανθέμια που συνοδεύουν το άναμμα των κεριών,
ξεχωρίζει στην Ανατολική Εκκλησία το «Φως ιλαρόν αγίας
δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος,
Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ιδόντες φως
εσπερινόν υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Θεόν.
Άξιον σε εν πάσι καιροίς υμνείσΘαι φωναίς αισίαις, Υιέ
Θεού, ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει».
Η ανάμνηση της ανάστασης του Ιησού δραματοποιείται
από τη σταδιακή καταβύθιση στο σκοτάδι κατά τη
διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας και από την εκρηκτική
λάμψη των αναμμένων λευκών κεριών την ώρα του
«Χριστός Ανέστη». Όσο υπάρχει μεταφυσικός ουρανός
πάνω απ’ τα κεφάλια των πιστών ανθρώπων, τα κεριά
θα παραστέκουν με τις φλογίτσες τους την πεισματική
άρνηση της ταλαιπωρημένης ψυχής μας να αρκεστεί στο
χώμα που την περιμένει.

ο Γιώργος Χειλάς επιστρέφει
με τις βαλίτσες γεμάτες

Στο

προηγούμενο

τεύχος

η

Lucia

ανέφερε πως μάλλον έχω τεμπελιάσει
και προσπαθώ να ξορκίσω τις συμφορές
που βρήκαν την ΑΕΚ. Δε σας λέει όμως,

Σ

τα καταλανικά σημαίνει «νέο πεδίο», «νέος κάμπος». Το
κανονικό του όνομα είναι «Estadi del Futbol Club Barcelona».
Είναι το γήπεδο της Μπαρτσελόνα χωρητικότητας 98.772
θεατών, το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Είναι το γήπεδο που κάθε
ποδοσφαιρόφιλος οφείλει να επισκεφθεί και να «προσκυνήσει».

φίλοι αναγνώστες, ότι είχα παραδώσει
ένα κείμενο με τον τίτλο «Camp Nou
Experience». Μου είπε ότι ήταν μικρό
και γι’ ατό δεν το έβαλε. Νομίζω ότι
απλά

φανέρωσε

τα

«Μαδριλένικα»

κρυφοαισθήματά της. Δεν πτοούμαι…
Από τότε άλλωστε μεσολάβησε η 5άρα
στη Ρεάλ και η πρόσληψη του Μανόλο
Χιμένεθ στην ΑΕΚΑΡΑ. Οπότε επανέρχομαι
με το νέο κείμενό μου με τίτλο:

Camp Nou

experience
Γήπεδο στη Νέα
Φιλαδέλφεια
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Είναι τελικά το ποδόσφαιρο εκείνο το σπορ που συγκινεί δικαίως
περισσότερο από κάθε άλλο τόσο κόσμο; Εάν κάποιος έχει έστω και
την παραμικρή αμφιβολία, δεν έχει παρά να βρεθεί στη Βαρκελώνη,
την πρωτεύουσα της Καταλονίας και να επισκεφθεί το γήπεδο της
ομώνυμης ομάδας. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία εάν συμπαθεί ή
όχι την Μπαρτσελόνα. Αρκεί να αφήσει τον εαυτό του να νιώσει όλα
αυτά που αναδύονται από τους χώρους του Camp Nou.
Το μουσείο γεμάτο τρόπαια καλωσορίζει τον επισκέπτη. Ένα
Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 4 Κύπελλα
Κυπελλούχων, 3 Κύπελλα Εκθέσεων (πρόδρομος του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ),
3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 20 Πρωταθλήματα και 25 Κύπελλα Ισπανίας.
Σύνολο 59, περίπου ένα κύπελλο για κάθε δύο χρόνια ζωής του
συλλόγου. Στις 29 Νοεμβρίου η Barça (Μπάρτσα) γίνεται 121 ετών.
Σε μια γωνιά βρίσκονται τοποθετημένα μαζί τα 6 κύπελλα του
2009. Η πρώτη ομάδα που κατέκτησε όσα τρόπαια διεκδίκησε σε μια
χρονιά. Ήταν πράγματι το 2009 το έτος του κολοφώνα της δόξας για
την Μπαρτσελόνα έχοντας στην άκρη του πάγκου της ένα παιδί της,
τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
Οι υπόλοιποι χώροι, όπως τα αποδυτήρια και η αίθουσα
συνεντεύξεων, κάνουν τον επισκέπτη να αισθανθεί το μεγαλείο
και την ιστορικότητα του συλλόγου. Μπαίνοντας δε κανείς στον
αγωνιστικό χώρο και κοιτάζοντας το ύψος των κερκίδων, νιώθει την
ανάγκη των οπαδών να λατρέψουν αυτήν την ομάδα.
Δεν είναι όμως οι κατακτήσεις αυτές που κάνουν ξεχωριστή
την Μπαρτσελόνα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και
εμπορευματοποίησης των πάντων, το Camp Nou και η Μπαρτσελόνα
στέκονται εκεί για να θυμίσουν μια σειρά από αξίες που κινδυνεύουν
να χαθούν. Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει διαφήμιση στη φανέλα της
ομάδας. Ούτε υπήρξε ποτέ. Μόνο η επιγραφή Unicef για να θυμίζει
πως η Μπάρτσα κάθε χρόνο καταθέτει ένα σημαντικό ποσό των
εσόδων της στη Unicef.

Είναι η ομάδα που αρέσκεται να αναδεικνύει γηγενείς
ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής της
ομάδας, την ίδια ώρα που αγγλικοί και άλλοι σύλλογοι
παρατάσσονται με ενδεκάδες που αποτελούνται μόνο
από αλλοδαπούς παίχτες. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού
βρίσκεται πάντα στο μπράτσο ενός Καταλανού, που
οδηγεί την ομάδα και τις προσδοκίες ενός ολόκληρου
λαού.
Είναι η ομάδα που δεν έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο
σκοπιμότητας. Πάνω και από την νίκη βρισκόταν πάντα
η επιλογή του επιθετικού ποδοσφαίρου, το θέαμα. Αυτός
ήταν κι ο λόγος που ο Γιόχαν Κρόιφ, η επιτομή του
θεαματικού παίκτη, υπηρέτησε τόσα χρόνια το σύλλογο
από κάθε πιθανή θέση.
Πάνω απ’ όλα, η Μπαρτσελόνα αποτελεί φορέα ανάδειξης
της ταυτότητας των Καταλανών και αντίστασής τους
στην κεντρική εξουσία, μια αντίληψη που υιοθετήθηκε
στα χρόνια της φρανκικής δικτατορίας από τη λαϊκή
βάση καθώς και τους διανοούμενους, που τη θεωρούσαν
σύμβολο υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών.
Άλλωστε, κοιτάζοντας κανείς τις κερκίδες βλέπει
χαραγμένο το σύνθημα του συλλόγου:
“Més que un club” (Περισσότερο από ένας σύλλογος)

Αυτό αντίκρισαν και οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πριν
από λίγες εβδομάδες, όταν το επισκέφτηκαν Δευτεριάτικα
για τον προγραμματισμένο αγώνα της Primera Division.
Δεν υπήρξε έλεος για τη μισητή αντίπαλο. Σε μια
βραδιά που η ποδοσφαιρική υφήλιος περίμενε μήνες,
η Μπαρτσελόνα κατέστησε σαφώς πως αυτή είναι η
καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Άκουγα συχνά τον
πατέρα μου, το θείο μου κι άλλους μεγαλύτερους σε
ηλικία ποδοσφαιρόφιλους να μου μιλούν για τον Άγιαξ
των αρχών της δεκαετίας του ’70. Η σύγκριση κάθε
μεγάλης ομάδας από τότε ήταν δεδομένη. Ούτε η Μίλαν
των Ολλανδών Ράικαρντ-Γκούλιτ-Φαν Μπάστεν, ούτε η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Καντονά ή του Μπέκαμ, ούτε
ο ίδιος ο μεγάλος νέος Άγιαξ των αρχών της δεκαετίας
του ’90 μπόρεσε ποτέ να συναγωνιστεί την αίγλη του
Άγιαξ των seventeens. Η κρίση του πατέρα και των
υπολοίπων αμείλικτη: Δεν έχεις δει την ομάδα του Κρόιφ,
εκείνη ήταν η καλύτερη!
Γαμώτο,πότε θα δω μια ομάδα που να είναι η καλύτερη
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που εμφανίστηκε ποτέ; Ήρθε η ώρα λοιπόν. Αυτή η
Μπάρτσα παίζει το απόλυτο ποδόσφαιρο κατοχής,
ενθουσιάζει το θεατή, διαλύει τις αντίπαλες άμυνες,
δε σταματά ποτέ να βάζει γκολ και κυρίως ξαναδίνει
το θρόνο στον βασιλιά των σπορ. Ένα θρόνο που τα
τελευταία χρόνια κινδύνευσε να χάσει το ποδόσφαιρο,
καθώς επικράτησαν οι κλειστές άμυνες στο βωμό της
σκοπιμότητας.
Η Μπαρτσελόνα έγινε η αγαπημένη όλων. Άλλων η φανερή
κι άλλων η κρυφή. Οι πιτσιρικάδες παίζουν play station,
και οι καλύτεροι από αυτούς δεν μπορούν να κάνουν ότι
κάνει η πραγματική ομάδα μέσα στο γήπεδο. Την ώρα που
γράφω αυτό το κείμενο η Μπάρτσα τρέχει ένα ασύλληπτο
ρεκόρ 5 συνεχών αγώνων με συντελεστή τερμάτων 26-0!
Ποιος ξέρει που θα σταματήσει;
Εγώ πάντως την προηγούμενη εβδομάδα σταμάτησα
σε ένα χωράφι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρέθηκα τυχαία
εκεί για μια δουλειά. Θυμήθηκα τα στενά και μετά την
εκκλησία. Ήταν οι θύμησες από τότε που παιδάκι πήγαινα
εκεί για να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Έχουν περάσει
χρόνια από τότε. Βολεμένος κι εγώ σε μια καρέκλα στο
Ολυμπιακό Στάδιο αιχμάλωτος του εισιτηρίου διαρκείαςαπόδειξη αγάπης στην ΑΕΚ. Αιχμάλωτος της στέγης του
Καλατράβα, των δεκάδων ξένων ποδοσφαιριστών και του
χαμένου γονιδίου της αγαπημένης μου ομάδας. Βρέθηκα
λοιπόν σ’ αυτό το χωράφι. Ήταν ο χώρος που κάποτε
δέσποζε το στάδιο «Νίκος Γκούμας».
Κάθισα λίγο εκεί. Θυμήθηκα το Θωμά Μαύρο να σκοράρει,
θυμήθηκα τον κόσμο να πανηγυρίζει τα πρωταθλήματα
του ’92, ’93, ’94, θυμήθηκα τον Ντέμη να κυλιέται μέσα
στις λάσπες. Μα πάνω απ’ όλα θυμήθηκα πως τα άβολα
τσιμέντα που καθόμασταν έμοιαζαν με τις αναπαυτικές
πολυθρόνες που έχουμε στα σπίτια μας. Και κάπου εκεί
στη μέση του χωραφιού είδα να γράφει: AEK – Κάτι
παραπάνω από ένας σύλλογος.
Καθώς γύριζα σπίτι, αισθανόμουν ότι τίποτα δεν είναι
τυχαίο στη ζωή. Όποιος απαξιώνει τις ρίζες του, όποιος
προσπαθεί να υποδυθεί έναν ρόλο που δεν του ταιριάζει,
όποιος πιστεύει ότι η σωτηρία έρχεται από τη λεγεώνα
των ξένων, τελικά την πληρώνει. Αν μάλιστα πρόκειται
για σύλλογο, κινδυνεύει με αφανισμό. Φτάνοντας σπίτι
μου, μου ερχόταν να βγω στο μπαλκόνι και να φωνάξω:
«Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια!»

Εννέα βιβλία

που θα ‘πρεπε να αρχίσετε,
αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι
να τελειώσετε
προτείνει ο Φώτης Βλαστός

Από τα εννέα το πέμπτο

Τζέιμς Τζόυς
Το ξύπνημα των

Φίννεγκαν

One morning Tim was rather full
His head felt heavy
which made him shake
He fell off the ladder
and he broke his skull
And they carried him home,
his corpse to wake
Rolled him up in a nice,
clean sheet laid him out upon the bed
With a bottle of whiskey at his feet
And a barrel of porter at his head
«Finnegan’s wake»,
παλιό ιρλανδέζικο τραγούδι

F

innegans wake. Δεν γνωρίζω άλλο βιβλίο που το
προγραμματικό του παιχνίδι ν’ αρχίζει ήδη από
τον τίτλο του. Wake σημαίνει στα αγγλικά «το
ξύπνημα», αλλά και «η αγρυπνία» των συγγενών που
συντροφεύει τον νεκρό πριν από την ταφή του, αλλά
και «τα διχαλωτά κύματα που αφήνει πίσω του ένα
καράβι». Όσο για το όνομα Finnegans, αυτό παραπέμπει
σ’ ένα παλιό ιρλανδέζικο τραγούδι (Finnegan’s
wake) που διηγείται την πτώση, το τσάκισμα ενός
μεθυσμένου, αλλά και την ανάστασή του μετά από το
βρέξιμο του νεκρού κορμιού του με ουίσκι. Η έκλειψη
της αποστρόφου καθιστά όλη την ανθρωπότητα έναν
Φίννεγκαν και υποδηλώνει ότι ο καθένας μας είναι
προορισμένος να πέσει και να σηκωθεί ξανά για να
συνεχιστεί ο κύκλος της ζωής. Όσο για το ουίσκι που
κρύβεται αδήλωτο στον τίτλο, μήπως το όνομά του
δεν προέρχεται από τις παλιές ιρλανδικές λέξεις uisce
beatha που σημαίνουν «νερό της ζωής»;
Αλλοίμονο στους παλαιότερους και στους
μελλούμενους μεταφραστές! Το μαρτύριό τους
δεν τελειώνει με τον τίτλο. Το κείμενο του Τζόυς
είναι ένας πυκνός ιστός από λέξεις και φράσεις
αναζητημένες μέσα στα πιο εξειδικευμένα λεξικά:
ντοπιολαλιές, παλαιά λόγια κείμενα, βωμολοχίες,
ιδιωματισμοί, λογοπαίχνια, νεολογισμοί. Τελικά, μια
ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα που φέρει από μόνη της
το μεγαλύτερο βάρος του μηνύματος. Αλλοίμονο
και στους αναγνώστες! Ποιος μπορεί να αρκεστεί
σε μια οποιαδήποτε μετάφραση, όταν ακόμα και το
πρωτότυπο κείμενο απαιτεί πυκνά σχόλια για να γίνει
κατανοητό; Όθεν η συμβουλή μας είναι να επιχειρήσετε
μια ανάγνωση μέσω διαδικτύου, καταφεύγοντας στην
ιστοσελίδα http://www.finwake.com/1024chapter1/
1024finn1.htm. Στο κάτω μέρος της οθόνης, θα βρείτε
επεξηγηματικά σχόλια για κάθε ένα από τα στοιχεία
του κειμένου που χρειάζονται ερμηνευτική βοήθεια. Η
χαρά της κλασσικής ανάγνωσης θα μπορούσε εδώ να
αντικατασταθεί από μια προοδευτική συγκίνηση που
προέρχεται από το μακρύ ταξίδι του αναγνώστη στις
αλλοτινές λέξεις και στις αλλοτινές εποχές, ίσως η
ουσία της μοναδικής απόπειρας του συγγραφέα.
Αφήνοντας πίσω του τον «Οδυσσέα», ο Τζόυς στρώθηκε
σε μια μακρόχρονη (17 χρόνια) και επίπονη εργασία. Εξ
ορισμού φιλόδοξη. Επικίνδυνα φιλόδοξη. Να διηγηθεί
την κυκλική πορεία της ανθρωπότητας ανάμεσα στη
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O Lάszlό Moholy-Nagy εικονογραφεί την τεχνική των
πολλαπλών αναφορών του Τζόυς στο «Ξύπνημα των
Φίννεγκαν»

γέννηση και στην επιστροφή στη γέννηση, περνώντας
μέσα από τη συσκότιση της φθοράς και του θανάτου.
Δεκαεφτά χρόνια, σελίδα-σελίδα, συλλέγοντας με ειδική
λαβίδα και μεγεθυντικό φακό τις λέξεις που χρειάζεται
κανείς για να γράψει μια μοντέρνα Βίβλο, τοποθετώντας
τους πρωτόπλαστους στη γενέθλια Ιρλανδία. Κι η
τελευταία φράση του κειμένου να κλειδώνει με την
πρώτη, έτσι ώστε να υπηρετείται η αποφασισμένη
κυκλικότητα.
Βλέποντας τα χρόνια να περνούν, τους κοντινούς
ανθρώπους του να υποφέρουν ή να χάνονται, τους
λογοτεχνικούς φίλους του να αραιώνουν ή να
μετατρέπονται σε εχθρούς, την όρασή του να τον
εγκαταλείπει, ο Τζόυς πρόλαβε τελικά να ολοκληρώσει
κάτι που θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να
μείνει ανολοκλήρωτο (ή αντίστροφα, να ολοκληρωθεί σε
ένα υψηλότερο επίπεδο μετά από άλλες τόσες σελίδες).
Τα αποσπάσματα του έργου που δημοσίευε περιοδικά
κάτω από τον ηθελημένα αόριστο τίτλο «Αποσπάσματα
από μια εργασία σε εξέλιξη» όχι μόνο δεν προλείαναν
το έδαφος για την ολοκληρωμένη έκδοση του 1939
αλλά ξεσήκωσαν κύματα αποθάρρυνσης και εμπαιγμού.
Ο βαθμός της εμμονής του Τζόυς για την πάση θυσία
ολοκλήρωση του έργου διαφαίνεται από το ότι κάπου στα
1929 έγραψε στον φίλο του James Stephens ζητώντας του
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να ολοκληρώσει εκείνος το γράψιμο σε περίπτωση που
ο Τζόυς ένιωθε αναγκασμένος να σταματήσει. Τι καθιστά
έναν συγγραφέα τόσο βέβαιο ότι ένα αρχινισμένο έργο
του πρέπει να ολοκληρωθεί έστω και χωρίς αυτόν; Ό,τι
και νάναι, είναι το ίδιο πράγμα που τον αναγκάζει να
ζει με δανεικά, να χάνει φιλίες, να απομονώνεται, να
δυστυχεί, αλλά να μην αλλάζει τη συγγραφική του ρότα.
Tι είναι το «Ξύπνημα/Αγρυπνία του/των Φίννεγκαν»; Μια
τεράστια φάρσα; Ένα μυθιστόρημα συνειδησιακής ροής;
Μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια του μυθιστορήματος
που εξ ορισμού ακουμπά στη πλοκή και στη γλώσσα;
Ένα σαρδόνιο κοίταγμα της ιστορίας επηρεασμένο από
τη θεωρία του Giambattista Vico και τη μεταφυσική
του Giordano Bruno; Η ιστορία μιας συνηθισμένης
ιρλανδέζικης οικογένειας, του HCE και της ALP και των
παιδιών τους Shem, Shaun και Issy, ιστορημένη μέσα
από τα ιδιότροπα κάτοπτρα ενός υπερβολικά φιλόδοξου
διανοούμενου; Η αγωνία ενός συγγραφέα να ξεπεράσει
το προηγούμενο αριστούργημά του (τον «Οδυσσέα»);
Το μετα-κείμενο του βιβλίου είναι απέραντο, αληθινά
κύματα από ταραγμένα φιλολογικά νερά που αφήνει
πίσω του ένα βιβλίο-καράβι καθώς ταξιδεύει ακόμα
ακούρσευτο προς το μέλλον.

α
ζ
έ
ρ
ε
Τ
Η Δρ
α
ξ
ν
ά
Κ
Λα
Γιώργος Αφτύς

Έ

ξω ζέστη, τέλη Ιουλίου μεσημέρι, ο
σηματοδότης της Κηφισίας έδειξε κόκκινο- τ’
αυτοκίνητα σταμάτησαν κάθιδρα και δυο-τρεις
πεζοί διέσχισαν νωχελικά τη διάβαση.
Μέσα, μπαίνοντας εγώ στο γραφείο των φωτοτυπικών
η Δρ Τερέζα Λα Κάνξα σκυμμένη σήκωνε απ’ το πάτωμα
τον αναπτήρα της. Η ξαφνική μου παρουσία την
αιφνιδίασε τόσο, ώστε προσδίδοντας μεγάλη
γωνιακή ταχύτητα στον αγριόγατο πισινό της
τινάχτηκε πάνω τρομαγμένη, με το χέρι της να
διορθώνει γοργά το ένα στήθος της που είχε
ξετακτοποιηθεί μέσα στο γκρι μακό μπλουζάκι της...
Ζήτησα συγγνώμη, χαμογέλασε και συστηθήκαμε:
η Δρ Τερέζα Λα Κάνξα, βιοχημικός, ελληνοϊνδιάνα,
αργεντίνικης καταγωγής, στην αρχή της καριέρας
της, ωραίο βιογραφικό, ωραία γυναίκα. Άνετη, μου
πρόσφερε αμέσως το χάδι του ενικού και τσιγάρο,
marlboro κόκκινο, καπνίσαμε πολύ και μιλήσαμε πολύ.
Οι ρώγες της μου είχαν εξάψει θηριωδώς την
περιέργεια
και διαισθητικά τις ένοιωθα να εγκαθίστανται βιαίως
σα σφραγίσματα πάνω στους φρονιμίτες μου,
απρόσκλητες κι αυθάδικες και πιθανότατα γευστικές.
Σαν αχιβάδες αχνιστές, δυο μικρές, σικάτες
σπαζοκεφαλιές.
Ήταν αργά πια το απόγευμα, η εταιρία έκλεινε και
συνεχίσαμε να συζητάμε καπνίζοντας στο πάρκινγκ
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Ροκάνισμα χρόνου για χρόνια,
προφάσεις προστατευτικές με
μπύρα, άσχετες δεν έχω πάει ποτέ
με παντρεμένο -το βράδυ να μη
διστάσεις να με ξεχάσεις- κι εσύ
βρες άλλον να σε υποδέχεται
στ` αεροδρόμια, να σου χαϊδεύει
τα μαλλιά και να σου γεμίζει το
ποτήρι κρασί όταν αδειάζει.
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του κτιρίου. Όσο μιλούσε, τόσο την πρόσεχα κι
όσο την πρόσεχα τόσο παρακαλούσα ενδόμυχα
να μη σταματήσει να μιλάει, να μείνει κι
άλλο, να μη φύγει, να μην πάει πουθενά, διότι
αντιλαμβανόμουνα πως μόλις ξεκινούσε ύπουλα ο
εκούσιος εθισμός μου στα αντιφεμινιστικά γαμίσια
του αφροδισιακού της σταυρολέξου.
Στο εξής, και πριν καλά-καλά μου επιτρέψει να
τρυπήσω το κέλυφος της ανατομίας της [κάτι που
συνέβη μετά από χρόνια], η Τερέζα θα γινόταν
η πλατωνική μου μάρκα σάρκας, η αγαπημένη
μου περιστασιακή ερωμένη και τα δευτερόλεπτα
χρόνια δε θα μας χώριζαν ποτέ.
Η σχέση μας, σχέση με διακυμάνσεις εκκρεμούς,
η μια άκρη το έλα αγάπη μου
θέλω να με ξεσκίσεις τώρα,
η άλλη άκρη το μη με φιλάς γιατί είμαι κρυωμένη.
Μήνες ολόκληρους χανότανε όταν την έψαχνα
κι όταν εκείνη με επιδίωκε την απέφευγα.
Ροκάνισμα χρόνου για χρόνια, προφάσεις
προστατευτικές με μπύρα, άσχετες δεν έχω πάει
ποτέ με παντρεμένοτο βράδυ να μη διστάσεις να με ξεχάσεις- κι εσύ
βρες άλλον να σε υποδέχεται στ` αεροδρόμια,
να σου χαϊδεύει τα μαλλιά και να σου γεμίζει το
ποτήρι κρασί όταν αδειάζει.
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Το σώμα της, σώμα ανασφάλειας πριν το διανείμει,
το περιέγραφε:
βγάζω τα ρούχα μου/χάνω το γόητρο μου.
Γυμνό γεράκι χωρίς ταγιεράκι αυτονομιζότανε,
σώμα με όμορφα βαθουλώματα προεξοχές υφάλους
τελείους δέρμα μαλακό, παραδόξως γλυκό στο
γλείψιμο μάτια με βλέμμα βιτρώ, με λίγη σκόνη από τις
πάμπες
του Μπουένος ΄Αυρες.
Ο έρωτας μαζί της έμοιαζε με τη μάχη
του Γρανικού χύσε με τώρα μεσοπόλεμε/ τωρα / τώρα σου λέω
που ξέχασα την κυτταριτιδα.
Οι οργασμοί της αταξινόμητοι, Αταξικοί, κολπικοί,
μαρμαρυγικοί, δαχτυλικοί του δείκτη και του
μέσου, σημειοgικοί πρωκτικοί του παραμέσου,
κλειτοριδικοί, οινοπνευματώδεις, αστικοί και
αλήτικοι,
ευφάνταστοι και γενναιόδωροι...
Μαιτρ της αυτοκυριαρχίας η Τερέζα
στον έρωτα δεν ήτανε / ονυχοφάγος ήτανε,
κρεατοφάγος και καπνίστρια και πότης όπως
είπαμε.
Μαζί, δε φάγαμε ποτέ σαλάτες.

Στην αγκαλιά του
ποταμού
Χρήστος Ναούμ

Χ

ρόνια ονειρευότανε να επισκεφθεί τα γιγάντια
μνημεία της Αιγύπτου. Νίκησε αναστολές και
φόβους κι έριξε τον εαυτό της στην περιπέτεια
δραπετεύοντας. Οι εντυπώσεις του ταξιδιού, που
ξετυλιγότανε, την ενθουσιάσανε. Η ομορφιά στις όχθες
του Νείλου δεν περιγραφότανε με λέξεις. Οι αποχρώσεις
γης κι ουρανού αντανακλούσαν στα ήρεμα νερά του και
δημιουργούσαν ενα ασύλληπτο τοπίο . το πράσινο των
θάμνων και των φοινίκων συμπληρωνότανε από την έρημο
κι ολόκληρη η εικόνα καθρεφτιζότανε στην επιφάνεια
του αντεστραμμένα. Το δειλινό οδήγησε την κυρία-Μαίρη
τη δασκάλα στους δικούς της συνειρμούς. Ξαφνικά οι
ψαλμωδίες από τα απέναντι τζαμιά την επανέφεραν στη
πραγματικότητά.
Κατάκοπη από τις περιηγήσεις της μέρας δροσίστηκε στο
ντους. Υστερα φορώντας το λευκό μπουρνούζι, που άφηνε
να φαίνονται τα χαλαρωμένα πόδια με τους κιρσούς και
τις φλεβίτιδες, γύρισε το βλέμμα πρώτα στις ρυτίδες και
μετά στα πεσμένα στήθια, που την κορόιδευαν ανελέητα
από το άνοιγμα. Τα βαμένα μαλλιά της δεν μαρτυρούσαν
μυστικά. Γέρναγε αλλά εκείνο το παραδεισένιο
ηλιοβασίλεμμα το συνειδητοποίησε για τα καλά.
«Πεθαίνεις αργά.» Γύρισε την πλάτη της στο καθρέφτη να
μη βλέπει το είδωλό της, που την ειρωνεύοτανε αλύπητα.
Την επομένη κατέβηκε αποφασισμένη στη μαρίνα του
ξενοδοχείου. Αν κι αγριεύοτανε από τις ρυτιδιασμένενες
κατάμαυρες φάτσες των βαρκάρηδων, θα σαλπάριζε στα
νερά του Νείλου. Η φελούκα άνοιξε πανιά κι αρχίνησε να
γλιστράει λικνιστικά στα ρεύματα του ανέμου. Μαγκντί,
φωνάζανε τον νούβιο που έκανε χρέη καπετάνιου. Από
τη πρώτη στιγμή τον συμπάθησε, για τούτο και τον
ακολούθησε χωρίς να νοιάζεται το κόστος. Δεν ήξερε που
την πήγαινε αλλά ούτε και την ένιαζε.
Ξάπλωσε στη πλώρη να λιάζεται φορώντας τη λεπτή κι
ανάερη κελεμπία της παρά τις περιττές της καμπύλες. Ο
Μαγκντί την οδήγησε σε μια μαγική ακτή για αραξοβόλι
και σα μάζεψε τα ιστία κι έδεσε τα σχοινιά, άναψε
τη γκαζιέρα να βράσει τσάι. Ετσι συνηθίζανε. Πίνανε
απανωτά τσάγια για τη δίψα. Στη διαδρομή ανάμεσα
από τις γρανιτένιες νησίδες ανταλλάσσανε ματιές και
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νεύματα όλο σημασία. Η αφορμή ήρθε με την ακρίδα
που πέταξε παρασυρμένη πάνω της. Στη προσπάθεια
του να την απομακρύνει, ο Μαγκντί ακούμπησε τους
αποκαλυμμένους μηρούς της. Διστακτικά άρχισε να
τους χαιδεύει αψηφώντας τους κιρσούς. Ενα αλαφρύ
λαχάνιασμα κι ένα καρδιοκτύπι στο στήθος έκαναν το
κορμί του να ριγήσει. Το μετέδωσε και στη Μαίρη που
του χάιδεψε παιχνιδιάρικα το σβέρκο. Την ποθούσε
και φαίνοτανε στο πλησίασμα του. Επιασε το χέρι της
και το έσυρε γλυκά στη φύση του. Πολύ γρήγορα μια
κηλίδα άπλωσε στη κελεμπία του μπροστά, σα λουλούδι
που μεγάλωσε απότομα. Σιώπησαν. Ηπιαν κι άλλο τσάι
παρατηρώντας τα βατράχια και τα πουλιά στις καλαμιές.
Η κυρία-Μαίρη νόμισε πως ακόμα και στα εξήντα
ήταν θελκτικιά κι είχε την δύναμη να εμπνεύσει πόθο
ακόμα και στο μαύρο κατράμι εραστή της. Οσο ήταν
απορροφημένη, ο Μαγκντί την πλησίασε ξανά. Δεν
χρειαζόντουσαν πια ούτε λέξεις, ούτε παντομίμες. Τον
άφησε να ξεδιψάσει με την ηδονή που της γύρευε. Είχε να
του την δώσει. Αλλωστε χρειαζότανε κι εκείνη μερτικό.
Κρύφτηκε στην αγκαλιά του και στα τρεμάμενα χέρια
του, που την άφησαν γυμνή. Εκλεισε τα μάτια και δέχθηκε
τη γλώσσα του στο γερασμένο κορμί της επιτρέποντας
τη τρυφερότητά της να ξεχυθεί με χαιδέματα και φιλιά.
«Ζεις, Μαίρη».
Στο πάτο της φελούκας αφέθηκε στις ορμές του
ασυγκράτητη αδειάζοντας προκαταλήψεις κι ενοχές
στο ποτάμι. Κάνανε σεξ μέχρι που εξαντλήθηκαν. Ποτέ
μέχρι τότε δεν είχε γεμίσει από έρωτα. Χορτάτοι και
ξέδιψοι πήραν το δρόμο της επιστροφής. Πάλι το δειλινό
τους συνάντησε στα γαλήνια νερά. τη κυρία- Μαίρη να
απολαμβάνει την αγκαλιά του ποταμού και το Μαγκντί να
ιδρώνει χαράζοντας την ρότα.
Στη προβλήτα την κατέβασε προσεκτικά στηριγμένη
στο μπαστούνι της σα πεταλούδα με κομματιασμένα τα
φτερά. Μπόλικες λίρες έφτασαν στα χέρια του. Τις φίλησε
διπλά και τις ακούμπησε ευλαβικά στο μέτωπό του:
Άμπτου-λι-λά. Έξι στόματα τον περίμεναν να γυρίσει.

H καρδιά μου κι εγώ
συμφωνούμε
Μυθοπλαστική παρέμβαση
στη βιογραφία του Stan Getz
του Φώτη Βλαστού

Αστυνομία Σιάτλ, Πολιτεία Ουάσιγκτον
Κατάθεση: Μάικλ Ουίτμαν, ετών 59, έμπορος
«Το πρωί της 24ης Ιανουαρίου, στις 11 πμ ακριβώς, βρισκόμουν
στο φαρμακείο Πασίφικ Ντράγκς, της 1ης Λεωφόρου, για να
προμηθευτώ φάρμακα για το στομάχι μου. Ήμουν έτοιμος
να παραλάβω τα φάρμακά μου όταν είδα να μπαίνει στο
φαρμακείο, εξαιρετικά ανήσυχος, ο κατηγορούμενος .
Πλησίασε την υπάλληλο που με εξυπηρετούσε και της έδειξε
με χειρονομίες ότι έπρεπε να της μιλήσει επειγόντως κατ’
ιδίαν. Στην αρχή νόμισα ότι είχαν κάποιου είδους προσωπική
σχέση, αλλά η υπάλληλος μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν τον
γνώριζε. Ωστόσο, απομακρύνθηκε λίγα βήματα από μένα και
έσκυψε προς το μέρος του. Δεν άκουσα ακριβώς τι της έλεγε,
αλλά έφτασαν ως τ’ αυτιά μου καθαρά οι λέξεις “τα μυαλά
σου”. Όταν η υπάλληλος επέστρεψε σε μένα, ο κατηγορούμενος
κρατιόταν μετά βίας στα πόδια του».

Ξενοδοχείο Πάρκερ Μεριντιέν, Νέα Υόρκη
6 Ιουνίου 1990
- Χ τες βράδυ έπαιξα τη «Στέλλα στο φεγγαρόφωτο» χωρίς
μικρόφωνο. Το κοινό σχεδόν δεν ανάσαινε. Ούτε μια νότα μου
δεν πήγε χαμένη.
- Τι είναι για σας οι νότες;;
- Η ίδια μου η φωνή. Ψέματα, η ανάσα μου.

Αστυνομία Σιάτλ, Πολιτεία Ουάσιγκτον
Κατάθεση: Μάικλ Ουίτμαν, ετών 59, έμπορος
«Η κοπέλα μού ψιθύρισε ότι δεν πρέπει να τα παρατήσω κι εγώ
κατάλαβα ότι διέτρεχε κάποιο κίνδυνο. Πλήρωσα και βγήκα
βιαστικά. Έψαξα έναν αστυνομικό, αλλά έκανε πολύ κρύο για
να βρω κάποιον περαστικό. Μπήκα στη τράπεζα, ακριβώς δίπλα
απ’ το φαρμακείο. Βρήκα έναν να κάθεται πίσω από το γραφείο
του. Του είπα ότι νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στο φαρμακείο
και μου υποσχέθηκε ότι θα ρίξει μια ματιά. Πριν σηκωθεί έκανε
ένα τηλεφώνημα».
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Ξενοδοχείο Πάρκερ Μεριντιέν, Νέα Υόρκη
6 Ιουνίου 1990
«Μερικές φορές αισθάνομαι ότι η γενιά μου είχε μια
πολύ ισχυρή αίσθηση της έντασης. Λίγοι από ‘μας
πιστεύαμε τότε ότι θα περνούσαμε τα τριάντα. Ήταν
σχεδόν αδιανόητο για ‘μας να μην πιούμε και να μη
μαστουρώσουμε πριν βγούμε στη σκηνή. Όρθιοι, μπροστά
στο κοινό, μιλούσαμε παίζοντας, ανεβαίναμε σιγά σιγά σε
κάτι που μας φαινόταν η μόνη χαρά του να υπάρχουμε.
Ξέρεις, βρέθηκα στους δρόμους από πολύ μικρός. Τι ήμουν
τότε… ένα παιδί από τις φτωχογειτονιές του Μπρόνξ
ήμουν».

7 Ιουνίου 1991
Ημερολόγιο της Beverly Getz
«Σήμερα σκορπίσαμε τις στάχτες του στη θάλασσα.
Φυσούσε ένα βοριαδάκι. Στο σκάφος ήμασταν λίγοι
δικοί του άνθρωποι και φίλοι. Ακουγόταν το «Μπλαντ
Κάουντ». Έτσι όπως το έπαιξε σε μια απ’ τις τελευταίες
του συναυλίες. Ένας τρυφερός επικήδειος για έναν
παρεξηγημένο άνθρωπο. Αισθάνομαι ότι μόνο εγώ, το
πέμπτο του παιδί, μπόρεσα να δω μέσα στη ψυχή του».

Ξενοδοχείο Πάρκερ Μεριντιέν, Νέα Υόρκη
6 Ιουνίου 1990
«Ξέρεις, κανείς δεν μπορεί να σώσει κανέναν. Η καρδιά
του καθένα χτυπάει ανεξάρτητη απ’ το μυαλό του. Συχνά
δεν της αρέσει η κηδεμονία του. Στο σχολείο είχα καλούς
βαθμούς. Θα μπορούσα να γίνω δημοσιογράφος, σαν κι
εσένα, ή τραπεζικός υπάλληλος ή συγγραφέας. Ένιωθα
ότι μπορούσα να επιλέξω, αλλά άφησα να με οδηγήσει
η επιθυμία μου για ένα πλούσιο παρόν. Εννοώ η ανάγκη
να ζω με την ταχύτητα ενός κινηματογραφικού ήρωα.
Με άφηναν αδιάφορο οι πολυήμερες προετοιμασίες που
χρειάζονταν για να περάσει η ζωή του στην επόμενη
σκηνή».

Σιάτλ, 26 Ιανουαρίου 1954
Υπόμνημα προς τον δικαστή Α. Μπέηκερ
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Πολιτείας Ουάσιγκτον
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ασκώ το επάγγελμα του
μουσικού εδώ και δεκαοκτώ χρόνια, από νεαρή ηλικία.
Μάλιστα, στις πρώτες μου περιοδείες, η πολιτεία είχε
ορίσει υπεύθυνο για τη συνέχιση της φοίτησής μου στο
σχολείο, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων μου, τον
παραγωγό μου. Πήρα το απολυτήριό μου διαβάζοντας στα
ξενοδοχεία και τις κουΐντες. Ωστόσο, διατήρησα μια πολύ
καλή σχέση με τους γονείς μου, στους οποίους έστελνα
όλα όσα κέρδιζα από τη δουλειά μου ως σαξοφωνίστας,
επειδή ποτέ δεν λησμόνησα τις οικονομικές τους
δυσκολίες. Συχνά, τους καλούσα να περάσουν μερικές
εβδομάδες κοντά μου, όταν περιόδευα σε περιοχές που
γειτόνευαν με τη Νέα Υόρκη. Πολύ νέος, αποφάσισα να
δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια. Είχα ανάγκη μια
στοργική εστία για να γυρίζω μετά τη δουλειά. Έχω ήδη
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δύο παιδιά και η γυναίκα μου πρόκειται να γεννήσει
σύντομα το τρίτο. Η επαφή μου με τις τοξικές ουσίες
ήταν αναπόφευκτη στις συνθήκες της δουλειάς μου, αλλά
σύντομα μου έγινε συνειδητή η καταστροφική επίδραση
που θα είχε επάνω μου, αν δεν σταματούσα. Διέκοψα την
ηρωίνη από την Πρωτοχρονιά. Περνώ μια πολύ δύσκολη
περίοδο και μάλιστα αβοήθητος από ειδικούς. Θέλω να
τα καταφέρω μόνος μου και να ξαναγυρίσω στο σπίτι
μου καθαρός. Εκείνο το πρωινό, είχα μόλις γυρίσει
από μια ολονύχτια συναυλία και ηχογράφηση. Ήμουν
εξουθενωμένος. Βοηθήστε με να ωριμάσω. Αισθάνομαι ότι
είμαι στην αρχή μιας μεγάλης επιστροφής».

Ξενοδοχείο Πάρκερ Μεριντιέν, Νέα Υόρκη
6 Ιουνίου 1990
«Ο χρήστης δεν ζει τη ζωή στην προοπτική της. Και στη
χαρά και στη λύπη, και στη καλή παρέα και στη μοναξιά,
σκέφτεται τη πρέζα. Ένα μεγάλο ζεστό παρόν, ένα
φτερούγισμα εκεί που ο χρόνος είναι περιττός. Ακόμα και
το ψέμα, ακόμα και η χειρότερη κίνηση χάνουν τη σημασία
τους, αν δεχτείς έστω για μια στιγμή ότι δεν υπάρχει
αύριο. Μόνο η καρδιά σου κι εσύ».

Αστυνομία Σιάτλ, Πολιτεία Ουάσιγκτον
Κατάθεση: Σαμάνθα Κάμερον, ετών 26, ιδιωτική
υπάλληλος
«Περίμενα τη σειρά μου, όταν είδα τον κύριο να μπαίνει
έχοντας το ένα χέρι, το δεξί νομίζω, μέσα στο παλτό
του, σα να κρατούσε κάτι. Κοιτούσε γύρω του σαν
χαμένος και το πρόσωπό του ήταν κάτασπρο. Φαινόταν
αποφασισμένος για όλα. Νόμισα προς στιγμήν ότι θα
γινόταν μακελειό».

Η Στέλλα στο φεγγαρόφωτο
Το τραγούδι του κοκκινολαίμη
Χρόνια και χρόνια ατέλειωτης άνοιξης
Το κελάρυσμα του ρυακιού το βράδυ στις φουσκονεριές
Τρυπώνουν στην ακρούλα όπου φωλιάζουν οι εραστές.
Αυτή η ουράνια συμφωνία
Είναι η Στέλλα στο φεγγαρόφωτο
Όχι δεν είναι όνειρο
Η καρδιά μου κι εγώ συμφωνούμε
Για μένα είναι τα πάντα στη γη.

Σιάτλ, 1η Λεωφόρος
Ξενοδοχείο Σίλβερ Κλάουντ
24 Ιανουαρίου 1954, 11.15 πμ
- Ναι… Φαρμακείο Πασίφικ Ντράγκς εκεί;
- Μάλιστα.
- Είστε η κυρία που είδα προηγουμένως;
- Ποιος είναι;
- Με αναγνωρίσατε, είμαι σίγουρος… Είμαι αυτός που σας
ζήτησε πριν από λίγο τη μορφίνη…
- Δεν θα το έλεγα έτσι.
- Έχετε δίκιο. Δεν έγινε έτσι. Ήταν… ήταν πέρα από τις
δυνάμεις μου αυτό. Καταλαβαίνετε; Είμαι σε διαδικασία
αποτοξίνωσης. Το προσπαθώ μόνος μου… Τηλεφωνώ
από το ξενοδοχείο απέναντι. Πήρα για να σας ζητήσω
συγγνώμη…
- Κύριε, όσοι αποφασίζουν να κάνουν αποτοξίνωση δεν
ληστεύουν φαρμακεία!
- Έχετε δίκιο… απόλυτο… δεν είμαι κανένας τυχαίος… δεν
το έχω ξανακάνει… γι’ αυτό σας τηλεφωνώ… Θα ήθελα
να σας παρακαλέσω να μείνει μεταξύ μας… Έχω τη
δυνατότητα να επανορθώσω…
- Τι εννοείτε έχετε τη δυνατότητα;
- Είμαι καλλιτέχνης, κυρία… Έχω την οικονομική
δυνατότητα να σας αποζημιώσω για την ψυχική οδύνη
που σας υπέβαλλα… Νομίζω ότι…
- Πρώτα κάνετε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι και μετά
αποζημιώνετε όσο όσο όποιον είχε την ατυχία να βρεθεί
μπροστά σας; Ωραία, καλλιτεχνική συμπεριφορά…
- Ακούστε με… Μη θυμώνετε με κάποιον σαν εμένα…
- Να μη θυμώνω;
- Ήταν μια παρόρμηση… Ήμουν αβοήθητος… Σας
βεβαιώνω…
- Κύριε, δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Δίπλα μου
βρίσκεται ένας αστυνομικός. Θέλετε να του μιλήσετε;
- Αστυνομικός;
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Αυτή η ουράνια συμφωνία
Είναι η Στέλλα στο φεγγαρόφωτο
Όχι δεν είναι όνειρο
Η καρδιά μου κι εγώ συμφωνούμε
Για μένα είναι τα πάντα στη γη.
- Καλημέρα, κύριε.
- Καλημέρα… Ξέρετε…
- Μη συνεχίζετε… Γνωρίζουμε πού βρίσκεστε. Το καλύτερο
θα ήταν να παραδοθείτε μόνος σας… Ελάτε στο
αστυνομικό τμήμα, στην 4η λεωφόρο.

Ξενοδοχείο Πάρκερ Μεριντιέν, Νέα Υόρκη
6 Ιουνίου 1990
«Με κοιτάς τόση ώρα να καπνίζω και σκέφτεσαι πώς
γίνεται να καταστρέφω μόνος μου ό,τι μου απόμεινε
από το σάπιο συκώτι μου. Κοίτα, κατά βάθος είμαι
υποχονδριακός με τα θέματα υγείας. Μέχρι τώρα,
τα πήγα καλά με τον καρκίνο μου. Πιστεύω, ξέρεις,
στη μακροβιοτική και στις ασιατικές τέχνες που σου
επιτρέπουν να μεταφέρεις την ενέργειά σου στο μέρος
του σώματός σου που πάσχει. Πάντα έκανα αθλητισμό,
κυρίως κολύμβηση. Τα Γκολουάζ μου είναι ό,τι απόμεινε
από τόσα χρόνια νυχτερινής ζωής. Ένας φόρος τιμής στα
παλιά, καλά χρόνια».
Σιάτλ, 1η Λεωφόρος

Ξενοδοχείο Σίλβερ Κλάουντ
24 Ιανουαρίου 1954, 11.22 πμ
- Δεν κρατούσα καν περίστροφο. Όταν η κυρία στο
φαρμακείο μου ζήτησε να της δείξω τι έχω κάτω απ’
το παλτό μου, ένιωσα γελοίος και το έβαλα στα πόδια.
Ρωτήστε την, είναι δίπλα σας. Μας είδαν δύο μάρτυρες.
Ρωτήστε τους. Ήμουν άοπλος…
- Κύριε, είστε αβοήθητος και γι’ αυτό επικίνδυνος. Έχετε
προβεί ήδη σε μια σειρά από αξιόποινες πράξεις. Ακόμη
και πριν από λίγο προσπαθούσατε να εξαγοράσετε…
- Πήρα για να ζητήσω συγγνώμη, να με πάρει ο διάβολος!
Γιατί τα διαστρέφετε όλα;

Αστυνομία Σιάτλ, Πολιτεία Ουάσιγκτον
Κατάθεση: Ντένις Γκάμπορ, ετών 68, συνταξιούχος
στρατιωτικός
«Είμαι αναστατωμένος με τη χυδαιότητα και την ανοησία
αυτού του κυρίου. Με την ίδια άνεση που εισέβαλε στο
φαρμακείο απαιτώντας τη μορφίνη του, με την ίδια άνεση
μας γύρισε την πλάτη και έφυγε τρέχοντας.. Θα μπορούσε
να είχε πάρει αυτό που ήθελε και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Τύποι σαν αυτόν είναι που ταλαιπωρούν την κοινωνική
μας συνοχή και αλληλοβοήθεια. Καλλιτέχνες, σου λέει
ο άλλος. Σαχλαμάρες! Απλώς, κακομαθημένοι αλήτες…
Αφήστε τους πίσω απ’ τα σίδερα μέχρι να βάλουν μυαλό».

Ξενοδοχείο Πάρκερ Μεριντιέν, Νέα Υόρκη
6 Ιουνίου 1990
«Αυτή η ίδια ισχυρή αίσθηση της έντασης για την οποία
σας μίλησα προηγουμένως μπορεί να κάνει την καθημερινή
ζωή σκέτη κόλαση. Τώρα που έφτασα κοντά στο τέλος,
μπορώ να το πω. Το θέμα δεν είναι αν μετανιώνει κανείς,
αλλά αν μπορεί να βάλει όλη του τη συνείδηση μέσα σε
μια διαφορετική εκδοχή της ζωής. Εγώ δεν μπορώ. Τι μου
μένει; Μονάχα η ικανοποίηση ότι φεύγω ευυπόληπτος, ένας
κύριος σαν κι αυτούς που θαύμαζα όταν ήμουν μικρός.
Πάμε στη βεράντα; Θέλω να ξανακοιτάξω το Μπρόνξ από
‘δω πάνω…»
Δισκογραφία του Stan Getz
• Conception (1951)
• West Coast Jazz (1955)
• Hamp and Getz (1955)
• The Steamer (1956)
• For Musicians Only (1956)
• Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (1957)
• At The Opera House (1957)
• Getz Meets Mulligan In Hi-Fi (1957)
• Focus (1961)
• Jazz Samba (1962)
• Stan Getz With Cal Tjader (1963)
• Stan Getz And Luiz Bonfa Jazz Samba Encore! (1963)
• Getz/Gilberto (1963) – Grammy Award
• Getz/Gilberto#2 (1964)
• Getz Au-Go-Go (1964)
• Stan Getz & Bill Evans (1964)
• Getz Plays Jobim: The Girl From Ipanema (1965)
• A Song After Sundown (1966)
• Sweet Rain (1967)
• Dynasty (1971)
• Captain Marvel (1972)
• But Beautiful (1975) – με το Bill Evans Trio
• The Best Of Two Worlds (1976)
• The Peacocks (1977)
• Live, Cannes, France, 1980 (1980)
• The Dolphin (1981)
• Spring Is Here (1981)
• Pure Getz (1982)
• The Sotckholm Concerts (1983) – με τον Chet Baker
• Apasionado (1990) – με τον ντράμερ Jeff Porcaro
• Serenity (1991)
• People Time (1991) – με τον Kenny Barron
• The Complete Roost Recordings 1950-1954 (1997)
•	Bossas & Ballads - The Lost Sessions (2003)
ηχογραφήθηκε το 1989, αλλά κυκλοφόρησε το 2003
•	Jazz sur la Croisette (γαλλική ηχογράφηση από το
φεστιβάλ Τζαζ των Καννών, στα 1958) - (INA Mémoire
vive / Abeille Musique)
http://www.stangetz.net
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Οι στέγες
Lucia

Αυτές οι στέγες ήταν το πρόβλημα, γιατί κουβαλούσαν όλες εκείνες
τις εκδοχές που κανείς μας δεν θα προλάβαινε ποτέ να ζήσει.

Έ

να πρωινό θυμάμαι μόνο από εκείνη την πόλη. Έζησα τρία
ολόκληρα χρόνια εκεί, ωστόσο όλα συνοψίζονται σε ένα
πρωινό. Είχα μεθύσει, θυμάμαι, και δεν ήμουν με κείνον,
εκείνος είχε φύγει για τρεις ημέρες, είχε πάει να επισκεφτεί τη μητέρα
του στο βουνό, με είχε αφήσει όμως σε ικανότατα χέρια, στους δύο
συγκατοίκους του. Οι φύλακες άγγελοί μου είχαν αυτοονομαστεί.
Εκείνοι με έβγαλαν έξω για φαγητό, ύστερα κάπου πήγαμε και ακούσαμε
μουσική, κάποια νεανική μπάντα της πόλης, δεν με ένοιαζε και
ιδιαίτερα, είχα ήδη ζαλιστεί με το κρασί του δείπνου, ήθελα απλά
να συνεχίσω το σερφ πάνω σε κείνο το κύμα που καβάλησα δύο ώρες
πριν, να το διατηρήσω στο ύψος που είχε ανυψωθεί, να με κρατήσει
στη διάφανη ασημένια του επιφάνεια για όσο πιο πολύ γινόταν, κι
ύστερα να με αφήσει απαλά απαλά στην αμμουδιά να κοιμηθώ· έτσι,
αν θα υπήρχε μουσική ή όχι δεν με πολυένοιαζε, καταλαβαίνεις. Τέλος
πάντων, εκείνη η μπάντα κάποια στιγμή σταμάτησε, το μπαρ άρχισε ν’
αδειάζει και οι καλοί μου φύλακες άγγελοι, οι δυο του συγκάτοικοι, με
πήραν από το χέρι και με πήγαν βόλτα, εσύ, μου έλεγαν, μια κόρη της
Μεσογείου, δεν υπάρχει περίπτωση να θες να κοιμηθείς από τώρα, έτσι
δεν είναι; Χαμογέλασα, έγνεψα, χαχάνισα, ούτε που θυμάμαι τι έκανα,
κάπως πάντως πρέπει να τους έδειξα ότι δεν ήμουν ακόμα έτοιμη να
πάω να πλαγιάσω σε εκείνο το κρεβάτι, το έρημο από κείνον. Εκείνη
την κίνησή μου την πήραν για συγκατάβαση.
Με πήγαν στο σπίτι ενός φίλου τους, το όνομά του μου διαφεύγει αυτή
τη στιγμή, μάλλον ποτέ ξανά δεν πρόκειται να το θυμηθώ, πάντως είχε
ένα σπίτι με σοφίτα, ψηλά σε έναν όροφο τελευταίο, ένα από εκείνα
τα διαμερίσματα με τα μεγάλα γαλλικά παράθυρα εκείνων των κτιρίων
με τις στέγες που κοιτούσα και σκεφτόμουν τις εκδοχές που λέγαμε. Ο
τύπος ήταν ψηλός, όλοι τους ήταν , όλοι εκτός από εκείνο το αγόρι που
με είχε αφήσει στην πόλη του μόνη με φύλακες τους συγκατοίκους του,
πώς γίνεται, αναρωτήθηκα όταν τον είδα, εκείνο τον τρίτο φίλο, πώς
γίνεται μια ζωή ολόκληρη να έχω αδυναμία στους ψηλούς άντρες και να
καταλήγω με κείνους που είναι στο μπόι μου... Μήπως φταίει η μητέρα
μου γι’ αυτό, εξοργίστηκα προς στιγμή, ίσως πρέπει αμέσως να την
πάρω τηλέφωνο και να την κατηγορήσω για το γεγονός ότι με έμαθε να
απλώνω τα πόδια μόνο μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα μου.
Όπως και να’ χε, εκείνο το αγόρι έμενε μόνο, σ’ ένα διαμέρισμα ακριβώς
κάτω από μια στέγη. Μας άνοιξε την πόρτα με ένα τεράστιο χαμόγελο,
λες και ήμασταν εμείς αυτό που έλειπε από τη ζωή του τέσσερεις η ώρα
το πρωί κάποιου Σαββάτου. Εγώ μπήκα δεύτερη, ανάμεσα στους δύο
φύλακες αγγέλους μου. Κι εντάξει εγώ, εγώ ήμουν η κόρη της Μεσογείου,
η εξωτική δαγκωνιά, η φιλοξενούμενη, εκείνοι, ωστόσο; Με τι θάρρος
απαίτησαν το άνοιγμα της πόρτας του χαράματα Σαββάτου; Ίσως
πόνταραν στην παλιά τους φιλία. Ίσως οι άνθρωποι που μένουν ακριβώς
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κάτω από τη στέγη να σκέφτονται αλλιώς.
Το αγόρι εκείνο, όπως είπα, ήταν ψηλό. Και χαμογελούσε
σαν να μας περίμενε. Είχε και μια γάτα. Μόνο όταν η ώρα
πήγε πέντε και μισή σταμάτησε να μου κάνει ερωτήσεις
για τη ζωή μου στις όχθες της Μεσογείου. Νύσταξε;
Αναρωτήθηκα. Αποδείχθηκε πως όχι. Είχε απλά έρθει η ώρα
να αφήσει για λίγο την παρέα και να πάει να ταΐσει την
γάτα του. Έξω από τα γαλλικά παράθυρα, ψηλά, πλατιά,
χωρίς κουρτίνες, –ποιός χρειάζεται κουρτίνες κάτω
από τη στέγη, τόσα μέτρα πάνω από το έδαφος; – ένας
λευκός ήλιος ανέτειλε. Τα σύννεφα, τα αιώνια σύννεφα
εκείνης της πόλης ανέτειλαν μαζί του. Ο ένας από τους
δύο φύλακες αγγέλους μου χασμουρήθηκε δυνατά και
ύστερα μου χαμογέλασε με πόθο που προφανώς δεν είχε
πια όρεξη να κρύψει. Ο άλλος με κοιτούσε από την άλλη
άκρη του σαλονιού, με το τεράστιο κορμί του χυμένο
πάνω σε κάποια πολυθρόνα και ήξερα, ω θεοί, το ήξερα,
το ήξερα, δεν έβλεπε εμένα, έβλεπε τη θάλασσα και την
άμμο και έβλεπε τον ίδιο τον ήχο του κύματος πάνω στα
πλευρά μιας κόκκινης βάρκας. Τέντωσα το λαιμό μου
και έκανα πως δεν πρόσεξα το βλέμμα του καρφωμένο
πάνω μου. Συνέχισα να κοιτώ έξω από το παράθυρο και
προσποιήθηκα πως μου λείπει κι εμένα η Μεσόγειος, η
θάλασσα, οι αμμουδιές και οι γαλαζοκόκκινες βάρκες.
Το δέρμα στη βάση του λαιμού μου έκαιγε τώρα
αντανακλώντας τα μεθυσμένα μάτια του. Κοίτα με,
σκεφτόμουν, η ηθοποιός που ποτέ δεν παραδέχτηκα ότι
είμαι, η υποκρίτρια που η μητέρα μου εκπαίδευσε να
μην ζητά παραπάνω απ’ ό,τι της μοιράζει η μοίρα. Κοίτα
με πώς νοσταλγώ αυτά που ποτέ δεν θα αποκτήσεις,
ζήλεψέ με που θα επιστρέψω εκεί που μάλλον ποτέ δεν
θα ξαναπάς. Η Μεσόγειος, σκέφτηκε η θεατρίνα μέσα
μου, σβήνει κάτω από αυτές τις υγρές στέγες κι εγώ δεν
γεννήθηκα για να ζω τέτοια πρωινά.
Ύστερα ο φίλος του γύρισε από το τάισμα της γάτας του.
«Πού είχαμε μείνει;» ρώτησε, λες και συναντηθήκαμε
για πρώτη φορά είκοσι λεπτά πριν, λες και είχαμε την
ενέργεια τεσσάρων φίλων που έπιναν τον απογευματινό
τους καφέ μαζί. «Σας έλεγα για το εξοχικό της
οικογένειάς μου, δίπλα στη θάλασσα» είπα εγώ.
Μισή ώρα αργότερα βγήκαμε στο υγρό λιθόστρωτο με
προορισμό το σπίτι, εκεί όπου κανονικά έμεναν τρία
αγόρια, τρεις Βόρειοι φοιτητές, που μόνο για εκείνο το
τριήμερο είχαν γίνει δύο και μια Μεσόγειος ερωτευμένη
επισκέπτρια. Δεν μίλαγε κανένας μας όσο επιστρέφαμε.
Οι δύο φύλακες άγγελοί μου περπατούσαν πλάι μου
τρεκλίζοντας και σκέφτονταν εμένα: ο ένας με ήθελε και
ο άλλος ήθελε να είμαι εγώ.
Εγώ κοιτούσα μεθυσμένη τις στέγες.
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