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Π αρότι αντιπαθώ σφόδρα τον παχύδερμο εμπνευστή της περίφημης πλέον ατάκας «μαζί 
τα φάγαμε», δεν μπόρεσα πρόσφατα παρά να μπω στη διαδικασία να αναζητήσω το τι 

ακριβώς είχε στο μυαλό του πριν την εκστομίσει, όχι σε επίπεδο δυνατότητας πρόγνωσης 

των αντιδράσεων που θα ξεσήκωνε, αλλά περισσότερο κατά το σχολικό «τι θέλει να πει ο 

ποιητής». Στην προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση, ο ποιητής πιστεύω ότι ήθελε να πει: «Εγώ και 
το σινάφι μου τα τρώγαμε κι εσείς αδιαφορούσατε γι’ αυτό». Και επειδή τέτοια είμαι, όπως θα 

έλεγε και ο Σπύρος, αναρωτήθηκα περαιτέρω αν αυτό είναι και πρακτικά δυνατό. Για να δώσω 

απάντηση στο ερώτημα αυτό χρειάστηκε να φανταστώ ένα ολόκληρο έθνος χωρισμένο στα 

δύο: οι μεν μισοί να μασουλάνε ηχηρά, με τα λάδια να κυλάνε στο πηγούνι και τις κοιλιές να 

ξεχειλίζουν από τα παντελόνια, και οι άλλοι μισοί να μισογυρνάνε την πλάτη ενοχλημένοι μεν, 

ρουφώντας φραπεδάκι και μονολογώντας κατά βάση αδιάφορα «δε βαριέσαι, μωρέ ... θα πεινάει 
ο άνθρωπος». Κάτι δεν μου πήγαινε καλά με αυτή την εικόνα. Το επόμενο λογικό βήμα για τον 

φτωχό μου εγκέφαλο ήταν να αναρωτηθώ πόσες φορές μέσα στην ημέρα καθένας από εμάς έχει 

άμεση συνείδηση του ότι είναι μέλος μιας κοινωνίας πολιτών, προσαρμόζοντας ανάλογα και την 

συμπεριφορά του.

Εξηγούμαι: αν υποθέσουμε ότι κοιμάμαι κάθε μέρα 8 ώρες, τις υπόλοιπες 16 έχω πλήρη συνείδηση 

ότι είμαι μέλος ενός ζευγαριού. Αυτό έχει ως άμεση πρακτική συνέπεια ότι προσαρμόζω ανάλογα 

την συμπεριφορά μου. Αν δεν πω στον σύντροφό μου καλημέρα το πρωί όταν ξυπνήσω, εύλογα θα 

θεωρήσει ότι έχω κάποιο πρόβλημα μαζί του και του κρατάω μούτρα. Παρακάτω: αν δεν απαντήσω 

το τηλέφωνο μετά από 2 ή 3 κλήσεις του κατά τη διάρκεια της εργασιακής ημέρας, λογικό είναι 

να ανησυχήσει ότι κάτι μού έχει συμβεί. Ομοίως, αν εκείνος δεν πληρώσει τον λογαριασμό της 

ΔΕΗ και βρεθούμε μια Πέμπτη βράδυ στο σκοτάδι, θα έχω κάθε λόγο να τα βάλω μαζί του. Αν 

επεκτείνω αυτό το παράδειγμα παραπέρα, σε άλλου είδους σχέσεις τις οποίες συνειδητά βιώνω 

καθημερινά, η συνάδελφος μου στο γραφείο θα αναγκαστεί να επωμιστεί πλήρως τις ευθύνες 

απέναντι στους πελάτες μας αν εγώ αποφασίσω μια μέρα άνευ λόγου και προειδοποιήσεως να 

πάρω τρίμηνη άδεια, η μητέρα μου θα χάσει τον ύπνο της αν σταματήσω να την επισκέπτομαι μια 

φορά την εβδομάδα, τα σκυλιά μου θα κάνουν τον κήπο χάλια αν σταματήσω να τα βγάζω βόλτα, 

το αυτοκίνητό μου απλά δεν θα παίρνει μπρος αν δεν του βάλω βενζίνη και οι φίλοι μου αργά ή 

γρήγορα θα με ξεγράψουν αν σταματήσω κάθε επικοινωνία μαζί τους. 

Τί γίνεται, όμως, με την σχέση που μας συνδέει με τους ανθρώπους που αποτελούν τα υπόλοιπα 

μέλη του ελληνικού έθνους; Δεν μιλάω φυσικά, για τους γεωγραφικά εγγύτερους. Εννοείται πως 

οι γείτονές μου περιμένουν πολλά και διάφορα από εμένα και αντιστοίχως εγώ από αυτούς. Οι 

συνέπειες της παραβίασης των γειτονικών υποχρεώσεων είναι άμεσα και πρακτικά αντιληπτές, 

και δεν χρειάζεται να αναλυθούν. Τί γίνεται όμως με αυτούς που δεν γνωρίζω, και κατά πάσα 

πιθανότητα δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσω; Έχω υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς; Και αν εγώ 

διπλοπαρκάρω στον Πειραιά, πόσες πιθανότητες υπάρχουν η κα Τάδε στην Κομοτηνή να με πάρει 

χαμπάρι και να με θεωρήσει κακό άνθρωπο και ενοχλητικό συμπολίτη; Την ώρα που καταθέτω 

την ψευδή μου φορολογική δήλωση, πόσο πιθανό είναι να ακούσω το δοκάρι από την αίθουσα 

του προκάτ δημοτικού σχολείου στην Κέρκυρα να πέφτει; Ομοίως, ο τύπος που προσλαμβάνει 

μετανάστες να του μαζεύουν τις φράουλες χωρίς να τους δηλώνει στο ΙΚΑ, υπάρχει περίπτωση 

να μάθει ποτέ ότι ο εγγονός της γιαγιάς Δείνα αναγκάστηκε να την πάει στη Θεσσαλονίκη για 

εξετάσεις, γιατί η κλινική του Άνω Κορφοβουνίου δεν έχει αξονικό τομογράφο; Ποιες είναι 

εκείνες οι στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε πρακτικά και στο πετσί μας μέλος της κοινωνίας 

των Ελλήνων, με υποχρεώσεις και δικαιώματα και πράξεις με άμεσες συνέπειες; Όταν ψηφίζουμε; 

Όταν μας έρχεται η φορολογική δήλωση; Όταν διπλοπαρκάρουμε και εισπράττουμε μούντζες;

Το φτωχό μου το μυαλό καταλήγει, θέλει δεν θέλει, στο ότι το πρόβλημα είναι ο όγκος και η 

απόσταση. Είμαστε πάρα πολλοί και σε πολύ μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλον. Κάπως έτσι 

φτάνει η Κομοτηνή να αδιαφορεί για το τι κάνω εγώ στον Πειραιά και η Κέρκυρα να σηκώνει τους 

ώμους ασυγκίνητη για το ποιος βάζει το χέρι στο ταμείο του δήμου Δώθε Παναγιάς. Επιπλέον, 

ένας καυτός μεσογειακός ήλιος κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας τους περισσότερους μήνες 

του χρόνου, καθιστώντας τις κινήσεις μας ράθυμες, και ήδη την προσπάθεια που καταβάλουμε 

να τα έχουμε καλά με συζύγους, μητέρες, σκυλιά, γατιά, συναδέλφους και φίλους, δυσβάσταχτη. 

Δεν είναι να απορείς που στον Βορρά της Ευρώπης όλα πάνε ρολόι. Εκεί δεν έχουν ήλιο και οι 

μανάδες τους τους πετάνε έξω απ’ το πατρικό μετά τα 18. Οι τύποι έχουν όλο το χρόνο στη 

διάθεσή τους να σκέφτονται με τρόμο τις συνέπειες των πράξεών τους στο κοινωνικό σύνολο και 

να υπακούουν τυφλά στο νόμο. Συμπέρασμα, οι ρίζες του κακού: Απόσταση, Πλήθος, Ήλιος. 

Ιδού ο λόγος για τον οποίο οι αρχαίοι ζούσαν σε πόλεις–κράτη και έχτιζαν δροσερές στοές. 

Μήπως αυτό να προσπαθούσε να επικοινωνήσει το παχύδερμο;

Lucia

Φιλοσοφώντας εν μέσω θέρους

συντελεστές
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Everyday
georgia

Γκόθαμ Σίτυ

Τετάρτη 03:23 τα χαράματα
Η ιδέα που είχα να βγω μια ήσυχη βραδινή βόλτα με το αυτοκίνητο πήγε 
κατά διαόλου. Στα μισά διαπίστωσα ότι μια συμμορία προσπαθούσε να 
διαρρήξει τα κεντρικά της Γκόθαμ Μπανκ και χρειάστηκε να επέμβω. 
Το θέμα θα λυνόταν με λίγα μπουνίδια, αλλά σύντομα αποδείχτηκε 
ότι οι τύποι ήταν τσιράκια του Τζόκερ και η κατάσταση βγήκε εκτός 
ελέγχου. Ο αιώνιος εχθρός μου εμφανίστηκε από το πουθενά και 
προσπάθησε να μου επιτεθεί κατά πρόσωπο. Ακολούθησε ένα τρομερό 
σκηνικό όπου τον κυνήγησα με το ΜπατΜομπίλ στα στενά της πόλης 
κάνοντας κωλοστριμούρες σε κάθε ευκαιρία, χτυπώντας στίβες με 
άδεια χαρτόκουτα, βγάζοντας τρελό καπνό από την εξάτμιση και 
τρέποντας κάθε γάτα αυτής της πόλης σε άτακτη φυγή. Κάποια στιγμή 
βρέθηκε να με κυνηγάει εκείνος και από το πουθενά ενεργοποίησε κάτι 
καινούριες μεταλλικές δαγκάνες που έχει προσαρμόσει στο όχημά του, 
με αποτέλεσμα να ακούσω ένα δυνατό  «κρας» από πίσω μου και να 
αναγκαστώ να εγκαταλείψω την καταδίωξη. Γύρισα στην έπαυλή μου 
οδηγώντας με 10 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς το ΜπατΜπομπίλ άσθμαινε, 
έβγαζε ατμούς κάτω από το καπό και τελικά παρέδωσε το πνεύμα με το 
που έκλεισαν πίσω μας οι καγκελόπορτες. Ξύπνησα τον Άλφρεντ αμέσως 
και τον πρόσταξα να κατέβει να επιθεωρήσει τη ζημιά. Ο γεροξούρας 
ήρθε μετά από ένα τέταρτο φορώντας το καλύτερό του τουίντ (ήθελε 
στ’ αλήθεια να με πείσει ότι πέφτει για ύπνο ντυμένος στην πένα ή 
ετοιμαζόταν να την κοπανήσει πριν τον φωνάξω;) και αφού έριξε μια 
ματιά κάτω από τη βάση του ΜπατΜομπίλ είπε σουφρώνοντας το ξινό 
του μούτρο: «Νομίζω ότι έχει πάρει σασί».
Τέλεια. Να δω τώρα από πού υποτίθεται ότι πρέπει να παραγγείλουμε 
ανταλλακτικά.

03:45
Αδύνατον να κοιμηθώ. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω αν συμβεί 
κάτι και η πόλη χρειαστεί την βοήθειά μου μέχρι να επιδιορθωθεί 
το αυτοκίνητο; Ο Άλφρεντ δεν συμμερίζεται την ανησυχία μου. Μου 
δήλωσε ότι τώρα θα κοιμάται πιο ήσυχος, όσο θα ξέρει ότι είμαι κι εγώ 
ασφαλής στο κρεβάτι μου και με ρώτησε αν θέλω σούπα για βραδινό. 
Αποφάσισα να ξυπνήσω τον Ρόμπιν για να του εκθέσω το πρόβλημα. 
Δεν είναι και ιδιαίτερα οξυδερκής, αλλά πότε πότε έχει αναλαμπές και 
κατεβάζει καμιά καλή ιδέα. 

03:47
Το βλαμμένο δεν κοιμόταν. Καθόταν μέσα στο θεοσκότεινο δωμάτιο 
μπροστά στο λαχανί του λάπτοπ και πληκτρολογούσε αναμαλλιασμένος. 
Όταν άνοιξα την πόρτα και μπήκα, σήκωσε αναστατωμένος το κεφάλι  
και πριν προλάβω να πω τίποτα, μου ανακοίνωσε ότι η Κατγούμαν είχε 
μόλις ανανεώσει το στάτους της από «ελεύθερη» σε «είναι περίπλοκο». 
«Λες να εννοεί αυτό που συνέβη μεταξύ μας στο πάρτι του Δημαρχείου 
το προηγούμενο ΣουΚού;» με ρώτησε, ενώ οι άκρες των χειλιών του 
έτρεμαν από προσδοκία σαν ερωτευμένου έφηβου. Ήταν προφανές 
πως το ταραγμένο του μυαλό δεν θα είχε καμία αναλαμπή απόψε. Τον 
κοίταξα απογοητευμένη και όσο πιο άγρια μπορούσα και έκλεισα την 
πόρτα με θόρυβο πίσω μου. Μάλλον θα χρειαστεί να  έχω πρόχειρο το 
τηλέφωνο κανενός  ραδιοταξί τις επόμενες ημέρες. 

03:52 
Μισώ τη λέξη ΣουΚου. 

 Σελίδες από το ημερολόγιο 

μιας καθημερινής γεωργίας: 

το μόνο που έγραψε ποτέ η 

ιστορία για αυτήν ήταν ότι σε 

δύο μήνες θα γινόταν τριάντα 

χρόνων και ότι στο βάθος κάθε 

μικρού προβλήματος μπορούσε 

να βρει κρυμμένα τουλάχιστον 

άλλα τρία.
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03:53
Βασικά δεν είναι καν λέξη. Είναι κατάφωρη τεμπελιά. Τι 
μαλάκας που είναι ο Ρόμπιν.

Πέμπτη, 08:15
Κατέβηκα για πρωινό. Ο Άλφρεντ έφτιαχνε τηγανίτες 
και τις άλειφε με Μερέντα σφυρίζοντας. Μόλις είδα 
την ξέχειλη πιατέλα που είχε στολίσει στη μέση 
του τραπεζιού έφριξα. Έβαλα ένα φλιτζάνι καφέ και 
μουγκρίζοντας τον ρώτησα ποιος υποτίθεται ότι θα 
τις έτρωγε όλες αυτές και αν είχε ιδέα πόσες θερμίδες 
περιέχει μια μόνο κουταλιά κρέμας φουντουκιού. 
Ακούμπησε με αργές κινήσεις την πιρούνα του πλάι στο 
τηγάνι, σκούπισε πάνω στην ριγέ ποδιά του τα χέρια 
και ρούφηξε μια γουλιά από το φλιτζάνι με το τσάι που 
σέρνει αιωνίως δίπλα του. Ύστερα αναστέναξε και με 
κοίταξε με εκείνο το βλέμμα που υποτίθεται ότι πρέπει 
να μου θυμίσει ότι εκείνος τα ξέρει όλα καλύτερα 
από εμένα και είπε: «Θυμηθείτε, κυρία: το χαμόγελο 
και η γλυκύτητα είναι το σημαντικότερο προσόν μιας 
δεσποινίδας στην ηλικία σας». Του απάντησα πως δεν 
είμαι καμιά απόφοιτος του Οικοτροφείου Καλής Διαγωγής 
της Μις Χάτσινθαμ, αλλά η πιο αποτελεσματική τιμωρός 
του εγκλήματος, με διασυνδέσεις στον υπόκοσμο και 
πεπρωμένο σκοτεινότερο κι από τους υπονόμους αυτής 
της πόλης, αλλά ο  παλιόγερος το μόνο πράγμα που βρήκε 
να μου πει είναι: «Ακόμα και έτσι, το πρωινό εξακολουθεί 
να είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας».

08:35
Αναγκάστηκα να φάω τέσσερεις τηγανίτες. Ο Άλφρεντ 
καθόταν πάνω από το κεφάλι μου και με παρατηρούσε 

σαν γεράκι, δεν είχα άλλη επιλογή. Πάνω στην ώρα 
εμφανίστηκε και ο ανεκδιήγητος βοηθός μου. Κρατούσε 
στα χέρια το καινούριο του iPad, άρπαξε μια τηγανίτα 
από την πιατέλα και μασουλώντας δυνατά με το στόμα 
ανοιχτό, μας ανακοίνωσε  ότι τα social media είναι 
ανάστατα καθώς κάποιος επιτήδιος μόλις απείλησε ότι 
μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά θα τουϊτάρει την αληθινή 
ταυτότητα του Σούπερμαν. Αναστέναξα. Θα έδινα και 
το δεξί μου χέρι για μια ληστεία τράπεζας αυτή τη 
στιγμή, μόνο και μόνο για να έχω μια δικαιολογία να βγω 
από αυτή την κουζίνα. Κανείς από τους δυο τους δεν 
αναγνωρίζει ποια είμαι και τι αποστολή έχω να εκτελέσω.

18:45
Όλη μέρα πέρασε χωρίς καθόλου νέα από τον συνεργειά 
για το ΜπατΜομπίλ. Φοβάμαι ότι θα γίνει μαλακία.

 Ο Άλφρεντ έφτιαχνε τηγανίτες και 

τις άλειφε με Μερέντα σφυρίζοντας. 

Μόλις είδα την ξέχειλη πιατέλα που 

είχε στολίσει στη μέση του τραπεζιού 

έφριξα. Έβαλα ένα φλιτζάνι καφέ και 

μουγκρίζοντας τον ρώτησα ποιος 

υποτίθεται ότι θα τις έτρωγε όλες 

αυτές και αν είχε ιδέα πόσες θερμίδες 

περιέχει μια μόνο κουταλιά κρέμας 

φουντουκιού.
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22:30
Έχει από ώρα σουρουπώσει. Στάθηκα στο ψηλότερο 
μπαλκόνι του πύργου μου και ατένισα το πολύπαθο 
Γκόθαμ Σίτυ, αυτή την πόλη τη μιασμένη από το κοινό 
έγκλημα, τη βιασμένη από τις φατρίες του οργανωμένου 
υποκόσμου που της ρουφάει το αίμα καθημερινά, αυτό 
το συνονθύλευμα από μπετόν κι ατσάλι που έχει έναν και 
μοναδικό σκοτεινό άγγελο να την φυλάει μέρα  νύχτα: 
Εμένα. Η γυαλιστερή μπέρτα της μαύρης μου στολής 
κυμάτισε στο νυχτερινό άνεμο και μια κουκουβάγια 
έκρωξε κάπου μακριά. Κοιμηθείτε ήσυχοι, δυστυχείς 
κάτοικοι αυτής της καταδικασμένης σφηκοφωλιάς. Θα 
είμαι η άγρυπνη προστάτιδά σας, σκέφτηκα, όσο η ανάσα 
θα βγαίνει από το στήθος μου. Χαμογέλασα με περηφάνια 
για την αφοσίωσή που ακόμα δείχνω στο έργο που χρόνια 
τώρα έχω αναλάβει, και ύστερα μέσα στην ησυχία της 
νύχτας ακούστηκε η φωνή του Άλφρεντ να με ρωτάει αν 
βούρτσισα τα δόντια μου. Η μαγεία της στιγμής απλά 
χάθηκε.

01:56
Αυτό που φοβόμουν συνέβη! Ό,τι είχα χωθεί κάτω από τα 
σκεπάσματα, όταν είδα από το παράθυρο το σκοτεινό 
σήμα της νυχτερίδας να με καλεί από τα κεντρικά της 
αστυνομίας. Δεν είχα χρόνο για χάσιμο: την ώρα που 
έβαζα τη στολή και ειδοποιούσα μέσω ιντερκόμ τον 
Ρόμπιν, πήρα τηλέφωνο για ταξί. Μια βαριεστημένη 
γυναικεία φωνή από την άλλη γραμμή με διαβεβαίωσε ότι 
σε δέκα λεπτά ένας οδηγός θα ερχόταν να με παραλάβει 
για να με μεταφέρει στον προορισμό μου. Δέκα λεπτά! Αν 
είχα το ΜπατΜομπίλ μου, σε δέκα λεπτά θα βρισκόμουν 
ήδη στον τόπο του εγκλήματος να μοιράζω αεροκλωτσιές 
και να κάνω τις απαιτούμενες λαβές Ζίου Ζίτσου. Να 
πάρει ο διάολος!

02:00
Έτοιμη για δράση και πάνοπλη κατέβηκα τις σκάλες 
προς την είσοδο σχεδόν πετώντας, με την μπέρτα μου 
να ανεμίζει. Ο Ρόμπιν κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες 
να με προφτάσει τρέχοντας, παρότι δεν μου διέφυγε ότι 
μιλούσε στο κινητό με το μπλουτούθ να αναβοσβήνει στο 
αυτί του. Ξαφνικά από το κεφαλόσκαλο εμφανίστηκε ο 
Άλφρεντ φορώντας το νυχτικό και τις καρό παντόφλες 
του και φώναξε πάνω από το κεφάλι μου: «Τι ώρα 
είναι αυτή που βγαίνετε; Πότε θα κοιμηθείτε; Αυτή η 
συμπεριφορά δεν είναι καθόλου πρέπουσα!».
Αγνόησα πλήρως τις φωνές του. Δεν ήξερα να ρωτήσω την 
παραμάνα μου πριν βγω να λυτρώσω την κοινωνία από το 
έγκλημα.

02:15
Το ταξί έφτασε ασθμαίνον και με καθυστέρηση μπροστά 
στην πόρτα της έπαυλης. Είχα κάτι νεύρα που δεν 
περιγράφονται και γρύλισα στον οδηγό την διεύθυνση 
των κεντρικών της αστυνομίας. Ήταν ένας σιχαμένος 
χοντρός που φορούσε ριγέ μπερέ και κάπνιζε σαν 

Η γυαλιστερή μπέρτα της μαύρης μου 

στολής κυμάτισε στο νυχτερινό άνεμο και 

μια κουκουβάγια έκρωξε κάπου μακριά. 

Κοιμηθείτε ήσυχοι, δυστυχείς κάτοικοι 

αυτής της καταδικασμένης σφηκοφωλιάς. 

Θα είμαι η άγρυπνη προστάτιδά σας, 

σκέφτηκα, όσο η ανάσα θα βγαίνει από το 

στήθος μου. 
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τσιμινιέρα. Με κοίταξε μέσα από τον καθρέφτη και με 
ρώτησε γελώντας όλο θράσος: «Τι έγινε, μανίτσα; Άνοιξε 
κιόλας το τριώδιο;». Αν δεν είχα ανάγκη τις εμφανώς 
κάτω του μετρίου οδηγικές του ικανότητες, θα τον είχα 
πλακώσει στο ξύλο επιτόπου. Στο μεταξύ, ο Ρόμπιν δίπλα 
μου κάτι άρχισε να πληκτρολογεί στο κινητό. Έγειρα προς 
το μέρος του και του ψιθύρισα με τα δόντια σφιγμένα 
ότι αν τουϊτάρει το πού πηγαίνουμε και γιατί, θα τον 
σκοτώσω. Είναι τόσο βλάκας που δεν έχει καταλάβει 
ακόμα ότι όλος ο υπόκοσμος του Γκόθαμ Σίτυ τον κάνει 
follow μόνο και μόνο για να ξέρει ποια πλευρά της πόλης 
είναι ελεύθερη για δράση. Πού έχω μπλέξει, Θεέ μου! 

02:30 
Έφτασα στα κεντρικά και όρμησα στην είσοδο με τέτοια 
φούρια που ίσα που θυμήθηκα να βάλω τη μάσκα μου 
προκειμένου να μην με αναγνωρίσει ο μισοκοιμισμένος 
φρουρός. Ανεβήκαμε με τον Ρόμπιν τρέχοντας τις 
σκάλες έως τον όγδοο που βρίσκεται το γραφείο του 
αρχηγού και χτυπήσαμε με δύναμη την πόρτα του. Μια 
κουρασμένη αντρική φωνή ακούστηκε «εμπρός» και 
μπήκαμε στο γραφείο χωρίς καθυστέρηση. Ο αρχηγός ήταν 
σε άθλια κατάσταση, με τη γραβάτα του χαλαρωμένη, 
το πουκάμισο λεκιασμένο από το ποτό –μια μισοάδεια 
μπουκάλα ουίσκι στεκόταν πάνω σε μια στίβα χαρτιά 
πάνω στο γραφείο του– και τη χωρίστρα ανακατωμένη. 
Δεν τον είχα δει ποτέ σε χειρότερη κατάσταση. 
Σταθήκαμε μπροστά του με τον Ρόμπιν και σταυρώνοντας 
και οι δύο τα χέρια μπροστά στο στήθος –το βλαμμένο, 
παρά τα ελαττώματά του,  ξέρει πώς να συμπεριφέρεται 
σε τέτοιες περιπτώσεις– τον κοιτάξαμε αναμένοντας 
λεπτομέρειες. Ποια νέα κόλαση είχε ξεσπάσει στα μιαρά 
σοκάκια του Γκόθαμ Σίτυ απόψε;
Ο αρχηγός μας κοίταξε μεθυσμένα, ρεύτηκε και είπε: 
«Α, Μπάτμαν. Τι καλά που ήρθες. Το ήξερα πως μπορώ να 
βασίζομαι σε σένα».
Με το μυαλό μου να τρέχει στα πιο απίθανα σενάρια, 
τον ρώτησα τι είχε συμβεί. Εκείνος έριξε μια λοξή ματιά 
στον Ρόμπιν και με ρώτησε αν μπορούσαμε να μιλήσουμε 
ιδιαιτέρως. Πρόσταξα τον Ρόμπιν να με περιμένει στο 
διάδρομο κι εκείνος αφού ρώτησε τον αρχηγό αν το 
κτίριο έχει wifi, βγήκε από το δωμάτιο.

02:33
«Μπάτμαν» γύρισε ο αρχηγός και μου είπε. «Η γυναίκα μου 
εξαφανίστηκε».
«Αρχηγέ» ψέλλισα «εννοείτε πως την απήγαγαν κακούργοι; 
Αφήστε το πάνω μου».
«Όχι, Μπάτμαν!» είπε ξεσπώντας σε λυγμούς. «Εννοώ πως 
με εγκατέλειψε! Πήρε δύο βαλίτσες, το σκύλο και όλα 
τα ομόλογα Γκοθαμικού Δημοσίου που είχαμε αγοράσει 
πέρυσι».
Σούφρωσα τα φρύδια με απορία –όχι ότι μπορούσε να το 
διακρίνει κάτω από τη μάσκα μου, αλλά τέλος πάντων– 
και του ζήτησα να μου εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε. 
Έκπληκτη τον άκουσα να λέει ότι ήμουν η καλύτερή του 

φίλη και ότι δεν έβλεπε την ώρα να μιλήσουμε για τον 
χωρισμό και όλα τα συναισθήματα που του προκαλούσε 
αυτή η αλλαγή στη ζωή του. Συνέχισε να μιλάει 
μυξοκλαίγοντας και χτυπώντας τα χέρια πάνω στο στήθος, 
σύντομα όμως σταμάτησα να τον ακούω. Ανήμπορη να 
πιστέψω αυτό που μου συνέβαινε, άφησα το βλέμμα μου 
να περιπλανηθεί πάνω από τους ώμους του και πέρα από 
το ανοιχτό παράθυρο, στη νυχτερινή πόλη. Δεν θα πάλευα 
απόψε, λοιπόν, για την δικαιοσύνη και την νομιμότητα; 
Δεν θα τελείωνα καμία εγκληματική καριέρα με μια 
μου θεαματική λαβή, δεν θα πλάκωνα κανένα βρωμερό 
υποκείμενο στο ξύλο; Δεν θα αποδείκνυα για άλλη μια 
φορά τη σπάνια αφοσίωσή μου στον αιώνιο αγώνα του 
καλού εναντίον του κακού; Οι μοναδικές ικανότητές μου 
στις πολεμικές τέχνες αποκτήθηκαν με σκληρή εξάσκηση, 
μελέτη και αυτοσυγκέντρωση –εμένα δεν με δάγκωσε 
καμία εξωγήινη αράχνη σας μερικούς μερικούς που απλά 
ξύπνησαν ένα πρωί σούπερ ήρωες– και απαιτούσαν από 
εμένα διαρκή εγρήγορση προκειμένου να τις διατηρήσω, 
να όμως που ακόμα και αυτός ο μπαγλαμάς, ο ίδιος ο 
αρχηγός της αστυνομίας  του Γκόθαμ Σίτυ, ήθελε απλά 
να παίξουμε τις φιλενάδες και να μιλήσουμε για τα 
αισθήματά μας, την ώρα που ο υποτιθέμενος βοηθός μου 
στη μάχη καθόταν στο διάδρομο του όγδοου ορόφου των 
κεντρικών, παίζοντας Smurfville από το κινητό του. Ποια 
ήμουν αν κανένας πια δεν με έπαιρνε στα σοβαρά; 

03:45
Στο ταξί της επιστροφής, ακούμπησα παραιτημένη 
το μάγουλο στο τζάμι κοιτώντας έξω και ατένισα 
μελαγχολικά τα λερά πεζοδρόμια της πόλης να χάνονται 
πίσω μας, όταν ο Ρόμπιν έβγαλε από το διπλανό κάθισμα 
μια μικρή κραυγή έκπληξης. Εξαντλημένη από όλα όσα 
είχαν συμβεί δεν είχα και καμία όρεξη να ασχοληθώ 
μαζί του, αλλά εκείνος μου έδωσε μια απαλή σκουντιά 
και μου πρότεινε το κινητό του. Πάνω στην οθόνη 
φωσφόριζε μέσα στο σκοτεινό αυτοκίνητο η σελίδα μου 
στην wikipedia. Κάποιος –σύμφωνα με τον Ρόμπιν ο ίδιος 
άγνωστος που νωρίτερα είχε καρφώσει τον Σούπερμαν– 
είχε ανανεώσει το περιεχόμενο της σελίδας και τώρα το 
άρθρο με τη βιογραφία μου κατέληγε με την πρόταση: 
«Ο Μπάτμαν είναι η Everydaygeorgia».

03: 55
Δεν βαριέσαι. Από μια άποψη, είναι κι αυτό μια κάποια 
αναγνώριση.

Οι μοναδικές ικανότητές μου στις 

πολεμικές τέχνες αποκτήθηκαν με σκληρή 

εξάσκηση, μελέτη και αυτοσυγκέντρωση–

εμένα δεν με δάγκωσε καμία εξωγήινη 

αράχνη σας μερικούς μερικούς που απλά 

ξύπνησαν ένα πρωί σούπερ ήρωες...
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Στην αρχή ήταν σχεδόν ένα  αστείο. Το να 

ζητήσω από μια συγγραφέα των εικόνων 

ένα κείμενο με λέξεις, σχετικό με μια 

ταινία που θα ήθελε να «γυρίσει». Στην 

ουσία, της ζητούσα να δημοσιοποιήσει 

μια σελίδα από εκείνα τα μπλοκάκια με τις 

«κινηματογραφικές ιδέες» που επωάζονται 

συνήθως στο σκοτάδι των συρταριών και 

σπάνια φυτρώνουν και βγάζουν φύλλα. 

Στην αδιακρισία μου, η Λουκία Ρικάκη 

απάντησε με γενναιοδωρία. Το δώρο της 

στα γενέθλια των «Εκβατάνων» είναι ένα 

κείμενο-ταινία μικρού μήκους. Λοιπόν, 

φώτα, μηχανή, ησυχία. Το σκηνικό είναι ένα 

δωμάτιο με ξύλινο πάτωμα. Μια γυναίκα 

γυμνή, που το σώμα της φωταγωγείται 

από χρωματιστά λαμπιόνια. Καθώς οι 

λέξεις τρέχουν σε αράδες και οι αράδες 

φτιάχνουν παραγράφους, η ταινία αρχίζει 

να «γυρίζεται» μέσα μας. 

Ευχαριστούμε, Λουκία. 

Δούρειος Ευρωπαίος

Τα δύο βάζα

Μ ου αρέσει πολύ το γυαλί γιατί είναι διάφανο και 
υποτίθεται τίποτα δεν κρύβει.  Μέσα, η διαφάνεια του, 
όλα τ’ αποκαλύπτει.  Η διαφάνεια είναι όμως εκείνη που 

προκαλεί τη φαντασία να ψάχνει τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτό που 
φαίνεται. Το σπίτι μου είναι γεμάτο βάζα γυάλινα. Τα διαφανή 
μου βάζα  σπάνια υποδέχονται λουλούδια. Πιο συχνά είναι 
γεμάτα με μικρά φωτάκια,αυτά που λένε χριστουγεννιάτικα.  
Άσχετα από εποχή, τα φωτάκια μου λαμπυρίζουν και 
χρωματίζουν. Έχω κοιμηθεί δίπλα σε πολλά τέτοια βάζα, 
ξαπλωμένη στο πάτωμα.
Μια φορά κι ένα καιρό που ήθελα να δω τον ουρανό κόκκινο, 
κοιμήθηκα δίπλα σ’ ένα μεγάλο κόκκινο βάζο που ‘χε μέσα του 
κόκκινα φωτάκια.  Ξάφνου τα μάτια μου έβλεπαν μόνο κόκκινα, 
αλλά μετά από λίγο έβλεπαν όλα τ’ άλλα χρώματα μέσα από ένα 
κόκκινο φωτεινό ύφασμα. Όταν προχώρησε ο ύπνος, έβαλα τα 
χεριά μου πάνω στο βάζο και ζεσταίνονταν  -ίσως, επειδή το 
βάζο ήταν κόκκινο και θύμιζε φωτιά, ίσως επειδή το βάζο ήταν 
πράγματι ζεστό από το φωτάκια. Όταν ζεστάθηκαν τα χέρια μου, 
ζεστάθηκαν και τα όνειρά μου κι έβαλα τα ζεστά μου χέρια πάνω 
στο σώμα κι αυτόματα στάθηκαν πάνω σε μια παλιά πληγή από μια 
εγχείρηση που με έκοψε στα δυο. Είπανε ότι δεν γινόταν αλλιώς 
γιατί έτσι κομμένη στα δυο θα μου έσωζαν τη ζωή.. 
Τώρα, το φως μέσα από το βάζο πήγε αυτόματα να ζεστάνει 
αυτή την πληγή. Αργότερα θυμήθηκα τι είχε συμβεί γιατί έχουν 
περάσει πολλά χρόνια από την πληγή, αλλά το σώμα πάντα 
θυμάται -έτσι λένε τα βιβλία. Δεν ήθελα να μπει αυτή η μνήμη 
μέσα στο όνειρο, γι’ αυτό ξανακοιμήθηκα με άλλη ανάσα για να 
αλλάξω κεφάλαιο ονείρου: ήθελα να ονειρευτώ κάτι κόκκινο, πιο 
χαρούμενο από πληγές και τέτοια, αλλά μετά θυμήθηκα ότι κάθε 
φορά που είχα δει αίμα ήταν κόκκινο και συχνά ζεστό, άρα πιο 
καλά να φύγω από το κόκκινο βάζο, σκέφτηκα μέσα στον ύπνο, 
παρά να το αγκαλιάζω ολόκληρο σαν ερπετό και να ζεσταίνω 
όλες τις πληγές, κι εκείνες που δεν ξέρω ότι έχω κι εκείνες που 
θα έρθουν και θα είναι κόκκινες και δεν θα έχουν αίμα αλλά θα 
έχουν μνήμη. Λοιπόν, το φωτεινό βάζο ήταν εκεί και ζέσταινε και 
κάποια στιγμή, μετά από αυτές τις σκέψεις που κατοικούν στο 
μεταίχμιο του ονείρου, κοιμήθηκα σε άλλο κεφάλαιο και χώθηκα 
σ’ ένα κόκκινο που ξεκίνησε κόκκινο και γέμισε λευκές κερασιές 
σαν τις γιαπωνέζικες που έχω δει μόνο σε βιβλία και ζωγραφιές, 

Λουκία Ρικάκη

γράμματα συνεργατών
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μια και δεν έχω πάει ποτέ στην Ιαπωνία. Σήμερα το πρωί 
στο μπάνιο σκεφτόμουν πάλι καλά που έχω κάνει τόσα 
ταξίδια κι έχω δει τόσα μέρη κι ας μου λείπουν μόνο οι 
γιαπωνέζικες κερασιές… Και να τώρα που το βάζο μου 
τις έφερε στο όνειρο ζεστές και λευκές. Μάλλον τόση 
ομορφιά φέρνει η ζέστα στο κορμί και στο μυαλό ή, τέλος 
πάντων, ησυχία που έρχεται με το φως. 
Σύρθηκα στο πάτωμα και τα πόδια μου ακούμπησαν το 
άλλο βάζο με τα φώτα που έχουν το χρώμα του πάγου 
-αυτά έχουν μεγάλη αντοχή, μου είχε πει ο πωλητής 
όταν μου τα πούλαγε. Και είναι μόνο το χρώμα που ίσως 
θυμίζει τον πάγο, γιατί ζεσταίνουν το ίδιο με τα κόκκινα. 
Τώρα που πέρναγα από το κόκκινο στο άσπρο, μπας 
και συναντήσω μέσα στ’ όνειρο κι άλλες κερασιές, τα 
λευκά φώτα του πάγου ήσαν εκεί και συνέχιζαν την ίδια 
θερμοκρασία κι εγώ ταξίδεψα σ’ ένα άγνωστο γιαπωνέζικο 
τοπίο.  Και ήταν εκεί όλοι οι φίλοι που τους θυμόμουν κι 
εκείνοι που τους είχα ξεχάσει, ντυμένοι κερασιές και ήταν 
εκεί κι άλλοι που δεν θυμόμουν ή που ήθελα να ξεχάσω, 
αλλά μέσα στις κερασιές φαινόντουσαν ωραίοι και είχαν 
χάσει τις πληγές τους ή το φως τις είχε σβήσει και ήσαν 
όμορφοι, στολισμένοι με τα ρούχα  τις κερασιάς. 
Και άρχισε να ακούγεται μουσική. Μια μουσική βγαλμένη 
από τους αιώνες, που δεν είχε πατρίδα, είχε όμως 
μελώδια, θύμιζε ψαλμό.  Και όλες οι κερασιές, μαζί κι οι 
φίλοι μου που τις φορούσαν, στράφηκαν στον ήλιο και 
κάθε φορά που η μελώδια υμνούσε τις ιστορίες τους εγώ 
έκλαιγα, έκλαιγα πολύ, μα δεν ήσαν δάκρυα λύπης. Ήσαν 
δάκρυα χαράς και ευλογίας. Ετούτο το φως κι ετούτη η 
ζεστασιά μου χάριζε αυτή την ομορφιά και δεν με ένοιαζε 
που τα δάκρυά μου έβγαιναν ποτάμι από την πηγή των 
ματιών που δεν φαίνεται ποτέ να στερεύει.
Και περνούσαν και πότιζαν το στόμα, που πάντα διψά για 
την αλμυρή τους υπέροχη γεύση και έγλυφαν το στήθος. 
Περνούσαν και πάνω από τα δύο
βουνά,  από την κοιλιά, από το μικρό πηγάδι του αφαλού 
κι από τους δρόμους των ποδιών και έφταναν στο χώμα.
Πότιζαν το χώμα και η γη ξεδιψούσε και άνθιζε κι άλλες 
κερασιές. Αργότερα σκέφτηκα ότι το τραγούδι ή ο ψαλμός 
έλεγε για την πηγή. Όταν διψάς, ψάχνεις την πηγή κι κει 

που καταφέρνεις να καθρεφτίσεις το πρόσωπο σου στην 
υγρή της επιδερμίδα, θέλεις να βουτήξεις ολόκληρος 
να πιεις, να ξεδιψάσεις . Αλλά είναι τούτη η πηγή 
που έχει το νερό που θα σε ξεδιψάσει ή σε πλάνεψε ο 
αντικατοπτρισμός σου στα νερά της; Κι αν σκύψεις να το 
πιείς έτσι λαίμαργα διψασμένος που είσαι, θα ξεδιψάσεις 
ή θα βυθιστείς; 
Και τώρα που βλέπω το πρόσωπό μου και όλους τους 
φίλους μου με τα πρόσωπα τόσο όμορφα από τις κερασιές 
μέσα στη πηγή που έφτιαξαν τα δικά μου δάκρυα, είναι 
αυτή η πηγή μου; Ή ανήκει πια στο χώμα κι αν σκύψω να 
ξεδιψάσω και να πιω τα δάκρυα μου που δεν πρόλαβα να 
ρουφήξω όταν περνούσαν από το στόμα, θα ξεδιψάσω; Ή 
θα διψάσει πιο πολύ η γη;
Γύρισα πάλι κεφάλαιο στο όνειρο, κει αγκαλιά με το 
βάζο με τα φωτάκια του πάγου, κι έμεινα να ακούω τις 
ψαλμωδίες που μ’ έκαναν να κλαίω και να ποτίζω το χώμα. 
Οι φίλοι μου άνθιζαν κερασιές, εγώ δε ξέρω αν πενθούσα 
ή αν τραγουδούσα μαζί τους τον ήλιο.
Όταν ξύπνησα, είδα κοντά στο κρεβάτι που δεν είχα 
κοιμηθεί ένα βάζο με κερασιές . Το νερό είχε σωθεί, το 
γέμισα. Κι εκεί που γέμιζα νερό… ένα βραχυκύκλωμα 
έσβησε τα κόκκινα φωτάκια των πληγών κι εκείνα
του πάγου. Τώρα στο δωμάτιο έφεγγαν μόνο οι κερασιές. 
Δίπλα στο κεφάλι μου έλαμπε μια μικρή υγρή λίμνη. Έβαλα 
μέσα το δάκτυλό μου, γεύτηκα την γλυκιά αλμύρα των 
δακρύων,  χώθηκα στο κρεβάτι -ήθελα τώρα να κοιμηθώ 
χωρίς όνειρο και δεν με ένοιαζε πότε θα έφτιαχναν το 
βραχυκύκλωμα. Κάποια σειρήνα μιλούσε για μπλακάουτ  
στην περιοχή. Εγώ είχα τις κερασιές μου και μια λιμνούλα 
δάκρυα… 

Ήμουν καλά. 
Κουλουριάστηκα..

Όταν διψάς, ψάχνεις την πηγή κι κει 

που καταφέρνεις να καθρεφτίσεις 

το πρόσωπο σου στην υγρή της 

επιδερμίδα, θέλεις να βουτήξεις 

ολόκληρος να πιεις, να ξεδιψάσεις . 

Αλλά είναι τούτη η πηγή που έχει το 

νερό που θα σε ξεδιψάσει ή σε πλάνεψε 

ο αντικατοπτρισμός σου στα νερά 

της; Κι αν σκύψεις να το πιείς έτσι 

λαίμαργα διψασμένος που είσαι, θα 

ξεδιψάσεις ή θα βυθιστείς; 
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Αναγνώστης: Γεια σου και πάλι, αγαπητέ Δρ Νταρκ. Μη μου 
πεις ότι δεν σου έλειψα. Εγώ είμαι, ο Τάκης Απολιτικός, και 
σου έχω μια έκπληξη: πήγα κι εγώ στο Σύνταγμα την πρώτη 
μέρα, στις 25 του Μάη, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του 
MEGA (κάποιοι λένε ότι το έμαθαν από το facebook, αλλά 
όλοι οι φίλοι μου στην τηλεόραση το είδαν, το έλεγαν όλα τα 
κανάλια). Ήταν η πρώτη διαδήλωση που πήγαινα και οφείλω να 
ομολογήσω ότι ένιωσα πολύ ωραία. Τώρα μένω στο Σύνταγμα 
και το βράδυ και έγινα εθελοντής στην ομάδα καθαριότητας. 
Στις άλλες διαδηλώσεις δεν πήγαινα, γιατί οι πολιτικοί και οι 
δημοσιογράφοι έλεγαν ότι δεν είναι ώρα για διαμαρτυρίες, 
ότι  μαζεύονται κουκουλοφόροι και τα σπάνε και άλλα πολλά. 
Γι’ αυτή τη διαδήλωση όμως όλοι είπαν καλά λόγια. Και έχουν 
δίκιο. Πρέπει να έρθεις κι εσύ. Ξέρεις τι ωραία περνάμε 
εδώ; Γίνονται κάτι μαζώξεις όπου ο καθένας μπορεί να πει 

dr. Νταρκ

συνήθε ις

ερωτήσε ις

αναγνωστών

Ο Δρ. Νταρκ γεννήθηκε στην Ομόνοια από γονείς 

μετανάστες: η μητέρα του ήταν ρουμανο-αλβανικής 

καταγωγής και ο πατέρας του Πακιστανο-

αφγανός. Μαθήτευσε κοντά σε μάγους της φυλής 

Αγκαντάμπουα στην Κουμουνδούρου και ολοκλήρωσε 

το πρώτο του σύγγραμμα για την απελπισία μετά 

από επτά ολόκληρους μήνες μαθητείας κοντά στο 

γκουρού της απελπισίας Αρισάουα στην Πατησίων. 

Εργάστηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Οι ορμές 

της δεκαεξάχρονης», το οποίο εξέδιδε κάποιος 

συνταξιούχος καθηγητής Λυκείου, στη στήλη 

αναγνωστών. Μετά την έκδοση του πρώτου τεύχους, 

κυκλοφόρησε η φήμη ότι δεκαεξάχρονες εμφανίζονταν 

ξαφνικά σε καφενεία όπου έπαιζαν τάβλι 

συνταξιούχοι και σήκωναν επιδεικτικά το μπλουζάκι 

τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των 

καρδιακών επεισοδίων στην πρωτεύουσα. Αυτό το 

φαινόμενο αποδόθηκε στη στήλη αναγνωστών του 

περιοδικού κι έτσι ο εκδότης τον απέλυσε. Μετά 

άρχισε να εργάζεται σε περιοδικά για μεγαλύτερα 

κοριτσάκια και απόκτησε πανελλήνια φήμη. Οι 

κατηγορίες για μαζικές αυτοκτονίες δεκατριάχρονων 

αγοριών που του αποδόθηκαν δεν αποδείχθηκαν 

ποτέ. Σήμερα συνεχίζει την καριέρα του από το 

διαδίκτυο και ζει με τις δώδεκα γυναίκες του και 

τα εκατόν τέσσερα παιδιά του σε μια γκαρσονιέρα 

30 τετραγωνικών στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου 

βρίσκεται και η ιντερνετική του έδρα.
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ό,τι θέλει, για να μη σου πω για τις γκόμενες που 
κυκλοφορούν μέχρι αργά το βράδυ στην πλατεία και 
πιάνεις εύκολα κουβέντα μαζί τους. Όμως, έχω μια 
απορία: πόσο θα καθίσουμε ακόμα εδώ; Έχω αρχίσει να 
πιάνομαι στη σκηνή. Τι πρέπει να γίνει για να φύγουμε; 
Λένε ότι θα φύγουμε όταν φύγει και η κυβέρνηση. Αλλά 
αν γίνει αυτό, εγώ τι θα ψηφίσω που είχα συνηθίσει να 
ψηφίζω ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα; Λες να μην πάω να ψηφίσω 
καθόλου, όπως κάνουν και οι φίλοι μου;

Τάκης Απολιτικός

Δρ. Νταρκ: Καταρχήν, θλιβερό τερατούργημα του 
σημιτικού εκσυγχρονισμού, θέλω να σου επισημάνω 
ότι ασχολούμαι ακόμη μαζί σου γιατί έχω γαϊδουρινή 
υπομονή. Ακόμη κι αυτή όμως κάποια στιγμή τελειώνει, 
οπότε ας είναι αυτή η τελευταία σου επιστολή προς 
το περιοδικό. Στην επόμενη δεν θα σου απαντήσω, 
ακόμη κι αν με απολύσουν. Οφείλω όμως να ομολογήσω 
πως ήταν πραγματική έκπληξη το γεγονός ότι εσύ 
και οι όμοιοί σου σηκωθήκατε από τον καναπέ και 
βγήκατε στους δρόμους, έστω κι έτσι. Σ’ ευχαριστώ 
για την πρόσκληση, αλλά φοβάμαι ότι αν βρεθώ 
περικυκλωμένος από ανθρώπους σαν και σένα, θα με 
πιάσει κρίση πανικού και δεν το διακινδυνεύω. Όσο για 
την απορία σου, η μαγική γυάλινη σφαίρα μου λέει ότι 
θα φύγετε από εκεί όταν βαρεθείτε, όταν αρχίσει να 
πέφτει ξύλο ή όταν σας πετάξουν κάποιο ξεροκόμματο. 
Γιατί να φύγει η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, δεν 
το βλέπω. Αν όμως γίνει αυτό το θαύμα, σε παρακαλώ 
ν’ ακούσεις τους φίλους σου και μην πας να ψηφίσεις. 
Μην το κάνεις. Αν χρειαστεί, θα σε παρακαλέσω 
γονατιστός…

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

Αναγνώστης: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, εγώ, σε αντίθεση 
με τον αδελφό μου, τον Τάκη, πήγα την πρώτη μέρα 
στη διαδήλωση και δεν ξαναπήγα. Ο κόσμος πολύς και 
τα σουβλάκια ακριβά. Άσε που αποδείχτηκα σωστός 
όταν έλεγα στον αδελφό μου ότι δεν είναι πράγματα 
αυτά, αυτή η υπόθεση θα έχει άσχημη κατάληξη. Είδες 
το MEGA; Τις πρώτες μέρες επαινούσε τη διαδήλωση, 
αλλά κατάλαβε το λάθος του όταν κάποιοι έφυγαν 
από το χώρο της πλατείας και πήγαν να μουντζώσουν 
τους πολιτικούς που έφευγαν με τα αυτοκίνητά τους. 
Μια βουλευτίνα δε, στραμπούλιξε και τον αστράγαλό 
της όταν προσπάθησε να διαφύγει από τον εθνικό 
κήπο. Η βία ποτέ δεν φέρνει καλό και συμμερίζομαι 
κι εγώ την άποψη του συντρόφου Πάγκαλου, που λέει 
ότι αισθάνεται ντροπή και θλίψη για την έλλειψη 
δημοκρατίας που διακατέχει τέτοιες ενέργειες. Άσε 
που γίνονται κάτι μαζώξεις στις οποίες μιλάνε κάτι 
κομμουνιστές που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση. Κι 
αν φύγει, ποιος θέλουν να έρθει; Ποιος θα σώσει 
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τη χώρα; Θέλουν να καταρρεύσουμε και να μην 
πληρωνόμαστε;

Γιώργος Απολιτικός

Δρ. Νταρκ: Τώρα πια, αξιολύπητο φερέφωνο 
του Πεταλωτή, είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για 
βεντέτα: μα τι έχω κάνει στην οικογένειά σας και 
με βασανίζετε έτσι; Για την επόμενη φορά που θα 
σκεφτείς να μου γράψεις, ισχύει ό,τι και για τον 
αδελφό σου. Τέλος πάντων…
Η ουσία είναι ότι όσο λιγότεροι σαν και του 
λόγου σου βρίσκονται στο Σύνταγμα, τόσο πιο 
ελπιδοφόρο γίνεται το κίνημα. Γι’ αυτό καλά 
έκανες που έφυγες. Σε πληροφορώ όμως ότι 
αυτοί οι 300 που έφυγαν από το Σύνταγμα για 
να μουντζώσουν τους πολιτικούς, αισθάνονται 
περισσότερη ντροπή και θλίψη για την έλλειψη 
δημοκρατίας που διακατέχει τον ίδιο τον Πάγκαλο, 
αλλά και τους δωσίλογους σαν και του λόγου σου. 
Όσο για τη βουλευτίνα που στραμπούλιξε τον 
αστράγαλό της, σε ενημερώνω ότι είναι καλύτερο 
αυτό από το να στραμπουλούσε τη ζωή της μέσα 
σε μια εταιρεία με το βασικό μισθό και μετά να 
την απέλυαν σαν το σκυλί. Το μόνο λάθος αυτών 
των «κομμουνιστών» που μιλάνε στις συνελεύσεις 
είναι ότι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε 
ανθρώπους σαν και σένα και σαν τον αδελφό σου. 
Οι έντιμοι και ικανοί άνθρωποι που θα μπορούσαν 
να σώσουν τη χώρα από τους τωρινούς σωτήρες το 
έχουν βουλώσει και περιορίζονται στο να ακούν 
τον Μίκη στα προπύλαια. Ποιος θα αναλάβει το 
τιμόνι μιας χώρας με την πλειοψηφία των πολιτών 
της να είναι σαν και σένα και τον αδελφό σου; Το 
φταίξιμο όμως είναι και δικό τους που σας άφησαν 
τόσα χρόνια να υπάρχετε, οπότε ας το λουστούν. 

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

Αναγνώστης: Ρε συ Δόκτορα, τι έχεις να πεις 
για τη Δαμανάκη; Η Μαρία που φώναζε «Εδώ 
Πολυτεχνείο», τώρα φωνάζει «Εδώ το καλό ευρώ»; 
Πώς καταντήσανε έτσι, ρε δικέ μου, οι αγωνιστές 
του Πολυτεχνείου; Το μόνο που μου μένει είναι να 
δω την Παπαρήγα με τσάντα Γκούτσι και ύστερα 
μπορώ να πεθάνω.
Μπάμπης Αγανακτισμένος

Δρ. Νταρκ: Μην κατακρίνεις, μικρέ ζητιάνε, τη 
Μαρία του Πολυτεχνείου. Απλά ζήλεψε τη δόξα 
του Κύρκου και του Σαββόπουλου και διεκδίκησε 
και αυτή μια θέση στο Πάνθεον των Γελοίων. Αλλά 
ούτε εκεί δεν μπορεί να πάρει την πρωτιά. Όσο 
για σένα, αντί να φαντασιώνεσαι την Παπαρήγα 
με τσάντα Γκούτσι, πήγαινε να ενωθείς με τους 
άλλους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα, μπας και 
βγει τίποτα καλό από αυτή την ιστορία. 



χαρτί
ήχος
μπάλα
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Σπύρος Παπαδόπουλος 

Ο Omar είναι καθηγητής φιλολογίας. Ο Omar θέλει 
να γράψει τη βιογραφία του συγγραφέα Jules 
Gund. Τον βλέπουμε να λαμβάνει την επιστολή 

των οικείων του, με την οποία τον πληροφορούν ότι 
δεν δίνουν την (κατά κάποιο τρόπο) εξουσιοδότηση να 
προχωρήσει. 
Ο Omar είναι αγχωμένος και υπερβολικά διακριτικός, 
έχει μια αμήχανη, σαστισμένη φάτσα και περισσότερο 
τραυλίζει και χαμογελάει παρά μιλάει. Είναι ένας 
φοβισμένος άνθρωπος. Η σύντροφός του πάλι, 
η Deirdre, είναι ακριβώς το ανάποδο. Σίγουρη, 
πρακτική, λογική, ψύχραιμη, αποφασιστική. Μπορεί 
να προγραμματίζει και να οργανώνει με θαυμαστή 
ευκολία και υπευθυνότητα ένα μακρινό ταξίδι, μια 
σταδιοδρομία (τη δική της ή τη δική του), την ώρα 
του σεξ. Η ομορφιά της είναι βέβαιη. Ο ευνουχισμός 
του συντρόφου της επίσης. 
Έτσι, αφού διαβάσουν την αρνητική επιστολή, αυτή 

KINO MONTAG

The city of your final 
destination
Σκηνοθεσία: James Ivory 

Παίζουν: Omar Metwally as Omar Razaghi 

Alexandra Maria Lara as Deirdre Rothemund 

Charlotte Gainsbourg as Arden Langdon 

Laura Linney as Caroline Gund 

Anthony Hopkins as Adam Gund 

Hiroyuki Sanada as Pete 

Μία φορά στους δύο μήνες, το σινεμά στα 

ΕΚΒΑΤΑΝΑ είναι δωρεάν. Σε αυτό το τεύχος ο 

Σπύρος παρακολουθεί την ταινία "The city of 

your final destination" και αναμεταδίδει
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του λέει να πάνε να συναντήσουν την οικογένεια του 
συγγραφέα στην Ουρουγουάη. 

«Παίζεται η καριέρα σου, το PhD σου, η δουλειά σου. 
Αν δεν γράψεις το βιβλίο δεν θα σου ανανεώσει το 
πανεπιστήμιο τη σύμβαση. Τότε τι θα κάνεις;»

«Τίποτα» απαντάει ο Omar, και πάνω σ’ αυτό το τίποτα 
θα χτιστεί ολόκληρη η ταινία. Η απειλή της Deirdre 
μοιάζει σαν χαστούκι στο πρόσωπο του Omar. Τα 
χαστούκια βέβαια, έχουν περίεργα αποτελέσματα. 
Άλλοτε πονάνε, άλλοτε ξυπνάνε το εμβρόντητο θύμα. 

Η ταινία είναι τα πρόσωπά της 

Η οικογένεια του Jules Gund αποτελείται απ’ τη 
σύζυγο, την ερωμένη και την κόρη της, τον αδερφό 
του συγγραφέα και τον εραστή του. Μέσα στα πρώτα 
πέντε λεπτά της παραμονής στο Ότσος Ρίος, την 
έκταση στην οποία βρίσκεται το σπίτι του Gund, θα 
έρθω αντιμέτωπος με δύο εξαιρετικές ερμηνείες. Η  
Charlotte Gainsbourg και η Laura Linney, ερωμένη και 
σύζυγος, δίνουν το πρώτο σπρώξιμο στην ταινία, που 
μέχρι τότε πάει μάλλον ασθμαίνοντας. 
Η Gainsbourg, ως συνήθως, ίσα που αγγίζει το 
έδαφος όταν περπατάει. Ένα αερικό, ένα εύθραυστο, 
αλαφροΐσκιωτο πλάσμα που σε πείθει εξαρχής 
ότι πρέπει να παραιτηθείς απ’ την ταινία, για να 
αφοσιωθείς σ’ αυτήν. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με 
επιχειρήματα η δύναμη που ασκεί αυτό το πρόσωπο. 
Μένει μόνο η ερώτηση πώς ο Αντίχριστος του Τρίερ 
μπορεί να είναι ταυτόχρονα αυτή η πανάλαφρη 

φιγούρα που αρκεί λίγο να φυσήξει για να χαθεί μια 
για πάντα απ’ τον κόσμο. 
Η Linney, ντυμένη υπέρκομψα και εξεζητημένα μέσα 
στην απόλυτη ερημιά. Καπνίζοντας με απαράμιλλο 
στιλ, κοιτάζοντας ατέλειωτες ώρες τους πίνακές της, 
ακούγοντας Francis Poulenc (http://blo.gr/5sh ). 
Ο Hopkins, αδερφός του συγγραφέα. Η γλυκιά παρακμή, 
η ωραία και πικρή ζωή. Η αγάπη για τις λέξεις 
μοιάζει τόσο μεγάλη, που αποβαίνει μεγαλύτερη και 
απ’ την έννοια για το περιεχόμενο. Η αγάπη με τον 
Hiroyuki Sanada πάλι, αποβαίνει μεγαλύτερη απ’ 
όλα. Το περασμένο μεγαλείο ξέρει, αν μη τι άλλο, 
ότι η ζωή είναι απλή. Και δεν αξίζει τίποτα άλλο 
παρά η επιθυμία. Πίνουμε παρέα το πρώτο ποτήρι της 
βραδιάς. 

Η ταινία είναι οι σκόρπιες στιγμές της 

Ο Hopkins δείχνει ένα φουλάρι στον Sanada. Το 
τυλίγει στο λαιμό του, κοιτάζεται στον καθρέφτη, 
λέει:«Πρέπει να ήμουν πολύ ευτυχισμένος τότε, 
αλλιώς πώς θα αγόραζα ένα τόσο όμορφο πράγμα;». 
Η Βενετία το 1966. Ένας ωραίος τόπος να είσαι 
ευτυχισμένος. Ένας ωραίος τόπος να αγοράσεις ένα 
τέτοιο φουλάρι. Αν κοιτάξεις τη ντουλάπα σου, να 
δεις ποια ρούχα, που δε σου κάνουν πια, επιμένεις να 
φυλάς σε κάποιο απ’ τα πάνω ράφια, ίσως συναντήσεις 
κάποια απ’ αυτές τις ωραίες εποχές. Τη Βενετία του 
1966. Το Παρίσι του 1968. Το Σαν Φρανσίσκο του 1970. 
Την Κομοτηνή του 2000. Την Αθήνα του κάποτε ή ακόμη 
και του τώρα.  
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Ο Hopkins δείχνει ένα φιλμάκι με τους γονείς του. 
Αριστοκρατικά αποσπάσματα της ζωής πριν έρθουν στην 
Ουρουγουάη. Ύστερα λέει:

 «Απ’ όταν έφυγαν απ’ τη Γερμανία δεν ξαναμίλησαν ποτέ 
γερμανικά. Ούτε καν ο ένας στον άλλο». 

Η εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας μοιάζει 
δυσκολότερη απ’ την απόσταση απ’ τη Γερμανία. Οι 
σκηνές, οι περιγραφές της καθημερινότητας, των μικρών 
συνηθειών, της βόλτας, της βραδινής εξόδου. Όλα 
περνούν μπροστά απ’ τα μάτια αυτών που βλέπουν το 
φιλμάκι. Το ασπρόμαυρο παρελθόν όμως δεν σημαίνει 
και πολλά για τους παριστάμενους. Άλλωστε, κανείς δεν 
ξέρει πώς να μιλάει γερμανικά. Η γλώσσα που ξέρουν 
είναι η πικρή, ειρωνική και αποστασιοποιημένη γλώσσα 
με την οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Η μητρική 
τους γλώσσα είναι πνιγμένη, αλαζονική, σαρκαστική, 
απόμακρη. Γιατί είναι η ίδια τους η οικογένειά που είναι 
ξένη. 

Ο Omar προσπαθεί να τους πείσει να αλλάξουν άποψη. 
Η Gainsbourg έχει συμφωνήσει ήδη. Έχει συμφωνήσει 
απ’ την στιγμή που είδε τον Omar, απ’ τη στιγμή που 
οι λειψές μέρες της βρήκαν το υπόλοιπο που έλειπε. Ο 
έρωτας καθαρίζει κατά το 1/3 για τον Omar. Ο Hopkins 

πάλι, προτείνει μια ανταλλαγή. Να μεταφέρει κρυφά 
στις ΗΠΑ και να πουλήσει γι’ αυτόν τα κοσμήματα της 
μάνας του που κρυφά είχε φυλάξει. Ο Omar δέχεται. 
H Deirdre πάλι όχι. Πηγαίνει να αντιμετωπίσει τον 
Hopkins σε μια όμορφη σκηνή, στην οποία μοιάζει 
να έρχεται αντιμέτωπος ο στριφνός ρεαλισμός με το 
ευγενές μπάχαλο. Η Deirdre πετάει βαριά κομμάτια 
τσιμέντο – ατόφια ανυπόφορη λογική, προς τον Hopkins 
που απαντάει με εξυπνάδες, εριστικές, ακριβείς και 
υπερβατικές. Τον ρωτάει αν συνειδητοποιεί ότι αυτό που 
ζητάει είναι παράνομο. 

«Is it legal? No, it’s moral». O Hopkins μέσα σε μια 
φράση αντιστρέφει την βουλγαράκειο αθλιότητα, για να 
μας δείξει ότι κανένα αίνιγμα δεν λύνεται από άρθρα 
κάποιου νομικού κείμενου. Η νομιμότητα δεν είναι τίποτα 
άλλο από μια παγίδα, στενή οδός που κλείνει όλα τα 
περάσματα προς αυτή την άλλη ζωή, που κάθε μικρό παιδί 
ξέρει και κάθε ταξιδιώτης ονειρεύεται. Απ’ τον Ντουρούτι 
στον κινηματογραφικό D.D.Lewis κι απ’ τον τελευταίο 
άστεγο της Κλαυθμώνος μέχρι τους ήρωες των βιβλίων 
του Πετρόπουλου, όλοι τους καταλαβαίνουν εύκολα τι 
εννοεί ο Hopkins. Η ζωή ρυθμίζεται απ’ τη νομιμότητα, 
αλλά στις πιο κρίσιμες ώρες δεν μπορεί παρά να ξεφύγει 
απ’ αυτήν.     
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Η Deirdre πηγαίνει στην Ουρουγουάη για να συναντήσει 
τον Omar. Ο Omar είναι στο νοσοκομείο, τσιμπημένος 
από μια μέλισσα και χτυπημένος από μια πτώση από 
σκάλα. Η Deirdre ευχαριστεί τον γιατρό που γιάτρεψε τον 
σύντροφό της. Ο γιατρός την κοιτάζει, ύστερα θυμάται 
την Gainsbourg, που έφερε στο νοσοκομείο τον Omar τις 
πρώτες μέρες. Ο γιατρός, σε αντίθεση με την συντριπτική 
πλειοψηφία των αληθινών γιατρών, στάζει σοφία σε κάθε 
του λέξη. 

«Thank me? No. I didn’t cure him. It is the beauty of 
women that cured him». 

H Gainsbourg είχε προειδοποιήσει την Deirdre ότι οι 
άντρες εδώ είναι περίεργοι, θέλουν να βλέπουν σε κάθε 
γυναίκα κάτι άλλο. Η Gainsbourg δεν της είπε ότι εδώ, 
στην Ουρουγουάη, οι άντρες, οι γιατροί όταν ανοίγουν το 
στόμα τους, δεν αναπαράγουν ιατρικά ανακοινωθέντα ή 
αλλόκοτους επιστημονικούς όρους. Εδώ απλώς λένε την 
αλήθεια. 

Ο Omar ρωτάει τον Hopkins αν του έχει λείψει ο 
υπόλοιπος κόσμος, εδώ που είναι κλεισμένος. Ο Hopkins, 
ως άλλος έγκλειστος στα δεκάδες passwords των social 
media, ως απολογητής όλων όσοι αγαπάνε ακόμη τις 
ερημικές παραλίες και τα χωριά στα οποία φτάνεις μόνο 
μετά από στροφές και φιδίσιους δρόμους, λέει:

«Το να είσαι εκεί (σ.σ. μέσα στις πόλεις), σημαίνει 
ότι πρέπει να ενδιαφέρεσαι ή να παριστάνεις ότι 
ενδιαφέρεσαι για την πολιτική, τη μόδα, τον αθλητισμό. 
Είναι εξοντωτικό (exhausting η ακριβής λέξη)».

 Η Deirdre συνεχίζει να περιφέρει το στητό κορμί 
της κάνοντας παρατηρήσεις στον σύντροφό της, 
ηθικολογώντας στον Hopkins και γενικώς επιμένοντας 
να σέρνει απ’ το μανίκι μια ζωή περισσότερη απ’ αυτή 
που της αναλογεί. Ο Hopkins για άλλη μια φορά είναι 
συντριπτικός. 

«Someday you will regret having come all the way to S. 
America and not involving yourself in what you encounter 
here».  

Σε δύο γραμμές η διάκριση μεταξύ τουρίστα και 
ταξιδιώτη, τακτοποιημένου και ερωτευμένου, ζόμπι 
και ζωντανού. Υπερβολές θα πεις, αλλά είναι που όλο 
σκέφτομαι το ίδιο εκείνο ποτάμι που περνάει απ’ τα 
χέρια μας χωρίς να πιούμε τη στάλα που μας αναλογεί. Ή 
τον Φιλέα Φογκ που πίνει με τις χούφτες: «Ο Βερν μπορεί 
να νόμισε ότι αυτό ήταν πρόσχημα για να γράφει ο ίδιος, 
αλλά ο Φιλέας Φογκ τον γέλασε, γιατί ο ίδιος έκανε το 
γύρο του κόσμου, ενώ ο Βερν δεν κουνήθηκε από το σπίτι 
του». (Χ. Βακαλόπουλος – Υπόθεση Μπεστ Σέλερ)

Η ταινία τελειώνει

και δεν έχω εξηγήσει τι έγινε. Αλλά ας πω μόνο αυτό. 
Η εξουσιοδότηση για την βιογραφία δίνεται. Ο Hopkins 
συνεχίζει να ζει ερωτευμένος παρέα με τον Sanada. 
Ο Sanada εξακολουθεί να μη θέλει άλλη ζωή παρά 
αυτήν, την γεμάτη έρωτα με τον Hopkins. Η Linney, 
ολοζώντανη πλέον, βλέπει πια όπερα στην Μαδρίτη. Αυτό 
το παλιοτόμαρο ο Omar κερδίζει όλα τα στοιχήματα, 
αφού όχι μόνο δεν γράφει την αυτοβιογραφία, ενώ θα 
μπορούσε, αλλά παίρνει και την Gainsbourg. 

Αλλά όλη η ουσία του έργου δεν βρίσκεται στο τύχη του 
κάθε ήρωα. Δεν βρίσκεται στο ανέκδοτο χειρόγραφο 
του νεκρού συγγραφέα. Δεν βρίσκεται στο έργο που 
παλεύει με τις φλόγες. Έτσι κι αλλιώς, έχω καταλήξει 
από καιρό, δεν υπάρχει Λογοτεχνία που να κερδίζει τον 
οποιοδήποτε αγώνα με το παράταιρο και μαγικό χαμόγελο 
της Gainsbourg. 

Όλη η ταινία, όπως την είδα τουλάχιστον, βρίσκεται 
εκεί προς το τέλος. Ο Omar επιστρέφει στην Ουρουγουάη 
μετά από μήνες. Στην αρχή όμως αντιμετωπίζει την 
απόρριψη της Gainsbourg. Ζητάει τότε την συμβουλή του 
Hopkins. Αυτός είναι πια σχεδόν μη σάρκινος.  Μοιάζει 
περισσότερο με την ίδια αίσθηση που πλημμυρίζει τους 
περαστικούς όταν περπατούν στις άκρες του ποταμού και 
στις καυτές αμμουδιές. Ανοίγει το ουισκένιο στόμα του 
και πυροβολεί τον Omar για να τον αναστήσει. 

Omar: «What should I do?»

Hopkins: «Go see her again». 

O: «But what if she tells me to leave again?»

H: «Then come back here and tomorrow try again, and the 
day after that, and the day after that».

Αλληλούια. Υμνείτε την Gainsbourg σας.
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Κ άπου στη μέση του συγγραφικού 
βίου της, η Βιρτζίνια Γουλφ νιώθει 
να ξυπνά μέσα της «μια βαθειά, ημι-

μυστικιστική ζωή μιας γυναίκας που θέλει 
να τα πει όλα μονομιάς, παραμορφώνοντας 
οριστικά τον κατοπινό χρόνο». Βρισκόμαστε 
στα μέσα της δεκαετίας του ’20. Το συγγραφικό 
της εγχείρημα έχει επιτύχει, αλλά η ίδια 
φαίνεται ότι αναζητά κάτι δραστικότερο από 
μια επόμενη ιστορία. Τα αφηγηματικά της μέσα 
ζητούν να χρησιμοποιηθούν εντατικότερα, ν’ 
ανοίξουν περισσότερη θέα σ’ αυτό που η ίδια 
θα ονόμαζε «συνείδηση». Στα ημερολόγιά της 
γράφει ξανά και ξανά για το νέο της σχέδιο. 
Χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς όπως «θεατρικό 
ποίημα» (playpoem), «πολύ σοβαρή, μυστικιστική 
ποιητική», «αφηρημένο, μυστικιστικό, αόμματο 
βιβλίο», «εντελώς νέα προσπάθεια». Αυτή 
η εσωτερική της αναστάτωση «γράφει» με 
υπομονή και επιμονή το βιβλίο που θα βάλει 
την Γουλφ στον κύκλο με τους μύστες της 
γραφής του 20ου αιώνα. Γιατί πρόκειται για μια 
αναστάτωση που συμβαίνει μέσα στο πεδίο της 
συγγραφικής αναζήτησης και γιατί ζητά από την 
πέννα της περισσότερα, όλο και περισσότερα. 
Αναποδογυρίζει την πορεία μιας συγγραφέως από 
βιβλίο σε βιβλίο. Στέλνει την εμπειρία και τη 

Από τα εννέα, το έβδομο

Βιρτζίνια Γουλφ  

Τα Κύματα

«Πόσο βαρέθηκα τις ιστορίες, πόσο 

βαρέθηκα τις φράσεις που κατεβαίνουν 

όμορφα όμορφα και πατάνε χάμω γερά! 

Κι ακόμη, πόσο δυσπιστώ σ’ αυτά τα 

κομψά πρότυπα ζωής που σχεδιάζονται 

πάνω στις σελίδες ενός μπλοκ. Θα ‘θελα 

μια γλώσσα ελλειπτική, σαν τη γλώσσα 

των εραστών, λέξεις κομμένες στη μέση, 

λόγια άναρθρα, σαν το σούρσιμο των 

ποδιών στο πεζοδρόμιο…»

Βιρτζίνια Γουλφ 
«Τα Κύματα»

Εννέα βιβλία 
που θα ’πρεπε να διαβάσετε,  
αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι  
να ολοκληρώσετε

προτείνει ο Φώτης Βλαστός
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φήμη να προσκρούσουν ανελέητα επάνω στο αμείλικτο 
«γιατί γράφω και δεν σωπαίνω;».
Σύμφωνα με τις σημειώσεις της Γουλφ, στην αρχή ήταν 
μια ανώνυμη γυναίκα, ύστερα έγιναν μερικά «πρόσωπα» 
που μιλούν εναλλάξ, εφήμερα έντομα που πετούν γύρω 
από το άνθος του βίου. Ύστερα έγιναν έξι φωνές που 
σκάζουν στο χαρτί όπως τα κύματα στην ακτή. Ύστερα, 
οι χωρίς αφηγητή φωνές απέκτησαν μια λογοτεχνική 
αντίστιξη : εννέα σύντομα recitativi που περιγράφουν 
το πέρασμα μιας μέρας, καθώς το φως αλλάζει τη ζωή 
των πουλιών στο κλαδί, των σκευών σ’ ένα έρημο τραπέζι 
στο σαλόνι και μιας κοντινής παραλίας. Τα κύματα 
φουσκώνουν, σκάζουν και αντικαθίστανται από νέα 
κύματα:  η εικόνα των κυμάτων κέρδισε την εικόνα του 
πολύχρωμου λουλουδιού.  Σαν να θυσιάστηκε η ιδέα ενός 
ορισμένου επίκεντρου, για να τονιστεί περισσότερο το 
φευγαλέο των πάντων (μια νοητική μετακίνηση που δεν 
στερείται μυστικισμού). 
Το βιβλίο εμφανίσθηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 
1931. Κόστισε στη συγγραφέα του ένα διετές, εντατικό 
γράψιμο και πολλές στιγμές απόγνωσης. Η Γουλφ είχε 
απομακρυνθεί κι άλλο από τη συμβατική φόρμα ενός 
λογοτεχνικού κειμένου με αφηγηματική πρόθεση. Είχε 
εξαφανίσει τον αφηγητή αφήνοντας τις φωνές των 
έξι ηρώων της να μιλήσουν για τον εαυτό τους καθώς 
κυλούσαν τα χρόνια του βίου τους. Η πρώτη, ρηξικέλευθη 
τεχνική επιλογή της ήταν ότι έπρεπε να αποφασίσει σε 
ποιον θα έδινε τον λόγο: στους ήρωές της όπως πράγματι 
θα μιλούσαν ο ένας στον άλλον (διάλογος;), όπως θα 
μιλούσαν στον καθρέφτη τους (μονόλογος;),  όπως θα 
μιλούσαν αν προσπαθούσαν να μετουσιώσουν ποιητικά 
τις εμπειρίες τους στο χαρτί; Η ίδια η συγγραφέας 
αναφέρεται, στις προγραμματικές καταγραφές της, σε 
soliloquies (ελεύθερη μετάφραση: θεατρικοί μονόλογοι). 
Χωρίς σαφή σημεία αναφοράς γύρω της, ήταν λογικό να 
θυμηθεί τους σαιξπηρικούς ήρωες (Ριχάρδος κ.ά.) που 
μονολογούσαν επί σκηνής μπροστά στους υποψιασμένους 
θεατές τους. Όμως οι φωνές του Μπέρναρντ, της Σούζαν, 
του Λούις, της Ρόντα, της Τζίννυ και του Νέβιλ μιλούν 
στοχαστικότερα από τους σκηνικούς μονολογίζοντες. 
Οι φωνές των «Κυμάτων» είναι από μόνες τους νέα 
μορφή αφήγησης. Τα λόγια τους βρίσκονται κλεισμένα σε 

εισαγωγικά και συνοδεύονται από την αναγγελία «είπε ο 

τάδε, είπε η τάδε». 

H δύσκολη συνάντηση μέσα από τις διαφορές, η 

αποσπασματικότητα της βιωμένης αλλά και της ομιλούσας 

ζωής, η απόσταση ανάμεσα στα πράγματα και στα 

ονόματά τους, συνήθη ζητήματα της σύγχρονης σκέψης, 

βρήκαν έναν νέο τρόπο να εκφραστούν λογοτεχνικά 

μέσα από την ασυνέχεια και την υποκειμενικότητα του 

λογοτεχνικού κειμένου.  Ο λόγος της Γουλφ λες και 

κατάγεται από τον γαλλικό συμβολισμό: η επανάληψη 

εικόνων και αισθήσεων περιγράφει τον κόσμο. Μια 

αληθινή τραγωδία του υποκειμένου, μια shoegaze opera 

πλημμυρισμένη από μελαγχολικές συγχορδίες. 

Το μετακείμενο των «Κυμάτων» είναι τεράστιο: οι 

κριτικοί που το έγραψαν θα μπορούσαν να διακριθούν σε 

τρεις τάσεις ως προς το θέμα της διαφοροποίησης των 

φωνών. Οι Daiches, Kelley, Leaska κ.ά. βλέπουν πίσω από 

τις φωνές έξι πλήρως διαφοροποιημένες προσωπικότητες. 

Αντίθετα, οι Guiguet, Brewster, Richter κ.ά. θεωρούν τις 

φωνές διαφορετικές πτυχές της ίδιας προσωπικότητας. 

Για τον Rosenthal πρόκειται για την ίδια φωνή, αλλά για 

διαφορετικούς εσωτερικούς κόσμους. Οι περισσότεροι 

κριτικοί στέκονται προσεκτικά σε ενδιάμεσα σημεία. 

Η Gorsky, για παράδειγμα, διακρίνει τρία επίπεδα: 

το υποκειμενικό, το κοινοτικό και το τυπικό. Στο 

υποκειμενικό επίπεδο, η κριτικός δεν διστάζει να δει 

έξι διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως, στο κοινοτικό 

επίπεδο, αναγνωρίζει την προσπάθεια της Γουλφ να 

συνθέσει μέσα από την πολλαπλότητα μια ενιαία 

ανθρωπότητα (μυστικιστική πρόθεση;). Τυπικά, οι φωνές 

μάς απευθύνονται, καθιστώντας μας αληθινούς ακροατές 

τους.

Οι αναλυτικές διαφωνίες υποδηλώνουν ότι πράγματι ο 

διαχωρισμός δεν υπήρξε πλήρης. Ηθελημένα ή αθέλητα; 

Η νοητική απόσταση από την αρχική φασματική γυναίκα 

που μιλά ξαφνικά και δίχως αύριο (στα ημερολόγια του 

1926), μέχρι τις έξι φωνές του τελικού κειμένου, ίσως 

να φαίνεται μεγάλη, αλλά μάλλον δεν είναι. Το ύφος 

που διατρέχει το κείμενο, ακόμα και στα «ουδέτερα» 

περιγραφικά ιντερμέδια, είναι ενιαίο. Ο μόνος «άλλος» 

φαίνεται ότι είναι ο Πάρσιφαλ, ο έβδομος της παρέας. 

Ο Πάρσιφαλ δεν μιλά. Αυτό που τον διακρίνει από τις 

οικείες στον αναγνώστη φωνές δεν προσδιορίζεται με 

ακρίβεια κι αυτή η απροσδιοριστία κατακλύζεται με 

θαυμασμό κι επιθυμία. Ο πρόωρος θάνατός του, στο 

μεσουράνημα της μέρας και της νιότης του, θα μπορούσε 

να αναλυθεί ως «ο θάνατος του άλλου», με άλλα λόγια 

ο θάνατος της ελπίδας να επικοινωνήσουμε πλήρως με 

οτιδήποτε είναι αληθινά διαφορετικό από μας.

Τα κύματα φουσκώνουν, σκάζουν και 

αντικαθίστανται από νέα κύματα: 

η εικόνα των κυμάτων κέρδισε την 

εικόνα του πολύχρωμου λουλουδιού.  

Σαν να θυσιάστηκε η ιδέα ενός 

ορισμένου επίκεντρου, για να τονιστεί 

περισσότερο το φευγαλέο των πάντων
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Από τη θεωρία 
των αριθμών

Μέρος 1ο: 
Καρλ Φρίντριχ Γκάους
...συνέχεια από το τεύχος 06

 

του Γιώργου Χειλά

Κ άποτε, ο ενήλικας Γκάους σκέφτηκε όπως ο 
μαθητής. Πλάγια σκέψη, αναποδογύρισμα του 
προβλήματος: και γιατί να ψάχνω πού είναι 

ακριβώς ο επόμενος πρώτος και δεν προσπαθώ να δω εάν 
υπάρχει τρόπος να προβλέψω πόσοι πρώτοι υπάρχουν 
μικρότεροι π.χ. από το 100 ή το 1000; Οπλισμένος με 
υπομονή και με τους πίνακες των πρώτων αριθμών 
που είχε από παιδί, άρχισε να υπολογίζει το πλήθος 
των πρώτων μεταξύ όλων των αριθμών. Καθώς το όριο 
αυξανόταν διαρκώς, ο Γκάους άρχισε να βλέπει κάποιο 
μοτίβο. Μέσα από στην ομίχλη της απροσδιοριστίας, μια 
κάποια κανονικότητα άρχισε να προβάλει: μέχρι το 100, 
ένας στους τέσσερις αριθμούς ήταν πρώτος. Άρα σε αυτό 
το διάστημα θα πρέπει να μετρήσουμε κατά μέσο όρο 4 
αριθμούς για να βρούμε έναν πρώτο. 

Κάθε φορά που ο Γκάους πολλαπλασίαζε το ανώτατο 
όριο επί 10, παρατηρούσε ότι έπρεπε να προσθέσει 2,3 
στη μέση απόσταση μεταξύ των πρώτων (στους αριθμούς 
μέχρι τα 10.000.000, 1 στους 15 είναι πρώτος). Γιατί; 
Εύρηκα!!! Αυτή η σχέση μεταξύ πολλαπλασιασμού και 
πρόσθεσης αντιπροσωπεύει τη σχέση των λογαρίθμων. 
Η αιτία λοιπόν για την οποία η απόσταση μεταξύ των 
πρώτων αυξάνεται κατά μέσο όρο 2,3 κάθε φορά που ο 
Γκάους πολλαπλασίαζε το ανώτατο όριο επί 10 είναι ότι 
οι πρώτοι αριθμοί προτιμούν τους λογάριθμους με άλλη 
βάση και όχι με το 10. Ο Γκάους μόλις είχε ανακαλύψει 
ότι οι πρώτοι μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας 
λογαρίθμους με βάση έναν ειδικό αριθμό, που ονομάζεται 
e= 2,718281828459…. Άπειρα δεκαδικά ψηφία (όπως και 
το π), χωρίς καμία περιοδικότητα. Ο Γκάους σύντομα 
κατέληξε ότι το πλήθος των πρώτων μέχρι το Ν είναι 
περίπου Ν/log(N). Δεν ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε έναν 
τύπο που του έδινε το ακριβές πλήθος των πρώτων, 
αλλά μια καλή προσέγγιση. Είχε καταφέρει να αναδείξει 
μια ισχυρή κανονικότητα και να πετύχει μια θεμελιώδη 
ψυχολογική μεταστροφή στην αντιμετώπιση των πρώτων. 
Κατέγραψε την ανακάλυψή του στην τελευταία σελίδα 
του βιβλίου του με τους λογαρίθμους. Κατάλαβε ότι 
πρόκειται για μια σπουδαία ανακάλυψη, όμως δεν 
ενημέρωσε κανέναν γι’ αυτήν. Αρκέστηκε να πει: “δεν 
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μπορείτε να φανταστείτε πόση ποίηση κρύβεται μέσα σ’ 
έναν λογαριθμικό πίνακα”. 
 
Γιατί δίστασε να αποκαλύψει κάτι τόσο σημαντικό; Στα 
χέρια του είχε μόνο ενδείξεις και δε γνώριζε εάν αυτή 
η φαινομενική κανονικότητα συνεχιζόταν όταν κανείς 
θα προχωρούσε σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Ωστόσο, 
δεν ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε απρόθυμος να 
δημοσιοποιήσει μια «ανακάλυψή» του. Ήταν αντίθετος 
με την άποψη πως τα μαθηματικά είναι ένα εργαλείο στα 
χέρια άλλων επιστημών. Πίστευε, ως εκ τούτου, στην αξία 
της ισχυρής και οριστικής απόδειξης. Και εφόσον δεν 
είχε την απόδειξη της σχέσης μεταξύ πρώτων αριθμών 
και λογαρίθμων, παρά μόνο μια σωστή παρατήρηση και 
έναν τύπο προσέγγισης, φάνηκε απρόθυμος να αναζητήσει 
τη δημοσιότητα. Ο Γκάους ήταν εκλεκτικός. Βασικό του 
κίνητρο ήταν η κατανόηση του αντικειμένου του και όχι 
η φήμη. Όπως έλεγε και η προσωπική του σφραγίδα: Pauca 
sed matura (λίγα αλλά ώριμα). Κάποιοι βέβαια πιστεύουν 
πως ο Γκάους ήταν φειδωλός στις ανακοινώσεις των 
αποτελεσμάτων του, επειδή η Ακαδημία του Παρισιού είχε 
πρωτογενώς απορρίψει την πραγματεία του για τη θεωρία 
των αριθμών, Disquiisitiones Arithmeticae, γεγονός που 
τον είχε πληγώσει. 
Έξι χρόνια αργότερα, ο Γάλλος μαθηματικός Αντρέιν 
Μαρί Λεζάντρ ανακοίνωσε την πειραματική ανακάλυψη 
μιας σχέσης ανάμεσα στους πρώτους αριθμούς 
και τους λογαρίθμους. Ήταν ο τύπος του Γκάους, 
ελαφρά βελτιωμένος: Ν/log(N) – 1,80366. O Γκάους 
ήταν υπερβολικά υπερήφανος για να αναμιχθεί σε 
αντιπαραθέσεις για την πατρότητα μιας ανακάλυψης. 
Μόλις το 1849, ο κόσμος πληροφορήθηκε πως ο Γκάους 
προηγήθηκε του Λεζάντρ, από μια προσωπική επιστολή 
του καθηγητή Γκάους στο φίλο του Γιόχαν Ένκε. Σ’ 
αυτήν την επιστολή αποκαλύφθηκε πως ο Γκάους 

είχε προχωρήσει στην ανακάλυψη ενός λογαριθμικού 
ολοκληρώματος και πως είχε συντάξει πίνακες των 
πρώτων αριθμών έως το 3.000.000. Ο υπολογισμός του 
πλήθους των πρώτων που ήταν μικρότεροι του 3.000.000 
με βάση το λογαριθμικό ολοκλήρωμα του Γκάους περιείχε 
σφάλμα μόλις 0,07% ! 

2.  Δεν υπάρχει ζωή έξω από το Γκέτινγκεν

Το 1806, ο δούκας Φερδινάνδος σκοτώθηκε από 
τον Ναπολέοντα. Ο Γκάους αναγκάστηκε να βρει 
εναλλακτικούς τρόπους για να συντηρήσει την οικογένειά 
του. Παρά τις προτάσεις της Ακαδημίας της Αγίας 
Πετρούπολης, δέχτηκε μια θέση στο Γκέτινγκεν. Το 1807, 
στα 30 του χρόνια, ο Γκάους διορίζεται καθηγητής 
Αστρονομίας και διευθυντής του Αστεροσκοπείου στον 
τότε επίγειο παράδεισο των θετικών επιστημών, στο 
Γκέτινγκεν, μια πόλη ανάμεσα στους χαμηλούς λόφους 
της κάτω Σαξονίας. 
Στην καρδιά του Γκέτινγκεν φωλιάζει η μεσαιωνική πόλη 
με τα παλαιά τείχη. Ξύλινα σπίτια με κεραμοσκεπές, 
στενά δρομάκια. Από τα παράθυρα των σπιτιών 
ακούγονται οι γιαγιάδες να λένε τα παραμύθια των 
αδελφών Γκριμ. Και στο κέντρο της πόλης, το επιβλητικό 
δημαρχείο, στον τοίχο του οποίου διαβάζει κανείς: «Δεν 
υπάρχει ζωή έξω από το Γκέτινγκεν». Οι πανεπιστημιακοί 
του Γκέτινγκεν συμμερίζονταν απόλυτα αυτήν την άποψη. 
Ακαδημαϊκή αυτάρκεια και ηρεμία. 
Ο Γκάους αφιέρωσε το χρόνο του στην αναζήτηση 
αστεροειδών στον ουρανό και στην εκπόνηση 
τοπογραφικών μελετών για τις κυβερνήσεις του 
Αννόβερου και της Δανίας. Όμως, δεν έπαψε ποτέ 
να σκέφτεται τα μαθηματικά. Πέθανε το 1855. Όταν 
μελετήθηκαν τα χαρτιά και η αλληλογραφία του, πολλοί 
πίστεψαν πως η Αστρονομία είχε καταφέρει ένα μεγάλο 
πλήγμα στα Μαθηματικά: είχε υποκλέψει χρόνο από τη 
ζωή του μεγαλύτερου μαθηματικού που γεννήθηκε ποτέ. 
Χρόνο που άν ο Γκάους είχε αξιοποιήσει, θα είχε πιθανώς 
ανακαλύψει όλα τα μυστικά των πρώτων. Ο Γκάους ήταν 
αυτός που είχε ανακαλύψει κανονικότητες στην αταξία 
των πρώτων, ήταν αυτός που είχε βάλει τον πρώτο και 
αποφασιστικό λίθο.  Λίγο αργότερα, ένας μαθητής του 
και μετέπειτα καθηγητής στον επιστημονικό παράδεισο 
του Γκέτινγκεν, ο Μπέρναρντ Ρίμαν, θα απελευθέρωνε 
πλήρως αυτήν την κανονικότητα διατυπώνοντας την 
περιβόητη υπόθεση Ρίμαν. Μια υπόθεση που ακόμα και 
σήμερα παραμένει χωρίς απόδειξη και αποτελεί το Ιερό 
Δισκοπότηρο των μαθηματικών. 

Ίσως μόνο ένας ανθρώπινος εγκέφαλος θα μπορούσε 
να αποδείξει την υπόθεση Ρίμαν και όχι οι αναρίθμητοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές της σύγχρονης εποχής που 
μέχρι τώρα έχουν αποτύχει. Αυτός όμως ο εγκέφαλος 
κοιμάται, συντηρημένος για όλους τους επερχόμενους 
αιώνες στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν. Είναι ο 
εγκέφαλος του Καρλ Φρίντριχ Γκάους.
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Επιστροφή, λοιπόν, στα χρόνια όταν, νεανίας 
ακόμη, θυμάμαι για πρώτη φορά τον εαυτό μου να 
δακρύζει χάριν της ομάδας που τυγχάνω οπαδός. 

Ήταν άνοιξη κάποιου έτους πλησίον της λήξεως της 
δεκαετίας του ’80, μάλλον. Έβλεπα στην τηλεόραση 
έναν αγώνα που διαδραματιζόταν «ζωντανά» κάνα 
χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι που έμενα. Ήταν 
ένα «κλουβί», μία αρένα. Εκλεπτυσμένα, αλλά όχι 
ρεαλιστικά, ένα κλειστό γυμναστήριο, με το κλασσικό 
ντουβάρι απέναντι από το σημείο που ήταν στημένες 
οι κάμερες και τις κερκίδες, στις τρεις πλευρές του 
γηπέδου, γεμάτες με οπαδούς, ενίοτε και των δύο (!) 
ομάδων. Ήταν το υπόγειο του Ναού! Ο θρυλικός Τάφος 
του Ινδού, χώρος λατρείας των απανταχού πιστών του 
μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα (οποιεσδήποτε 
ενστάσεις τυπικά δεκτές μα ουσιαστικά απορριπτέες), 
δέκα λεπτά από το δωμάτιο που μοιραζόμουν με την 
αδελφή μου. Ο αγώνας ήταν μεταξύ του Παναθηναϊκού 
και του τότε δυνάστη του ελληνικού μπάσκετ Άρη 
Θεσσαλονίκης. 
Ο Άρης ήταν, εκείνη την εποχή, η ομάδα όλης της 
Ελλάδας, πλην των Παοκτσήδων (ή Παοξήδων) και 
εμού. Καλά, θα υπήρχαν κι άλλοι, φαντάζομαι, αλλά 
«εμάς» έβλεπα. Ήταν αήττητος επί χρόνια, ανίκητος 
με το Γκάλη και το Γιαννάκη στη σύνθεσή του κι εγώ, 
από τότε, εναντίον των φαβορί και Παναθηναϊκός 
μέχρι… δακρύων! Εκείνο το απόγευμα του Σαββάτου, 
λοιπόν,  έβλεπα μία τεράστια έκπληξη να διαγράφεται, 
χωρίς, φυσικά, να αντιλαμβάνομαι και πολλά επί της 
ουσίας του αγώνα και πίστευα ότι αυτή η ομάδα του 
- ήρωα μου - Λιβέρη Ανδρίτσου, του Μέμου Ιωάννου, 

ο Fool Back υμνεί τη Λεωφόρο 
(των αναμνήσεων)

My religion… losing

Το παρόν τεύχος είναι επετειακό για τα Εκβάτανα, 

καθόσον συμπληρώνουν έξι τευχίδια και ένα χρόνο 

ζωής. Εγώ, ως γνωστός καθυστερημένος, δεν έχω 

συμπληρώσει εξάτευχη παρουσία κι ενδεχομένως 

να μη δικαιούμαι, τύποις, να γιορτάσω, αλλά μπορώ 

να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά. Πλην όμως, μιας 

και τυγχάνω και «πανηγυράκιας» και σε τέτοιες 

φιέστες όλο και κάνα πιάτο φαγί ή κάνα μπουκαλάκι 

πιοτί μπορεί να υπάρχει, δηλώνω παρών στην 

οποιαδήποτε γιορτή ήθελε προκύψει και ολότελα 

και ολοσχερώς συγκινημένος! Μετά από αυτά τα 

ολίγα ευχετήρια, και πριν με πιάσουν τα ζουμιά 

(από τη συγκίνηση που λέγαμε), εισέρχομαι ταχέως 

στο θέμα που δεν είναι άλλο παρά μία - ακόμη - 

επιστροφή στο παρελθόν, δακρύβρεχτη (και) αυτή 

τη φορά, για να ταιριάζει και με την περιγραφείσα 

ατμόσφαιρα. 
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του Ντέιβιντ Στεργάκου, του Αργύρη Πεδουλάκη, του 
Γιώργου Σκροπολίθα και του Έντγκαρ Τζόουνς (τι 
παίχτης!), μπορούσε να νικήσει την ομάδα όλων. Ο 
Δαβίδ να κατατροπώσει το Γολιάθ, ο δυνάστης, που είχε 
καταντήσει ρουτίνα τα ματς με όλους τους εγχώριους 
αντιπάλους, να ηττηθεί! Να κατατροπωθεί, με έναν 
έστω πόντο και η ομάδα μου να μνημονεύεται από τις 
επόμενες γενιές ως η ομάδα που κέρδισε τον αήττητο 
και παντοκράτορα Γκάλη… Άρη ήθελα να πω. 
Τελικά, ο Γιαννάκης, με ένα φαρμακερό τρίποντο (από το 
σπίτι του στη Θεσσαλονίκη!), από αυτά που έβαζε κατά 
καιρούς, όταν τον άφηνε ο Γκάλης να πιάνει κι αυτός 
λίγο τη μπάλα, μου χάλασε το όνειρο, την επαναστατική 
πράξη που φαινόταν να εκτυλίσσεται, μετά κόπων και 
βασάνων, εμπρός μου, τη γροθιά στο κατεστημένο που 
έμοιαζε να εκτοξεύεται, αλλά που τελικά αστόχησε 
την ύστατη ώρα. Τον σιχαμένο κι αυτόν και τον άλλο! 
Παίζαμε σαράντα λεπτά εναντίον του Γκάλη, για να 
έρθει αυτός, με ένα «αράουτ», να μου χαλάσει τη 
μανέστρα. Κάτσε, ρε φίλε, στάσου λίγο. Δε βαρέθηκες 
να νικάς συνέχεια, δε σιχάθηκες να σε βρίζουν οι 
παοκτσήδες κι εγώ; Αμάν, αδερφάκι μου, άσε και κανάν 
άλλο να σταυρώσει καμιά νίκη. Μοναχοφάη... Εγωίσταρε!
Έτσι κάπως, βλέποντας τους παίχτες-ήρωες που 
πολεμάγανε με νεροπίστολα τα θηρία με τα πυρηνικά 
όπλα να μένουν αποσβολωμένοι για ένα δευτερόλεπτο, 
πριν κονιορτοποιηθούν από την αδέσποτη ναπάλμ, 
έκανα μεταβολή, πήγα στο κρεβάτι μου και άρχισα 
να κλαίω σχεδόν αυτόματα. Όχι με αναφιλητά, αλλά 
απολύτως φυσικά, σαν το αίμα από φρέσκια πληγή. 
Ακόμη και σήμερα θυμάμαι πόση εντύπωση προξένησε 
σε μένα τον ίδιο η συνειδητοποίηση της αυθόρμητης 
πράξης μου. Για πρώτη φορά συνειδητοποιούσα, 
αλλά δεν τολμούσα να αποδεχθώ, ότι γινόμουν ένας 
φανατικός, ένας θρησκευόμενος εξτρεμιστής. Τελικά, ας 
μην υπερβάλλουμε, δεν έγινα φονταμενταλιστής, ίσως 
λίγο. Απλώς οπαδός, που, όμως, έχει τη διαύγεια να 
συστήνεται ως τέτοιος και όχι ως φίλαθλος.  
Το παράδοξο ήταν ότι αυτούς τους οποίους είχα δει να 
σηκώνουν το ευρωπαϊκό του ’87, αυτούς τους οποίους 
υποστήριζα φανατικά όταν φορούσαν τα γαλανόλευκα, 
αυτούς για τους οποίους βγήκα Κηφισίας και Αλεξάνδρας 
να πανηγυρίσω τη νίκη τους επί των Γιουγκοσλάβων. 
Αυτούς τους ίδιους απεχθανόμουν, όταν τους έβλεπα 
με τα χρώματα του Άρη να σαρώνουν όποιο κακομοίρη 
τόλμαγε να κατέβει στο ίδιο γήπεδο με δαύτους. 
Εκείνη την εποχή, δεν είχα αφήσει αντίπαλη ομάδα 
για αντίπαλη ομάδα να ταυτίζομαι, όταν έπαιζε ο 
Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλλίπου και τα άλλα παιδιά. 
Παρένθεση. Πάντα είχα την εντύπωση ότι αυτόν το 
Φιλίππου τον είχαν στην ομάδα απλώς για να τους 
βγαίνει το σύνθημα. Απόδειξη ότι όταν βρήκαν άλλα 
συνθήματα, τον ξαπόστειλαν στο συμπολίτη Π.Α.Ο.Κ. 
Κλείνει η παρένθεση. Ήμουν, λοιπόν, αναφανδόν υπέρ 
της Τρέισερ Μιλάνου του Μάκαντου και του αχώνευτου 
Μενεγκίν, της Μπαρτσελόνα του Έπι και του Σολοθάμπαλ, 
τη Μακαμπί Τελ Αβίβ του Τζάμσι και του Μαγκί κ.ο.κ. Ε, 

ρε πανηγύρια όταν μάζευε εικοσάρες… Ένιωθα ότι τότε 
με καταλάβαιναν και οι υπόλοιποι Έλληνες, όταν έβλεπα 
την ομάδα μου να ταπεινώνεται από τον μοναχοφάη 
Άρη. Ακόμη και ο πατέρας μου, ο οποίος, εν πολλοίς, 
ευθύνεται για την οπαδική μου αρρώστια, όταν έπαιζε 
ο Άρης στην Ευρώπη, λόγω άλλων βλαβών πιθανότατα, 
ήταν με την ελληνική ομάδα. Πφφφ τρίχες! Εγώ πέρναγα 
υπέροχα κάτι Μεγάλες Τρίτες που την έτρωγε στον 
ημιτελικό του νεοσύστατου τότε Final Four. Όταν δε 
απέκτησα και συναίσθηση του τι εστί Ιωαννίδης, εκεί να 
δεις γλέντι, ακομπανιαμέντο με «γαλλικά» πήγαινε το 
«φατούρο».
Μετά από όλα αυτά, βέβαια, νιώθω σατράπης του 
αθλήματος και δε βρίσκω πίσω από ποιο δάχτυλο να 
κρυφτώ, όταν συνειδητοποιώ ότι η ομάδα μου είναι 
ένας πιο επιτυχημένος Άρης. Είναι ο Άρης σε υπερθετικό 
βαθμό. Είναι ο Άρης των ‘00s και βάλε. Διάολε, αυτό 
από μόνο του δικαιολογεί το πόσο μεγάλη ομάδα ήταν 
ο Άρης και τι σημασία είχε για τον ελληνικό αθλητισμό 
εν γένει, αλλά, ταυτόχρονα, με κάνει να αισθάνομαι 
πραγματικά άσχημα. Είμαι αυτό που μισούσα, που 
κορόιδευα, που αποστρεφόμουν. Είμαι; 
Μολονότι οι ομοιότητες εξαντλούνται στην απόλυτη 
επικράτηση εντός συνόρων, αλλά διαφέρουν στην 
ευρωπαϊκή καταξίωση, στη διάρκεια, στον πλουραλισμό 
κ.λπ., εξακολουθώ να μάχομαι με τον εαυτό μου και 
να νιώθω μια μορφή τύψεων για τα απολυταρχικών 
καθεστώτων ποσοστά επικράτησης στο ελληνικό 
πρωτάθλημα. Και αισθητικά να το δει κανείς – από 
φίλαθλης απόψεως – είναι άσχημο, να συντρίβεις 
οποιαδήποτε ομάδα με 40 και 50 πόντους διαφορά. 
Σχεδόν χυδαίο. Πόσω μάλλον όταν αυτή είναι ο Άρης, ο 
Π.Α.Ο.Κ. ή η Α.Ε.Κ. 
Μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει τη συμπάθειά μου και 
αποτελεί το μοναδικό λόγο για τον οποίο εξακολουθώ να 
πανηγυρίζω σα μικρό παιδί στα πρωταθλήματα Ελλάδας. 
Δε με νοιάζει αν η ομάδα μου έχει κατακτήσει 30 ή 40 
πρωταθλήματα Ελλάδας, ας μην ξανακατακτήσει κανένα 
τα επόμενα 50 χρόνια. Ας τα πάρει η ιστορική Νήαρ 
Ήστ, ο Έσπερος και το Παγκράτι. Ακόμη και η Ά.Ε.Κ., ο 
Π.Α.Ο.Κ. και ο Άρης. Αλλά αυτοί όχι! Καλύτερα εμείς, 
ως αηδιαστικοί και επαναλαμβονόμενοι δικτάτορες, 
παρά αυτοί. Και ναι, ο Σπανούλης διαμαρτυρόμενος 
μου προκαλεί την ίδια αποστροφή με το Νικοπολίδη 
διαμαρτυρόμενο! Υπάρχει πρόβλημα;

Υ.Γ. Ας μου συγχωρέσουν τον αχταρμά στο χωροχρόνο 
οι πιο ενημερωμένοι με τα μπασκετικά δρώμενα της 
τελευταίας τριακοντετίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
αλλά το νόημα του κειμένου δεν ήταν η ιστορική 
ακρίβεια, αλλά η αποτύπωση κάποιων ψυχολογικών 
καταστάσεων της παιδικής μου ηλικίας σε φόντο 
πράσινο. Ας ελπίσουμε στο επόμενο τεύχος να μη γράφω 
πώς έκλαιγα στα 32 μου, μετά την αδόκητη απώλεια του 
πρωταθλήματος κι ενώ η σειρά των τελικών ήταν στο 2-1 
υπέρ του Παναθηναϊκού!



Η Cajamarca είναι μια πόλη 230.000 κατοίκων 

και βρίσκεται στα υψίπεδα των Άνδεων, στο 

βόρειο Περού. Ακόμα και σήμερα, ο επισκέπτης 

της μένει κατάπληκτος από το ήπιο, ηλιόλουστο 

κλίμα της, τις θερμές πηγές της και τα πολλά ερείπια 

με αρχαιολογικό ενδιαφέρον που την περιβάλλουν. 

Πράγματι, η  Cajamarca έχει ιστορία μεγαλύτερη 

των 2.000 ετών. Λέγεται ότι κατοικήθηκε από τους 

Chavin, πολιτισμό που προηγήθηκε των Ίνκας και 

άκμασε από το 900 έως το 200 πΧ. Τα ερείπια του 

υδραγωγού του Cumbe Mayo, λίγο έξω από την 

Cajamarca, χρονολογούνται από το 1500 περίπου 

π.Χ. και θεωρούνται το αρχαιότερο ανθρώπινο έργο 

της Λατινικής Αμερικής. Οι αρχαιολόγοι μελετούν 

ακόμη τις πετρογραφικές επιγραφές που κοσμούν τον 

υδραγωγό που κάποτε ίσως μετέφερε θαλασσινό νερό 

από τον Ατλαντικό και το κατηύθυνε στον Ειρηνικό 

ωκεανό. Γύρω στο 1470, οι Ίνκας κατέκτησαν την 

περιοχή της Cajamarca και την προσέθεσαν στην 

απέραντη ορεινή επικράτεια του βασιλιά Pachacuti. 

Στα 1532, η περήφανη πόλη των Άνδεων έγινε το 

θέατρο ενός σύγχρονου δράματος. Ο γιος του 

νεκρού βασιλιά Pachacuti, ο Atahualpa, είχε μόλις 

εξουδετερώσει πολεμικά τον αδελφό του Huàscar, 

γεγονός που τον καθιστούσε κυρίαρχο σε ολόκληρη 

την επικράτεια των Ίνκας. Περιτριγυρισμένος από 

80.000 ανδρείους πολεμιστές, ο νέος μονάρχης 

μπορούσε να ατενίζει τον ορίζοντα από τις 

Άνδεις του με φουσκωμένο το στήθος από ισχύ κι 

υπερηφάνεια. Τι τον απειλούσε; Οι λιγοστοί Ισπανοί 

που πλησίαζαν έρποντας σχεδόν με την κοιλιά 

μπορούσαν να θεωρηθούν αμελητέοι αφού ήσαν λίγοι, 

μόλις δύο εκατοντάδες, και διατηρούσαν φιλική 

ιστορεί ο Αρσίνοος

O Atahualpa 
στο Σύνταγμα
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σχέση με το καθεστώς του. Στις 16 Νοεμβρίου του 1532, 
ο Atahualpa αποδέχθηκε την πρόσκληση των Ισπανών, 
που εντωμεταξύ τον είχαν πλησιάσει στα βουνά του. 
Άφησε τους στρατιώτες του να στρατοπεδεύουν και πήγε 
στην Cajamarca παίρνοντας μαζί του μόνο 5000 άοπλους 
άντρες. Πήγαινε να γιορτάσει στη πόλη που λογάριαζε να 
κάνει πρωτεύουσα της ουράνιας αυτοκρατορίας του. 

Στα μισά του δρόμου, λίγο έξω απ’ την Cajamarca, τον 
νέο βασιλιά συνάντησαν οι απεσταλμένοι του ισπανού 
διοικητή του Παναμά Francisco Pizarro, αρχηγού της 
αποστολής των παράτολμων ευρωπαίων κατακτητών. Ο 
ένας απ’ αυτούς, ο Vicente de Valverde, καλοδέχτηκε 
με ανοιχτά χέρια και γονυκλισίες τον Ίνκα. Ύστερα του 
πρότεινε να σφραγίσει με το χρυσό δαχτυλίδι του το 
"Requerimiento". Δηλαδή, να συναινέσει στην διοικητική 
και οικονομική υποδούλωση των Ίνκας στον αθέατο 
και μακρινό Ισπανό βασιλιά. Ο περήφανος  Atahualpa 
αρνήθηκε με παρρησία. Οι λιγοστοί Ισπανοί στρατιώτες, 
κρυμμένοι τριγύρω, περίμεναν ένα νεύμα του Valverde. 
Όταν το είδαν άρχισαν να πυροβολούν ομαδόν. Μέσα 
σε μια ώρα είχαν εξολοθρεύσει χιλιάδες πολίτες και 
στρατιώτες από τη συνοδεία του Atahualpa. Ο ίδιος, 
σώθηκε την τελευταία στιγμή, από τον ίδιο τον  Pizarro 
(που τον τράβηξε μακριά από τις γλώσσες της φωτιάς, 
τραυματίζοντας το χέρι του).  

Κλεισμένος 8 ολόκληρους μήνες σε μια φυλακή της 
Cajamarca, ο Atahualpa διατήρησε για αρκετούς μήνες 
το αγέρωχο ύφος ενός γεννημένου βασιλιά. Συμφώνησε 
να γεμίσει τους φύλακές του με χρυσάφι και ασήμι. 
Διέταξε το λαό του να φέρει στα πόδια των ακόρεστων 
Ισπανών αμύθητους θησαυρούς, νομίσματα, σκεύη, έργα 
τέχνης που μετατρέπονταν ευθύς σε ράβδους πολύτιμου 
μέταλλου. «Ένα δωμάτιο χρυσάφι και δύο ασήμι», λέει ο 
θρύλος ότι υποσχέθηκε και προσέφερε για την ελευθερία 
του. Οι Ισπανοί περίμεναν και συσσώρευαν. Όταν ήρθε ο 
Αύγουστος, ο Valverde ξαναγύρισε στο κελί του βασιλιά-
κόνδορα. Του ζήτησε ξανά πίστη και υποταγή στον Ισπανό 
ομόλογό του. Και τότε απελπισμένος ο Atahualpa δέχθηκε. 
Υπόγραψε και ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό. Ο Pizarro 
είχε κατακυριεύσει με κάτι λιγότερο από 200 άντρες τον 
πολιτισμό των εκατοντάδων χιλιάδων  Ίνκας. 

Έστω και ταπεινωμένος, ο άλλοτε πανίσχυρος Atahualpa 
δεν βρήκε την ελευθερία που εξαγόραζε τόσο ακριβά. 
Η μόνη παραχώρηση που του έγινε ήταν ένας λιγότερο 
ατιμωτικός θάνατος, αντάξιος με τη γενιά του: 
στραγγαλίστηκε στις 29 Αυγούστου του 1533.  Στον τάφο 
του τοποθετήθηκε μια Βίβλος, τα κείμενα της οποίας 
έδιναν στους κατακτητές και εκτελεστές του τη θεία 
εξουσιοδότηση για τα έργα τους και την νέα εποχή που 
έφερναν στη Λατινική Αμερική. 
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διήγημα
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Ι.

Τ ο αίμα του ακούμπησε τη φτέρνα της. Τράβηξε σχεδόν 
ασυναίσθητα τη φτέρνα της. Βράδιαζε κι έπρεπε να βρει 
ένα καταφύγιο. Οι μισογκρεμισμένοι τοίχοι κάπνιζαν 

ακόμα κι ο καπνός άφηνε άθικτη τη σιωπή. Λες και όλα 
τελείωσαν ξαφνικά κι από μόνα τους. Χωρίς μάχες, χωρίς 
τρίξιμο της γης, χωρίς κραυγές. Μόνο μια λάμψη που τύλιξε το 
νησί και το ξέπλυνε από το οργανικό του φορτίο. Στρατιώτες, 
σκυλιά, θάμνοι, έντομα, ακόμα και τα θαλασσινά ζώα που 
κατοικούσαν στις γύρω θαλασσοσπηλιές, όλα παραδόθηκαν στη 
μοίρα του ανόργανου. Μέσα σ’ ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο. 
Ένα μισό φεγγάρι φώτιζε την κατηφόρα. Έχοντας 
συνειδητοποιήσει ότι το τρίτο υπόγειο την είχε προστατεύσει 
από τον αφανισμό, έψαχνε τώρα να κρυφτεί κάπου βαθειά. 
Ήξερε ότι πουθενά δεν ήταν βαθύτερα από το τρίτο υπόγειο 
του στρατώνα, αλλά η μυρουδιά εκεί μέσα είχε αρχίσει να 
γίνεται ανυπόφορη. Ύστερα, της ήταν πια αδύνατο να ξαναδεί 
το διαμελισμένο σώμα του ασυρματιστή, που εν μέρει έφραζε 
ακόμα τη σκάλα προς το υπόγειο. Εκείνος είχε βιαστεί ν’ 
ανέβει, την ώρα που ερχόταν η καταστροφή. Όχι, όχι, καλύτερα 
κάπου λιγότερο βαθειά, αλλά μακριά, όσο γίνεται πιο μακριά. 
Ένα τεράστιο σκάμμα έχασκε μπροστά της. Το χώμα μύριζε την 
προηγούμενη κατάστασή του. Πού και πού ξεχώριζαν μεταλλικά 
μέρη από σκόρπια έργα της ανθρώπινης οπλοποιίας. Σωλήνες, 
ερπύστριες, έλικες. Πιο πέρα, η στέγη από ένα υπόστεγο, 
βυθισμένη υπό γωνία στο έδαφος. Το μικρό νησί στη μέση 
του ωκεανού ήταν πια ένας καπνισμένος σκόπελος. Χωρίς 
δρόμους, χωρίς ακτογραμμές, έξω απ’ τα δρομολόγια, έξω απ’ 
το χάρτη. Έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα και ψύχραιμα. Τα εχθρικά 
βομβαρδιστικά ίσως ξαναγυρνούσαν. Κανείς δεν γνωρίζει 
σε ποιο βαθμό η ευκολία να καταστρέψεις αναγνωρίζει 
όρια. Έπρεπε να μείνει σιωπηλή, να μην επιχειρήσει να 
επικοινωνήσει. Η σιωπή, η άθικτη σιωπή ήταν το ασφαλέστερο 
καταφύγιό της. 
Μάζεψε τα πόδια στην κοιλιά της και τύλιξε τον αυχένα με 
τα χέρια της. Ένα με τις πέτρες, ένα με τη σκόνη, ένα με 
τις σχισμένες ρίζες που έγδερναν την πλάτη της. Το έμβρυο 
ενός ανθρώπου μέσα στο έμβρυο μιας γυναίκας-στρατιώτη. 
Εκπαιδευμένης να αμύνεται ή να επιτίθεται. Να σκοτώνεται 
ή να σκοτώνει. Μόνης γυναίκας σ’ ένα απομακρυσμένο νησί-
φυλάκιο με δεκατέσσερις στρατιώτες, κάπου στο νότιο 
Ειρηνικό. Τώρα το έμβρυο έκανε μια μισή στροφή. Μέσα στην 
άθικτη σιωπή μιας υγρής νύχτας. Κι η γυναίκα έκανε μια μισή 
στροφή. Μέσα στον ιδρώτα και στο φόβο μιας νύχτας που όλα 
έμοιαζαν να έχουν τελειώσει οριστικά. Αλλά η σιωπή έμενε 
άθικτη για ώρες. Έτσι, μπόρεσε να κοιμηθεί μέχρι την αυγή. 

Άθικτη σιωπή

Του Φώτη Βλαστού
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ΙΙ.
Η εποχή των βροχών ήρθε νωρίτερα φέτος. Μόνη, 
στο πρόχειρο κατάλυμα από λαμαρίνες, άρπαξε με 
αποφασιστικότητα τα πόδια της. Βύθισε τα νύχια της 
στο ηλιοκαμένο δέρμα μέχρι να πονέσει. Μετά από εννιά 
μήνες σιωπής, μια κραυγή διέσχισε το κατεστραμμένο 
τοπίο. Μία μόνο. Ύστερα, ήρθε το πνιγμένο νιαούρισμα 
ενός αγοριού που λες και είχε εμπεδώσει, τόσους 
μήνες στην κρυψώνα του, τη βασική αρχή που θα του 
εξασφάλιζε περισσότερο χρόνο ζωής: σεβασμός στη 
σιωπή. Το χέρι της γυναίκας έτρεξε το χαμηλό ράφι με 
τους αναπτήρες που είχε περιμαζέψει απ’ τα συντρίμμια. 
Άναψε φωτιά να τον πλύνει και να τον ζεστάνει. Έκλαψε 
που δεν ήταν πια μόνη. 
Το παιδί φόρεσε εναλλάξ όλα τα στρατιωτικά ρούχα που 
ήταν πρόχειρα. Κομμένα και ραμμένα με σκληρό χόρτο 
στις διαστάσεις ενός κορμιού που άλλαζε συνέχεια. 
Που σταθεροποιήθηκε στις ώριμες διαστάσεις του 
πολλά χρόνια μετά. Κι από τότε, φορούσε μονάχα την 
αγαπημένου του στολή. Τη στολή του ασυρματιστή, που 
η μάνα του είχε προσεκτικά φυλάξει τόσο καιρό μέσα σε 
μια κασέλα. Με σηκωμένα τα μανίκια του σακακιού του, 
έσκυβε πάνω από την ασημένια επιφάνεια της θάλασσας 
να καμακώσει κανένα ψάρι ή να τραβήξει επιδέξια τη 
συρτή. Το βράδυ πάστωνε τα ψάρια στην καλύβα, να 
‘χουν απόθεμα για την εποχή των βροχών. 
Ώρες πολλές μόνη, τον περίμενε υπομονετικά. Τον κοίταζε 
να έρχεται επιτέλους, χοροπηδώντας με το αστείο του 
βάδισμα πάνω στους βράχους. Στην ηλικία που είχε 
φτάσει, ήθελε να ανταγωνίζεται και να προκαλεί. Διάλεγε 
λοιπόν τις πιο επικίνδυνες διαδρομές. Δεν του άρεσαν 
τα στρωμένα μονοπάτια. Ήξερε κάθε πάτημα και κάθε 
χαντάκι του νησιού. Ενθουσιαζόταν σαν συναντούσε μια 
αναπάντεχη δυσκολία. Μέρες ολόκληρες σκεφτόταν πώς 
θα την ξεπεράσει. Όταν τα κατάφερνε, έγραφε σ’ ένα 
μεγάλο, πολυκαιρισμένο τετράδιο δυο τρεις λέξεις γι’ 
αυτό.  Άλλωστε δεν γνώριζε να γράφει περισσότερες από 
εκατό λέξεις, κι αυτές ανορθόγραφα. 
Την πρώτη κρύα νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου, η 
γυναίκα έπλυνε τα μακριά μαλλιά της με ζεστό νερό, 
αρωματισμένο με χαμομήλι. Ύστερα, τα χτένισε με μια 
μακριά κοκάλινη χτένα. Γύρισε και χάιδεψε το σγουρό 
κεφάλι του γιού της. Για πρώτη φορά, δεν σταμάτησε τα 
χάδια της εκεί. Έσυρε τα δάχτυλά της στην πλάτη και 
στους γλουτούς του. Τον τράβηξε μαλακά στο ζεστό της 
κρεβάτι και τον φίλησε στα χείλη. Εκείνος ανταποκρίθηκε 
με ξαφνική χαρά. Ήταν τόσο όμορφα εκεί μέσα, καθώς η 
φωτιά έσβηνε και το δωμάτιο (και ολόκληρος ο κόσμος 
μαζί του) ξαναγυρνούσε στη σιωπή. Ιδρωμένοι, ακίνητοι, 
ανάσκελα, είχαν ανακαλύψει έναν καινούργιο 
τρόπο να αγαπιούνται.  

ΙΙΙ.
Όταν η μάνα του άρχισε να μένει μέρες στο κρεβάτι της, 
λαχανιάζοντας κάθε φορά που κατάφερνε να σηκωθεί στα 
πρησμένα της πόδια, ο άντρας κατάλαβε πως έπρεπε να 
φροντίσει μόνος πια τα τέσσερα παιδιά του: η μεγάλη 
κόρη του μπορούσε να τον βοηθήσει να φτιάξει έναν 
ψηλό φράχτη γύρω απ’ την καλύβα τους, ώστε να μην 
κατεβαίνουν τα παιδιά στη θάλασσα. Η μικρή του κόρη 
έμενε μέρα και νύχτα δίπλα στη μάνα της. Σα να μην τη 
χόρταινε, σαν να ένιωθε πως η γριά γυναίκα θα χαθεί 
σύντομα απ’ το νησί. Τη μέρα που η μάνα της έκλεισε τα 
μάτια της χωρίς να τα ξανανοίξει, η μικρή έκλαψε βουβά. 
Χωρίς να το διδαχτούν, όλοι στην καλύβα του ερημικού 
νησιού σέβονταν τη σιωπή. 
Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το κατεστραμμένο 
νησί απέκτησε μια δεύτερη καλύβα. Ήταν ο τάφος 
της ερωμένης του ασυρματιστή. Τριγυρισμένος από 
διαλεγμένες, χρωματιστές πέτρες. Στολισμένος μ’ ένα 
στεφάνι από ξερά θαλασσόχορτα. Τα μεσημέρια, καμιά 
φορά, το θαλασσινό αεράκι έφερνε έναν ανεπαίσθητο 
θόρυβο πάνω από το φρεσκοσκαμμένο χώμα. Κι ύστερα, 
σα να μετάνιωνε, έσπευδε να σωπάσει. Οι θάμνοι που 
σκέπασαν σύντομα τον τόπο έκαναν πιο μελωδικό το 
σύντομο πέρασμα του ανέμου. Κι αυτή ήταν η πρώτη 
μουσική εμπειρία της μικρής κόρης που, αργότερα, 
κατασκεύασε έναν αυτοσχέδιο αυλό, το πρώτο πράγμα 
που ήρθε να ταράξει την άθικτη σιωπή του νησιού. 
Οι τρεις καλύβες που υψώθηκαν γύρω από την πρώτη 
γέμισαν σύντομα με λεπτές φωνές, γέλια και κλάματα. 
Ένα μονοπάτι ένωνε τους γείτονες. Κι ένα δεύτερο 
τους οδηγούσε στο μέρος που θάφτηκε η γυναίκα του 
παππού. Τα παιδιά είχαν εφεύρει δικές τους λέξεις για 
να αναφέρονται  σε κείνη. Ο παππούς τούς έλεγε πού και 
πού ιστορίες για τα παλιά χρόνια της άθικτης σιωπής. 
Τον άκουγαν με γουρλωμένα μάτια και τον σταματούσαν 
με φωνές κάθε φορά που δεν καταλάβαιναν κάτι. Όταν 
πέθανε ο παππούς, ο μεγαλύτερος γιός του έδειξε σε 
όλους ένα πολυκαιρισμένο τετράδιο με κάτι ακατάληπτα 
σύμβολα και τους αποκάλυψε πως ήξερε να τα διαβάζει. 
Το πέρασμα του αεροπλάνου αναστάτωσε κι άλλο τη 
ζωή του χωριού. Κάποιοι τούς είχαν ανακαλύψει. Ο 
μεγάλος πόλεμος είχε τελειώσει προ πολλού και τώρα 
ο κόσμος μεγάλωνε κι αναπτυσσόταν. Όλα τα παιδιά 
του νησιού έτρεξαν κραυγάζοντας στο λιμάνι με τη 
σπασμένη προβλήτα κι ύστερα ζάρωσαν πίσω από τον 
γέρο παππού τους που όρθωνε αγέρωχος το βασανισμένο 
του σώμα να σταματήσει λες το καράβι. Ο διάλογος έγινε 
με κραυγές και δεν φάνηκε να διαφωτίζει κανέναν από 
τους συνομιλητές. Ύστερα, κάποιος έβγαλε ένα όπλο και 
πυροβόλησε στον αέρα. Ο κρότος ήταν εκκωφαντικός. 

Σήμανε μονομιάς το τέλος του αιώνα της 
απομόνωσης, το τέλος της άθικτης σιωπής. 


