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Σ

την έξοδο της παραλιακής προς Μικρολίμανο, μπροστά ακριβώς από το νοσοκομείο
Μετροπόλιταν, με περιμένουν κάθε πρωί δύο φιγούρες. Η πρώτη είναι η ανάμνηση
ενός γιατρού που δουλεύει εκεί μέσα. Κάποιο πρωί, χαράματα Παρασκευής Ιουλίου
πριν από τέσσερα χρόνια, ο άνθρωπος αυτός κοίταξε μέσα στο αριστερό μου αυτί με ένα
μακρουλό μεταλλικό όργανο και διέγνωσε ωτίτιδα. Τη διάγνωσή του αυτή ακολούθησε ένα
τεράστιο χαμόγελο από πλευράς μου. Μην με παρεξηγήσετε: δεν είμαι καμιά υποχόνδρια
που απολαμβάνει να ακούει ότι πάσχει από κάποια αρρώστια, ήταν απλά που είχα περάσει
το προηγούμενο βράδυ πεπεισμένη ότι θα πεθάνω, ότι το κεφάλι μου ήταν έτοιμο να κοπεί
στα δύο από εκείνο τον απίστευτο πόνο που ένιωθα. Ωτίτιδα; Πόσο ανώδυνο ακουγόταν
αυτό; Αντιβίωση για δύο ημέρες; Σοβαρολογούσε ο γιατρός; Εγώ ήμουν έτοιμη να
αποχαιρετίσω τα εγκόσμια κι εκείνος απλά ανασήκωνε τους ώμους, μου έλεγε ότι κόλλησα
κάτι από την βουτιά μου στη θάλασσα και ότι σύντομα θα ήμουν πάλι καλά;
Η δεύτερη φιγούρα είναι εκείνη ενός μελαμψού γεράκου με βυσσινί τουρμπάνι στο κεφάλι
που πουλάει χαρτομάντιλα στα σταματημένα αυτοκίνητα. Αυτός μάλλον βρίσκεται
σε καλύτερη μοίρα από τον νεαρό που περιμένει στο ίδιο φανάρι με εκείνο το μακρύ
κοντάρι για να καθαρίζει τα τζάμια, γιατί τουλάχιστον όταν οι οδηγοί δεν θέλουν να
του δώσουν χρήματα απλά ανασηκώνουν το κεφάλι, σε αντίθεση με τον νεαρό που τρώει
στο πρόσωπο το νερό των υαλοκαθαριστήρων, κινδυνεύει να πατηθεί από εκείνους που
αφήνουν το φρένο για να κυλήσει το αυτοκίνητο πιο μπροστά για να του ξεφύγουν κλπ.
Ο γεράκος όμως μου φέρνει δάκρυα, κάθε τόσο. Με κάνει να ντρέπομαι για τα σιντί που
έχω διασκορπισμένα μέσα στο αυτοκίνητο, για τα άδεια κουτάκια τσίχλες μέσα στην
τσάντα μου, για το ταπεράκι με το μεσημεριανό που κουβαλάω μαζί μου. Κάθε φορά
που με πιάνει εκείνο το φανάρι θέλω να του τα χαρίσω όλα: το σιντί των Pixies (άραγε
να του χαρίσει λίγη άγρια κιθαριστική μουσική ανακούφιση;) κι εκείνο της Νατάσσας
Μποφίλιου, το αντίτιμο 35 πακέτων τσιχλόφουσκας και τη μερίδα κοκκινιστό κριθαράκι
που μαγείρεψα χτες βράδυ. Θέλω να βγω από το αυτοκίνητο, να του δώσω τα κλειδιά και
να πάω απέναντι να πάρω το λεωφορείο, θέλω να βγάλω το φουλάρι μου και να το τυλίξω
γύρω από το ροζιασμένο λαιμό του. Κάθε φορά, ωστόσο, το μόνο που κάνω είναι ότι του
δίνω κάποιο κέρμα. Δεν παίρνω τα χαρτομάντιλα που χαμογελαστός μου προτείνει, με τη
σκέψη ότι αν δεν του μειώσω το απόθεμα, όλο και κάτι παραπάνω θα βγάλει στο τέλος
της ημέρας. Όταν χαμογελάει αυτός ο μελαμψός γεράκος, και το κάνει κάθε φορά που
βλέπει το σκονισμένο Κλιό μου να πλησιάζει, διαπιστώνω ότι έχει μόνο ελάχιστα δόντια
στο στόμα του. Αποφασίζω πως θέλω να του χαρίσω και την οδοντίατρό μου.
Την προηγούμενη εβδομάδα, παραβαίνοντας τον κανόνα μου, δέχτηκα ένα από τα πακέτα
χαρτομάντιλα που πουλούσε αυτός ο γεράκος, βλέπετε με γαργαλούσε η μύτη μου.
Πράγματι, πριν φτάσω στο Πασαλιμάνι είχα αρχίσει να φταρνίζομαι σαν τρελή. Άλλο
ένα φανάρι με έπιασε, δύο νεαροί με κοντάρια όρμησαν στους πρώτους σταματημένους
για να τους καθαρίσουν τα τζάμια κι εγώ άπλωσα το χέρι στο κάθισμα του συνοδηγού
για να πιάσω το πακέτο. Πάνω του είχε ένα πλάσμα που έμοιαζε με αλεπού, με μακριά
και φουντωτή πορτοκαλί ουρά που φορούσε πουλόβερ και βερμούδα και χαμογελούσε
έως τα αυτιά. Πάνω από το κεφάλι της έγραφε με μεγάλα μπλε γράμματα «Smile».
Σταμάτησα να φταρνίζομαι και άρχισα να κλαίω μέχρι που έφτασα στην Ακτή Μιαούλη.
Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει να φάει, σκεφτόμουν, κοιμάται κάτω από την γέφυρα του
ΣΕΦ, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά πουλάει χαρτομάντιλα που με τον πιο παιδικό τρόπο
λένε «χαμογέλα». Σκέφτηκα πως όλοι πια αποκτήσαμε ένα ρόλο και τον παίζουμε χωρίς
να τον αμφισβητούμε. Υπάρχω εγώ κι εσύ, μέσα στα φορτωμένα με πράγματα αυτοκίνητά
μας, που βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά και μας εκνευρίζουν οι επαίτες στα φανάρια.
Υπάρχουν οι νεαροί που έχουν αποδεχτεί ότι για να βγάλουν πέντε ευρώ στο τέλος
της ημέρας πρέπει να φάνε νερό υαλοκαθαριστήρων στη μούρη, μούντζες και απειλές
κάποιες φορές και μια στις τόσες είκοσι λεπτά του ευρώ. Υπάρχουν και οι γέροι με τα
χαρτομάντιλα: δεν έχουν δόντια, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν χώρα, αλλά είναι εκεί για να
σου πούνε «Smile, τουλάχιστον δεν είσαι στη θέση μου».
Υπάρχει κι εκείνη η αντιβίωση που την παίρνεις για δύο ημέρες και σύντομα όλα πάνε
πάλι καλά.

Lucia

εκβάτανα

δυ ν α τ ο ί
λύτες

Λευκός Οίκος, ΗΠΑ, κάπου στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον

Τετάρτη, 19:34

Πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και άρχισε τα παράπονα, πρώτα γιατί
έκαναν δέκα λεπτά μέχρι να την συνδέσουν και ύστερα για το εάν τρώω
υγιεινά. Της εξήγησα ότι έχω δύο σεφ με τέσσερα αστέρια Μισελέν ο
καθένας να μου μαγειρεύουν κάθε μέρα, αλλά δεν φάνηκα να την πείθω.
Μούγκρισε ότι δεν είναι σίγουρη κατά πόσο δυο τύποι με προϋπηρεσία
σε βουλκανιζατέρ μπορούν να σχεδιάσουν ένα σωστό διαιτολόγιο και
κατέβασε το ακουστικό μάλλον εκνευρισμένη.

19:45
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Everyday

georgia

Όπως αποδείχθηκε, δεν πρέπει να είναι και τόσο χρονοβόρο να
συνδεθεί κανείς με το Οβάλ Γραφείο, γιατί, πριν περάσουν τρία λεπτά,
η μαμά μου ξαναπήρε και αυτή τη φορά άρχισε να ουρλιάζει ότι
γκούγκλαρε την Μισελέν και αν έχω ιδέα πόσο φαίνεται να ζυγίζει το
ανθρωπάκι της. Αναστέναξα βαθιά και προσπάθησα να της εξηγήσω πώς
έχει η κατάσταση, αλλά μάταια. Η μαμά γεννήθηκε στο Γουίνιπεγκ και
περηφανεύεται για το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ από τα σύνορα
της κομητείας όλη τη ζωή της, εκτός από εκείνο το απόγευμα πριν από
έξι χρόνια, όταν το κόλεϊ του θείου Μπάρνεϊ κυνήγησε το πουντλ της
τρία μίλια έξω από τον περιφερειακό και εκείνη το πήρε στο κατόπι.
Όσο σκέφτομαι πόσα χρέωσε στο κόμμα ο υπεύθυνος της καμπάνιας
για να καμουφλάρει με επιτυχία το βαθύ επαρχιώτικο παρελθόν μου,
με πιάνει ίλιγγος. Δύο πτυχία από το Χάρβαρντ και άλλο ένα από το
Γέηλ δεν σε πάνε πουθενά σε αυτή τη χώρα, αν οι ψηφοφόροι σου
ανακαλύψουν προεκλογικά ότι η γυναίκα που σε γέννησε είχε στα νιάτα
της αναδειχθεί Μις Αφράτο Καλαμποκάλευρο 1978.

19:59
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.

Από την ώρα που έκλεισα το τηλέφωνο με τη μαμά νιώθω μια βαθιά
και ανεξήγητη μελαγχολία. Μάλλον απέμεινα να κοιτώ αφηρημένα
το κόκκινο κουμπί περισσότερη ώρα από ό,τι είναι πρέπον, με τις
παλάμες να στηρίζουν το πηγούνι μου, γιατι ο αρχηγός του FBI
μπήκε μέσα χωρίς να χτυπήσει την πόρτα και με ρώτησε αν πήρα
κάποια συγκεκριμένη απόφαση σε σχέση με εκείνο το θεματάκι που
έχει παρουσιαστεί στο κρατίδιο του Ανατολικού Ξεκουρδιστάν. Τον
κοίταξα με απορία για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβω κι ύστερα
συνειδητοποίησα πως πλέον πρέπει να δείχνω σαν να έχω συγκεκριμένο
σχέδιο ακόμα κι αν φυσήξω τη μύτη μου. Επιπλέον, ότι οι κερατάδες
πρέπει να έχουν βάλει κάμερες για να με παρακολουθούν ακόμα κι εδώ
μέσα.

20:00

Τέλεια. Μόλις θυμήθηκα ότι πέρασα όλο το πρωινό μου χθες να
γιουτιουμπάρω την Βικτώρια Μπέκαμ με μαγιώ, σίγουρη ότι θα εντοπίσω
ίχνη κυτταρίτιδας στα μπούτια της, την ώρα που υποτίθεται ότι
προετοιμαζόμουν για την συνάντηση του προϋπολογισμού. Θεέ μου, τι
ρεζίλι!

20:02

Εντωμεταξύ, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αυτό το Ξεκουρδιστάν; Το
όνομα μου ακούγεται περίεργο και υποψιάζομαι φάρσα οργανωμένη από



εκβάτανα

τον Αντιπρόεδρο. Θα έμπαινα στο γκούγκλ μαπς για να
σιγουρευτώ αν πρόκειται για αληθινό κράτος, αλλά δεν
τολμάω να ανοίξω τον υπολογιστή, στη σκέψη πως μια
μέρα θα με κατηγορήσουν ότι σπαταλάω το χρήμα των
φορολογούμενων πολιτών.

Πέμπτη, 08:15

Ξύπνησα εξαιρετικά αισιόδοξη. Είμαι η πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο
πιο νέος άνθρωπος που κατέλαβε ποτέ αυτό το αξίωμα.
Οι κανόνες περιμένουν να τους δημιουργήσω. Ο λαός
περιμένει να κυβερνηθεί, να οδηγηθεί από το σοφό μου
στίγμα. Έχω πολέμους να σταματήσω και διενέξεις να
επιλύσω και επίσης πρέπει, τώρα που το θυμήθηκα, να
ανακαλύψω τι έγινε με εκείνα τα σουτιέν που έστειλα
για πλύσιμο την προηγούμενη εβδομάδα. Η αίθουσα των
πλυντηρίων είναι στο τέταρτο υπόγειο και εννοείται πως
φοβάμαι να κατέβω εκεί κάτω μόνη μου.

08:17

Το προφανές μειονέκτημα της όλης ιστορίας είναι ότι
δεν υπάρχει αφεντικό. Πράγμα που σημαίνει πως αν όλα
πάνε κατά διαόλου, δεν μπορώ γυρίσω σπίτι το βράδυ,
να ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί και να ρίξω το φταίξιμο
στον από πάνω. Αυτό είναι πράγματι φρίκη. Μόλις
συνειδητοποίησα πως εγώ είμαι η από πάνω, είμαι το
αφεντικό των πάντων. Ακόμα και του Ξεκουρδιστάν, κι ας
μην είμαι καν σίγουρη ότι υπάρχει.

08:20

Επίσης, πόσο διεστραμμένο είναι ότι το σπίτι μου
είναι μέσα στο χώρο εργασίας μου; Είναι σαν να
είσαι προϊστάμενος στο Γουόλ Μαρτ και τα βράδια να
απλώνεις το σλίπινγκ μπαγκ σου πίσω από τα ράφια
με τα ξυριστικά. Σαν να είσαι δικηγόρος και τα
Σαββατοκύριακα να καλείς τις φίλες σου για τσάι πάνω
στα έδρανα των ενόρκων. Σαν να είσαι χασάπης και να
κάνεις σεξ δίπλα από τους μπαλτάδες. Ποιος το σκέφτηκε



εκβάτανα

Το προφανές μειονέκτημα της όλης
ιστορίας είναι ότι δεν υπάρχει αφεντικό.
Πράγμα που σημαίνει πως αν όλα πάνε
κατά διαόλου, δεν μπορώ γυρίσω σπίτι
το βράδυ, να ανοίξω ένα μπουκάλι
κρασί και να ρίξω το φταίξιμο στον από
πάνω. Αυτό είναι πράγματι φρίκη. Μόλις
συνειδητοποίησα πως εγώ είμαι η από
πάνω, είμαι το αφεντικό των πάντων.
Ακόμα και του Ξεκουρδιστάν, κι ας μην
είμαι καν σίγουρη ότι υπάρχει
αυτό; Δεν έχω, λοιπόν, δικαίωμα να ξεχνώ κι εγώ για
λίγες ώρες μέσα στην μέρα το επάγγελμά μου; Θεέ μου,
μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχω το δικαίωμα ούτε μια
στιγμή μέσα στην ημέρα να ξεχνάω το επάγγελμά μου!
Πρέπει να ξανακοιτάξω πόσο πληρώνομαι για όλο αυτό το
πανηγύρι.

12:03

Μόλις έκλεισα τρεις ώρες μπρίφινγκ με τον Υπουργό
Εξωτερικών. Μου ζάλισε τα αφτιά με την κατάσταση
στο Ανατολικό Ξεκουρδιστάν και επέμενε στο θέμα
της απεργίας των βυτιοφόρων στην πρωτεύουσα του
κρατιδίου. Τι στο διάολο με νοιάζει; Άφησε να εννοηθεί
ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να στείλω
κάποιο βαρυσήμαντο μήνυμα προς τους Ξεκούρδους
φορτηγατζήδες, αλλά, ειλικρινά, μου διαφεύγει το νόημα.
Κάτι επέμενε να λέει για το πετρέλαιο και την άνοδο της
τιμής των μεταφορικών από την προκήρυξη της απεργίας,
αλλά, μα την πίστη μου, από τη μία μπήκε και από την
άλλη βγήκε. Όλοι ξέρουν εξάλλου ότι από το 2005 οδηγώ
μόνο Πρίους.

13:45

Η μαμά πάλι στο τηλέφωνο. Είπε πως ο μπαμπάς άκουσε
στις ειδήσεις πως όπου να’ ναι θα στείλουμε μαχητικά
αεροπλάνα πάνω από τους απεργούς του Ξεκουρδιστάν
και μετά από αυτό ξέσπασε σε υστερικά γέλια για
είκοσι λεπτά. Σύντομα και η μαμά άρχισε να γελάει
καθώς μου περιέγραφε πως μετά το δελτίο ειδήσεων ο
μπαμπάς πήρε τηλέφωνο τον κολλητό του, τον Μπιλ, και
του διηγήθηκε ξεκαρδισμένος την ιστορία εκείνης της
ημέρας που έδινα εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης
και κόπηκα όταν κατάφερα να αποπροσανατολιστώ

14:15

τελείως, να βγω εκτός πορείας και να χαθώ στο πάρκο
με τα τρέιλερ, προκαλώντας την οργή του εξεταστή
μου. Μετά από αυτά, ούτε ο μπαμπάς ούτε ο Μπιλ είναι,
όπως φαίνεται, σίγουροι ότι θα καταφέρω να βρω το
δρόμο για το Ανατολικό Ξεκουρδιστάν, συνέχισε η μαμά
χαζογελώντας, και μήπως έχω ιδέα πόσο θα κοστίσει στον
μέσο φορολογούμενο πολίτη ακόμα και μία λάθος στροφή
αυτών των μαχητικών; Ψέλλισα καταντροπιασμένη ότι
δεν θα τα οδηγώ εγώ τα αεροσκάφη, εγώ απλά θα δώσω
την εντολή να απογειωθούν, αλλά δεν με άκουγε καθόλου.
Σύντομα σταμάτησε να το βρίσκει διασκεδαστικό, γιατί
το γέλιο της κόπηκε και η φωνή της έγινε τσιριχτή, όπως
κάθε φορά που με έπιανε στα πράσα να κάνω κάτι που
δεν την έβρισκε σύμφωνη, και από το πουθενά άρχισε
να με κατσαδιάζει. Προφανώς αυτά τα κακόμοιρα παιδιά
θα περιμένουν σαφείς οδηγίες από εμένα ως προς την
πορεία τους, και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να εγγυηθώ
στις μανούλες τους ότι ξέρω ακριβώς πού τα στέλνω;
Μουρμούρισα κάτι για χάρτες και τζι πι ες, αλλά δεν
άκουγε Χριστό. Εκείνη, συνέχισε, όταν αφήνει τον μπαμπά
να βγει με τους φίλους του για μπύρες και βελάκια,
του λέει πάντα από ποιο δρόμο να πάει και από πού να
γυρίσει για να αποφύγει και τα αλκοτέστ το βράδυ, και
σίγουρα αυτό είναι το σωστό, ο άνθρωπος περιμένει
σαφείς οδηγίες από εκείνον που είναι υπεύθυνος για
την ασφάλειά του, δεν το καταλαβαίνω αυτό; Κι αν
τα θαλασσώσω και στείλω αυτά τα φτωχά παιδιά να
βομβαρδίσουν το Κάστρο του Άιφελ στην Ισπανία; Μόλις
που πρόλαβα να της πω ότι πρόκειται για Πύργο, κι
όχι Κάστρο, και ότι βρίσκεται στη Γαλλία, και αμέσως
ξαναπήρε μπρος. Πάντα πίστευα ότι ήξερα τα πάντα
καλύτερα από εκείνη, ακόμα και όταν ήμουν πέντε
χρόνων, γάβγισε στο ακουστικό, και τι είχε κάνει για να
αξίζει μια κόρη που δεν την σέβεται καθόλου; Εκείνη στο
κάτω κάτω βγήκε Μις Αφράτο Καλαμποκάλευρο 1978 και θα
έβγαινε με σιγουριά και το 1979 αν δεν είχα αποφασίσει
να της χαλάσω τα σχέδια με τον αναπάντεχο ερχομό μου.
Εγώ, με ρώτησε, τι είχα καταφέρει στη ζωή μου μέχρι
σήμερα; Και, ναι, αγαπημένο μου ημερολόγιο, η αλήθεια
είναι πως κατέβασα θλιμμένα το ακουστικό, χωρίς να μου
έρχεται ούτε μία σωστή απάντηση στο μυαλό.

14:05

Έχω την υποψία ότι οι γονείς μου δεν με ψήφισαν.
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Ένιωσα ξαφνικά πως ήρθε η ώρα να δείξω ότι έχω την
κατάσταση υπό έλεγχο και εισέβαλα στο γραφείο του
Αντιπροέδρου ζητώντας να μου συνοψίσει σε μία λίστα
τα θετικά και τα αρνητικά του να βομβαρδίσουμε
τους απεργούς του Ανατολικού Ξεκουρδιστάν. Ήταν
εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα μου την παρέδωσε
–επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο μέσα σε τέσσερα λεπτά– θα
μπορούσε να πει κανείς ότι την είχε ήδη έτοιμη και
απλά περίμενε να του τη ζητήσω. Της έριξα μια γρήγορη
ματιά. Τα θετικά σημεία ήταν εκατόν εξήντα επτά και
τα αρνητικά συνοψίζονταν σε ένα και συγκεκριμένα
στο ότι την ημέρα του βομβαρδισμού, δεν θα μπορούμε
να βομβαρδίσουμε άλλους στόχους αν χρειαστεί.
Αναστέναξα –με νόημα, θέλω να πιστεύω– και κοίταξα
τη λίστα μελαγχολικά. Ο αντιπρόεδρος στεκόταν όρθιος
απέναντί μου με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά του και
κουνούσε νευρικά τους αντίχειρές του, θυμίζοντάς μου
έφηβο που μόλις ρώτησε τον πατέρα του αν μπορεί να
πάρει τα κλειδιά του κάμπριο για το βράδυ και τώρα
περιμένει όλο αγωνία την απάντηση. («Μπορώ, μπαμπά;
Ε; Ε, μπαμπά; Μπορώ;»). Για λίγο είπα να μην του κάνω τη
χάρη, έτσι για πλάκα, για να δω πώς θα αντιδράσει, αλλά
εδώ βρισκόμουν αντιμέτωπη με εκατόν εξήντα επτά υπέρ
και ένα μόνο κατά. Πήρα το βλέμμα μου από τη λίστα
και κοίταξα τον Αντιπρόεδρο που είχε κιόλας αρχίσει να
ιδρώνει:
«Πες μου, Αντιπρόεδρε, τι θα έλεγε κανείς για εμάς, ως
χώρα και για εμένα ειδικότερα, ως Πρόεδρο, αν όντως
προχωρήσουμε στον βομβαρδισμό;» ρώτησα.
«Τι εννοείτε, Πρόεδρε; Φυσικά, θα ακουστούν διάφορα...»
«Ρωτάω αν θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει,
Αντιπρόεδρε, εάν όντως βομβαρδίσουμε τους Ξεκούρδους
απεργούς, ότι είμαστε μια χώρα που ξέρει να βρίσκει το
δρόμο της στον χάρτη».
«Εννοείτε στον χάρτη της παγκόσμιας ιστορίας;»
«Όχι, εννοώ στον χάρτη τον κανονικό, με τους δρόμους
και τις αποστάσεις και τις πολύχρωμες γραμμούλες που
συμβολίζουν τις οδούς και τις εθνικές και τα ορειβατικά
μονοπάτια».
«Δεν σας παρακολουθώ, Πρόεδρε».
«Και τις στροφές, που αν τις πάρεις λάθος χάνεσαι και
μπορεί να αποπροσανατολιστείς τελείως και ύστερα να
μην σου δώσουν το δίπλωμα, παρότι έχεις πάει περίφημα
και στο παρκάρισμα και –κυρίως– στην οπισθογωνία,
που είναι και το πιο δύσκολο, αν θέλουμε να είμαστε
ειλικρινείς».
Ο Αντιπρόεδρος με κοίταξε γουρλώνοντας τα μάτια.
«Σας διαβεβαιώνω, Πρόεδρε, ότι όλοι οι πιλότοι της
πολεμικής μας αεροπορίας διαθέτουν δίπλωμα...»
«Πενήντα εκατοστά ακριβώς απόσταση από το
πεζοδρόμιο και μάλιστα με την πρώτη! Πες μου,
Αντιπρόεδρε, εσένα η οπισθογωνία σου πώς είναι;»
«Δεν είμαι σίγουρος ότι τα μαχητικά εκτελούν
οπισθογωνίες, Προεδρ...»
Ύψωσα το χέρι μου προστάζοντάς τον να σταματήσει.
Ξερόβηξε, έγνεψε μια φορά και έκανε μεταβολή για

να φύγει από το γραφείο, μάλλον ανακουφισμένος.
Είναι προφανές ότι σε αυτή μου την απόφαση θα είμαι
ολομόναχη.

21:55

Γύρισαν τα σουτιέν μου. Μυρίζουν λεβάντα. Μου θυμίζουν
την κολόνια της μαμάς και με μελαγχολούν. Η νύχτα
πέφτει κατάμαυρη πάνω από αυτό τον Λευκό Οίκο και
μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς θα ήταν αν ζούσα κάπου
αλλού, αν δεν είχα πάρει κανένα από τα πτυχία μου, αν
δεν είχα μπει στο κόμμα και αν δεν είχαν αποφασίσει
τόσα εκατομμύρια ψηφοφόροι ότι πρέπει να μετακομίσω
εδώ και να κάνω μια δουλειά της οποίας τους κανόνες
βασικά αγνοώ αλλά μπορώ και να αλλάξω κατά βούληση,
την ώρα που, τέσσερεις ορόφους κάτω από το γραφείο
μου, ένας τύπος ονόματι Καρλ, με μεταπτυχιακό στη
διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και έξι πτυχία
ξένων γλωσσών, κάνει την μπουγάδα μου. Αυτό το σκηνικό
θα ήταν αρκετό για να κάνει οποιαδήποτε νοικοκυρά
στο Γουίνιπεγκ να ανατριχιάσει. Πίσω στην γενέθλια
πόλη μου, οι γυναίκες αγαπούν τους κανόνες, ακόμα κι
εκείνους που ευθύνονται για τη δυστυχία τους, γιατί
τουλάχιστον έτσι ξέρουν με ποιον να τα βάλουν όταν
τα πράγματα πάνε στραβά. Κοίταξα το ρολόι. Πολύ
αργά για να πάρω τηλέφωνο σπίτι. Επιπλέον, δεν νιώθω
ακόμα έτοιμη να αντιμετωπίσω άλλον έναν εξευτελισμό
από τους ανθρώπους που με έφεραν σε έναν κόσμο που
σήμερα απαιτεί να τον κυβερνήσω.

Παρασκευή, 07:20

Πέρασα μια εφιαλτική νύχτα, να στριφογυρίζω στο
κρεβάτι, να κλωτσάω το πάπλωμα και να βλέπω εφιάλτες
ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα οδηγός βυτιοφόρου στο
Ξεκουρδιστάν, αντιμέτωπη με την δυσπιστία των
σεξιστών μυστακοφόρων συναδέλφων μου, την ώρα
που βόμβες σφύριζαν πάνω από τα κεφάλια μας αλλά
προσγειώνονταν στη θάλασσα, χάνοντας ξανά και
ξανά –τί ειρωνεία, Τζίζας– το στόχο τους. Ξύπνησα στις
πέντε και ήμουν ήδη στο Οβάλ Γραφείο στις έξι παρά.
Στις εξίμιση άκουσα την πόρτα του Αντιπροέδρου να
ανοίγει και να κλείνει με θόρυβο και ύστερα από λίγο
δυνατές φωνές. Προφανώς ο Αντιπρόεδρος τσακωνόταν
πάλι με τη γυναίκα του, είναι παροιμιώδεις άλλωστε
οι καυγάδες τους. Όποιος τους γνωρίζει, αδυνατεί να
καταλάβει τι έφερε αυτούς τους τόσο διαφορετικούς
ανθρώπους κοντά. Ο Αντιπρόεδρος είναι ένας τυπικός
καλοαναθρεμμένος καπιταλιστής, με σπουδές στα
οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων, που δεν
καταλαβαίνει γιατί του απαγορεύσαμε να μιλάει
δημόσια για την αδυναμία που έχει στις βοδινές
μπριζόλες και η γυναίκα του μια βίγκαν χίπισσα που
πέρασε τα φοιτητικά της χρόνια να διαδηλώνει υπέρ
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, όπως πολύ έντονα
υποψιάζομαι, να μην ξυρίζει τις μασχάλες της. Οι ίματζ
μέικερς κάνανε εξαιρετική δουλειά επάνω της κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ωστόσο κάτι
μου λέει ότι η κρεβατομουρμούρα της τον τελευταίο
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Aναρωτιέμαι πώς θα ήταν αν ζούσα
κάπου αλλού, αν δεν είχα πάρει κανένα
από τα πτυχία μου, αν δεν είχα μπει στο
κόμμα και αν δεν είχαν αποφασίσει τόσα
εκατομμύρια ψηφοφόροι ότι πρέπει να
μετακομίσω εδώ, την ώρα που, τέσσερεις
ορόφους κάτω από το γραφείο μου, ένας
τύπος ονόματι Καρλ, με μεταπτυχιακό στη
διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
και έξι πτυχία ξένων γλωσσών, κάνει την
μπουγάδα μου
καιρό πρέπει να παίζει πρώτο θέμα τους Ξεκούρδους
ακτιβιστές φορτηγατζήδες. Τι τα θες. Άβυσσος η ψυχή των
παντρεμένων ζευγαριών. Πού να ξέρω κι εγώ από αυτά...
Όπως δεν παρέλειψε να με προειδοποιήσει η μαμά μου
όταν άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική, κανένας
άντρας δεν θα βγάλει μια κοπέλα στην ηλικία μου
ραντεβού, αν αυτή έχει περισσότερη εξουσία από εκείνον
και έτσι όπως δείχνει το πράγμα, η μόνη μου πιθανότητα
για δείπνο και σινεμά στο άμεσο μέλλον είναι αν μου
στείλει μήνυμα στο facebook ο Θεός.

10:05

Είναι επίσημο, πια. Το σύνολο των κατοίκων του Λευκού
Οίκου είναι έρμαιο των συμπλεγμάτων του και κάθε ένας
από εμάς έφτασε μέχρι εδώ για να αποδείξει κάτι σε
κάποιον που βρίσκεται εκεί έξω. Πριν από πέντε λεπτά
η πόρτα του Οβάλ Γραφείου άνοιξε και ο Αντιπρόεδρος
έχωσε το κεφάλι του μέσα, με κοίταξε με τα πρησμένα
από την αϋπνία μάτια του και με ρώτησε αν ήθελα να
ρίξω μια ματιά στην τελική λίστα με τα θετικά και τα
αρνητικά της εισβολής στο Ξεκουρδιστάν. Την ακούμπησε
σιωπηλός πάνω στο γραφείο μου και έφυγε με τους ώμους
κατεβασμένους, σαν έφηβος που επιστρέφει στον πατέρα
του τα κλειδιά του κατεστραμμένου του κάμπριο ύστερα
από μια νύχτα κραιπάλης. Κοίταξα τη λίστα. Η στήλη με
τα θετικά ήταν τώρα μελαγχολικά κενή και αυτή με τα
αρνητικά αριθμούσε τριακόσια πενήντα επτά σημεία.

11;55

Υπερνίκησα τις φοβίες μου και κατέβηκα στο υπόγειο των
πλυντηρίων. Βρήκα τον Καρλ να σιδερώνει υπομονετικά
τα κιλοτάκια που είχα στείλει για πλύσιμο τη Δευτέρα,
φορώντας κοστούμι Ούγκο Μπος και μια κερασί γραβάτα
Μαρκ Τζέικομπς. Έγειρα στην κάσα της πόρτας, δίπλωσα
τα χέρια στο στήθος και τον ρώτησα τι είναι αυτό που
κάνει έναν νέο άντρα με μεταπτυχιακό και έξι πτυχία
ξένων γλωσσών να επιλέγει ως επάγγελμα την μπουγάδα
μιας γυναίκας. Με κοίταξε χαμογελαστός και είπε: «Με
όλο το σεβασμό, κυρία Πρόεδρε, από πάνω μου υπάρχουν
τέσσερεις ολόκληροι όροφοι και κάθε ένας από αυτούς
είναι γεμάτος με τα αφεντικά μου».

Etten

γράμματα συνεργατών
Αν αγαπάτε την ιχνηλασία στο διαδικτυακό
δάσος, ακολουθήστε την καλεσμένη της
στήλης μας: Η Etten (aka Ελένη Τζαβάρα)
ξέρει ότι κάτι την έχει πάρει στο κατόπι,
αλλά δεν φοβάται καθόλου, αντιθέτως,
αφήνει στο πέρασμά της υπέροχα ίχνη:
μελωδίες, χειροποίητες δημιουργίες με
σήμα τον άσπρο σκίουρο (www.envitekorre.
com), ζωγραφιές και μία υπέροχη φωνή που
στοιχειώνει το αυτί. Ποιά είναι; Τί ακριβώς
κάνει; Μπείτε στο δάσος και αρχίστε το
κυνήγι, η ιστορία αυτής της έμπνευσης
έχει πολύ περπάτημα και κάπου στο βάθος
του ορίζοντα, μέσα από κάποιο ξέφωτο,
διακρίνονται τα Βορεινά Φώτα. Η Etten,
σε αυτό το τεύχος κάνει στα ΕΚΒΑΤΑΝΑ
μια μεγάλη τιμή και γράφει ένα παραμύθι
βασισμένο σε στίχους από τον δίσκο της “I
Know You’re Behind me But I’m Not Scared”.
Την ευχαριστούμε και συνεχίζουμε την
ιχνηλασία.
Lucia
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Ι know you’re behind me
but Ι’m not scared

Φ

αντάστηκε ότι ήταν ένα τετράποδο πλάσμα και έτρεξε
τρομαγμένο στο δάσος κρατώντας στα χέρια του αυτό
που είναι ζεστό και χτυπάει μέσα στα στήθη του και που
κάποτε του υπενθύμιζε πως ένιωθε, πως αισθανόταν. Όχι σήμερα
όμως. Σήμερα είχε πάρει την απόφαση να το πάρει και να βρει
μια τρύπα να το κρύψει. Τα χέρια του χάθηκαν στο σκοτάδι της
τρύπας και τα επόμενα δευτερόλεπτα ήταν πάλι έξω στο φώς
άδεια. ΄Ηταν ένα πλάσμα ανάμεσα σε άλλα πλάσματα. Τα πιο
πολλά από αυτά είχαν κάτι στο στήθος τους που ήταν κρύο και
δεν χτυπούσε ποτέ για να τους υπενθυμίζει πως ένιωθαν, πως
αισθανόντουσαν. Έφυγε μακριά από την τρύπα για λίγες στιγμές,
λίγες ώρες, μέρες, δεν μπορούσε να πει, ο χρόνος δεν υπήρχε
πια αφού δεν ένιωθε, δεν αισθανόταν.
Το κενό ήταν εκεί. ΄Ηταν μεγάλο. ΄Ετρεξε μια μέρα πάλι στο
δάσος, με χέρια έτοιμα να ξαναπάρουν πίσω αυτό που κάποτε
είχαν κρύψει. Πλησιάζοντας την τρύπα, έκπληκτο αντίκρισε
όλα αυτά τα πλάσματα που είχαν κάτι στο στήθος τους και
ήταν κρύο να χορεύουν γύρω από την τρύπα φορώντας μάσκες.
Γιόρταζαν που τα είχαν καταφέρει. Έτσι πίστευαν. Το πλάσμα με
τα χέρια που ήταν έτοιμα να ξαναπάρουν πίσω αυτό που είχαν
κρύψει έτρεμε, φοβήθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Τα πόδια του γύρισαν
θέλοντας να τρέξουν μακριά, αλλά το κενό ήταν μεγάλο και τα
χέρια του αυτή τη φορά δεν θα έφευγαν άδεια. Σε λίγα λεπτά
το κενό δεν υπήρχε πια μέσα του και η τρύπα είχε αδειάσει. Ο
χορός σταμάτησε απότομα, μα το πλάσμα είχε ήδη φύγει. Η
πόρτα του δάσους είχε κλείσει και ο ουρανός έβρεχε καλές
σκέψεις που κυλούσαν στο μέτωπό του και καθάριζαν τις σκόνες
από το φόβο. Εκείνη τη στιγμή υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι
από ‘δώ και πέρα δεν θα φοβόταν να παλεύει αν χρειαστεί, ούτε
με τα αόρατα τέρατα, αλλά ούτε και με το χειρότερο τέρας
απ’ όλα... Ακούμπησε λοιπόν πέτρες που δεν είχε ακουμπήσει
ξανά, ανέπνευσε τον αέρα που είχε ταξιδέψει από τη διπλανή
γειτονιά και καμιά φορά σταματούσε και παρατηρούσε εκείνα τα
πουλιά που πάντα κάθονταν στον ευκάλυπτο. θα ορκιζόταν πως
καταλάβαινε ότι λένε κάθε μέρα τα σημαντικότερα πράγματα για
τη ζωή τους, τιτιβίζοντας φράσεις όπως «ήταν πολύ νόστιμα τα

ψιχουλάκια που βρήκαμε» και «ευτυχώς εχτές το βράδυ
βρήκαμε τα μεγάλα φύλλα που μας προστάτεψαν από τη
βροχή». Κάπως έτσι περνούσαν οι ήλιοι και τα φεγγάρια
από πάνω του, ώσπου ένα βράδυ είδε στον ύπνο του ενα
παράξενο όνειρο με κάτι μυρμήγκια που ακολουθούσαν
ένα χάρτη και μάζευαν σιγά σιγά κάτι… ΄Οταν ξύπνησε,
θυμήθηκε πόσο πολύ του άρεσαν οι χάρτες όταν ακόμα
ήταν ένα μικρό πλάσμα. Όλων των ειδών οι χάρτες!
‘Είχε δει πάρα πολλούς, χάρτες για πλοία, χάρτες για
μονοπάτια, αλλά δεν είχε καταφέρει ποτέ να βρει τον
πιο σπάνιο απ’ όλους… Είχε μάθει κάποτε ότι υπάρχει
ένας χάρτης που σε οδηγεί σε ένα άλλο μέρος. Δεν
ήξερε ποιο ήταν το άλλο μέρος. Κανείς δεν ήξερε και
μάλιστα έλεγαν ότι πολλοί τον έχουν βρει αλλά μετά
μαγεύονται τόσο πολύ από αυτόν ώστε ξεχνάνε να πουν



εκβάτανα

στους υπόλοιπους τι είναι επιτέλους αυτός ο χάρτης!
Άλλοι πάλι λένε ότι ο χάρτης είναι μεν μαγικός, αλλά σε
οδηγεί σε ένα άλλο μέρος που κρυφά ή φανερά ποθείς
εσύ ο ίδιος. Τα ερωτηματικά κουνούσαν την καμπύλη
τους μέσα στο κεφάλι του πλάσματος... Τί μπορεί να
ήταν αυτό το «άλλο μέρος»; ΄Ισως να ήταν το ίδιο
του το μυαλό, εκεί όπου, αν γινόταν ικανός κλέφτης,
θα μπορούσε να κλέψει ένα από τα όνειρά του και να
το έκανε αληθινό. ΄Ισως πάλι αυτό το άλλο μέρος να
ήταν κάποιο βουνό που ενδεχομένως έχει δημιουργηθεί
μέσα του. Θα μπορούσε να σκαρφαλώσει εκεί, να γίνει
χαρταετός και να ταξιδέψει με τον αέρα. Όπου και
αν οδηγούσε αυτός ο χάρτης θα τον έβρισκε σίγουρα,
ότι και αν γινόταν, και δεν θα φοβόταν να παλέψει με
κανένα αόρατο τέρας ούτε και με το χειρότερο απ’ όλα,
αυτό που τρέφεται με τις ελπίδες σου. Πρώτα χόρευαν
μέρες, μετά χόρευαν νύχτες και το πλάσμα σκεφτόταν
πού μπορεί να οδηγεί ο χάρτης που έψαχνε. Εποχές
άλλαζαν κοστούμια, … «πού να οδηγεί λοιπόν»; Τα
πουλιά συνέχιζαν να συζητούν το ένα δίπλα στο άλλο,
μαζί κάτω από τα φύλλα, μαζί πάνω στα κλαριά. Και αν
τελικά οδηγούσε απλώς στο άλλο μέρος της αγάπης;
Πώς θα ήταν αν πέρναγε στο άλλο μέρος της αγάπης; Σ’
αυτό το μέρος που πραγματικά ενώνεσαι με το πρόσωπο
απέναντι σου, το αληθινό πρόσωπο απέναντι σου και όχι
αυτό που κατοικεί στον καθρέφτη σου μόλις τον κοιτάς.
Το κατάλαβε ένα ανοιξιάτικο απόγευμα ότι είχε διαβεί
εύκολα την πόρτα που οδηγούσε σ’ εκείνο το μέρος. Τα
πουλιά από τον ευκάλυπτο είχαν βρεθεί πάνω σε μια
λεμονιά. Ένας καναπές μπροστά από έναν τσιμεντένιο
τοίχο, κάτι κάδρα με ζωγραφιές, μουσική που δεν άκουγε
καθόλου κι ας ήταν δυνατά, γιατί το μόνο που ήθελε
το πλάσμα ήταν να γεμίζουν τ’’ αυτιά του με αυτή τη
μέχρι τότε ξένη φωνή, γιατί το μόνο που ήθελε ήταν
να βρει εκείνη την μέχρι τότε ξένη αναπνοή και να την
κάνει δική του, να την αφήσει να περιπλανηθεί μέσα
στο σώμα του. ΄Ηταν τελικά τόσο εύκολο να βρει πού
οδηγεί ο χάρτης που αόρατα καθόταν τόσα χρόνια στις
τσέπες του. Ξαφνικά νιώθει αυτό το κλισέ που λένε
«περπατάω στα σύννεφα». Δικαιολογείται λέγοντας
ότι δεν φταίει, τα σύννεφα κρύφτηκαν κάτω από τα
πόδια του και το ταξιδεύουν χωρίς να το σκέφτεται.
Τώρα το σύμπαν ολόκληρο είναι σαν να αιμορραγεί με
κόκκινο κρασί και όλοι πάνω του μεθάνε ξανά και ξανά…
Τα όνειρα που ήταν γεμάτα με κόκκινες κορδέλες, με
μέρες, ώρες και έναν κόσμο, τον κόσμο απέναντι του,
γίνονται τώρα η αλήθεια του. Η αλήθεια αυτή έχει ένα
μόνο σχήμα και φωτίζεται από το βόρειο σέλλας. Δυο
πλάσματα χορεύουν… αργά… σε αργή κίνηση…. την πιο
αργή… Ξαφνικά, τα σύννεφα που ήταν κάτω από τα πόδια
τους ανεβαίνουν, τα τυλίγουν, δημιουργούν τα πιο
παράξενα σχήματα και τα ντύνουν. Το ένα πλάσμα λέει
στο άλλο: «το ρυθμικό χτύπημα που κρύβεται στο στήθος
μου, το ρυθμικό χτύπημα που κρύβεται στο στήθος σου.
Μαζί. Υπόσχομαι να μην εγκαταλείψω το όνειρο που έγινε
αλήθεια, υπόσχομαι να μην φορέσω καμία μάσκα». Τώρα
μπορώ να ξυπνήσω, θα είσαι ακόμα εκεί.

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: Ρε συ Δρ Νταρκ, λύσε μου μια απορία. Πώς
γίνεται και πριν τις αναταραχές στη Λιβύη κανείς δεν είχε
πρόβλημα με τον Καντάφι; Το αντίθετο μάλιστα: Γάλοι, Ιταλοί,
Άγγλοι, ακόμα και οι Αμερικάνοι –για να μην πούμε για τον
δικό μας που ήταν και κολλητός του– τον επισκέπτονταν στο
αντίσκηνό του, έπιναν τσάι και έκαναν συμφωνίες μαζί του.
Οι γιοι του γίνονταν διδάκτορες στα καλύτερα πανεπιστήμια
της Ευρώπης και έπαιζαν μπάλα σε όποια ευρωπαϊκή ομάδα
ήθελαν. Τότε δεν υπέφερε ο λιβυκός λαός; Μόλις ξεσηκώθηκε
τον θυμήθηκαν και αποφάσισαν όλοι ότι ο Καντάφι είναι
αιμοσταγής δικτάτορας; Μήπως κρύβεται κάτι πίσω απ’ όλα
αυτά; Κι αφού οι απανταχού ηγέτες σκέφτονται τις λαϊκές
αντιδράσεις, τότε γιατί ακολουθούν τις δικές του πρακτικές
στις προηγμένες χώρες και οδηγούν κι αυτοί τον λαό τους στη
φτώχεια, με κίνδυνο να ξεσηκωθεί;
Γιώργος Νεοφώτιστος
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dr. Νταρκ

συνήθεις
ερωτήσεις
αναγνωστών

Δρ. Νταρκ: Έχεις δίκιο, μικρέ μου ψευτοσκεπτικιστή,
ότι κάτι κρύβεται πίσω απ’ όλα αυτά: είναι ένα μαύρο
υγρό που το λένε πετρέλαιο. Το έχεις ακουστά; Για να
λύσω όλες σου τις απορίες, θα έπρεπε να σου κάνω
εντατικά σεμινάρια πολιτικής για τουλάχιστον δέκα
χρόνια. Έχεις δει κάτι οικογενειακά δράματα σε κάτι
χωριά, που ο πατέρας κακοποιεί όλη του την οικογένεια
για χρόνια και κανείς δεν παίρνει είδηση; Αντίθετα,
όλοι θεωρούν τον πατέρα καλό οικογενειάρχη, γιατί
είναι γλυκομίλητος με όλους και δεν αφήνει χρέη.
Μόνο όταν η αστυνομία βρίσκει την κακοποιημένη
κόρη στο υπόγειο αλυσοδεμένη και το θέμα βγαίνει
στην τηλεόραση, μόνο τότε όλοι λένε πόσο δύστροπος
άνθρωπος ήταν αυτός και ότι κάτι υποψιάζονταν.
Στην πραγματικότητα, όλοι ήξεραν τι γίνεται, αλλά
«δεν τους έπεφτε λόγος». Αυτό ονομάζεται κοινωνική
υποκρισία και το άλλο για το οποίο εσύ απορείς
ονομάζεται πολιτική υποκρισία του καπιταλισμού.
Εδώ τελειώνει το πρώτο μάθημα και σου το προσφέρω
δωρεάν. Αν ξαναστείλεις ερώτηση στο περιοδικό, θα
πρέπει να συνοδεύεται και με την αμοιβή μου για το
υπόλοιπο σεμινάριο.
.................................................................................

Αναγνώστης: Παλιόφιλε Δρ Νταρκ, θέλω να σου θυμίσω
την εποχή που τα πίναμε μαζί στη Μύκονο –τότε
ντε, που σου έδωσα 8.000 ευρώ φιλοδώρημα όταν
δούλευες σ’ εκείνο το εστιατόριο που περιδρόμιαζα
κάθε μέρα– και να σου ζητήσω μια χάρη. Να πεις
στους δημοσιογράφους της χώρας σου να μην
ασχολούνται με τον πατέρα μου, γιατί θα αποκαλύψω
και τα φιλοδωρήματα που έδωσα σ’ αυτούς και στους
πολιτικούς που υποστηρίζουν. Ξέχασαν τις εποχές
που όλοι τους συνωστίζονταν δίπλα μου στα μπαρ
της Μυκόνου για να τους κεράσω σφηνάκια; Τι έπαθαν
τώρα και λένε τον πατέρα μου αιμοσταγή δικτάτορα
και αμφισβητούν ότι αυτοί οι αλήτες που βγήκαν στους
δρόμους με τα όπλα είναι υποκινούμενοι; Άλλωστε τα
ίδια λέει και ο σύντροφος Πάγκαλος και κανείς δεν τον
αμφισβητεί. Να πεις επίσης στον Γιωργάκη –κατάλαβες
ποιον εννοώ– να ξεχάσει τις επενδύσεις που του
υποσχεθήκαμε και αυτά που του χρωστάμε και να μην
ξανάρθει στη χώρα μου, γιατί ο μπαμπάς είναι πολύ
θυμωμένος μαζί του.
Ο παλιόφιλός σου από τη Μύκονο, Σαΐφ

Δρ. Νταρκ: Θέλω κι εγώ να σου θυμίσω, βασιλόπουλο
της πλάκας, ότι δεν τα πίναμε μαζί. Εσύ διασκέδαζες
κι εγώ έκανα τον κλόουν μέχρι το πρωί για να σου τα
παίρνω. Ας όψεται η ανάγκη να ταΐσω τις γυναίκες και
τα παιδιά μου. Τώρα έχω σταθερή δουλειά και δεν σ’
έχω ανάγκη. Το ότι σου έδωσα τη διεύθυνσή μου, δεν
σημαίνει ότι μπορείς να μου ζητάς και χάρες. Σε κάθε
τουρίστα που μας τα ακουμπάει δίνουμε τη διεύθυνσή
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μας και του λέμε ότι είναι ευπρόσδεκτος και άλλες
μαλακίες. Άλλωστε δεν μπορώ να σου κάνω τη χάρη που
μου ζητάς, γιατί οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί μας,
τώρα που είναι σίγουροι ότι δεν θα τους ξανακεράσεις
σφηνάκια, θα ξεσαλώσουν ακόμη περισσότερο. Επίσης
να είσαι σίγουρος ότι ο Γιωργάκης έχει ξεχάσει και τις
επενδύσεις και τα χρωστούμενα, αλλά στη χώρα σου θα
ξανάρθει· έχει πολλές γνωριμίες εκεί. Το καλύτερο που
έχετε να κάνετε κι εσύ κι ο πατέρας σου είναι να την
κάνετε με ελαφρά από τη χώρα σας και να αφήσετε την
καρέκλα στον επόμενο αιμοσταγή δικτάτορα που θα έρθει
να αρμέξει την παχιά σας αγελάδα. Όσο για τον Πάγκαλο,
μην αυταπατάσαι. Ούτε αυτός μπορεί να κυκλοφορήσει στο
δρόμο. Άσε που έχει αρχίσει και την κλασική δίαιτα με το
γιαουρτάκι…
...................................................................................

Αναγνώστης: Δηλαδή, ρε Δρ Νταρκ, εγώ πρέπει τώρα να
χαρώ με τις επιτυχίες του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες;
Είμαι 50 χρονών και στην εταιρεία που εργάζομαι εδώ
και 20 χρόνια έχω υπογράψει εκείνο το χαρτί που λέει
ότι θα με απολύσουν σε 6 μήνες με τη μισή αποζημίωση.
Επειδή έχω ένα δυάρι στο Περιστέρι, δεν θα πάρω ούτε
ταμείο ανεργίας. Η γυναίκα μου δεν δουλεύει εδώ και
ένα χρόνο. Το σχολείο του παιδιού μου κλείνει και από
το Σεπτέμβριο πρέπει να το πηγαίνω κάθε πρωί στο άλλο
σχολείο, τέσσερα χιλιόμετρα μακριά απ’ το σπίτι μας.
Οι γονείς μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν γιατί τους
κουτσούρεψαν τη σύνταξη και τελευταία πληρώνουν
μόνοι τους τα φάρμακα που χρειάζονται. Βλέπω όμως
ότι, ενώ για μένα τα πράγματα πάνε όλο και χειρότερα,
η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Αλήθεια, αυτή η επιμήκυνση, η
μείωση του επιτοκίου και η επαναγορά ομολόγων, πώς θα
μας βοηθήσουν να κερδίσουμε κάτι από τα χαμένα;
Τάκης Απελπισίδης

Δρ. Νταρκ: Καταρχήν, μικρό μου απολιτικό πόπολο της
μπανανίας μας, θα πρέπει να σου πω ότι οι πανηγυρισμοί
της κυβέρνησης δεν είναι επειδή εσύ κερδίζεις κάτι, αλλά
επειδή χάνεις περισσότερο και, αντί να τους πάρεις με
τις πέτρες, κάθεσαι και κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις. Σε
διαβεβαιώνω ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να σου τα
πάρουν όλα, ακόμη και το δυάρι στο Περιστέρι, αφού
ξεκινάνε με το σκεπτικό πως ό,τι έχεις πρέπει να πάει για
το καλό της πατρίδας. Πρόσεχε, το καλό της πατρίδας,
όχι το δικό σου. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσεις ποια είναι η
πατρίδα. Είναι όλοι αυτοί που, μετά την πλήρη εξαθλίωσή
σου, θα σε πάρουν στη δούλεψή τους για ένα ξεροκόμματο,
θα πάρουν τη γυναίκα σου να καθαρίζει τις σκάλες της
βίλας τους και θα εκπαιδεύσουν το παιδί σου έτσι ώστε να
συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η «ανάπτυξή» τους. Με λίγα
λόγια, είναι τα αφεντικά αυτών που τώρα πανηγυρίζουν.
Το ‘πιασες το υπονοούμενο; Τώρα πήγαινε για ύπνο και σου
υπόσχομαι ότι αύριο όλα θα είναι… χειρότερα.
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Σπύρος Παπαδόπουλος

Πεθαίνοντας
τακτοποιημένος
Αντίθετα απ’ αυτό που υποτίθεται ότι επι
θυμούν, τα ατελείωτα

σήριαλ με τους

παθιασμένους πρωταγωνιστές και τις ερωτικές
ιστορίες, μιλάνε για πολλά ζητήματα, όχι
όμως για τον έρωτα. Κάτι ανάλογο δηλαδή με
αυτό που συμβαίνει με τις εκπομπές για τη
μαγειρική, που δεν μιλάνε για το φαγητό ή το
κοινό τραπέζι, αλλά για το πώς μπορείς να
ποζάρεις βαμμένος, πάνω από μια κατσαρόλα
που αχνίζει. Το φαγητό θέλει χρόνο, οι εκπομπές
όμως μετράνε πάντα γρήγορα και αντίστροφα.
Οι τηλεοπτικοί έρωτες, σε αντιστοιχία με τα
τηλεοπτικά φαγητά, δεν έχουν γεύση ή μυρωδιά.
Στην οθόνη, όπως και στη ζωή, η λέξη, πάνω
στην οποία σκοντάφτουν τα λευκά χαμόγελα
των ζευγαριών, καθώς ποζάρουν με τα κεφάλια
γυρτά στο facebook, είναι η τακτοποίηση.
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Ο

Μπαρτ έγραφε κάποτε ότι ο ερωτικός λόγος
χαρακτηρίζεται από ακραία μοναξιά, ότι, παρ’
όλο που υποτίθεται ότι τον μιλούν χιλιάδες
άνθρωποι, αυτός έχει εγκαταλειφθεί και υποτιμηθεί. Ο
Μπαρτ διαπίστωνε αυτόν τον αποκλεισμό στα τέλη της
δεκαετίας του 1970. Ένα απόγευμα του Δεκέμβρη του 2010
τραβάω απ’ τα μαλλιά το συλλογισμό του και ξαφνικά μου
φαίνεται βέβαιο ότι σήμερα αυτό που χαρακτηρίζεται από
μια ακραία μοναξιά είναι ο ίδιος ο έρωτας. Ο λόγος του
μιλιέται, γίνεται φωτογραφία και βιντεάκι, διαφημίζεται
σε περιτυλίγματα σοκολάτας, κοσμεί μεταφορικούς και
κυριολεκτικούς τοίχους.
Ο ίδιος όμως λείπει. Ο σπόρος επί χρόνια αδυνατούσε να
πιάσει, αφού το χώμα ήταν ακατάλληλο. Ο κυνισμός που
κατέκλεισε τις μέρες μας, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
κατέστησε τον έρωτα μια μεγάλη αφήγηση, μια ανάμνηση
που κάπου, κάποτε, παίχτηκε μπροστά στα μάτια μας. Σε
ένα θερινό σινεμά, στο διπλανό κουπέ ενός βαγονιού ή
στην είσοδο της παρακάτω πολυκατοικίας.
Έτσι, κάθε φορά που ένα κορίτσι έλαμπε διηγούμενο
την ιστορία του συντρόφου της, υποπτευόμαστε πως η
συζήτηση θα κατέληγε στην αναζήτηση του κατάλληλου
τραγουδιού που θα συνόδευε την είσοδό του στο κτήμα
του γαμήλιου γλεντιού. Δυστυχώς, στις περισσότερες
περιπτώσεις η πραγματικότητα μας δικαίωνε εμφανιζόμενη
με τη μορφή ενός επαγγελματία φωτογράφου που
τοποθετούσε το ζευγάρι με τον πλέον αφύσικο τρόπο.
Χαμογελάστε, αγκαλιαστείτε, αγαπηθείτε. Μηδέν στα
τρία. Και ο φωτογράφος επέμενε. Πάντως, και για να είμαι
δίκαιος, το πρόβλημα δεν ήταν αυτός, αλλά το ζευγάρι
που, παγωμένο, αποδεχόταν τη γελοιότητα και στηνόταν
σε ένα σκηνικό από γκαζόν και ροζ μπαλόνια, για να μείνει
στο άλμπουμ, στο δίκτυο και την ιστορία. Η ευτυχία,
ως γνωστόν, πρέπει να αποδεικνύεται με φωτογραφικά

Ο έρωτας είναι εξ ορισμού μια
παρέκκλιση, μια πράξη που δε θα
μπορούσε ποτέ να βρει μαθηματική
λύση ή ταιριαστή απάντηση. “Love
is a cosmic imbalance. Love is evil”.
Καμιά καλοζυγισμένη παράθεση
επιχειρημάτων δεν θα αποφανθεί
υπέρ του

ενσταντανέ, ώστε να μπορείς ανά πάσα στιγμή να την
επικαλεστείς και να την ανακαλέσεις.
Δεν είναι δύσκολο να υποψιαστούμε ότι όλα είχαν
χαθεί τη στιγμή που εισέβαλε στις προτάσεις μας η
λέξη κατάλληλος. Αν μιλάμε για έρωτα, δεν υπάρχει
κατάλληλο τραγούδι, όπως δεν υπάρχει κατάλληλος
σύντροφος ή κατάλληλο αντικείμενο του πόθου.
Ο έρωτας είναι εξ ορισμού μια παρέκκλιση, μια
πράξη που δε θα μπορούσε ποτέ να βρει μαθηματική
λύση ή ταιριαστή απάντηση. “Love is a cosmic
imbalance. Love is evil”. Καμιά καλοζυγισμένη
παράθεση επιχειρημάτων δεν θα αποφανθεί υπέρ του.
Άλλωστε, κανείς δε χάνει το μυαλό του επιλέγοντας
ψύχραιμα και συνειδητά. Αντιθέτως, η σκέψη και
ο προβληματισμός στα συναισθηματικά ζητήματα
ρέπει προς την τακτοποίηση και την αναζήτηση του
καταλληλότερου. Τα γκάλοπ, υπενθυμίζω, έδειχναν
για καιρό ως καταλληλότερους κατά σειρά και με
μεγάλη διαφορά τους Σημίτη και Καραμανλή. Οπότε;
Μακριά απ’ τους καταλληλότερους πάση θυσία.
		

*

*

*

Ζήσαμε για καιρό στην κόλαση του κομφορμισμού και
του lifestyle. Δύσκολα χρόνια για έρωτες. Σημερινή
βουλευτίνα του Πασόκ είπε πριν από καμιά δεκαριά
χρόνια σε μια φίλη σχετικά με τον νεαρό με τον
οποίο μοιραζόταν το κρεβάτι και τις νύχτες της
εκείνο τον καιρό: «εντάξει καλός είναι, μα τι μπορεί
να σου προσφέρει; Δεν είναι ο κατάλληλος για σένα»
(σ.σ. ήταν ηλεκτρολόγος/ υδραυλικός/ μηχανικός
αυτοκινήτων/ πλακάς, διαλέγεις και παίρνεις). Η
συμπαθής κυρία, που σήμερα ξημεροβραδιάζεται στα
βουλευτικά έδρανα, είχε μπερδέψει τον έρωτα με την
τακτοποίηση, όπως τώρα συγχέει την τυφλή ψήφιση
των επιβαλλόμενων νομοσχεδίων με την πολιτική.
Έτσι, το ερώτημα «τι θα σου προσφέρει ο άλλος;»
μας καταδίωκε, ενώ η απάντηση είναι αυτονόητη.
«Μα τι θα τρώμε;» με ρώτησε κάποτε γνωστή, που
έψαχνε συμβουλές και άλλοθι. Να φάτε αγάπη. «Ναι
καλά, να φας εσύ αγάπη και μετά τα λέμε» μου
ανταπάντησε. «Φυσικά και θα φάω» μουρμούρισα.
Ήταν αναπόφευκτη λοιπόν η διαρκής αναζήτηση του
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κατάλληλου που θα προσέφερε status, σταθερότητα και
μελλοντικές διακοπές με ρεζερβέ ξαπλώστρες. Όταν τον
έβρισκαν δήλωναν ερωτευμένες. Κακώς, γιατί ήταν απλά
τακτοποιημένες. Δεν είναι και λίγο, δεν είναι όμως και
πολύ.
Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αν ο
έρωτας είναι κάτι, αυτό είναι το εντελώς αντίθετο της
τακτοποίησης. Είναι ο συνδυασμός εκατομμυρίων λόγων
που οδηγούν στην πλήρη απορρύθμιση. Είναι η τομή που
σκίζει την πραγματικότητα.
		

*

)

*

Παράδειγμα απ’ τα κόκαλα βγαλμένο: Η Τσέχα που σέρβιρε
στην Κω. Μια ωραία γυναίκα για την οποία συζητούσαμε
ξεσπώντας τη φανταρίλα μας. Σε μια σύντομη έξοδο, με
υπηρεσιακό σημείωμα, εντελώς ξαφνικά μιλάμε. Ρωτάει τι
διαβάζω και είμαι τόσο απασχολημένος. “Details about
the end of the world by Eugenios Aranitsis”, απαντάω.
Άντε να εξηγήσεις, με τα φτωχά αγγλικά και τα άθλια
κοντοκουρεμένα μαλλιά σου, τι γράφει ο Ευγένιος.
Προσπαθώ. Απ’ την καρέκλα έξω, φτάνω στο σκαμπό
του μπαρ. Μπερδεύω τα αγγλικά με την τεκίλα και τους
ήρωες του Ευγένιου με δύο πραγματικούς ανθρώπους
που συζητάνε εδώ και τώρα. Ο χρόνος όμως τελειώνει.
Γυρίζω στο στρατόπεδο τρεκλίζοντας, και εντωμεταξύ
της έχω υποσχεθεί ότι σε μισή ώρα θα επιστρέψω (ιδού
μία ένδειξη του άθλιου ερωτευμένου: θα σου υποσχεθεί
αυτά ακριβώς που δεν γίνονται). Φυσικά, όσο κι αν εξηγώ
στον επόπτη (ή όπως αλλιώς λέγαμε τον υπεύθυνο του
στρατοπέδου), με όλη την επισημότητα που με διακρίνει,
έτοιμος πια για την πρόταση γάμου, ότι πρέπει να
ξαναβγώ έξω, είναι δηλαδή απόλυτη ανάγκη, ζήτημα ζωής
και θανάτου, ακούω «όχι», «σύνελθε», «πας γυρεύοντας
τώρα». Κι είναι η πρώτη φορά που αιτούμαι κάτι, αφού
πέρασα το στρατό προσπαθώντας να ανοίγω το στόμα
μου μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. «Όχι» λοιπόν.
Είμαι εξαθλιωμένος, ταπεινωμένος, ανίκανος να αρθρώσω
λέξη. Παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο, ποιος ξέρει τι ψάχνω
να πω. Λέω χριστοπαναγίες, μπορεί και να μην παίρνω
κανονικές ανάσες, και το μόνο άλλο που ακούγεται που
και που είναι «δεν αντέχω, μαλάκα». Όποιος με βλέπει
θα έπρεπε κανονικά να πεθαίνει απ’ τα γέλια, αλλά
μάλλον καταλαβαίνουν όλοι ότι η κατάσταση είναι
οριακή. Κλωτσάω τοίχους λες και θα σκάψω το τούνελ της
μεγάλης απόδρασης με το κουτουπιέ μου. Κι εκεί ακριβώς,
έξω απ’ την πολύπαθη τουαλέτα, μου σκάει στο μυαλό. Αν
κάνω σκοπιά τώρα, αν έχω όπλο τώρα, αν έχω σφαίρες.
Ονειρεύομαι μια πυροβολημένη έξοδο με άγνωστο αριθμό
θυμάτων. Είμαι μια εικόνα στην αμερικάνικη τηλεόραση.
Θα ψάχνουν τα mail μου να βρουν σημάδια απομόνωσης,
τρέλας, ανισορροπίας. Ονειρεύομαι ότι μια σκανδάλη θα
με φτάσει σ’ εκείνη.
Η μελοδραματική συμπεριφορά μου ξεπερνάει και τα
όρια του ανέκδοτου. Ποιά σκανδάλη; Η τελευταία
σύγκρουση στην οποία συμμετείχα πρέπει να σημειώθηκε
στη δευτέρα δημοτικού. Μιάμιση ώρα με αυτή τη
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Aυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι
αν ο έρωτας είναι κάτι, αυτό είναι το
εντελώς αντίθετο της τακτοποίησης.
Είναι ο συνδυασμός εκατομμυρίων
λόγων που οδηγούν στην πλήρη
απορρύθμιση. Είναι η τομή που σκίζει
την πραγματικότητα

γυναίκα, όμως, ήταν αρκετή για να με μετατρέψει
σε ένα ανεξέλεγκτο, ανοικονόμητο και στα όρια της
παραφροσύνης, μαλάκα. Κακά τα ψέματα, ο έρωτας είναι
ικανός να πατήσει τη σκανδάλη. Τέλος Παραδείγματος.
		

)

*

)

Αφήνοντας –πιθανώς– πίσω μας την εποχή της σούπας
και της αφελούς αδράνειας, φτάνουμε από εκατό
δρόμους στην οδό Ναβαρίνου και στο σύνθημα που
κοσμεί την υπόγεια τουαλέτα του καφενείου: «κι αν σου
τύχει έρωτας; Σηκώνεις τα βρακιά το πρωί και φεύγεις
τρέχοντας;». Ή στη φράση που ξεστόμισε κάποιος
και μπορείς να τη βρεις σ’ ένα απ’ τα ομορφότερα
κείμενα του σύμπαντος: «ο έρωτας αξίζει μόνο σε
προεπαναστατική περίοδο».
Άλλωστε, τώρα που μας τελειώνουν, αναγκαστικά, οι
κάθε λογής τακτοποιήσεις, ο εαυτός αλληθωρίζει προς
ξεχασμένες ιδέες. Το να πέφτεις στη φωτιά ανεξέλεγκτος
και ετοιμόρροπος, ήταν μέχρι πρόσφατα γραφικό, αφού
δεν ήταν αρκετά μπλαζέ και cool. Τώρα όμως δεν έχει
άλλο δρόμο. Περπάτα πάνω στο χαμό ή περίμενε το
επόμενο reality να σε στείλει βαρύ και ασήκωτο για ύπνο.
Κάπως έτσι, και επιχειρώντας μια βουτιά στην
αγαπημένη μας υπερβολή, εξηγούνται κυρίως, κατά τη
γνώμη μου, κάποιες γνωριμίες, σαν ηλεκτρικό ρεύμα,
που πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.
Ο κόσμος που είχε συνηθίσει να ξημερώνει και να
βραδιάζει συντροφιά με το μόνιμο και άρρωστο φως
της τηλεόρασης, ένιωσε τον ήχο της μετατόπισης στην
σπονδυλική στήλη. Εδώ και δύο χρόνια ένα μέρος του
πλήθους άκουσε ένα δυνατό κρακ.
Το κρακ της μετατόπισης εξηγούσε μια σειρά από
πράγματα που οι παλιότεροι ήξεραν ήδη, αλλά είχαν
ξεχάσει να εξηγήσουν στους νεότερους. Τα βλέμματα
που ανταλλάσσονται ένα τυχαίο Σάββατο βράδυ σ’ ένα
καλοντυμένα ατημέλητο και εναλλακτικό μπαρ, δεν
συγκρίνονται με τις ματιές που ρίχνουν όσοι θέλουν
να είναι συνένοχοι εδώ και τώρα. Οι άγνωστοι ξαφνικά
αντιλήφθηκαν ότι κουβαλάνε την ίδια αγωνία. Και τώρα,
«όποιος ποτέ του δεν αγάπησε θ’ αγαπήσει, στο Φως».
Και τώρα, θα φάμε όλοι έρωτα. Αν όχι, αν ούτε τώρα,
καλύτερα ας σβήσουμε, παρέα με το ημίφως στο σαλόνι.
Χορτάτοι και τακτοποιημένοι, συζητώντας για τις ζωές
των ημιδιάσημων άλλων.

χαρτί
ήχος
μπάλα

KINO MONTAG

Lost in translation
Σενάριο, σκηνοθεσία: Σοφία Κόπολα
Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Μάρεϊ, Σκάρλετ Γιόχανσον
Παραγωγή: 2003

Α
Μία φορά κάθε δύο μήνες, το σινεμά στα ΕΚΒΑΤΑΝΑ
είναι δωρεάν. Η Lucia παρακολουθεί για εσάς
μια ταινία του παγκόσμιου κινηματογράφου και
αναμεταδίδει, σε απόλυτη και αλογόκριτη σειρά
εμφανίσεως, τις πιο ενδόμυχες συνειρμικές
σκέψεις που τις γεννά η μεγάλη οθόνη.

ποφασισμένη να αποδώσω κάποιου είδους
φόρο τιμής στον συμπαθέστατο και
καταταλαιπωρημένο, μετά τα τελευταία
γεγονότα, Ιαπωνικό λαό, και, μην έχοντας άλλο
τρόπο να το κάνω, κάθισα να ξαναδώ το Lost in
Translation, σκοπεύοντας, επιπλέον, αυτή τη φορά να
το καταλάβω.
Ο Μπιλ Μάρεϊ φτάνει στο Τόκυο σε ένα ταξί και τρίβει
τα μάτια του εξαντλημένος από το τζετ λαγκ. Βλέπει
μια αφίσα με τη φάτσα του στο δρόμο. Μάλιστα, τώρα
θυμήθηκα, είναι διάσημος ηθοποιός.
“Short and sweet. Very Japanese“. Να μια πρώτη
πληροφορία για τους Ιάπωνες.
Η πρώτη σκηνή στο μπαρ: Πώς στο διάολο κατάφερε
να γίνει σέξι, ξαφνικά; Είναι γέρος και άσχημος. Ίσως
φταίει το βλέμμα του, αυτό το «τα έχω ζήσει όλα,
με έχουν κουράσει όλα, ίσως αν γυρνούσα πίσω στα
βασικά ερεθίσματα να έβρισκα την άκρη».
Μιλώντας για βασικά ερεθίσματα: Η Σκάρλετ Γιόχανσον
με πιτζάμα–σορτσάκι αγρυπνά πάνω στο περβάζι του
παραθύρου της.
Πού τον ξέρω αυτόν που κάνει τον φίλο της; Ωχ ναι,
είναι ο ημικαθυστερημένος αδελφός της Φίμπι από τα
Φιλαράκια. Τς, τς, τς.
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Μπιλ Μάρεϊ, ξανά. Πιτζάμες, πρωινό φως,
εκβάτανα

Lucia

αναμαλλιασμένο ημικαραφλό κρανίο. Ο πιο γρήγορος
τρόπος να ξαναγίνει ο ώριμος σέξι άντρας γέρος και
άσχημος.
Πρώτη επαφή στο ασανσέρ. Αυτός είναι πιο ψηλός από
όλους, αυτή πιο κοντή κι απ’ τις Γιαπωνέζες.
Οι Ιάπωνες μιλάνε πολύ αλλά κάτι μου λέει ότι
πληρώνουν τους μεταφραστές τους με τη λέξη.
Ωραία. Ανακάλυψα τι με αναστατώνει πάνω στον
Μπ. Μ. Κάθε φορά που δείχνει να πλήττει, τον θέλω.
Όταν πάλι γυρνάει ανφάς και βλέπω το προγούλι του,
ξενερώνω. Να πάρει.
Η Σκάρλετ Γίοχανσον μοιάζει να είναι δώδεκα.
Συγγνώμη, είναι στ’ αλήθεια παντρεμένη με τον τύπο;
Αφού είναι δώδεκα! Να την που κλαίει. Επόμενο ήταν.
Η σκηνή με την πόρνη επιβεβαιώνει την αρχική μου
υπόθεση. Ο Μπιλ Μάρεϊ έχει βαρεθεί να είναι αυτό
που είναι και να κάνει αυτά που κάνει. Μυρίζομαι
κλισεδάκι midlife crisis.
Σκάρλετ, βιάστηκες να παντρευτείς και αυτός ο
άντρας είναι άθλιος!!!
Η πρώτη συνάντηση: Η διαφορά ηλικίας δεν είναι απλά
δεδομένο, είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι δύο
συνομιλητές για να περάσουν ο ένας στον άλλο τα
πρώτα μηνύματα. Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλάει τα 25
άψογα και ο Μπιλ Μάρεϊ χειρίζεται τα 50 με εξαιρετική
άνεση. Τίποτα δεν χάνεται σε αυτή τη μετάφραση.
Αν δεν υπήρχε η διαφορά ηλικίας δεν θα υπήρχε η
ιστορία με την έννοια που η Κόπολα αποφάσισε να την
διηγηθεί. Αυτό το ζευγάρι υπό διαφορετικές συνθήκες
θα ήταν αδιάφορο. Η Σκ. Γ. ουρλιάζει σιωπηλά «τι θα
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κάνω με το χρόνο που έχω μπροστά μου;» και ο Μπ.
Μ. εκπέμπει ΣΟΣ «θα είμαι νεκρός πριν την επόμενη
επέτειο γάμου». Τώρα θα αρχίσουν να παρηγορούν ο
ένας τον άλλο. Oh, boy.
Αϋπνίες, λένε, έχουν κι οι δύο. Χα!
Ο άντρας της Σκάρλετ την αγαπάει, λέει. Φυσικά και
την αγαπάει, αφού φεύγει. Έλα εδώ να σε φιλήσω,
σε αγαπάω που φεύγω, που με αφήνεις να φύγω
χωρίς σκηνές, γιατί πάω να κάνω δουλειά κι εσύ δεν
κάνει να έρθεις μαζί μου, θα κάτσεις ήσυχη πίσω
να παρηγοριέσαι με το σ’ αγαπώ μου. Ωστόσο, δεν
ανησυχώ για την Σκάρλετ. Είμαι ήδη σίγουρη ότι κι
αυτή τον αγαπάει μόνο και μόνο επειδή φεύγει.
Η γυναίκα του Μπ. Μ. του στέλνει με κούριερ δείγματα
μοκέτας στο Τόκυο. Προφανώς ανήκει σε αυτό το
είδος συζύγου που θαυμάζω ιδιαιτέρως: εκείνο με τις
μπερδεμένες προτεραιότητες. Κυρία μου, ενοχλείτε
το ρου της ιστορίας και ξοδεύετε πολύ περισσότερα
χρήματα από όσα αξίζετε.
Να και το μυστικό της έλξης ανάμεσα στους δύο:
εκείνη γελάει σαν παιδάκι κι εκείνος κάνει χαζά
αστεία, όμως και μόνη η προσπάθεια που καταβάλει
είναι σέξι. Αυτή σχολιάζει το ύψος του, εκείνος
μόλις την αποκάλεσε «too small». Δεν θέλει και πολλά
περισσότερα για να γραφτεί ιστορία, ακόμα κι αν δεν
κρατήσει παραπάνω από μιάμιση ώρα ή έξι μήνες.
Στο μεταξύ, back home, τα παιδιά διαβάζουν για το
αυριανό τεστ άλγεβρας.
Όργιο στο Ιαπωνικό υπόγειο. Ακούγονται οι
καταπληκτικοί Phoenix. Κάποια χρόνια πριν, πολύ πριν
τους υιοθετήσει η Κόπολα και τους κάνει διάσημους,

είχα πάει σε μια συναυλία που άνοιγαν ως support. Όταν
τελείωσαν και πριν αρχίσει το κυρίως μέρος πήγα στην
τουαλέτα και ο υπέροχος τραγουδιστής τους μου έκλεισε
το μάτι και μου παραχώρησε τη σειρά του. Του είπα
«bonjour» γιατί τότε νόμιζα ότι σημαίνει ευχαριστώ στα
γαλλικά.
«More than this, you know there’s nothing». Χρόνια
τώρα πιστεύω ότι αν ο κόσμος έπαιρνε στα σοβαρά τη
διδασκαλία του Bryan Ferry όπως συμπυκνώνεται στους
στίχους του δίσκου “Avalon” θα είχαμε πολύ λιγότερες
ραγισμένες καρδιές. Ακούστε το “Avalon”, άνθρωποι, είναι
οι οδηγίες χρήσης των ενστίκτων σας.
Πίσω στην ταινία. Η Σκ. Γ. γέρνει στον ώμο του Μπ. Μ. σαν
κοριτσάκι στην αγκαλιά του μπαμπά. Ε, αργά ή γρήγορα
γίνεται κι αυτό όταν μπλέκεις με μεγαλύτερους.
Κακή ιδέα να καλέσεις σπίτι μετά από το πάρτι, Μπιλ.
Ενοχές με υπεραστική χρέωση.
Την κάνει να γελάει και τον κάνει να τρέχει. Υποψιάζομαι
πως δεν θα φιληθούν ούτε μια φορά κατά τη διάρκεια της
ταινίας. Φανταστικό τρικ, Σοφία.
“Let’s never come here again cause it would never be this
much fun”. Ας έχουμε ένα μυστικό τόπο μόνο δικό μας,
να γυρνάμε σε αυτόν νοερά μέχρι να ασπρίσουμε και να
πεθάνουμε. Κάθε ταινία που αξίζει περιέχει μια ατάκα
που συνοψίζει όλο της το νόημα.
Εκδρομή στην Ιαπωνική επαρχία. Εάν για ένα παράνομο
ζευγάρι η πόλη της μόνιμης κατοικίας ξαφνικά μοιάζει
με μαγικό χωριό, ένα κοινό ταξίδι παραέξω φαντάζει σαν
ταξίδι στο διάστημα.
«I don’t want to leave.
So don’t. Stay here with me. We’ll start a jazz band. »
Είναι απίθανο. Δεν έχουν φιληθεί, δεν έχουν κάνει
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σεξ αλλά είναι ήδη ζευγάρι, έχουν κάνει κτήμα τους
την οικειότητα ανθρώπων που κοιτούν χρόνια ο ένας
μέσα στην ψυχή του άλλου και μαζί το ίδιο ταβάνι
κρεβατοκάμαρας. Δέκα λεπτά πριν από το τέλος η Σκ. Γ.
μιλάει τα 50 φαρσί και ο Μπ. Μ τα 25 σαν να μη γέρασε
ποτέ. Νιώθω απεριόριστο σεβασμό για την ικανότητα της
Κόπολα να μου σερβίρει αυτή την εξέλιξη ως δεδομένη,
χρησιμοποιώντας τα πιο ελάχιστα υλικά.
Φεύγει. Κι εδώ άλλο ένα μυστικό: όταν κάτι τελειώνει
σύντομα, ζει για πάντα. Και ανάποδα: αν αποχωρήσεις
εγκαίρως δεν θα προλάβεις να δεις το πτώμα να
αποσυντίθεται.
Α, μα κατεβαίνει από τη λιμουζίνα του και την ακολουθεί.
Αγόρι κυνηγάει κορίτσι λες και δεν τους χωρίζει ένα
τέταρτο του αιώνος.
Την προλαβαίνει, την αγκαλιάζει, κάτι της ψιθυρίζει στ’
αυτί που δεν ακούμε. Πονηρή Σοφία Κόπολα, παμπόνηρη.
Πρώτο και τελευταίο φιλί. Τι πανέμορφη ταινία! Ο Μπ. Μ.
περπατάει προς τα πίσω αφήνοντάς την αλλά κρατώντας
το βλέμμα του επάνω της. Εκείνη χαμογελάει και βάζει
μια ξανθιά τούφα πίσω από το αυτί, σαν κάθε κορίτσι
που ξέρει ότι αυτός που την κοιτάει την θέλει. Τύμπανα.
Γιαπωνέζοι περπατάνε δεξιά και αριστερά. Jesus and the
Mary Chain.
Listen to the girl/as she takes up half the world/moving
alive/in her honey dripping/beehive/it’ so good/it’s so
good/walking back to you/it’s the hardest thing that I
can do for you.
Walking back to you: Η σύζυγος κερδίζει την παρτίδα. Το
κορίτσι με την ξανθιά τούφα πίσω από το αυτί πρέπει να
βάλει τη μυστική ιστορία στην τσέπη και να προσπαθήσει
ξανά κάποια άλλη φορά.
Ποιά από τις δυο θα θέλατε να είστε;

Εννέα βιβλία

που θα ’πρεπε να διαβάσετε,
αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι
να ολοκληρώσετε
προτείνει ο Φώτης Βλαστός

Από τα εννέα το έκτο

Τσέζαρε Παβέζε

Διάλογοι με τη Λευκώ
Ενδυμίων: Μερικές φορές μού φαίνεται
πως είμαστε σαν τον άνεμο που φεύγει
και περνάει άπιαστος. Ή σαν τα όνειρα
που κάνουμε όταν κοιμόμαστε. Ξένε,
κοιμάσαι τη μέρα;
Ξένος: Κοιμάμαι οποτεδήποτε. Μόλις
νιώσω κουρασμένος, πέφτω για ύπνο.
Ενδυμίων: Πες μου, εσύ που τριγυρνάς
στους δρόμους. Όταν κοιμάσαι, ακούς
το θρόισμα του ανέμου, τα πουλιά, τα
νερά, τους βόμβους των εντόμων, τον
τρόπο που μιλά το νερό; Δεν βρίσκεις
πως ποτέ δεν είσαι περισσότερο μόνος
από την ώρα που κοιμάσαι;
Από τον διάλογο
«Η κυρά των κτηνών»
του Τ. Παβέζε
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Τ

ι είναι αυτό που οδήγησε έναν Ιταλό
νεορεαλιστή συγγραφέα, μεσούντος
ενός αιώνα κοινωνικών διεκδικήσεων
και τεχνολογικών θριάμβων, να αναζητήσει
έμπνευση στον κόσμο των μύθων και
μάλιστα των ελληνικών καταγωγικών μύθων
της Δύσης; Εξόριστος από το φασιστικό
καθεστώς στην Καλαβρία, ο Τσέζαρε Παβέζε
αφήνει μισοτελειωμένες τις μεταφράσεις
των Αμερικανών κλασσικών με τις οποίες
βιοποριζόταν επί χρόνια και την συγγραφική
του ρότα που είχε ήδη γεννήσει νουβέλες και
μυθιστορήματα και καταπιάνεται με μια εκ
πρώτης όψεως ανεξήγητη προσπάθεια: θέλει
να δημιουργήσει μια σειρά διαλόγων, όπου
γνωστοί ήρωες από το πάνθεον των ελληνικών
μύθων συνομιλούν για την ανθρώπινη
κατάσταση και τα βάσανα της ζωής των
θνητών.
Επιστρέφοντας από την εξορία, σε μια
«απελευθερωμένη» αλλά ρημαγμένη Ιταλία,
ο Παβέζε θα προτείνει στο αναγνωστικό
κοινό του τους «Διαλόγους με τη Λευκώ»,
ένα απαιτητικό και ανεπίκαιρο βιβλίο,
ιστορίες χωρίς πλοκή, θέατρο χωρίς
θεατρικότητα, στοχασμοί χωρίς φανερό
θεωρητικό υπόβαθρο, ποίηση χωρίς την
δραματικότητα του πρώτου προσώπου. Είκοσι
επτά διάλογοι που δεν καταλήγουν πουθενά,

Tο μέγα πεπρωμένο είναι το άθροισμα των
μικρών πεπρωμένων. Μέσα στο κάθε μικρό
πεπρωμένο κρύβεται (καιροφυλακτεί) το
μεγάλο πεπρωμένο. Και βγαίνει απ’ την
κρυψώνα του κάθε φορά που ο άνθρωπος
συναντά και αναγνωρίζει μέσα στη ζοφερή
μοναξιά του μια ιερότητα

δεν συμπεραίνουν τίποτα, δεν αναφέρονται καν
στο παβεζικό σύμπαν. Τα πρόσωπα των διαλόγων
(Οιδίπους, Θάνατος, Σαπφώ, Κίρκη, Κράτος, Βία κ.ά.)
φαίνονται δισδιάστατα, χωρίς ψυχολογικό βάθος,
χωρίς εξέλιξη καθώς κυλούν οι διάλογοι, σαν σκιές
πίσω από φωτισμένο σεντόνι.
Κι ύστερα, ποιά είναι αυτή η Λευκώ… Προφανώς,
η Λευκοθέα, η σκληρή σύζυγος του βασιλιά του
Ορχομενού Αθάμα που μετάνιωσε και μεταμορφώθηκε
σε προστάτιδα των ναυαγών. Λευκώ, ιταλιστί Bianca.
Bianca Garuffi, η μούσα του εξόριστου Παβέζε που
αργότερα έγινε γνωστή από την ανάμιξή της με τον
ιταλικό ψυχαναλυτικό κύκλο. Ούτε η γυναίκα που
«τον έστειλε» στην εξορία (καθώς ο Παβέζε φέρεται
ότι βρέθηκε με «ενοχοποιητικά», αντιφασιστικά
έγγραφα που απλώς του είχε εμπιστευθεί εκείνη),
ούτε η γυναίκα που τον ενέπνεε εξ αποστάσεως
στην Καλαβρία, ούτε η γυναίκα που τον οδήγησε
στο μοιραίο για τη ζωή του τελευταίο πάθος,
μετά την απελευθέρωση, θέλησαν ή μπόρεσαν να
ικανοποιήσουν την ανάγκη του για συντροφικότητα.
Και η Λευκώ θα παραμείνει περισσότερο μια
επινόηση, μια μακρινή θεότητα που ακούει,
παρατηρεί, αλλά δεν συμμετέχει. Ένας απρόσιτος
Άλλος, στον οποίον αξίζει κανείς να απευθύνεται.
Η αυτοκτονία του Παβέζε, λίγες μόνο εβδομάδες
μετά την βράβευσή του για το συγγραφικό του έργο,
παγίδευσε τη μεταπολεμική γενιά των κριτικών
του σε μια ορισμένη ανάγνωση. Δεινός αφηγητής,
ο Παβέζε εγκαινιάζει, κορυφώνει και τελειώνει τη
λογοτεχνική του διαδρομή με τρία ποιητικά έργα:
«Η δουλειά κουράζει» (1936), «Οι διάλογοι με τη
Λευκώ» (1947), «Ο θάνατος θα ‘ρθει και θα ‘χει τα
μάτια σου» (1950). Η αφηγηματική του άνεση μπορεί
να εξαπατά: αυτός που μιλά είναι ένας ποιητής. Η
στάση του απέναντι στα πράγματα είναι η στάση
ενός ποιητή που μετέχει απέχοντας, που μεθά με τη
νηφαλιότητα, που δραπετεύει μέσα απ’ τον λευκό
(Λευκώ) τοίχο. Απόγονος ενός Χέλντερλιν, δείχνει
να αντιλαμβάνεται όσο λίγοι, μέσα σ’ έναν κόσμο
επιχειρηματικού ενθουσιασμού, ότι ο άνθρωπος δεν
είναι πρωτίστως ένα ά-τομο, ούτε ένα μέλος μιας
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κοινωνίας, αλλά ον που καθορίζεται σε σχέση με τις
ιερότητες που το ίδιο αναγνωρίζει.
Όπως ο Γερμανός μύστης, έτσι κι ο Παβέζε (αιώνες
μετά) πορεύεται μέσα στην ίδια πνευματική
ομίχλη. Διακρίνει τα ίδια σπασμένα αγάλματα.
Και ανακαλύπτει το ίδιο τρομερό μυστικό: δεν
είναι οι άνθρωποι που αρνήθηκαν την ιερότητα,
είναι η ιερότητα που έστρεψε την πλάτη της
στους ανθρώπους. Το «θρεμμένο από λογική και
διαφωτισμό μυαλό» δεν επαρκεί πλέον για το
στοχασμό. Η άβυσσος έχει ξεχειλίσει από λέξεις, από
πληροφορίες, από σημασίες.
Ίσως, στο «Ψωμί και Κρασί» του Χέλντερλιν
βρίσκεται μια από τις πηγές της έμπνευσης των
«Διαλόγων». Πάντως, το σκηνικό είναι όμοιο.
«Η ευδαίμων Ελλάς! Το σπίτι των Αθανάτων!»
Ασφαλώς, μιλούμε εδώ για την Ελλάδα στην οποία
η ευρωπαϊκή σκέψη αναγνωρίζει την καταγωγή της.
«Τώρα που οι Δελφοί αποκοιμήθηκαν, πού αντηχεί
το μέγα πεπρωμένο;» Το ερώτημα του Γερμανού
σαν να βρίσκει μια κάποια απάντηση στον Παβέζε:
το μέγα πεπρωμένο είναι το άθροισμα των μικρών
πεπρωμένων. Μέσα στο κάθε μικρό πεπρωμένο
κρύβεται (καιροφυλακτεί) το μεγάλο πεπρωμένο.
Και βγαίνει απ’ την κρυψώνα του κάθε φορά που ο
άνθρωπος συναντά και αναγνωρίζει μέσα στη ζοφερή
μοναξιά του μια ιερότητα.

«Αξίζει τον κόπο να ‘σαι μόνος, για να ‘σαι πάντα
πιότερο μόνος; Αν το μόνο που κάνεις είναι να
περιπλανιέσαι στους δρόμους και τις πλατείες, θα
τους βρίσκεις πάντα άδειους. Πρέπει να σταματήσεις
μια γυναίκα, να της μιλήσεις και ν’ αποφασίσεις να
ζήσετε μαζί». Έτσι άρχιζε το συγγραφικό του ταξίδι
ο Παβέζε («Η δουλειά κουράζει»). Μ’ αυτήν την
ιερότητα αναμετρήθηκε και σ’ αυτήν αναγνώρισε το
πεπρωμένο του.

Μια γυναίκα
μάς κοιτούσε που φεύγαμε.
Ένας μονάχα από μας
στάθηκε κει με σφιγμένη γροθιά,
είδε τον άδειο ουρανό,
έσκυψε το κεφάλι και πέθανε
μπροστά στον τοίχο, σωπαίνοντας.
Τώρα, ένα αιμάτινο κουρέλι και τ’ όνομά του.
Μια γυναίκα μάς περιμένει στους λόφους.
(«Ο θάνατος θα ‘ρθει και θα ‘χει τα μάτια σου»)
Κι έτσι τελείωσε το ταξίδι του. Ο πεσιμισμός, η
ηττοπάθεια, η μοιρολατρία είναι λέξεις δραστικές
μέσα στην επάρκειά τους, αλλά υποδηλώνουν ότι ο
Παβέζε δεν συναντήθηκε ούτε μετά θάνατον με τους
κριτικούς του έργου του.

Από τη θεωρία
των αριθμών
του Γιώργου Χειλά

Μέρος 1ο:
Καρλ Φρίντριχ Γκάους

Μ

έσα στο απέραντο σύμπαν των αριθμών
υπάρχουν κάποια διασκορπισμένα διαμάντια. Οι
πρώτοι αριθμοί, τα «άτομα» της αριθμητικής.
Οι «αδιαίρετοι», αυτοί δηλαδή που δεν μπορούν να
γραφούν ως γινόμενο δύο μικρότερων αριθμών. Αυτοί
που δεν διαιρούνται παρά μόνο από το 1 και τον εαυτό
τους. Για παράδειγμα, «πρώτοι» αριθμοί είναι οι 2, 3,
5, 7, 13, ενώ ο μεγαλύτερος που έχει εντοπιστεί προς το
παρόν έχει 4.000.000 ψηφία. Από τον πολλαπλασιασμό των
πρώτων αριθμών προκύπτουν όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί.
Πολλοί σπουδαίοι μαθηματικοί είδαν σ’ αυτούς τους
αριθμούς ένα δώρο της φύσης.
Η ιστορία ξεκινά σχεδόν ταυτόχρονα με την αυγή της
μαθηματικής σκέψης. Αιώνες τώρα, οι πρώτοι αριθμοί
αποτελούν το πιο μυστηριώδες αντικείμενο ανάμεσα
σε αυτά που διερευνούν οι μαθηματικοί. Μοιάζουν
απλοί αριθμοί, θεμελιακοί, κι όμως… Ποιος μπορεί να
προβλέψει πότε θα εμφανιστεί ο επόμενος πρώτος;
Η συμπεριφορά τους τυχαία, χαοτική, σε ένα κόσμο
που αναζητούνται κανονικότητες και τάξη. Το μυστικό
φαίνεται να κρύβεται στην αρμονία που παρουσιάζεται
στις σχετικές αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών πρώτων
αριθμών. Αυτές οι σχετικές αποστάσεις φαίνεται να
έχουν μια προβλεψιμότητα, καθώς ακολουθούν μια τάξη
που σχετίζεται με μια ταλάντωση γύρω από τον αριθμό 3.
Οι μαθηματικοί προσπαθούν να βρουν έναν τύπο που να
παράγει πρώτους, καθώς αρνούνται να παραδεχτούν ότι
δεν υπάρχει εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο η φύση
έχει επιλέξει τους πρώτους αριθμούς. Παρά τα σημαντικά
βήματα προόδου, ακόμη και σήμερα, στην εποχή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, αυτός
ο τύπος δεν έχει βρεθεί. Η αναζήτησή του μοιάζει με
παραμύθι…
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1. Η ποίηση του λογαριθμικού πίνακα
Το 1780, στο Μπραουνσβάικ της Γερμανίας, ένα τρίχρονο
αγόρι διόρθωνε τους λογαριασμούς του αγρότη πατέρα
του. Το αγόρι μεγάλωσε και πήγε στο σχολείο. Όταν
ήταν δέκα ετών, ο δάσκαλος ζήτησε απ’ την τάξη του
να υπολογίσει το άθροισμα των ακέραιων αριθμών από
το 1 έως το 100. Το πρόβλημα απαιτούσε απλούς αλλά
χρονοβόρους υπολογισμούς. Το δεκάχρονο αγόρι, μετά
από λίγα λεπτά, σηκώθηκε από τη θέση του κι άφησε την
πλάκα του μπροστά στο δάσκαλο. Η πλάκα έγραφε τη
σωστή απάντηση: 5.050. Ο δάσκαλος πίστεψε πως ο μικρός
μαθητής του είχε «κλέψει». Όμως, εκείνος του εξήγησε
πως δε χρειάστηκε να υπολογίσει τους ενδιάμεσους
αριθμούς, αλλά υπολόγισε κατευθείαν τον 100ό με
βάση μια εξίσωση που σκέφτηκε: ½ x N x (N+1), όπου Ν
= 100! Ο μικρός είχε μόλις αποδείξει ότι κάθε αριθμός
είναι το άθροισμα το πολύ τριών τριγωνικών αριθμών,
θεμελιώνοντας έτσι την άλγεβρα των αντιστοιχών ή
αναλογιών. Για τους αμύητους, ένας αριθμός λέγεται
τριγωνικός όταν μπορεί να παρασταθεί σαν τρίγωνο
σημείων, όπου στην κορυφή βρίσκεται ένα σημείο, και
κάθε κατώτερη σειρά περιέχει ένα επιπλέον σημείο (ο
μικρότερος τριγωνικός αριθμός είναι το 3). Ο θαυμαστός
κύριος Καρλ Φρίντριχ Γκάους είχε συλλάβει τον πλάγιο
υπολογισμό, το αναποδογύρισμα του προβλήματος, έτσι
ώστε να το δει μέσα από άλλη οπτική γωνία.
Ο Γκάους ήταν τυχερός. Παρότι γόνος φτωχής
οικογένειας, γεννήθηκε σε μια εποχή που τα μαθηματικά,
ως πνευματική και ελάχιστα παραγωγική δραστηριότητα,
χρηματοδοτούνταν από τους ευγενείς. Όταν το 1791 ο
δούκας του Μπραουνσβάικ Καρλ Βίλχελμ Φέρντιναντ
(Φερδινάνδος) συνάντησε τον Γκάους, εντυπωσιάστηκε
τόσο από τον δεκατετράχρονο έφηβο που του έδωσε
τη δυνατότητα να σπουδάσει στο Collegium Carolinum,
ένα από τα παλαιότερα πολυτεχνεία της Γερμανίας. Ο
Γκάους αφιέρωσε στο δούκα το πρώτο του βιβλίο, το
περιβόητο Disquiisitiones Arithmeticae, δημοσίευση που
αναγόρευσε τον κλάδο της Θεωρίας Αριθμών σε κορωνίδα
των μαθηματικών. Στα μάτια του συγγραφέα, τα πολύτιμα
πετράδια του στέμματος ήταν οι μυστηριώδεις πρώτοι
αριθμοί.
Στα δεκαεννιά του χρόνια ο Γκάους ανακάλυψε μια
γεωμετρική κατασκευή του κανονικού δεκαεπταγώνου.
Οι Έλληνες είχαν δείξει, πολλούς αιώνες πριν, πώς
κατασκευάζεται το κανονικό πεντάγωνο με κανόνα και
διαβήτη. Κανένας μετά απ’ αυτούς δεν είχε κατορθώσει
να κάνει ανάλογες κατασκευές πολυγώνων με πλήθος
πλευρών έναν πρώτο αριθμό. Ο Γκάους το κατάφερε.
Δική του ανακάλυψη υπήρξε ο ωρολογιακός υπολογιστής.
Εισήγαγε δηλαδή την ιδέα της ωρολογιακής αριθμητικής
με οποιοδήποτε αριθμό ωρών στην πλάκα του ρολογιού.
Ο υπολογιστής του Γκάους λειτουργούσε αντανακλώντας
τις ακτίνες του ηλίου σε ένα σύστημα κατόπτρων,
εφοδιασμένο με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Η μέτρηση του
χρόνου τον οδήγησε στ’ άστρα. Υπολόγισε την ελλειπτική
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Karl Friedrich Gauss

τροχιά της Δήμητρας, γεγονός που τον καταξίωσε στην
επιστημονική κοινότητα της εποχής του. Η Δήμητρα είναι
ο Ceres, ένας από τους αστεροειδείς που περιστρέφεται
γύρω από τον ήλιο. Για να την φθάσει στο σύμπαν,
ο Γκάους είχε προηγουμένως θεμελιώσει τη μέθοδο
προσδιορισμού προσέγγισης των ελαχίστων τετραγώνων,
αλλά δεν τη δημοσίευσε. Με βάση αυτή τη μέθοδο,
υπολόγισε την ακριβή τροχιά της Δήμητρας μετά από
τρεις μόνο παρατηρήσεις. Όταν η Δήμητρα ανακαλύφθηκε
ξανά από τον Zach, τον Δεκέμβρη του 1801, ήταν σχεδόν
εκεί που είχε υπολογίσει ο Γκάους.
Όμως, την προσοχή του Γκάους μαγνήτιζε ένα βιβλίο που
του είχαν χαρίσει όταν ήταν μικρός και περιλάμβανε
μερικές χιλιάδες πρώτων αριθμών. Παρατηρώντας τον
πίνακα με τους πρώτους δεν μπορούσε να διακρίνει
κάποιο κανόνα που θα τον πληροφορούσε πόσο μακριά
θα έπρεπε να ψάξει για να βρει τον επόμενο πρώτο. Ήταν
άραγε καταδικασμένος να αποδεχτεί πως η φύση είχε
σπείρει τυχαία τους πρώτους αριθμούς, χωρίς κανένα
κανόνα και καμία λογική; Η μαθηματική αναζήτηση της
τάξης έπρεπε να αρχίσει με την πρόβλεψη του επόμενου
βήματος. Χρειαζόταν μια «απόδειξη» και μάλιστα
σταθερή…

...συνεχίζεται

Τιτίκες και μάγκες
και πάλι εξοργισμένος,
ο Fool Back

Για το πρώτο κείμενο της χρονιάς είχα δεχθεί
παραγγελία. Εντολή ήταν, αλλά ας είμαστε, για
λίγο ακόμη, ευγενείς με τ’ αφεντικά (ακούς,
Lucia;). Δεν ήξερα από πού να το πιάσω και πού
να καταλήξω. Τελικά, για μία ακόμα φορά, η
πραγματικότητα και ένα συμβάν της πεζής μου
καθημερινότητας, έδωσε την έμπνευση.

Έ

χω αηδιάσει πολλάκις με τους θεατρινισμούς και
τις ψεύτικες, εντελώς κακόγουστες, καλλιτεχνικά
απαράδεκτες, ερμηνείες επαγγελματιών αθλητών
σε διάφορα γήπεδα ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Το
φαινόμενο, μολονότι θα μπορούσε να είναι εξαγώγιμο
προϊόν της πατρίδας μας, καθόσον πιστεύω ότι ταιριάζει
γάντι στην ιδιοσυγκρασία μας, αναφύεται απ’ άκρου
εις άκρον στην υφήλιο, από τις μικρότερες κατηγορίες
πρωταθλημάτων έως τον τελικό του Champions League
και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αστέρες παγκοσμίου επιπέδου σωριάζονται ανέγγιχτοι- στο έδαφος, σφαδάζουν, ολοφύρονται,
διαμαρτύρονται, οικτίρουν τη μαύρη τους μοίρα, που
τους έριξε στο (διπλανό) δρόμο από τον αντίπαλο.
Κι αυτός, όμως, δεν είναι απαραίτητα καλύτερός
τους. Πιο πριν, μπορεί να έχει πανηγυρίσει, αυτός
με τη σειρά του, με όλο του το είναι, ένα κάλπικο
πέναλτι ή να έχει σαβουρντιστεί σαν Σουλιωτοπούλα,
εκμαιεύοντας το πολυπόθητο σφύριγμα του
πολύχρωμου, πλέον, «κορακιού». Ακόμη δεν έχω
καταφέρει να εισαχθώ πλήρως στη σάπια αυτή τακτική,
όχι για να την εφαρμόσω στα αθώα πρωταθληματάκια
5 εναντίον 5 που πασχίζω να συμμετάσχω, αλλά
για να την κατανοήσω. Να αντιληφθώ σε όλη του
τη μεγαλοπρέπεια τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί
να κερδίσεις έναν αγώνα κοροϊδεύοντας και
τσαλαβουτώντας.
Στην προσπάθειά μου αυτή, μάλιστα, δεν βρίσκω
κανένα σύμμαχο, ούτε καν τους υπόλοιπους τέσσερις
φίλους της ομάδας που έχουμε σκαρώσει και παίζουμε,
πιθανότατα διότι η ερευνητική μου διάθεση είναι
λίγο πιο προβοκατόρικη και εμπρηστική από αυτό
που θα καλούσε κάποιος επιστημονική. Οι τελευταίοι
με αποδοκιμάζουν όταν ζητάω το λόγο από κάποιον
που, αφήνοντας έναν αρκετά σπαρακτικό επιθανάτιο
ρόγχο, ζητά ένα ταπεινό και αχρείαστο φάουλ στο
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κέντρο του γηπέδου. Η αλήθεια είναι πως ο
οξύθυμος χαρακτήρας μου περισσότερο με
βοηθά να τσακωθώ με κάποιον από αυτούς που
περδικλώνονται και φωνασκούν, για την αιτία
του καραγκιοζιλικιού τους, παρά να εντρυφήσω
στα βαθύτερα κοινωνικά κίνητρα αυτών που,
ακόμη και σε ένα ψωροπρωτάθλημα 5x5,
διδάσκουν αρχαία τραγωδία.
Η θλιβερή εικόνα του Ριβάλντο που διπλώνεται
στο σημαιάκι του κόρνερ λες και τον έπιασε
κόψιμο, για να προκαλέσει την αποβολή του
αντιπάλου του, στον ημιτελικό ενός μουντιάλ
ή του Ντιέγκο Μαραντόνα που πανηγυρίζει, σαν
να έβαλε με το κεφάλι, το «χέρι του θεού»,
μου προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη αποστροφή
από κάποιους που κάνουν απλώς το χόμπι
τους. Υπό αυτή την έννοια ο Νασίφ Μόρις, με
τη μεγαλοπρεπή, αλλά όχι αρκετή, κλωτσιά
του στον πανηγυρίζοντα και κατά συρροή και
εξακολούθηση κλέβοντα Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς,
αποτελεί ίσως είδωλο εφάμιλλο του Δημήτρη
Σαραβάκου και του Έκι Γκονζάλεζ! Δεν θα
κρύψω πως μειδιώ με ευχαρίστηση, όπως ο
Βαγγέλας στο πρόσφατο ντέρμπι-απαύγασμα
ευγενούς άμιλλας και ευ αγωνίζεσθαι, κάθε
φορά που βλέπω να κάνουν αληθινό (αντρικό,
παντελονάτο… και όπως αλλιώς το λένε) φάουλ
στον Καραγκούνη, ή παλιότερα στο Στελλάκη
τον πρόεδρο του ΠΣΑΠ κοκ, σιγοψιθυρίζοντας
χαιρέκακα: «είδες πώς είναι τώρα που σου
έκαναν πράγματι φάουλ;»
Βέβαια, από τη στιγμή που το λαοφιλές σπορ
έχει γίνει υπερεπαγγελματικό και αυτοί που το
παρακολουθούν δεν έχουν την ανάλογη παιδεία,
ούτε σε ότι αφορά στο πώς διάολο παίζεται
ούτε στο τι, στον –πολύχρωμο– κόρακα, θέλουμε
να κάνουμε με δαύτο, «δικαιολογεί» μάλλον το
λόγο για τον οποίο έχουμε φτάσει σε αυτό το
σημείο. Έτσι, ευχερώς εξηγείται το γεγονός ότι
όχι μόνο ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές ως
θεατές, αλλά τις ευχόμαστε να μας συμβούν
και τις επικροτούμε είτε μέσω των ομάδων που
υποστηρίζουμε είτε δια των ομάδων με τις
οποίες παίζουμε το παιχνίδι.
Όταν, επομένως, ο έρμος οπαδός, που
αρέσκεται να (αυτο)αποκαλείται φίλαθλος (sic),
γαλουχείται μόνο με την έννοια της νίκης και
μετατρέπει σε αυτοσκοπό την επικράτηση με
οποιοδήποτε τίμημα, τότε «αντίο ζωή» που λέει
και ο Γεωργίου. Όταν οι κανόνες του παιχνιδιού
διαμορφώνονται από τα λεφτά και αποσκοπούν
σε, τι άλλο, στα λεφτά, «δεν υπάρχει σωτηρία»
που λέει και ο Τσαμόπουλος!

25

εκβάτανα

Π

αρίσι, 2011. Στα σκαλιά της εξόδου, μετά
από μια επίσκεψη σε αναδρομική έκθεση
του Μοντριάν. Γιατί άφησα κάτω το βιβλίο
με τα έργα της έκθεσης, αισθανόμενος πως δεν θα
ξημερώσει μια Κυριακή που τυχαία θ’ αναζητήσω το
βιβλίο στο βάθος της βιβλιοθήκης μου; Τι είναι αυτό
που δεν μ’ αφήνει να συγκινηθώ μπροστά σ’ αυτή την
τόλμη, την επιμονή, τη νεoτερικότητα; Ευτυχώς, έξω
σουρουπώνει. Είναι η σωστή στιγμή ν’ αναρωτηθώ. Ο
ίσκιος μιας μεσαιωνικής εκκλησίας πέφτει πάνω στη
δεξαμενή με τα μοντέρνα γλυπτά. Κι εγώ μπαίνω στον
ίσκιο. Κάτι μέσα μου ανακουφίζεται.
Σ’ ένα κόσμο που φωταγωγήθηκε οριστικά με τη
βοήθεια του ηλεκτρισμού και αναπαραστάθηκε
οριστικά με την οπτικοακουστική τεχνολογία,
τι απέμεινε για τον ζωγράφο; Η έρευνά του
μετατοπίσθηκε από την απεικόνιση στην αναζήτηση
τρόπων για να παραμείνει αναγνωρίσιμος σαν
απεικονιστής. Τίνος; Η εποχή μας έχει νικήσει πια
τη νύχτα των ματιών μας. Καμώνεται επίσης ότι τα
έχει καταφέρει και με τη νύχτα του μυαλού μας:
τα μαθηματικά έχουν περιγράψει έναν κόσμο πολύ
πέρα από αυτόν που οι αισθήσεις μας μπορούν να
αντιληφθούν. Ο ζωγράφος (περιληπτικός όρος που
ζητά να περιλάβει κάθε ασχολούμενο με την τέχνη)
στέκεται εκστατικός μπροστά σε μια εξωτερικότητα
πολύ διαφορετική από αυτή που είδε και βίωσε ο
Ραφαήλ. Κι αν θέλει να είναι τολμηρός, επίμονος
και νεοτεριστής (βλέπε παραπάνω) καταλήγει με μια
ψυχή που «πήρε φως». Ίσως, ο 20ος αιώνας υπήρξε η
σκληρότερη εποχή για τους καλλιτέχνες.
Ενώ οι νεοτεριστές, επηρεασμένοι από τόση
περιρρέουσα επιστήμη, φαίνονται να μη συμπαθούν
τις σκιές, συνηθίζουν να ζωγραφίζουν λες και

Μα πού πήγαν
οι σκιές;
Δούρειος Ευρωπαίος

O κατασκευαστής
σπίρτων
του Gerrit van Honthorst

εντυπωσιάζονται μόνο από αυτές. Σύμφωνα με τα βιβλία
της οπτικής, η σκιά έχει μόνο δύο διαστάσεις, είναι
μεταβλητή από τη φύση της κι έχει τη δυνατότητα να
συμπλέκεται με άλλες σκιές. Πολλά έργα της τέχνης του
20ου αιώνα διαθέτουν αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά.
Σαν να γεννήθηκαν από μια ακατάληκτη διάθλαση του
κόσμου μέσα σε ταραγμένα ψυχικά βάθη. Ωστόσο, ακόμα
και οι ζωγράφοι που έβαλαν σκιές μέσα στα έργα τους,
όπως ο Ντε Κίρικο, ο Πικάσο, ο Χόπερ, ο Νουσμπάουμ,
τόνισαν το δισδιάστατο της εικόνας αφαιρώντας από τις
σκιές τη δυνατότητα να αναδείξουν με ακρίβεια τους
όγκους των πραγμάτων.
Η σκιά ενός αντικειμένου περιγράφει την όψη του
που φωτίζεται, είναι δηλαδή το καθρέφτισμα της
φωτιζόμενης μορφής στον κόσμο των στρεβλωμένων
περιγραμμάτων. Άρα, η σκιά διπλασιάζει τη μορφή
καθιστώντας την ορατή με άλλον τρόπο. Ωστόσο, ενώ
η σκιά δεν είναι αντίγραφο του αντικειμένου, δεν είναι
νοητή χωρίς αυτό. Σ’ ένα ενδιαφέρον συλλογικό βιβλίο
που κυκλοφόρησε το 2005 με τη φροντίδα του Πασκάλ
Μπουβιέ («L’ombre, le double», editions aleph), η
φωτοσκίαση στο έργο ζωγραφικής αναλύεται ως σημάδι
αντιπαράθεσης ανάμεσα στην γνώση (επιστήμη) και στο
αίσθημα (τέχνη). Ως μηχανές κατασκευής ομοιωμάτων
(simulacres), η επιστήμη και η τέχνη σκιαμαχούν εδώ και
αιώνες. Οι αλήθειες της μίας προκαλούν τις αλήθειες της
άλλης. Στον 20ο αιώνα, η γνώση φαίνεται να κατάπιε τη
βεβαιότητα του αισθήματος. Κάπως έτσι θα μπορούσε
κανείς να ερμηνεύσει την υποχώρηση των σκιών από τα
έργα της τέχνης. Χαρακτηριστικός είναι ο αντίκτυπος
των ανακαλύψεων της οπτικής στις εικαστικές τέχνες,
στα τέλη του 19ου αιώνα: o Γερμανός φυσιολόγος Φον
Χέλμχολτς διέκρινε το «ορατό», αυτό που οι φωτεινές
ακτίνες του συναντούν το μάτι, από το «αισθητό»,
αυτό που παράγεται στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου
μέσω της δράσης των νεύρων. Η ζωγραφική γέμισε
πειραματιστές, μίκτες, ριζοσπάστες. Ο νεοπλαστικισμός
του Μοντριάν (που τόσο με αναστάτωσε απόψε με την
αυστηρή γεωμετρία του και την ολοκληρωτική του
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αφαίρεση) είναι μια λεπτομέρεια μιας μεγαλύτερης
εικόνας. Χωρίς σκιές;
Πόσες αστρονομικές ανακαλύψεις δεν έγιναν δυνατές
μόνο όταν η φυσική μπόρεσε να περιγράψει τους νόμους
που διέπουν τις σκιές; Ο Γαλιλαίος δεν θα ανακάλυπτε
ότι το φεγγάρι είναι σφαιρικό, αν οι σπουδές του στην
καλλιτεχνική απόδοση των σκιών δεν του επέτρεπαν
να διαβάσει ορθά τις σκιές στην όψη του νεκρού
δορυφόρου μας. Οι εκλείψεις, που επί τόσους αιώνες
τρομοκρατούσαν τους προγόνους μας, έγιναν πια μια
περαστική ατραξιόν. Τα μαύρα γυαλιά μάς επιτρέπουν
να παρατηρήσουμε με ασφάλεια έναν καινούργιο
ουρανό. Ναι, διάβολε! Είναι ο ουρανός της αφαίρεσης.
Καμιά φωτοσκίαση, μόνο ένας στρογγυλός κύκλος που
μετατρέπεται σε κρουασάν. Είπα διάβολε και μου ‘ρθε μια
ιδέα ! Ναι, Αυτός μου έλειψε από την τέχνη του Μοντριάν
! Το ψηλό, φθαρμένο από το χρόνια, καμπαναριό του Saint
Merri μου έκλεισε το μάτι...
Κατηφορίζοντας τον πεζόδρομο για την πλατεία του
Σατλέ σκεφτόμουν τον διάβολο. Πού στο διάβολο
τρύπωσε ο διάβολος μέσα στην αφηρημένη ζωγραφική του
20ου αιώνα, τώρα που ‘φυγαν οι σκιές; Λίγο παρακάτω,
ένιωσα τα πόδια μου να πονούν απ’ την ορθοστασία
και το κρύο. Σταμάτησα στη βιτρίνα ενός παλιού
βιβλιοπωλείου με εκδόσεις φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης.
Αγόρασα ένα βιβλίο του Γιούνγκ και έσπευσα να
ξεκουραστώ στο διπλανό καφέ. Με την πρώτη γουλιά,
έβγαλα το νέο μου απόκτημα και το άνοιξα στην τύχη:
«το σημείο αφετηρίας είναι απλό: οι περισσότεροι από
μας αγνοούμε τη σκιά μας... συνήθως την προβάλλουμε
στα σωματικά ενοχλήματα, στις εμμονές, στα
φαντάσματα, στα παραληρήματά μας ή στο περιβάλλον
μας. Την μετατρέπουμε στους ανθρώπους που θεωρούμε
ηλίθιους, ανεπαρκείς, απολίτιστους, ό,τι θα ήταν για
μας τραγικό να αναγνωρίσουμε στους εαυτούς μας. Αυτή
μας ξυπνά τη ζήλεια, την αποστροφή, την τρυφερότητα...
Δεν υπάρχει φως χωρίς σκιά, ούτε ψυχικό όλον χωρίς
ατέλειες».
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E U R O V I S I O N:
Μια αναφορά από τα αρχεία
της αστυνομίας
Βαγγέλης Κατσιφός
Η αϋπνία φταίει για όλα. Αν δεν είχα αρρωστήσει από αϋπνία
δεν θα είχα κολλήσει στην τηλεόραση παρακολουθώντας με
μανία όλες τις εκπομπές για την Eurovision και χωρίς αυτή
την εμμονή ίσως απόψε να ήμουν σε κανένα μπαρ μεθυσμένος
και να μην ήταν η Σοφία δίπλα μου να με ποτίζει κόκα για
να μείνω ξύπνιος και στο τραπέζι του σαλονιού μου ίσως να
μην υπήρχαν, έτοιμα να πυροδοτηθούν, δύο κιλά πλαστικό
εκρηκτικό C4. Ή ίσως δεν φταίει η αϋπνία και ήταν γραφτό να
γίνουν όλα αυτά. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή.

Τ

α τελευταία δεκαπέντε χρόνια δούλευα σε μια εμπορική
εταιρεία και η ζωή μου ήταν ρυθμισμένη και ασφαλής,
ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Μέχρι που ήρθε στη ζωή
μου η Κούλα. Η Κούλα ήταν κομμώτρια, αλλά είχε όνειρα και
φιλοδοξίες. Την γνώρισα σ’ ένα μπαρ που συνήθιζα να πηγαίνω
μετά τη δουλειά. Την είχε φέρει εκεί κάποιος γνωστός μου
και αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που πάτησε εκεί
το πόδι της. «Δεν μου αρέσουν τα παρακμιακά μέρη» έλεγε.
«Πήγαινε μόνος σου να κάνεις παρέα με τους αλκοολικούς που
συχνάζουν εκεί» έλεγε θυμωμένη όταν εγώ την παρακαλούσα
καμιά φορά να πάμε μαζί. Κατά τα άλλα ζήσαμε μαζί έξι
ευτυχισμένους μήνες και μετά ήρθε η οικονομική κρίση. Και μαζί
με την οικονομική κρίση ήρθε και η μιζέρια. Η Κούλα γκρίνιαζε
όλη μέρα: «Θέλω να γνωρίσω τον κόσμο» μου έλεγε κάθε μέρα
που γύριζα από το γραφείο. «Δεν θέλω πάλι Κυκλάδες φέτος.
Θέλω να πάμε στην Κούβα». «Μα δεν έχουμε λεφτά, βρε μωρό
μου» της έλεγα εγώ. «Να πάρεις διακοποδάνειο» είχε πάντα
έτοιμη την απάντηση η Κούλα. Το πήρα αυτό το καταραμένο
δάνειο, γιατί σκέφτηκα: «τι διάολο, 300 ευρώ το μήνα δεν θα
μπορώ να τα δίνω; Μάλλον θα είναι και μια αφορμή για να
ζητήσω αύξηση». Τελικά πήγαμε στην Κούβα και για δεκαπέντε
μέρες τσακωνόμασταν συνέχεια. Την πρώτη μέρα που γύρισα
στη δουλειά με φώναξαν στο γραφείο του διευθυντή και με
απέλυσαν. «Κάνουμε περικοπές… η οικονομική κρίση, βλέπεις»
μου είπε αδιάφορα ο διευθυντής και μου έδωσε ένα σημείωμα
για το λογιστήριο. Πήρα την αποζημίωση και αποφάσισα να την
κρατήσω για να ξοφλήσω το δάνειο, αλλά λογάριασα χωρίς την
Κούλα. «Τώρα είναι ευκαιρία να πάμε και στην Ταϋλάνδη» μου
είπε χαρούμενη μόλις της είπα το ποσό της αποζημίωσης. Όσο
της έλεγα να το ξεχάσει τόσο αυτή το θυμόταν κάθε φορά που
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έλεγα μια λέξη που άρχιζε από ταυ: «Την Τετάρτη είπες να
βγούμε; Για την Ταϋλάνδη το σκέφτηκες καθόλου;». Ώσπου
σταμάτησε να με παίρνει τηλέφωνο. Μετά από τέσσερις μέρες
σιωπής αποφάσισα να πάρω ένα μπουκέτο λουλούδια και
να πάω σπίτι της. Χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε μετά
από πολλή ώρα αλαφιασμένη. Φορούσε μόνο μια πετσέτα.
Με κοίταξε έκπληκτη και όταν της πρότεινα τα λουλούδια
ακούστηκε μια αντρική φωνή από μέσα «Ποιος είναι, αγάπη
μου;» Κανείς δεν λέει αγάπη μου κάποια που την γνώρισε πριν
από λίγο, εκτός κι αν είναι βλάκας. Και αυτός ήταν. Είχε και
ένα μαγαζί με είδη κινητής τηλεφωνίας. «Θέλω να ζήσω… η
οικονομική κρίση, βλέπεις» μου είπε αδιάφορα η Κούλα και
μου έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα. Και μετά ήρθε η αϋπνία.
Η αϋπνία είναι αρρώστια και δεν περιβάλλεται καθόλου
από εκείνη τη ρομαντική άλω που περιγράφουν τα βιβλία
λογοτεχνίας. Είναι πραγματικό βασανιστήριο. Δεν είσαι ποτέ
σίγουρος αν έχεις ακυρώσει το εισιτήριο στην είσοδο του
μετρό και αναρωτιέσαι πότε και πώς πέρασες το δρόμο όταν
ξαφνικά βρίσκεσαι εκεί που ήθελες να πας. Τα πάντα είναι μια
βασανιστική επανάληψη, αντίγραφα αντιγράφων μιας νοσηρής
πραγματικότητας. Το ποτό χειροτερεύει την κατάσταση,
κανείς δεν σε καταλαβαίνει και δεν μπορεί να σε βοηθήσει·
μετά από κάποιο διάστημα αρχίζεις και σκέφτεσαι στα σοβαρά
την αυτοκτονία. Και μετά ήρθε η Eurovision.
Το μόνο πράγμα που ενδιέφερε την Κούλα ήταν η Eurovision.
Γκλάμουρ και στρας, παρουσιαστές που συναγωνίζονται σε
θηλυκότητα τη χαζοχαρούμενη ξανθιά που έχουν δίπλα τους,
φέτες κοιλιακοί και υστερικές χορευτικές κινήσεις, πλέι μπακ
και κιτς ντεκόρ: όλα αυτά ενθουσίαζαν την Κούλα και η φωνή
της ήταν γεμάτη πάθος όταν έκανε προβλέψεις για το ποιος
θα είναι ο φετινός νικητής του διαγωνισμού. Εμένα όλη αυτή
η ιστορία με άφηνε παγερά αδιάφορο, άσε που πίστευα ότι
πρόκειται για κακογουστιά και υποβιβασμό του ανθρώπινου
πνεύματος. Θαύμαζα όμως το πάθος της Κούλας, πολύ απλά
γιατί είχε πάθος για κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν με
ενδιέφερε τίποτα. Όταν γυρνούσα από τη δουλειά πήγαινα στο
γνωστό μπαρ και γινόμουν λιώμα με τους φίλους ή καθόμουν
μπροστά στην τηλεόραση και άλλαζα κανάλια αφηρημένος.
Δεν χρειάζεται να πω τι έκανα από τότε που έμεινα χωρίς
δουλειά· πολύ απλά τίποτα. Πώς να μείνει μαζί μου ένα
πλάσμα σαν την Κούλα;
Κάποιο βράδυ που προσπαθούσα, χωρίς αποτέλεσμα, να
κοιμηθώ, πέτυχα μια εκπομπή για την Eurovision. Σε ένα μήνα
θα γινόταν ο τελικός διαγωνισμός και όλοι οι γελοίοι ήταν σε
οργασμό κάνοντας κριτικές και προβλέψεις. Είδα ολόκληρη
την εκπομπή και όταν τελείωσε, αν θέλετε το πιστεύετε,
κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Το πρωί ξύπνησα ανήσυχος και με ένα
σύνδρομο στέρησης. Αυτή ήταν, λοιπόν, η λύση; Η Eurovision;
Ήταν, όμως, προσωρινή λύση. Τι θα έκανα μετά τον τελικό;
Αποφάσισα να μην το σκέφτομαι και βγήκα από το σπίτι για να
οργανωθώ. Αγόρασα μερικά φτηνιάρικα περιοδικά που ήταν
γεμάτα Eurovision και φυσικά το πρόγραμμα της τηλεόρασης.
Μετά πήρα μπίρες και πατατάκια. Γύρισα στο σπίτι και άρχισα
να ενημερώνομαι για τα ξεκατινιάσματα που περιέβαλαν όλο
αυτό το σκηνικό, έχοντας ταυτόχρονα ανοιχτή την τηλεόραση
για να βλέπω όλες τις εκπομπές που μιλούσαν για το θέμα.
Έβλεπα σοβαροφανείς πολιτικούς που εύχονταν καλή επιτυχία
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στους συμμετέχοντες, σοβαροφανείς δημοσιογράφους που
αποκάλυπταν τα παρασκήνια του διαγωνισμού, τηλεμαϊντανούς
και μοντέλες που έκαναν προβλέψεις, θρησκευόμενες αδερφές
που έκαναν κριτική σε όλους τους προηγούμενους και όταν
όλα αυτά τελείωναν και άρχιζαν τα ντοκιμαντέρ με τα ζώα,
κοιμόμουν σαν τούβλο.
Την τελευταία μέρα ξύπνησα με μια ανησυχία λες και ήταν
η τελευταία μέρα της ζωής μου. Το βράδυ ήταν ο τελικός
διαγωνισμός που θα αναδείκνυε τον νικητή. Όλοι είχαν αγωνία
για το ποιος θα είναι κι εγώ για το τι θα κάνω από αύριο. Θα
μπορούσα βέβαια να παρακολουθήσω τις μεθεόρτιες εκπομπές
που θα ανέλυαν όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι, αλλά αναρωτιόμουν
αν θα ήταν το ίδιο έντονες, αν θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα.
Στήθηκα μπροστά στην τηλεόραση και ήπια καφέ. Μπροστά στην
τηλεόραση έφαγα και έφτιαξα ακόμη έναν καφέ ώσπου, περίπου
δύο ώρες πριν τον τελικό, έλεγξα τις προμήθειές μου για να δω
αν είμαι έτοιμος για τη μεγάλη στιγμή. Βεβαιώθηκα ότι υπάρχουν
αρκετές μπίρες στο ψυγείο και μετά άνοιξα το ντουλάπι για να
βρω τα πατατάκια. Διαπίστωσα με φρίκη ότι δεν είχα ούτε ένα
σακουλάκι, ενώ χρειαζόμουν τουλάχιστον τρία. Πώς μπόρεσα να
αμελήσω κάτι τόσο σημαντικό; Χωρίς πατατάκια το τελετουργικό
θα ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία. Ντύθηκα γρήγορα και βγήκα
τρέχοντας για να προλάβω την εκπομπή πριν από τον τελικό
και την τελετή έναρξης. Το περίπτερο που έμενε ανοιχτό μέχρι
εκείνη την ώρα απείχε περίπου 500 μέτρα από το σπίτι μου. Αν
βιαζόμουν θα προλάβαινα τα πάντα. Έφτασα στο περίπτερο και
πήρα τέσσερα σακουλάκια. Η αγωνία μου να κάνω γρήγορα ήταν
τέτοια που μου έπεσαν τα λεφτά από τα χέρια όταν πήγα να
πληρώσω. Ο ηλίθιος ο περιπτεράς με κοίταζε περίεργα. Καθόταν
ήρεμος μέσα στη φυλακή του και, απ’ ότι φαινόταν, δεν είχε
καμιά πρεμούρα να δει τον τελικό της Eurovision· σχεδόν τον
λυπήθηκα.
Έστριψα λαχανιασμένος στην τελευταία γωνία που απείχε
περίπου 50 μέτρα από το σπίτι μου και τότε έπεσα πάνω στη
Σοφία (ή έπεσε αυτή πάνω μου;). Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν
τα μάτια της, δυο μεγάλες πράσινες θάλασσες που σε καλούσαν
να βουτήξεις μέσα τους για να δροσιστείς. Είχε ένα σάκο
περασμένο στην πλάτη της. «Γιώργο, πόσα χρόνια έχω να σε δω,
βρε ψυχή; Η Σοφία είμαι, δεν με θυμάσαι;» είπε και με αγκάλιασε
σφιχτά. «Δεν είμαι ο…» πήγα να πω, αλλά το αγκάλιασμά της δεν
με άφησε να την απογοητεύσω. Ενώ με κρατούσε αγκαλιά ένα
περιπολικό της αστυνομίας με τις σειρήνες του να ουρλιάζουν
πέρασε σε απόσταση αναπνοής από δίπλα μας και ο καθρέφτης
του σχεδόν ακούμπησε στον κώλο μου. Άφησα τη Σοφία και
φώναξα προς τους μπάτσους: «Πώς πας έτσι, ρε μαλάκα. Επειδή
είσαι μπάτσος…». Δεν τελείωσα τη φράση μου, γιατί ο υστερικός
ήχος του απότομου φρεναρίσματος λίγα μέτρα πίσω από τη
γωνία του δρόμου μού έκοψε κάθε διάθεση να το κάνω. «Τρέξε
γρήγορα, ηλίθιε» μου είπε η Σοφία κι εγώ υπάκουσα αμέσως και
άρχισα να τρέχω προς το σπίτι μου. Αυτή με ακολούθησε και
το συνειδητοποίησα πλήρως μόνο όταν έκλεισα την πόρτα του
διαμερίσματός μου και την είδα να βρίσκεται πίσω μου να με
απειλεί με ένα 38άρι περίστροφο. «Γιατί το έκανες αυτό;» μου
είπε και περίμενε μια λογική απάντηση. Δεν είχα καμία λογική
απάντηση να της δώσω, αλλά είχα μια λογική, θέλω να πιστεύω,
αντίδραση στη θέα του πιστολιού που με σημάδευε: «Τι είναι
αυτό που κρατάς στο χέρι σου; Ποια είσαι;». Χωρίς να μου
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απαντήσει έβγαλε με το ελεύθερο χέρι της το σάκο από
την πλάτη της και μετά μου είπε: «Το πρόβλημά σου δεν
είναι αυτό που κρατάω στο χέρι μου, αλλά αυτό που
μόλις ακούμπησα στο τραπέζι σου». «Και τι είναι αυτό
και είναι τόσο προβληματικό;» είπα με ειρωνικό τόνο στη
φωνή μου, προσπαθώντας να φαίνομαι ψύχραιμος. «Αυτό
είναι μια βόμβα με πλαστικό εκρηκτικό C4, που μπορεί
να ανατινάξει ολόκληρο το τετράγωνο αν πατήσω το 1
στο κινητό μου» μου είπε αυτή, μιμούμενη τον δικό μου
ειρωνικό τόνο. «Κατάλαβες, ηλίθιε;» πρόσθεσε. «Α, γι’
αυτό σταμάτησε το περιπολικό και γι’ αυτό έπεσες πάνω
μου κάνοντας τάχα ότι με γνωρίζεις, επειδή σε κυνηγάνε»
της είπα σχεδόν με ενθουσιασμό που το κατάλαβα. «Ναι,
ηλίθιε. Κι αν δεν τους έβριζες θα με έχαναν. Φαίνεται ότι
δεν είδαν που μπήκαμε, γιατί αλλιώς θα είχαν μπουκάρει.
Μας έχασαν στη γωνία. Τι θα κάνουμε τώρα;» «Τι θα
‘λεγες να δούμε τον τελικό της Eurovision;» της πρότεινα
δειλά. «Τι;» ρώτησε εκείνη σαν να μην πίστευε αυτό
που άκουγε. «Να δούμε Eurovision. Είναι η βραδιά του
τελικού» της είπα με μεγαλύτερο θάρρος τώρα, γιατί, μ’
αυτά και μ’ αυτά, είχε ήδη αρχίσει η τελετή έναρξης. Είχε
αποσβολωθεί και σκέφτηκα ότι θ’ αργήσει να απαντήσει,
γι’ αυτό κι εγώ άνοιξα αποφασιστικά την τηλεόραση.
Λαμπιόνια και βεγγαλικά παντού, λέιζερ και φωτεινές
πίστες, γυαλιστερά ρούχα και πλατινέ μαλλιά, χαμόγελα
και κουνήματα από άντρες και γυναίκες, αλλά… κάτι
λείπει. «Να φέρω μπίρες κι ένα πιάτο για τα πατατάκια;»
ρώτησα τη Σοφία που ήταν ακόμη άφωνη με το πιστόλι να
με σημαδεύει. «Μην κάνεις κανένα αστείο. Να σε βλέπω!»
μου είπε αυστηρά. «Κανένα αστείο, μόνο μπίρες και
πατατάκια» την διαβεβαίωσα. Με τη συνοδεία της Σοφίας
πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το ψυγείο, πήρα δύο μπίρες
και ένα πιάτο και, πάντα συνοδευόμενος, τα έστρωσα στο
τραπέζι του σαλονιού και κάθισα στον καναπέ μπροστά
στην τηλεόραση. «Κάτσε» είπα στη Σοφία μασουλώντας
το πρώτο πατατάκι. «Περίεργος τύπος είσαι» είπε
αυτή και κάθισε δίπλα μου, σημαδεύοντάς με πάντα
με το πιστόλι. Όσο περνούσε η ώρα χαλάρωνε όλο και
περισσότερο. Άφησε το πιστόλι δίπλα της και άρχισε να
τρώει κι αυτή πατατάκια. Της πρόσφερα μπίρα και τη
δέχτηκε. Οι καλλιτέχνες της Eurovision τα έδιναν όλα
κι εμείς, λες και γνωριζόμασταν από καιρό, σχολιάζαμε
μαζί τα κουνήματα της Τουρκάλας, την τσίγκινη φωνή
του Ούγγρου, το ψεύτικο πάθος που έβγαζε η φωνή του
Ρουμάνου και το κιτς φόρεμα της Ουκρανής. Όταν έβαζε
διαφημίσεις μιλούσαμε για τους εαυτούς μας. Εγώ της
είπα πώς έφτασα μέχρι εδώ κι αυτή μου είπε την
ιστορία της: τελείωσε τη Φιλοσοφική και
ήταν άνεργη, γιατί δεν είχε ούτε γνωριμίες
ούτε τύχη, πράγματα πολύ σημαντικά
για να επιβιώσεις στην Ελλάδα. Για δύο
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χρόνια δούλεψε από καθηγήτρια σε φροντιστήρια μέχρι
γκαρσόνα σε καφετέριες. Παντού, στο τέλος του μήνα,
παρακάλαγε για να πάρει το μισθό της και πολλές φορές
τα παρακαλητά δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα. Υπέφερε
από αϋπνία όταν γνώρισε έναν τύπο που άρχισε να της
μιλά για την κοινωνική αδικία και την ένοπλη πάλη.
Όταν έβαλε την πρώτη της βόμβα σε κάποια τράπεζα και
έγινε η έκρηξη άρχισε να νυστάζει. Από τότε –εγώ την
καταλαβαίνω– άρχισε να βάζει βόμβες συνέχεια, γιατί
φοβόταν ότι αν σταματήσει δεν θα μπορεί να κοιμηθεί.
Η Eurovision τελείωσε και τελείωσαν και οι πανηγυρισμοί.
Τα μάτια μου είχαν αρχίσει να κλείνουν όταν άκουσα
τη φωνή της σχεδόν από το βάθος: «Ε, τι κάνεις; Δεν
πέρασε ακόμη ο κίνδυνος». «Μα δεν είδαμε τίποτα
στην τηλεόραση. Μάλλον θα εγκατέλειψαν την έρευνα»
της είπα προσπαθώντας να την πείσω ότι δεν θα ήταν
πρόβλημα να κοιμηθώ. Χωρίς να μου απαντήσει έβγαλε
ένα αλουμινόχαρτο από την τσέπη της, το άνοιξε, έβγαλε
μια άσπρη σκληρή μπαλίτσα και, με μια τηλεκάρτα, την
μετέτρεψε σε δύο μεγάλες γραμμές πάνω στο γυαλί του
τραπεζιού. Έφερε ένα καλαμάκι από την κουζίνα, το
έκοψε στη μέση και ρούφηξε δυνατά, κι από τα δυο της
ρουθούνια, μια σεβαστή ποσότητα σκόνης. Μου έδωσε το
καλαμάκι και μου είπε: «Αυτό με βοηθάει να αντιμετωπίζω
την υπνηλία. Μετά τη δέκατη βόμβα που έβαλα άρχισε
να με πιάνει υπνηλία και… καταλαβαίνεις· δεν μπορώ
να κοιμάμαι συνέχεια». Ρούφηξα κι εγώ κόκα χωρίς να
σχολιάσω. Μέσα μου, όμως, σκεφτόμουν ότι, τελικά,
πουθενά δεν υπάρχει ισορροπία. Και μετά μας βρήκε η
αστυνομία.
Έτσι φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο, κύριε… πώς είπατε
τ’ όνομά σας; Α, ναι. Έτσι φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο
κύριε Χαραλαμπίδη. Αλλά βγήκε και κάτι καλό από αυτή
την ιστορία: ερωτεύτηκα τη Σοφία και νομίζω ότι με
ερωτεύτηκε αυτή. Αν είναι να ζήσω μακριά της, καλύτερα
να πεθάνω. Και τώρα σας παρακαλούμε να φύγετε, γιατί
αν δεν το κάνετε θα πυροδοτήσουμε τη βόμβα και θα
ανατινάξουμε όλο το τετράγωνο. Τι; Αν μας ενδιαφέρει
που θα πάρουμε στο λαιμό μας τόσο κόσμο; Ζητάμε
συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή… η οικονομική
κρίση, βλέπετε.
Ο διαπραγματευτής της αστυνομίας γύρισε προς το
διοικητή της αστυνομίας και κούνησε με απελπισία
το κεφάλι του. «Πρόκειται για ψυχοπαθείς, δεν
καταλαβαίνουν τίποτα» είπε. Τότε ο διοικητής διέταξε να
μπουκάρουν στο σπίτι οι ειδικές δυνάμεις, παρ’ όλο που
ο διαπραγματευτής τον παρακαλούσε για το αντίθετο. Ο
τελευταίος ήχος που άκουσε από την ανοιχτή γραμμή
ήταν το πάτημα ενός πλήκτρου κινητού τηλεφώνου.
Ήταν απόλυτα σίγουρος ότι ήταν το 1, πριν ακούσει
την έκρηξη.

