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πάρχει κανείς εδώ; Φωνή βοώντος εν Εκβατάνοις…Και
καλά οι αναγνώστες- αυτοί φεύγουν σαν τα πουλιά όταν
δε βρίσκουν πια σποράκια δίπλα στο νερόλακκο. Αλλά
πού πήγαν οι συνεργάτες; Στους (εναπομείναντες) αναγνώστες
οφείλονται εξηγήσεις. Όχι, όχι οι συνεργάτες δεν πήδηξαν
ομαδικά από τα τείχη της πόλεως, ούτε μετανάστευσαν σε
άλλους τροπικούς. Ζουν πάντοτε ανάμεσά μας, τρώνε τα νύχια
τους στα μποτιλιαρίσματα, αποφασίζουν σταθερά να κόψουν το
τσιγάρο, ψάχνουν ευκαιρίες στο e-bay, ζυγίζονται το βράδυ μετά
το μπάνιο τους και μέχρι το πρωί έχουν ξεχάσει την ένδειξη της
ζυγαριάς. Κοντολογίς, τίποτα δεν άλλαξε δραματικά στη ζωή
τους- μόνο μερικές αναλογίες: γραμμάρια πόθου ή απελπισίας,
εκατοστά διάψευσης ή επιβεβαίωσης. Δεν ζορίστηκαν μέσα
στην εθνική κατάθλιψη βλέποντας «επαγγελματίες» πολιτικούς
να συνευρίσκονται μέσα σε άδεια γραφεία με εμφιαλωμένα
νεράκια μόνο και μόνο για να ανταλλάξουν χειραψίες και να
φωτογραφηθούν; Ασφαλώς, τι λέμε τώρα… Δεν έχασαν ή δεν
απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους; Nαι και στα δύο.
Δεν στάθηκαν μπροστά σ’ ένα ATM αναλογιζόμενοι αν πρέπει
να στραγγίσουν σταδιακά τις (όποιες) καταθέσεις τους,
μετατρέποντας το σπίτι τους σε σπίτι του θείου Όλαφ από τη
«σειρά των ατυχών περιστατικών»; Αν και δυσνόητη η ερώτηση
(έτσι όπως τη συνέταξα), ναι, και πάλι ναι.
Λοιπόν, γιατί αργούν να γράψουν; Μα είναι απλό: γιατί ο καθένας
τους συνάντησε αυτό που φοβόταν (και ευχόταν) περισσότερο.
Π.χ. η Lawbster το sex and the spiti, η Everyday G. το sex
kai sto spiti, ο Δόκτορας Ντάρκ αληθινές κοινωνικο-πολιτικές
ανατροπές, ο Fool Back την αναπόδραστη παιδική του ηλικία,
ο Δούρειος Ευρωπαίος απάντησε σε μια κρίσιμη ερώτηση της
Lucia (σελ. 18) κι ύστερα μπήκε σε περισυλλογή για ένα μήνα.
‘Εμεινε μόνος ο Αρσίνοος να πίνει μπύρες και να χαζεύει στο
«Γκαγκάριν» και μια ταινία να παίζει στην γιγάντια οθόνη του
ντραίβ-ιν των ονείρων μας…

Arsinoos
DESIGN & LAYOUT by Tzoi (I. Tzoveni)
ioannatzoveni@hotmail.com
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δυνατοί
λύτες

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.

Αξιολύπητοι αναγνώστες μου, αυτή τη φορά αποφάσισα
να μην απαντήσω σε ερωτήσεις σας (αφού όλο βλακείες
ρωτάτε) και να συμπλεύσω με το MEGA δίνοντας χώρο στη
στήλη μου για προεκλογικές ανακοινώσεις πολιτικών. Εδώ,
όμως, οι πολιτικοί γράφουν με ψευδώνυμο, για ευνόητους
λόγους. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή πράγματα
δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή έτσι
είναι αν έτσι νομίζετε.
Σχόλια δεν θα κάνω, γιατί πραγματικά δεν έχω λόγια.
Επίσης, θα φροντίσω να διαβάσετε τις ανακοινώσεις τους
μετά τις εκλογές, ώστε να δείτε μεθεόρτια ποιους ψηφίσατε
και να χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο.
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dr. Νταρκ

συνήθεις
ερωτήσεις
αναγνωστών

Μπένυ ο πράσινος Ψευτάκος: Ψηφοφόρε μου Δρ Νταρκ,
συγγνώμη. Σου ζητάω συγγνώμη για όλα τα ψέματα
που αναγκάστηκα να πω για να ικανοποιήσω αυτή τη
γερμανίδα γκιόσα και τους κρυόκωλους φίλους της
και για όσα αναγκάζομαι να πω για να με ψηφίσεις.
Βλέπεις πόσο ανώτερος άνθρωπος είμαι: άλλοι
έκαναν χειρότερα από μένα και δεν ζήτησαν ούτε μια
συγγνώμη, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Ο Γιωργάκης,
για παράδειγμα. Μας έφερε το ΔΝΤ, κατάφερε να μας
κάνει Μπαγκλαντές μέσα σε δύο χρόνια και ούτε μια
συγγνώμη. Και αναγκάζομαι και ζητάω εγώ συγγνώμη
και γι’ αυτόν. Εγώ, όχι μόνο σου ζητάω συγγνώμη γι’
αυτά που έκανα, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα ζητήσω
δύο φορές συγγνώμη και γι’ αυτά που θα κάνω (αφού
θα είναι δύο φορές χειρότερα). Μη μου πεις τώρα ότι
δεν ξέρεις τι θα κάνω ή πιστεύεις αυτά που λέω ότι
θα κάνω, από τη στιγμή που ότι είπα δεν το έκανα
και ότι δεν είπα, αλλά άφησα σαφώς να εννοηθεί,
το έκανα. Έλα, έξυπνος άνθρωπος είσαι, πιστεύω
ότι καταλαβαίνεις πού το πάω. Τι να κάνω όμως; Να
ξαναγυρίσω στις αίθουσες των πανεπιστημίων για
να μου πετάνε σαΐτες τα κωλόπαιδα; Βοήθα με να
επανεκλεγώ, πες κάτι στους αναγνώστες σου. Αλήθεια,
με τόσες συγγνώμες που σου ζήτησα θα με συγχωρέσεις
ή θα ψηφίσεις τον άλλο, τον γυαλάκια;
Αντουάν ο γαλάζιος Ψευτάκος: Ψηφοφόρε μου Δρ
Νταρκ, μόνο μια λέξη θα σου πω: ανάπτυξη, ανάπτυξη,
ανάπτυξη. Μια είναι η λέξη, αλλά σου τη λέω τρεις
φορές για να την εμπεδώσεις και να πιστέψεις ότι
μόνο εγώ μπορώ να σου την προσφέρω (και μαζί σου
να το πιστέψω κι εγώ). Άλλωστε, τι είναι η ανάπτυξη;
Μια λέξη είναι για να κοροϊδεύω τους ηλίθιους, γιατί,
μεταξύ μας, πιστεύεις ότι θα έρθει ποτέ ανάπτυξη
έτσι όπως τα έκανε ο Γιωργάκης σαν τα μούτρα του;
Βοήθα με να πάρω αυτοδυναμία και, μόλις συνέλθω
λίγο από τις κωλοτούμπες, θα σε ανταμείψω: δεν θα
περικόψω τη σύνταξή σου (όταν και αν την πάρεις)
και θα σου μειώσω τους φόρους. Δυστυχώς, δεν μπορώ
να σου υποσχεθώ τίποτα άλλο, γιατί ξέρεις… είναι τι
θα πει και η χοντρή στο Βερολίνο. Τι να κάνω κι εγώ;
Πάντως πρέπει να παραδεχτείς ότι τα κουστούμια
μού στέκονται καλύτερα απ’ ό,τι στο χοντρό. Α, και
μη διανοηθείς να ψηφίσεις κανέναν Καμένο. Είναι πιο
ψεύτης από μένα. Έλα τώρα, μια ψήφος είναι, ρίξ’ τη να
πάει στο διάολο!
Αλεξάνδρα (με όλη τη σημασία της λέξης) η
Κόκκινη: Ψηφοφόρε μου Δρ Νταρκ, το ξέρω ότι δεν
είσαι κομμουνιστής, αλλά πρέπει να με ψηφίσεις. Μόνο
έτσι θα έχεις εγγυημένο το ΟΧΙ: όχι στο μνημόνιο, όχι
στη Μέρκελ, όχι στον καπιταλισμό, όχι στην ΕΕ, όχι
στον Τσίπρα… Μη μου ζητήσεις προτάσεις, δεν πάμε
στη Βουλή για να κυβερνήσουμε και αηδίες. Αυτά τα
κάνουν οι καπιταλιστές και τα δεκανίκια τους… ο
Τσίπρας, για παράδειγμα. Τι να τις κάνει τις προτάσεις
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η πλουτοκρατία; Μόνο από ΟΧΙ καταλαβαίνουν
αυτοί. Βοήθα με εσύ και οι αναγνώστες σου να
συνεχίσουμε να το παίζουμε εργατοπατέρες και θα
έχεις εγγυημένο θέαμα στη Βουλή για μια τετραετία:
θα βάλω εκείνη την πολυλογού να απλώσει ό,τι
φαγώσιμο θέλεις στα έδρανα και να φυσάει τον
καπνό του τσιγάρου της στα μούτρα του Βενιζέλου.
Άσε που άμα πάρουμε πάνω από 10%, μπορεί να
ψηλώσω κι εγώ κάνα πόντο.

Αλέξης, αυτός που κρύβεται πίσω από τις
λέξεις: Ψηφοφόρε μου Δρ Νταρκ, είσαι αριστερός;
Απόδειξέ το με την ψήφο σου. Όχι κομμουνιστής,
αριστερός λέω. Γιατί ψηφίζοντας εμένα, ψηφίζεις
όλη την αριστερά. Είναι εφικτή μια αριστερά που ο
ένας θέλει μέσα και ο άλλος έξω; Εγώ λέω πως ναι,
μπορούμε να φτιάξουμε μια φούσκα που θα σκάσει
μετά τις εκλογές. Αλλά, ρε φίλε, δεν αξίζει να δεις
τα μούτρα της Μέρκελ όταν δει ότι παίρνουμε την
εξουσία; Όλα τα λεφτά σού λέω. Κατά τ’ άλλα, τι να
την κάνουμε την εξουσία; Η εξουσία σε γερνάει κι
εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Μην κοιτάς που λέμε ότι
θέλουμε να κυβερνήσουμε. Έτσι το λέμε για να σκάει
η κοντή κι εκείνος ο κωλόγερος που έφυγε χωρίς να
πει ούτε γεια. Δεν ξέρω αν θα βγούμε από την κρίση,
αλλά θα περάσουμε ωραία, ρε φίλε. Ψήφισέ μας να
γίνει η Βουλή παιδική χαρά.
Κατακαημένος: Ψηφοφόρε μου Δρ Νταρκ, πριν σου
ζητήσω την ψήφο σου, θα ήθελα να μου λύσεις ένα
γρίφο, για να δω πόσο έξυπνος είσαι: ποιος είναι
ο δεξιός με τις αριστερές ιδέες, που έχει πρώην
πασόκους συνεργάτες και γενικώς δυσαρεστημένους
ψηφοφόρους; Το ‘πιασες το υπονοούμενο; Εγώ τα
έλεγα και στον πρώην αρχηγό μου: «πούλα τώρα
επανάσταση και αντιμνημόνιο και μετά βλέπουμε,
όπως ανέχτηκαν τον Γιωργάκη θ’ ανεχτούν κι εμάς»
αλλά αυτός δεν με άκουσε. Τώρα που θα γίνω εγώ
πρωθυπουργός, τι θα έχει να πει; Θα προτείνω και
σε κείνο το νιάνιαρο που μας το παίζει αρχηγός
κόμματος να συγκυβερνήσουμε και θα περνάω
ζάχαρη. Όσο για σένα, ούτε μνημόνιο θα έχεις, αλλά
ούτε και χώρα για να ανησυχείς τι θα πει η κάθε
Μέρκελ και ο κάθε Μπαρόζο. Σκέψου το, αν βγω εγώ,
θα πάθουν τέτοια πλάκα οι κρυόκωλοι που θα μας
αφήσουν αμέσως στην ησυχία μας. Ρίξε, λοιπόν,
την ψήφο σου στον Κατακαημένο και σου εγγυώμαι
μεγάλες πλάκες.

Σημ: Οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων αρνήθηκαν να
κάνουν δηλώσεις στη στήλη μας, αμφισβητώντας τη
σοβαρότητά της. Εμείς αμφισβητούμε τη δική τους τη
σοβαρότητα και τους ευχόμαστε να μη σταυρώσουν
ψήφο. Έτσι, για εκδίκηση.
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The One
after the Other
«Πώς θέλεις να είναι
ο άντρας των ονείρων σου;»

Η

Lawbster

Sex

and
the

Σπίτι

πιο κλασική κοριτσίστικη ερώτηση της παιδικής
μας ηλικίας. Η πιο κλασική κοριτσίστικη
απάντηση της παιδικής μας ηλικίας ήταν
«ξανθός με γαλανά μάτια». Γιατί φυσικά το να είσαι
ξανθός με γαλανά μάτια δείχνει ότι έχεις χιούμορ,
είσαι έξυπνος, αγαπάς τη μαμά μου, τις φίλες και
τη σκύλα μου, γνωρίζεις και εκτελείς άριστα την
παραδοσιακή συνταγή του λαγού στιφάδο και μου
αγοράζεις όμορφα δώρα χωρίς καμία αφορμή.
Ως εκ πεποιθήσεως αντιδραστικός άνθρωπος απαντούσα
σταθερά ότι ο άντρας των ονείρων μου είναι
μελαχρινός και έχει πράσινα μάτια. Μου φαινόταν
ότι αυτός ο τύπος ήταν το ακριβώς αντίθετο του
ξανθού γαλανομάτη. Φαινόταν και πιο μυστήριος, πιο
επικίνδυνος, πιο αντισυμβατικός, πιο... σουβλάκια και
λιγότερο καρμπονάρα.
Μεγαλώνοντας, αντί να χαμηλώνουμε τον πήχη, όπως
θα περίμενε κανείς, τον ανεβάζουμε. Πλέον δεν αρκεί
να είναι ξανθός και γαλανομάτης ή μελαχρινός και
πρασινομάτης. Πρέπει να είναι και ψηλός. Πρέπει
να έχει και μούσια. Πρέπει να έχει σπουδάσει κάτι
αρρενωπό, όπως ναυπηγός διαστημοπλοίων. Πρέπει
να έχει αδερφό και όχι αδερφή. Και αν πιστεύεις ότι
ξέρεις που βρίσκεται αυτός ο τύπος και μπορείς να τον
υποδείξεις στη Λουτσία που τον αναζητά, μην ανοίξεις
ακόμα την ατζέντα σου, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η
λίστα με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του άντρα των
ονείρων της. Πρέπει να επικοινωνεί μαζί της σε επίπεδο
που λίγοι μπορούν. Πρέπει να δείχνει κατανόηση όταν
εκείνη έχει νεύρα. Πρέπει να μπορεί να τη βάζει στη
θέση της όταν εκείνη ξεφεύγει. Πρέπει να επαινεί τη
μαγειρική της και να μαγεύεται από το χρώμα των
μαλλιών της.
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Είναι όλα σχετικά, όπως είχε πει
κάποιος πολύ πιο έξυπνος από μένα
πολύ πιο πριν από μένα (τον ξέρετε,
είναι ο τυπάκος με τα τρελλά μαλλιά).
Στα 7 και στα 10 δεν ξέρεις πόσο
σημαντικό είναι να έχει ο καλός σου
αδερφό αντί για αδερφή ή ιδιόκτητο
σπίτι στο Νέο Βουτζά ούτε να σου
κάνει δώρα χωρίς αφορμή

Ο Γ. είναι ένας τέτοιος τύπος και αγαπά τη φίλη μου
την Κ. Όταν μάλιστα αποφάσισε ότι έφτασε η ώρα
να σταματήσει να την εκθέτει στη γειτονιά και να
της ζητήσει να παντρευτούνε, το έκανε με τον πιο
κινηματογραφικό τρόπο που θα μπορούσε. Πρώτα
έφτιαξε ειδικό ερωτηματολόγιο στο Google για να βρει
«the one ring to rule them all», μετά έστειλε αυτό το
ερωτηματολόγιο στις φίλες της που υποτίθεται ότι
έχουμε τις απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και
μετά από πολλά e-mail κατέληξε στο ιδανικό δαχτυλίδι.
Είχαμε αγγίξει τέτοια ύψη παράνοιας που τσακωνόμασταν
για το αν πρέπει να της το δώσει με κουτάκι ή άνευ
(«αφού θα πει ναι και θα το πάρει και θα το φοράει
συνέχεια, δεν το χρειάζεται το κουτάκι» ήταν η γνώμη
μου, αλλά φυσικά αυτός έκανε του κεφαλιού του).
Έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, δεν της το έδωσε
φυσικά στα Starbuck’s της γειτονιάς. Όχι βέβαια. Την
πήρε και την πήγε στις αυστριακές Άλπεις. Και ένα πρωί,
σε μια ηλιόλουστη αυστριακή Άλπη, με μικρές σαμπάνιες
τυλιγμένες σε περικάλυμμα φυσαλίδων στο σακίδιό του,
ενώ φορούσε το πέδιλο του σνόουμπορντ κι εκείνη τα
πέδιλα του σκι, της το έδωσε και της ζήτησε να περάσει
μαζί του την υπόλοιπη ζωή της. Γλυκούλι, ε; Και στη φίλη
μου άρεσε και φυσικά χάρηκε, αλλά μετά μελαγχόλησε
κιόλας γιατί της στέρησε τη χαρά να το πει στις φίλες
της. Δεν έχω συζητήσει με την Κ. ποιος είναι ο άντρας
τον ονείρων της, αλλά είμαι σίγουρη ότι, αν έφτιαχνε
τώρα μια πρόχειρη λιστούλα, θα είχε ως προϋπόθεση
να πάρει εκείνος τις απαραίτητες πληροφορίες από τις
φίλες της χωρίς όμως αυτές να το καταλάβουν έτσι ώστε
να μην της στερήσει τη χαρά να τους το πει. Πώς θα το
κάνει; Πρόβλημά του. Αν θέλει να κερδίσει τον τιμητικό
χαρακτηρισμό «άντρας των ονείρων», θα βρει τον τρόπο.
Ξαφνικά ένιωσα κάπως άσχημα που κουτσομπολεύω
τις φίλες μου και δε λέω τίποτα για μένα. Ο άντρας
των ονείρων μου έχει όλα όσα ζητάει η Λουτσία από
τον άντρα των ονείρων της, χωρίς τις ρομαντικές
εξτραβαγκάντζες του άντρα των ονείρων της Κ. Μόνο
με τα μούσια μού τα χαλάει. Εκεί που έχω καταφέρει να
τον πείσω να μείνει αξύριστος μια βδομάδα, έρχεται
την όγδοη μέρα με το πρόσωπό του πιο λείο και τρυφερό
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κι από τον πισινό του μωρού μου και με το ύφος του
σκύλου που έφαγε τις καινούριες μου γόβες λέει: «δεν
μπορούσα άλλο, με έτρωγαν». Τώρα που το σκέφτομαι,
βέβαια, καταλαβαίνω ότι κι αυτή η λίστα της Λουτσία
είναι ημιτελής, γιατί έχω κι άλλα προαπαιτούμενα που θα
τον ανέβαζαν στο βάθρο του άντρα των ονείρων και θα
με έκαναν να περνάω το Σαββατόβραδό μου με λιγότερες
αμπελοφιλοσοφίες και περισσότερο σεξ.
Είναι όλα σχετικά, όπως είχε πει κάποιος πολύ πιο
έξυπνος από μένα πολύ πιο πριν από μένα (τον ξέρετε,
είναι ο τυπάκος με τα τρελλά μαλλιά). Στα 7 και στα
10 δεν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχει ο καλός
σου αδερφό αντί για αδερφή ή ιδιόκτητο σπίτι στο Νέο
Βουτζά ούτε να σου κάνει δώρα χωρίς αφορμή. Και αν δεν
έχεις έρθει στη θέση της Κ., δεν ξέρεις πόσο σημαντικό
είναι οι φίλες σου να μην ξέρουν τα νέα σου πριν από
σένα. Όσο μεγαλώνουμε, όσο αλλάζουν οι ζωές μας, τόσο
μακραίνει η λίστα και αυξάνονται οι πιθανότητες να
καταλήξουμε μόνες μας σε ένα σπίτι με πολλές γάτες,
ακόμα κι αν αγαπάμε αποκλειστικά τα σκυλιά.
Καθόμαστε με τη Λουτσία και πίνουμε κρασί. Λίγο πιο
δίπλα, στον καναπέ μου, κοιμάται ένας ξανθός θεός μόλις
ενάμιση έτους. Τα μάτια του αλλάζουν χρώμα ανάλογα με
τον καιρό, τα ρούχα που φοράει και τον πυρετό (προχθές
που είχε 39,9 είχαν πάρει το πιο υπέροχο βαθύ μπλε και
απ’ αυτή την άποψη είναι κάπως κρίμα που έγινε καλά).
Νιώθω ότι πρέπει κάτι να της πω. Κάτι σημαντικό. Κάτι
που θα την κάνει να έρθει με κέφι αύριο στο γραφείο,
γιατί τη φοβάμαι όταν έχει νεύρα.

«Να σου πω κάτι; Ο επόμενος θα είναι The One».
«Πφφ! Ναι!» απαντάει «The one after the other».

χαρτί
ήχος
μπάλα

by

Chloe

Atom Agoyan,

with Julianne Moore,
Amanda Seyfried
και Liam Neeson

KINO MONTAG

De(e)light]

H De(e)elight παρακολουθεί την ταινία

Chloe του Atom Egoyan και τουϊτάρει τις
σκέψεις της. Η ταινία προβλήθηκε το 2009

O

με πρωταγωνιστές την Amanda Seyfried,

την Julianne Moore και τον Liam Neeson,

και περιγράφει την ιστορία ενός γάμου,
στα λιμνάζοντα νερά του οποίου πέφτει

•
•

ένα ζουμερό δόλωμα. Ποιός από τους
δύο θα τσιμπήσει πρώτος;

•

•
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Κ, καλή μου πανέμορφη ξανθιά, αδύνατη,
κουκλάρα, νεαρά, κλασάτη professional escort,
παίζει αυτά που λες για τον εαυτό σου να είναι
βαθιά και σημαντικά και ψαγμένα, αλλά... μήπως να μη
μιλάς καλύτερα; (No, you are definitely NOT like my 7th
grade math teacher!)
H Julianne Moore γυναικολόγος; Really? Really, really
really???
Liam, το παραδέχομαι, για την ηλικία σου κρατιέσαι μια
χαρά, ω ναι, ναι, κύριε καθηγητά. Αν ήμουν φοιτήτριά
σου και εγώ, το ομολογώ, θα σε γούσταρα τα μάλα.
Πραγματικά – amazing house! Τι design, τι διακόσμηση,
τι χρώματα, εμφανές μπετόν, ζεν, μοντέρνο, ου-α-ου,
απίθανο! Πού τα βρίσκεις, βρε Atom;
Μεγάλη ήττα… Να έχεις οργανώσει surprise
party γενεθλίων για τον γοητευτικό μα απρόσιτο
σαρανταφεύγα άντρα σου, να έχεις καλέσει όλο το
χωριό, λουλούδια, τούρτες, catering, σαμπάνιες –
κομπλέ/τα πάντα όλα – και εκείνος να χάνει, και καλά,
την πτήση του, ενώ ζαχαρώνει με τις φοιτητριούλες;
Μα καλά, είναι όντως όλοι τους, ΟΛΟΙ τους ίδιοι;
Γιατί αυτή η σχέση «ζούμε μαζί αλλά δε βλεπόμαστε,

•

•

•

•

•

αγαπιόμαστε αλλά δε μιλιόμαστε, σε θέλω αλλά
δε μ’ αγγίζεις» μου φέρνει στο μυαλό μεγάλες
επιτυχίες Νατάσσας Θεοδωρίδου; Μήπως να το
ξανασκεφτεί το soundtrack ο Mychael Danna… Καλός
ο Vivaldi, αλλά το πράμα είναι οφθαλμοφανές: πάει
για Κόκκινη Γραμμή, τι φταίω εγώ που δε μπορείς τα
αυτονόητα να δεις – και έτσι.
Αλήθεια, κάθεται η Julianne στην λεκάνη της
τουαλέτας του εστιατορίου; Κάθεται, δηλαδή,
κανονικά; Χαλαρά; Μα είναι τρελοί αυτοί οι
Αμερικάνοι!
Ωραία η Chloe. Και το χτενάκι retro vintage και
το όλο styling (καθόλου «επαγγελματίας» τύπου
Ελλάντα). Η σκιά, όμως, ρε παιδί μου...
ΟΚ, για να καταλάβουμε: θέλεις να την πληρώσεις
για να κάνει τα γλυκά μάτια, δήθεν τυχαία, στον
άντρα σου τον προφέσορα και να μάθεις πώς θ’
αντιδράσει εκείνος – ο σχεδόν πενηντάρης – αν του
την πέσει το πιπίνι, η σούπερ γουάου, η εικοσάρα
professional που έχει και class – μα, κυρία μου, πας
γυρεύοντας.
Ραπόρτο της professional μετά το «τυχαίο» meeting
στο café: «της μίλησε, ε;» Μα βεβαίως... και he is
cute. Julianne, σύνελθε, σύνελθε σε λέωωω! You
don’t wanna stop this? Θέλεις να συνεχίσει το
προτζεκτάκι/μαρκάρισμα η κοπελιά; Θα βάλεις
τα χεράκια σου και θα βγάλεις τα ματάκια σου;
Ντεκλαρέ.
“Thank you for the fecking party, I love your
smile” κτλ κτλ – ωραία συζήτηση για την ήττα του
πάρτυ και για το γιατί δε μπορείτε τελοσπάντων
να συγχρονιστείτε. Σας μιλάω ως άνθρωπος, ως
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ΟΚ, για να καταλάβουμε: θέλεις να
την πληρώσεις για να κάνει τα γλυκά
μάτια, δήθεν τυχαία, στον άντρα
σου τον προφέσορα και να μάθεις
πώς θ’ αντιδράσει εκείνος – ο σχεδόν
πενηντάρης – αν του την πέσει το
πιπίνι, η σούπερ γουάου, η εικοσάρα
professional που έχει και class – μα,
κυρία μου, πας γυρεύοντας.

•
•

•

•

γυναίκα, ως θεατής και παθούσα: βρείτε τα παιδιά
μου, κρίμα είναι, thirty papers to read και δε
μπορείς να κάνεις λίγο γούτσου-γούτσου στην
γυναίκα σου, έλεος, φίλε μου!
Aυτό το σπίτι είναι όλα τα λεφτά – στο’πα και στο
ξαναλέω. Like. Want. Και all the rest of it.
Μπαλαμούτια στο θερμοκήπιο Liam, μεγάλος
άνθρωπος και σοβαρός επιστήμονας, ευυπόληπτο
μέλος της κοινωνίας, με το ξανθό νεαρό κορίτσι; Σα
δε ντρεπόμαστε λέω ‘γώ...
Η Julianne γιάνει την πληγή στο γονατάκι της
professional η οποία έπεσε από το ποδήλατο
κατόπιν συναισθηματικής σύγχυσης. I wanna play
doctor, too!
Θες να τ’ ακούσεις, έτσι; Λοιπόν, στο θερμοκήπιο...
ο άντρας σου... δια χειρός εικοσάρας... μέρα
μεσημέρι, ανάμεσα στους κοκοφοίνικες και τις
εξωτικές ορχιδέες… ένα θα σου πω: Speedy
Gonzales!

Μα καλά, είναι όντως όλοι τους, ΟΛΟΙ
τους ίδιοι;
Γιατί αυτή η σχέση «ζούμε μαζί
αλλά δε βλεπόμαστε, αγαπιόμαστε
• Κλειστά πλάνα με την Julianne Moore σε... ιδιωτικές
στιγμές στη ντουζιέρα να το καταχαίρεται μονάχη της
(και εμείς μαζί δηλαδή, δε λέω!), το ζευγαράκι της
Αγίας Παρασκευής το χαβά του στο θερμοκήπιο. Ένα θα
πω: «Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες» και I rest
my case counsel.
• Αυτό το παιδάκι τους, πέρα από την εφηβεία που
μας κάνει όλους τραλαλά, είναι τελείως, μα τελείως
κουκουρούκου, και φαίνεται, τελείως. Μα τί παιχνίδι
παίζει μαζί του το πουτ@νάκι;
• Today, after lunch θα το κάνω με τον άντρα σου
Julianne μου, κατόπιν παραγγελίας σου, εντάξει; Έτσι
απλά.
• Επισκόπηση της σκηνής του εγκλήματος στο δωμάτιο
του ξενοδοχείου με τα τσαλακωμένα σεντόνια και
μπίρι-μπίρι για το πώς το κάνανε, η professional με
τον άντρα σου, πριν από λίγο. Μα είναι τρελές αυτές
οι γκόμενες; “He could not get it up” – μα τι λες τώρα...
Εμένα δε μου ’χει συμβεί ποτέ!
• “Is this turning you on?” ρωτάει η professional
καταμεσής της αφήγησης, ενώ η Julianne σφίγγει τα
μπουτάκια της. Δεν πάμε καλά. “Did he come in your
mouth?” – “No. I pulled him out of me, I straddled him
and he came almost immediately after he entered me.
I put my tits in his face” – “Oh, awww…. Wow…” – WOW
INDEED φίλη μου, WOW.
• Και τώρα η πλερωμή που πήδηξες τον άντρα μου. Ο
φάκελος. Τι βλέπω; Παραγγείλατε και room service και
φάγατε κιόλα; Να πιω λίγο κρασάκι από το ποτήρι σου.
Και δώσ’ του φτέρνισμα η Chloe.
• Julianne, ναι; You used to do everything together, you
used to love each other so much, yadda yadda yah. You
don’t know if you still love him? – “and one more thing:
he said this is the first time he’s ever done this”.
“Fuck. I don’t know if I should be relieved or go hang
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αλλά δε μιλιόμαστε, σε θέλω αλλά
δε μ’ αγγίζεις» μου φέρνει στο
μυαλό μεγάλες επιτυχίες Νατάσσας
Θεοδωρίδου; Μήπως να το ξανασκεφτεί
το soundtrack ο Mychael Danna…

•

•

•

•

•

myself”. Κάτι μου λέει πως άλλο θα κάνεις αγάπη μου.
Όπα. Όπα, ΟΠΑ! Γλωσσόφιλο μεταξύ των κυριών; Εδώ θα
έχουμε εμπλοκή, for sure. (Amen).
Ο κουκουρούκου δίνει ρεσιτάλ Μπετόβεν, σε κοιτώ, με
κοιτάς, φίλε μου, άντρα και αγέρα μου δε σε βλέπω
καλά, την φορμάρισες τώρα άσχημα την αγαπημένη
μου. Μα να φλερτάρεις με την barwoman; Δεν έχεις το
Θεό σου! Τι σου λέμε τόση ώρα:
Μα που πας, Julianne; Πού φεύγεις; Πώς τους αφήνεις
όλους εκεί στη φιέστα μετά το ρεσιτάλ, χωρίς μια λέξη,
ε;
Ω! Εκεί; Στο ξενοδοχείο, μ’ ΑΥΤΗΝ; “How does he do it?
How does he touch you?” ρωτάς. Julianne, my dear, you
are in for the ride of your life.
Mmmmmmmmmmmmmm! Tasteful. And a bit kinky.
Sex between women at its best – ένταση, πάθος,
εξερεύνηση, αμηχανία, υπέροχη φωτογραφία και
understated παίξιμο. Νομίζω τους αρέσει πραγματικά!
Πατριώτη, Atom μου, νομίζω ξέρεις τι θέλουν οι
γυναίκες τελικά…
Κατεβαίνεις από το ταξί και άρα ξέρει πλέον που
μένεις η professional: bound to be a bad idea. Και
παίρνεις το χτενάκι που σου ξαναδίνει και της λες
και “I don’t know if we’ll see eachother again”. I smell
trouble.

• Μεταμεσονύκτιο καβγαδάκι με τον προφέσορα που τα
έχει πάρει κράνος και έχει σκίσει τα ντοκτορά τώρα
που τον παράτησε το γυναικάκι δίχως κουβέντα και
γύρισε αναμαλλιασμένο (για να μην πω κάτι άλλο)
μαύρα μεσάνυχτα χωρίς να έχει πει κουβέντα. Τελικά,
who is having an affair ρε παιδιά;
• Σάικο το κορίτσι, έτσι; Τί λες βρε Chloe στην
γυναίκα, τι you don’t want this to be over βρε
και it’s not about money; Πάρε τα λεφτά και φύγε,
forget all about last night, all business κυρία μου.
(Δε θα’ χουμε καλά ξεμπερδέματα, στο λέω). Το
«παιδί», η professional, η μανούλα όλοι μαζί παρέα
– πολύ σύμπλεγμα. Μμμμ... η υπόθεση σηκώνει Max
Perry προφιτερόλ, nyom yom yom.
• Café Diplomatico, το τρίο στούτζες σύζυγος-Liamprofessional θα έρθει ενώπιος ενωπίω βάσει σχεδίου
Julianne για να ξεκαθαρίσουν όλα: εδώ τελειώνουν
τα ψέματα. “Just tell me what is going on!” (Liam, δεν
ξέρεις τι σε περιμένει, φίλτατε).
• Η Chloe μπαίνει, βλέπει Julianne, βλέπει
προφέσορα και φρικάρει. Εκείνος την βλέπει και
δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ωχ! Συμβαίνει αυτό που
νομίζω; Απορεί και εξίσταται – και με το δίκιο του
– ο (τελικώς) απατημένος σύζυγος και ουχί μοιχός,
εν τέλει, σύζυγος: “What? – What, what, WHAT?
Who is that girl?” (Senorita, mas fina - who’s that
girllllllllllllll? – εδώ κολλάει μια Madonn-ίτσα and you
know it!)
• Τρελαίνεται, φεύγει το αγόρι, δεν μπορεί να πιστέψει
τι του ’λαχε… Σε καταλαβαίνουμε και σε συμπονούμε.
• Η Julianne τον κυνηγάει και καταφέρει να τον
κάνει να την ακούσει… να του εξηγήσει, βρε παιδί
μου. Ήταν ένα Στιγμιαίο Λάθος, ζήλεψε, τρελάθηκε,
παρασύρθηκε! Πολύ Ευρώπη, βρε παιδί μου! Καλά,
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•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

οκ, όχι και πάρα πολύ. Αλλά, φίλε μου, κατάλαβες με
ποιόν(/ποιά) στα φόρεσε τελικά; Δε νομίζω...
Τρέξε, τρέξε, Julianne, τώρα και ξηγήσου! Να σε δω.
“I felt so invisible, so… old! I slept with her”. Καλή
μου, you need help, μιλάμε, και άμεσα.
Πραγματικά, παιδιά, έτσι τσακώνονται, μιλάνε και τα
ξαναβρίσκουν οι απατημένοι στα εξωτερικά;; ΤΙ. ΛΕΣ.
ΤΩΡΑ.
Ωχ! Αυτή πάει σπίτι σας παιδιά και κάτι θα παίξει,
for sure, με το βλαστάρι σας. Αϊ, αϊ, αϊ – έπεται
σουσέλ στο συζυγικό κρεβάτι, αϊ, αϊ, ΤΖΙΖ!
Καλή μου, εσύ τσακίστηκες στο σπίτι να
φρεσκαριστείς και περιμένεις άλλα, όμως ΑΛΛΑ σε
περιμένουν εσένα. Για δες που είναι ο γιόκας σου μ’
εκείνη.
Ε, μπα, δε νομίζω να ντυθεί έτσι απλά και να φύγει
η κοπελιά επειδή το θες εσύ, Julianne μου, όχι, δεν
παίζει. You’re sorry you misled her? Oh, no, no, no,
no, no.
Χτενάκι, αίμα, δάκρυα, κουκουρούκου, φιλιά, δυο
γυναίκες στα άκρα, η καθεμία με την δική τους
αγωνία και ανάγκη και ένα μεγάλο παράθυρο πίσω
από την πλάτη της Chloe – ωωωωωωωωωωωωωωωωωω!
Η Πτώση. Τα φτερά. Η ελαφρότητα του μεταξιού. Ο
εσταυρωμένος σε ξανθό σαντρέ με σαρκώδη χείλη.
Atom, σ’ αγαπώ και σε θαυμάζω, αλλά είσαι λίγο,
λίγο, λίγο, λιγάκι, βρε παιδί μου, over-indulgent
μερικές φορές.
Τουλάχιστον φαίνεται να τα ξαναβρήκε το
αντρόγυνο. Κάτι είναι και αυτό.
Graduation party, good times, υπέροχο μπολ με
punch (φαντάζομαι) και η Julianne μια οπτασία με το
χτενάκι: you look absolutely smashing my dear!
THE _ END.

Το σύνδρομο απότομης
διακοπής του λεξοτανίλ
Αρσίνοος

Τ

ις νύχτες του Δεκέμβρη, οι γάτες κοιμούνται
συχνότερα στα εξωτερικά χαλάκια του
σπιτιού. Ίσως επειδή, τέτοια εποχή, οι νύχτες
είναι μεγαλύτερες, ίσως επειδή κάνει κρύο. Κάθε
πρωί, τινάζοντας τα χαλάκια στον κήπο, νιώθω να
στέλνω σήματα καπνού στο χειμωνιάτικο ουρανό με
κεντρικό μήνυμα «είμαι ζωντανός». Είναι ο μόνος
τρόπος που μου απόμεινε για να το διαλαλήσω,
αφού, αφότου έφυγε η μακαρίτισσα, το ότι ζω έγινε
ένα ακόμη ένοχο μυστικό· το τελευταίο;
Όχι. Το τελευταίο είναι ότι διέκοψα το λεξοτανίλ.
Ήρθε μια μέρα που κοίταξα στα σκουπίδια μου
και είδα ότι αυτά που είχα πετάξει για φλούδες
πατατών ήταν οι ίδιες οι πατάτες κομμένες σε
σπιράλ· δεν μπορούσα να διακρίνω πια τη φλούδα
από την ψίχα της πατάτας. Εκείνη θα με μάλωνε,
πάντα με μάλωνε ότι ξόδευα άσκοπα τις πατάτες
όταν τις καθάριζα. Της υποσχέθηκα νοερά να μην το
ξανακάνω κι έτσι έκοψα το λεξοτανίλ χωρίς ενοχή.
Δεν γνώριζα, φίλε, το σύνδρομο της απότομης
διακοπής του φαρμάκου.

Στην αρχή είναι μια αίσθηση ότι
οι τένοντές σου γίνονται χορδές
βιολοντσέλου, που αφήνουν ένα
υπόκωφο ντο κάθε φορά που σηκώνεσαι
απ’ το κρεβάτι σου. Μετά είναι το
σβέλτο γλίστρημα του σφουγγαριού στη
πλάτη σου, σε φα δίεση. Μέρα με τη
μέρα, μικρές, ασήμαντες λεπτομέρειες,
που ήταν πάντα κάτω απ’ τα γυαλιά
σου, γίνονται αντιληπτές σαν να είναι
πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Δεν αναγράφεται στο κουτί, δεν αναφέρεται στην ιατρική
εγκυκλοπαίδεια, δεν κυκλοφορεί ανάμεσα στους χρήστες.
Αναστατωμένος στη σκέψη ότι θα βρικολακιάσεις τις
νύχτες, βλέποντας ξανά και ξανά τα ντοκιμαντέρ του
ξημερώματος, δεν δίνεις σημασία σ’ αυτό που αναδύεται
σιγά-σιγά μέσα σου. Στην αρχή είναι μια αίσθηση ότι
οι τένοντές σου γίνονται χορδές βιολοντσέλου, που
αφήνουν ένα υπόκωφο ντο κάθε φορά που σηκώνεσαι απ’
το κρεβάτι σου. Μετά είναι το σβέλτο γλίστρημα του
σφουγγαριού στη πλάτη σου, σε φα δίεση. Μέρα με τη
μέρα, μικρές, ασήμαντες λεπτομέρειες, που ήταν πάντα
κάτω απ’ τα γυαλιά σου, γίνονται αντιληπτές σαν να είναι
πρωτόγνωρες εμπειρίες.
Η ζωή μας φορά την καθημερινότητα σα δέρμα κι όχι σα
ρούχο, κι αυτό είναι σφάλμα. Επειδή, μόνο το ρούχο σε
δροσίζει, σε ζεσταίνει, σε χαϊδεύει. Είμαι ογδόντα δύο
και πάσχω από ισχαιμία μυοκαρδίου και οξεία χηρεία.
Μετά από το έμφραγμα, νόμιζα ότι θα φύγω πρώτος, αλλά
τελικά έφυγε εκείνη. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που στην
αρχή νόμιζα ότι μπορούσα να τα παραβλέψω. Λάθος,
τρεις φορές λάθος. Καταδικάζω τον εαυτό μου στην πιο
ανυπόφορη ειλικρίνεια, για να μην την ξαναπατήσω έτσι.
Καταδικάζω τον εαυτό μου να περιμένει στη στάση το
λεωφορείο, να πάρει το πρώτο λεωφορείο που θα περάσει
και να ξανακάνει μια βόλτα στη Λιοσίων. Ω, ποταμέ
των πιο μίζερων καθόδων μου στο κλεινόν άστυ. Ω,
άγνωστοι, αγενείς συνεπιβάτες που συμπιέζατε με αυθάδη
ικανοποίηση την πλαστική σακούλα που είχα ανάμεσα
στα πόδια μου. Οι ίδιες χειρολαβές χορεύουν ακόμα στο
μολυσμένο αέρα. Οι ίδιες διαφημίσεις καταργούν τη θέα
στους δρόμους με τα παρκαρισμένα πάσης φύσεως. Να,
ξάφνου κάτι καινούργιο: το ηλεκτρονικό τιτίβισμα των
κινητών. Οι νέοι με τις κουκούλες στη λιακάδα. Κι ένα σολ,
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ένα μόλις ακουστό σολ, καθώς καταπίνω το σάλιο στο ξερό
μου λαρύγγι. Ώρα για το ανθυπερτασικό μου χάπι.
Τώρα, ίσως να μου τηλεφωνεί η κόρη μου. Ίσως ν’ ανησυχεί
κιόλας που έφυγα χωρίς να την ενημερώσω. Όχι, όχι,
όχι άλλη ενοχή. Ακόμα λίγη ζωή χωρίς λεξοτανίλ. Μόλις
βραδιάζει, τα φανάρια λάμπουν. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο.
Πράσινο! Στη μέσα τσέπη του σακακιού, έχω το βραδινό
μου χάπι. Ας κατέβω να ψάξω ένα μπουκαλάκι νερό. Μα, τι
περιμένουν όλα αυτά τα παιδιά μπροστά από το ταμείο;
Παίρνω μια μπύρα απ’ την καντίνα. «Γκαγκάριν». Περίεργο
όνομα για στέκι νεολαίας. Μιας σημερινής νεολαίας. Εγώ
ήμουνα στο απόγειο της ζωής μου, όταν πρωτογράφτηκε το
όνομα του Γκαγκάριν στην «Ακρόπολη της Κυριακής», στην
εφημερίδα που διάβαζα τότε.
Νόμιζα πως θα υπήρχαν καρέκλες, φώτα διαδρόμου, αυλαία
στη σκηνή. Νόμιζα πως θα μπορούσα να περάσω λίγη ώρα
ακρόασης σε αναπαυτική πολυθρόνα. Τίποτα επάνω μου
δεν μπορεί τώρα να παράγει ακουστές νότες. Χάνομαι.
Κολυμπάω σ’ ένα μισόφωτο, αναζητώντας με αυξανόμενη
απόγνωση μια καρέκλα. Μια ερυθρά θάλασσα βλεμμάτων
ανοίγεται μπροστά μου. Η γη της επαγγελίας μου είναι ένα
άδειο σκαμπό στο μπαρ. Αδύνατο ν’ ανέβω.
Η θάλασσα αλλάζει απότομα κυματισμό. Ξεσπούν ξέφρενα
χειροκροτήματα. Όχι, οι μουσικοί δεν βγήκαν στη σκηνή.
Είναι μόνο ένας νεαρός που κουρδίζει τα όργανα.
Προσεκτικά, επαγγελματικά. Ξαναβρίσκω το κουράγιο μου.
Ξανακουρδίζομαι κι εγώ. Ίσως το χάπι, ίσως η μπύρα που
το συνόδεψε στο στομάχι μου. Είμαι καλά. Ελένη, ήρθα στο
σήμερα. Έβγαλα τις πυτζάμες μου, φόρεσα τα ρούχα μου
και δρασκέλισα το κατώφλι μας. Τώρα, είμαι μόνος σαν
αστροναύτης. Το χάος του κόσμου είναι το νέο μου σπίτι.
Και είμαι ένα τραγούδι. Που ξετυλίγεται ασθματικά μέσ’
απ’ την ασχήμια και τη φθορά.

…

“Wait a minute
nice boys

don’t kiss like that.”
από το Ημερολόγιο
της Μπρίτζετ Τζόουνς

“Oh, yes they

ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΙΟΥΝΤΑΙ
Μέσα Οκτώβρη του ‘11, η Lucia υποσχέθηκε σ΄
ένα αγόρι μια διατριβή για την αιτία που οδηγεί
τους ανθρώπους να φιλιούνται. Αρχές Μαρτίου
του ’12, καταγράφει τα αποτελέσματα της έρευ
νάς της που την έφερε, μεταξύ άλλων, να παρε
νοχλεί μεταμεσονυκτίως τους οικείους της με
βαθυστόχαστα ηλεκτρονικά ερωτήματα αλλά και να
εγγραφεί σε ένα ηλεκτρονικό σάιτ γνωριμιών.
Στον Π.
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fucking do.”

ΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ....
την εγγραφή μου στο ύποπτο υπό έρευνα σάιτ, στο
ίνμποξ μου καταφθάνει ένα μήνυμα διαφορετικό από τα
υπόλοιπα. Το εικονίδιο δίπλα από το όνομα μου προδίδει
ότι ο αποστολέας του είναι ένας νεαρός άντρας, εκ
πρώτης όψεως μάλλον ασχημούλης, ωστόσο ψηλός και
αδύνατος, κι έτσι αποφασίζω να το διαβάσω. Το μήνυμα
είναι σύντομο, πνευματώδες, γραμμένο με ελληνικούς
χαρακτήρες και σωστή σύνταξη & ορθογραφία. Δύο
γραμμές πριν το τέλος με κάνει να γελάσω, όχι -όπως
προηγούμενα που έχω λάβει- επειδή είναι γελοίο, αλλά
επειδή ο συγγραφέας του πράγματι δείχνει να διαθέτει
χιούμορ. Μέσα στην επόμενη μισή ώρα ο χρήστης
«Χ» κι εγώ έχουμε ανταλλάξει μια σειρά από έξυπνα
μηνύματα, τα οποία, αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, θα
ισοδυναμούσαν με μια επιτυχημένη πρώτη συζήτηση δύο
ξένων πάνω από δυο ποτήρια βότκα στο μπαρ κάποιου
μαγαζιού, μια οποιαδήποτε Τετάρτη βράδυ στην Αθήνα.
Μία συζήτηση που ίσως να είχε καταλήξει σε ανταλλαγή
τηλεφωνικών αριθμών και ενός φιλιού για καληνύχτα.
Εικοσιτέσσερις ώρες μετά και ενώ αρκετά μηνύματα

έχουν ήδη ανταλλαγεί από τα εκατέρωθεν γραφεία &
σπίτια μας, ο χρήστης «Χ» κι εγώ έχουμε τον πρώτο μας
καυγά. Πριν από αυτό, κατά τη διάρκεια των ωρών που
μεσολαβούν, έχουμε μοιραστεί βασικές πληροφορίες
για το επάγγελμα και την τοποθέτηση του καθενός μας
στον αθηναϊκό χάρτη, τα κύρια ενδιαφέροντα (πόση
ανακούφιση όταν μαθαίνεις ότι κι άλλος αγαπάει το
σινεμά, και όχι, δεν περνάει τον ελεύθερό του χρόνο
κόβοντας τις ουρές νεογέννητων γατιών) και την
καταγωγή του. Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι αυτός ο τύπος
κι εγώ έχουμε τον ίδιο κώδικα. Πιάνει αμέσως ο ένας τα
αστειάκια του άλλου, είμαστε και οι δύο πωρωμένοι με
τις αμερικάνικες σειρές, έχουμε μικρή διαφορά ηλικίας
και δείχνουμε και οι δύο να εκτιμούμε την αξία ενός
μικρού αλλά σταθερού (και πολύτιμου) φιλικού κύκλου.
Τι με εξωθεί, λοιπόν, στο να του επιτεθώ; Αφορμή παίρνω
όταν -μισοαστεία μισοσοβαρά- με ρωτάει αν έχω κάποιο
«δελτίο προόδου» γι’ αυτόν.

«Αμέ, έχεις ήδη περάσει τη βάση γιατί είσαι ψηλός (έχω
αλλεργία στους άντρες κάτω του 1,85 :-) ) και για ένα
δυο άλλους λόγους που δεν θα αναλύσω.
Κατά τα λοιπά, ας είμαστε σοβαροί: τί κάνουμε εδώ μέσα;
Μόνο το γεγονός ότι έχουμε γραφτεί σε ένα φόρουμ
"γνωριμιών" μας υποβιβάζει. Και ας πούμε ότι ο καθένας
γνωρίζει τους λόγους που το έκανε. Εγώ, για παράδειγμα
(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ :-) ) κάνω έρευνα για ένα άρθρο
που πρέπει να γράψω και θεωρώ την παρουσία μου εδώ
μέσα ως πείραμα. Εσύ; Όσο συμπαθητικός & ενδιαφέρων
και αν φαίνεσαι (και πραγματικά φαίνεσαι!), τι είχες στο
νου σου όταν πρωτομπήκες εδώ; Και γιατί το συνεχίζεις;
Έχεις βγει ποτέ με κάποια από εδώ μέσα και αν ναι, πώς
πήγε; Τι πάει στραβά με τον έξω κόσμο που μας ωθεί να
φλερτάρουμε και να υποκαθιστούμε την τρυφερότητα με
πληκτρολογημένες λέξεις;
Δεν θέλω να σε τρομάξω ή να σε προσβάλω, αλλά μόνο το
γεγονός ότι γνωριζόμαστε μέσω μιας τέτοιας ιστοσελίδας
κάνει το παιχνίδι να ξεκινά με πόντους μείον και για τις
δύο πλευρές. Το είπες περίφημα κι ο ίδιος στο πρώτο
μήνυμα που μου έστειλες (το οποίο, παρεμπιπτόντως,
βρήκα πολύ έξυπνο και γι’ αυτό σου απάντησα): Η "άχαρη"
πρώτη επικοινωνία».
Το γιατί δεν με διαολόστειλε, ακόμα δεν το κατάλαβα,
για να είμαι ειλικρινής. Ο τύπος κάθισε και διάβασε
τις παραπάνω εξαιρετικά αλαζονικές και προσβλητικές
γραμμές και ύστερα στρώθηκε και μου απάντησε. Η
απάντησή του ήταν εύστοχη και αντρίκια, αν μου
επιτρέπετε. Ιδού:

«Λοιπόν, καταρχάς να σου πω για μένα. Βγήκα σχετικά
πρόσφατα από μια μακροχρόνια σχέση (αυτό σημαίνει
ότι έχω ξεχάσει το άθλημα του flirting). Έχω κλειστό
κύκλο φίλων στην Αθήνα, άσε που οι περισσότεροι είναι
δεσμευμένοι. Στη δουλειά μου επίσης είμαστε λίγοι
και οι περισσότεροι είναι μεγαλύτεροι με οικογένειες.
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Ποιός να το πίστευε ότι θα συναντούσα άντρα
παντελονάτο μέσα σε σάιτ γνωριμιών.
Καλά να πάθω, όμως, που μια ζωή το παίζω
υπεράνω και δύσπιστη. Τι είχε, ωστόσο,
προκαλέσει την αλαζονική μου αυτή στάση;
Τί είχα υποστεί, πέντε ολόκληρες ημέρες
εγγεγραμμένη στο ύποπτο υπό έρευνα σάιτ,
ώστε να μην μπορώ πια να αναγνωρίζω έναν
αξιοπρεπή και ενδιαφέροντα άντρα, ακόμα
κι αν ανταλλάσω μηνύματα μαζί του επί μία
ολόκληρη ημέρα; Και, κυρίως, τι είπαμε ότι
μπήκα να κάνω εγώ εκεί μέσα;

Οικονομικά πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα για να
βγαίνεις κάθε μέρα και να γνωρίζεις κόσμο. Επομένως,
απάντησέ μου: ποια καλύτερη λύση προτείνεις από ένα
site γνωριμιών όπου γίνεται η αρχή, σπάει ο πάγος, λες
5 κουβέντες εδώ μέσα και φυσικά δίνεις τη λαβή για να
βρεθείς με τον άλλο και να εξελιχθούν όλα ομαλά (ή
όχι). Κατάλαβε κάτι. Αυτό και άλλα site σαν αυτό είναι
ένα μέσο. Δεν υποκαθιστούν τίποτα. Απλά βοηθάει στην
προσέγγιση.
Αν τώρα σε πετύχαινα σε ένα μπαρ, καταρχάς η πρώτη
εντύπωση θα ήταν ΜΟΝΟ η εικόνα σου. Και από τη μικρή
μου εμπειρία στη ζωή πολλές φορές δημιουργείς λάθος
εντύπωση για έναν άνθρωπο αν βασιστείς στην εικόνα
του.
Έπειτα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα σε προσέγγιζα.
Αυτό γιατί δεν είναι τόσο στο χαρακτήρα μου αλλά
και επειδή δεν μου αρέσει ο τύπος του πέφτουλα που
πιστεύει ότι θα πει 3 μαλακίες σε μια γκόμενα σε ένα
μπαράκι και θα τη ρίξει.
Προτιμώ να το κάνω λέγοντάς σου 10 κουβέντες από εδώ
και άλλες 100 σε ένα καφέ που θα πιούμε. Τι είναι πιο
νορμάλ; Εσύ τι πιστεύεις;
Όσο για το αν έχω βγει, ναι, έχω βγει. Πέρασα πολύ
όμορφα, πέρασε και εκείνη όμορφα (όπως δήλωσε) αλλά
για διάφορους λόγους δεν προχώρησε κάτι. Έχασα τίποτα;
Έχασε τίποτα; Περάσαμε ένα όμορφο Σάββατο».
Και ο τύπος έκλεισε το μήνυμα που έληξε τον πρώτο μας
καυγά με μια φράση ικανή να λιώσει κάθε αντιλέγουσα
κοριτσίστικη καρδιά:
«Αυτά τα ολίγα. Ελπίζω να μου δώσεις ένα credit στην
έρευνά σου.
Φιλάκια».
Τα λέμε, που λέει και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ποιός να
το πίστευε ότι θα συναντούσα άντρα παντελονάτο μέσα
σε σάιτ γνωριμιών. Καλά να πάθω, όμως, που μια ζωή το

Σύμφωνα με τον παραγνωρισμένο,
πλην οξυδερκή ανθρωπολόγο John
Andrew Stipplefard, το φιλί είναι μια
θεσμοθετημένη τελετή, κατά τη διάρκεια
της οποίας ο ένας κανίβαλος συνομολογεί
με τον άλλον ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν
τα κοφτερά δόντια τους για να ξεσχίσουν ο
ένας τη σάρκα του άλλου. [...]

παίζω υπεράνω και δύσπιστη. Τι είχε, ωστόσο, προκαλέσει
την αλαζονική μου αυτή στάση; Τί είχα υποστεί, πέντε
ολόκληρες ημέρες εγγεγραμμένη στο ύποπτο υπό
έρευνα σάιτ, ώστε να μην μπορώ πια να αναγνωρίζω
έναν αξιοπρεπή και ενδιαφέροντα άντρα, ακόμα κι αν
ανταλλάσω μηνύματα μαζί του επί μία ολόκληρη ημέρα;
Και, κυρίως, τι είπαμε ότι μπήκα να κάνω εγώ εκεί μέσα;

ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ...
είχα αποφασίσει να διενεργήσω για τα ΕΚΒΑΤΑΝΑ μια
έρευνα με τίτλο «γιατί φιλιούνται οι άνθρωποι». Την
αφορμή δεν την θυμάμαι πια, θυμάμαι μόνο ένα νυχτερινό
τηλεφώνημα με ένα αγόρι, εκείνο το αγόρι που εγώ ήθελα
να φιλάω κι εκείνο δεν είχε χρόνο για άλλο πόνο, και το
τηλεφώνημα να καταλήγει κάπως έτσι: εκείνος: «ακόμα
να μου πεις γιατί φιλιούνται οι άνθρωποι» εγώ: «δεν θα
σου πω, μόνο. Θα σου στείλω ολόκληρη διατριβή». Στην
προσπάθειά μου να συνθέσω το κείμενο εκείνο που θα τον
έπειθε για την αναγκαιότητα του φιλιού (μου), αποφάσισα
να επιστρατεύσω τις προσωπικές εμπειρίες και το
πνεύμα των αγαπημένων μου. Ήταν μια Δευτέρα βράδυ,
γύρω στις έντεκα, όταν έστειλα sms στους φίλους μου
με το ερώτημα. Ανταποκρίθηκαν όλοι, ωστόσο κανένας
τους δεν μου έδωσε μια απάντηση που να με ικανοποιεί.
Οι περισσότεροι (χορτασμένοι προφανώς από φιλιά)
κατέφυγαν στο χιούμορ. Ένας δυο απάντησαν με λήμματα
της Wikipedia, ενώ ο Δούρειος Ευρωπαίος επέδειξε τη
συνηθισμένη του σχολαστικότητα: «Σύμφωνα με τον
παραγνωρισμένο, πλην οξυδερκή ανθρωπολόγο John
Andrew Stipplefard, το φιλί είναι μια θεσμοθετημένη
τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένας κανίβαλος
συνομολογεί με τον άλλον ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα
κοφτερά δόντια τους για να ξεσχίσουν ο ένας τη σάρκα
του άλλου. [...]Καθώς περνούσαν οι χιλιετίες, το φιλί
αύξησε τη διάρκειά του και τις επιπλέον, συνοδευτικές
πράξεις όπως η χρήση της γλώσσας, των δοντιών κλπ.
Οι νέες προσθήκες υπήρξαν ένα βήμα παραπέρα στην
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επίδειξη φιλειρηνικής διάθεσης εκ μέρους των (πρώην)
κανιβάλων. "Να, δέξου και τη γλώσσα μου, δέξου και το
σάλιο μου, δεν είναι τρομερό. Χτες τα χρησιμοποιούσα
για να σε κάνω μπουκιές, τώρα όμως... περιστεράκι,
περιστεράκι μου"».
Πιο προβληματισμένη από ποτέ, προσπάθησα να ανασύρω
στη μνήμη μου τα πιο σημαντικά φιλιά της μέχρι τώρα
ζωής μου: το πρώτο (στα δεκαπέντε, πολύ άτσαλο,
υπερβολικά υγρό), το πρώτο με εκείνον (αδύνατον να
το θυμηθώ!), ένα κλεμμένο σε ένα σκοτεινό στούντιο
ηχογράφησης (με ποιό δικαίωμα; άσε με κάτω!), ένα
ανυπόμονο πάνω από το ανοιγμένο παράθυρο του
αυτοκινήτου (λοιπόν, καληνύχτα και φύγε τώρα), το
πρώτο ξανά με εκείνον δεκατέσσερα χρόνια μετά
(αγχά... τώρα θυμάμαι...), το τελευταίο εκείνου που
νόμιζα ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, το τελευταίο
ενός που δεν έχω πια καμία ιδέα που βρίσκεται και
γιατί κάποτε ήθελα να τον φιλάω. (Ακόμα δεν είχα
γευτεί εκείνο το ηλεκτρονικό πρώτο του χρήστη «Χ»:
«Αυτά τα ολίγα. Ελπίζω να μου δώσεις ένα credit στην
έρευνά σου. Φιλάκια». Φιλάκια. Πληκτρολογημένα. Αν το
είχα υπόψη μου εκείνο το βράδυ καθώς περίμενα τους
φίλους να απαντήσουν στο γραπτό μου μήνυμα, ίσως να
σκεφτόμουν ήδη από τότε ότι οι άνθρωποι φιλιούνται
γιατι άξαφνα νιώθουν ομάδα. Εγώ κι εσύ, ένα μυστικό.
Μια έρευνα, ένας καυγάς, μια ευτυχής κατάληξη. Φιλάκια,
μην μου θυμώνεις, φιλάκια, μην με παρεξηγείς, φιλάκια,
γεύσου με, είμαι σαν κι εσένα, κακό δεν θα σου κάνω.
Περιστεράκι... περιστεράκι μου). Γιατί τα είχα δώσει όλα

ερώτημά μου δεν θα μου την έδινε ο άμεσος περίγυρός
μου αλλά παντελώς άγνωστοι άνθρωποι, εγγράφηκα στο
υπό έρευνα σάιτ. Ανέβασα μια υποτυπωδώς υποσχόμενη
φωτογραφία, συμπλήρωσα όσο πιο έξυπνα μπορούσα ένα
βασικό ερωτηματολόγιο και περίμενα τα μηνύματα των
αγνώστων, μηνύματα που σύμφωνα με τη φίλη μου θα
με συγκινούσαν, τηρουμένων των αναλογιών, όσο μια
σπιρτόζικη γνωριμία με έναν ενδιαφέροντα άγνωστο
σε ένα μπαρ μια Τετάρτη βράδυ. Μηνύματα που, στην
καλύτερη περίπτωση, θα μου ξαναθύμιζαν τι είναι αυτό
που σε πιάνει και στα καλά του καθουμένου θέλεις να
πνίξεις τον διπλανό σου στα φιλιά.
Ήταν μια ακριβώς εβδομάδα πριν ο χρήστης «Χ» κι εγώ
κάνουμε τον πρώτο μας καυγά, που κατέληξε στο πρώτο
πληκτρολογημένο μας φιλί.

αυτά τα φιλιά; Μήπως για να έχω κάτι σαν περίληψη να
θυμάμαι από κάθε ιστορία;
Μερικές εβδομάδες μετά, ρώτησα μια από τις φίλες που
είχε ανταποκριθεί με χιούμορ, γιατί δεν μπήκε στον κόπο
να απαντήσει σοβαρά. Δεν πίστευε εκείνη ότι τα φιλιά
είναι πολύ σοβαρή ιστορία, μια διαδικασία μέσω της
οποίας οι άνθρωποι ανταλλάσουν σημαντικές βιολογικές
πληροφορίες και αποκτούν μια πρώτη οικειότητα; «Άσε
τις βλακείες» μου είπε. «Δεν φιλιούνται πια οι άνθρωποι
για να ανταλλάξουν ζωτικές πληροφορίες. Η γλώσσα έχει
αντικατασταθεί από το πληκτρολόγιο και τα βογγητά από
τα εμότικονς». Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, μου
έστειλε το λινκ με την ύποπτη υπό έρευνα ιστοσελίδα.
Την επόμενη ημέρα, σίγουρη πια ότι την απάντηση στο
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ΚΑΘΩΣ ΓΡΑΦΩ ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ...
(και, ειλικρινά, δεν σας δουλεύω καθόλου, το ραδιόφωνο
παίζει το «Φίλα με ακόμα»)... το ίνμποξ μου στο υπό
έρευνα ύποπτο σάιτ είναι γεμάτο από αλλόκοτα μηνύματα
από άντρες ηλικίας 22 έως 55 ετών, οι οποίοι έχουν
κατά σειρά προσφερθεί να μου μαγειρέψουν, να με πάνε
βόλτα στην παραλιακή, να με κάνουν να γνωρίσω τον
πολλαπλό οργασμό, να μου μιλήσουν για το πόσο όμορφη
βρήκαν τη φωτογραφία μου, ακόμα και να βγάλουν βόλτα
το σκύλο μου όσο εγώ θα τους σιδερώνω τα πουκάμισα
και, φυσικά, να με γεμίσουν φιλιά. Ένας τύπος με ρωτάει
αν έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι είναι Τούρκος, ένας
άλλος υποστηρίζει ότι «οι λέξεις είναι αφορμή για την
πραγματική ζωή» (wtf??), ένας τρίτος γκρινιάζει επειδή
ποτέ δεν απαντάω στα μηνύματά του. Τα λόγια της φίλης
που μου έστειλε το λινκ ηχούν σαν μότο πλέον στα αυτιά
μου: «Θυμίσου, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.
Στους τριάντα που θα σε προσεγγίσουν, άντε να σε
συγκινήσουν δύο. Κι από αυτούς, είναι ζήτημα αν θα θες
να φιλήσεις τον έναν».
Οι στίχοι του χιλιοπαιγμένου τραγουδιού με μπερδεύουν
και τώρα με απομακρύνουν ακόμα πιο πολύ από
το συμπέρασμα. Γιατί άγνωστοι μεταξύ αγνώστων
πλησιάζουν ο ένας τον άλλον μέσα στη νύχτα και μιλάνε
μεταξύ τους πάνω από βότκες ή/και πληκτρολόγια; Γιατί
φιλιούνται οι άνθρωποι; «Μια ψυχή κι άλλη μία και μια
συνομιλία» (Πφφ! Μουζουράκεια φιλοσοφία...) Γιατί
φιλιούνται οι άνθρωποι; «Για να απασχολήσουν το στόμα
τους και να ξεχάσουν ότι πεινάνε». (Αιώνια κοιλιόδουλος
Fool Back) Γιατί φιλιούνται οι άνθρωποι; «Στα είπα όλα,
φίλα με τώρα» (Λόγια μάλαμα, ερμηνευμένα και από τον
χρήστη «Χ» - «Αυτά τα ολίγα. Φιλάκια»). Γιατί φιλιούνται
οι άνθρωποι μαμά/κύριε/Wikipedia/Θεέ μου;
Γιατί όχι;

* Λιζάκι, σ΄ ευχαριστώ για το εμπνευσμένο συμπέρασμα:
Φαίνεται τελικά πως οι άνθρωποι φιλιούνται διότι, καλώς
ή κακώς, δεν έχουν άλλη επιλογή...

Εννέα βιβλία

που αξίζει να διαβάσετε, αλλά δεν
είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε
προτείνει ο Φώτης Βλαστός

Από τα εννέα το ένατο

Χέρμαν Μπρόχ

Βιργιλίου θάνατος

Η

εννεάς των βιβλίων που αξίζει να διαβάσετε,
αλλά δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε,
συμπληρώνεται με το magnum opus του Μπροχ.
Κοιτάζοντας από τη σημερινή θέση τα εννιά βιβλία
που προτείναμε, δεν δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: γράφτηκαν όλα από
Ευρωπαίους συγγραφείς (τρεις Γάλλους, μια Αγγλίδα,
έναν Πορτογάλο, έναν Ιταλό, έναν Ιρλανδό και δύο
Αυστριακούς), κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού
του εικοστού αιώνα, και θεωρήθηκαν, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, δείγματα ενός νεοτεριστικού
πνεύματος. Αυτό το πνεύμα είναι που τα καθιστά τόσο
ολοκληρωμένα και ταυτόχρονα τόσο πειραματικά:
οι δημιουργοί τους τόλμησαν να προκαλέσουν τα
παραδοσιακά όρια της αφήγησης.
Ωστόσο, η νεοτερικότητα ήταν και παραμένει
παρεξηγημένη έννοια. Συχνά, χρησιμοποιείται για
να χαρακτηρίσει την παραβίαση της συνθήκης,
σύμφωνα με την οποία όλες οι μορφές της τέχνης
οφείλουν να αντικατοπτρίζουν γενικά αποδεκτές
πτυχές της πραγματικότητας. Τέτοια παραβίαση,
αμφιβάλλω αν μπορεί να υπάρξει στη τέχνη. Η
«νεοτερικότητα» (ίσως θα μπορούσαμε να την
ξαναβαφτίσουμε «συγχρονικότητα») περιγράφει πιστά
την πραγματικότητα του καιρού μας. Όπως αυτός, έτσι
κι εκείνη χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα,
διακύβευση και ένταση. Όπως αυτός, έτσι κι εκείνη
αξίζει να διαβαστεί με ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι
απαραίτητο να φτάσει ο αναγνώστης στην τελευταία
σελίδα. Η τελευταία σελίδα ισοδυναμεί με το θάνατο
του καιρού και του βιβλίου.
Η νεοτερικότητα θέτει και πάλι το παλιό, καλό ηθικό
ερώτημα.
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Και σήμερα, στο τέλος σχεδόν των δυνάμεών του, στο
τέλος του φευγιού του, στων αναζητήσεών του το
τέλος, πολεμήσαντας εντός του κι έχοντας πάρει την
απόφαση οτ' είναι έτοιμος για τον αποχαιρετισμό, μέσα
του πολεμήσαντας για χάρη αυτής της ετοιμότητας
κι έτοιμος να πάρει επάνω του την έσχατη αυτή
μοναξιά και να περιπατήσει το μέσα του δρόμο της
επιστροφής σ' αυτήν, σήμερα η μοίρα, τώρα δηλαδή,
μ' όλη της τη βία η μοίρα και μ' όλη της την ισχύ τον
είχε γι' άλλη μια φορά κουρσέψει, τού 'χε γι' άλλη μια
φορά απαγορεύσει την απλότητα της ρίζας του, την
απλότητα της μέσα του ζωής, τον είχε βάλει πάλι έξω
απ' τον δρόμο της επιστροφής, τον είχε ρίξει ξανά στο
στρατί της ποικιλίας του όξω κόσμου, τον είχε ακόμα
μια φορά πετάξει στο κακό πού 'χε σκιάσει ολόκληρη
τη ζωή του, ναι, σήμερα ήταν σα να τού 'χε στερήσει η
μοίρα άλλη μιά μοναδική λιτότητα: τη λιτότητα όχι του
θανάτου, μα τη λιτότητα του πεθαμού...
«Βιργιλίου θάνατος» μετάφραση Γιώργος Κεντρωτής,
εκδόσεις Gutenberg
O Χέρμαν Μπροχ, όπως και ο Ρόμπερτ Μούζιλ, γύρεψε
απ’ την αφήγηση μια νέα ευκαιρία: να μιλήσει για
τον καιρό και τις ιδέες του. Ναι, είναι κι αυτός
γέννημα της Ευρώπης του Τζόυς, του Μαν και της
Γουλφ. Συντοπίτης του Φρόυντ. Εβραίος, γόνος μιας
οικογένειας βιομηχάνων της υφαντουργίας, βρέθηκε,
λίγα μόλις χρόνια μετά την αποδέσμευσή του από την
οικογενειακή επιχείρηση, στη δυσάρεστη θέση ενός
συγγραφέα-κρατούμενου σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Η συγγραφική του φήμη τον διέσωσε από τα χειρότερα,
καθώς του εξασφάλισε δίαυλο διαφυγής στη Σκωτία
και αργότερα στην Αμερική. Η ψυχική εμπειρία που

O Βιργίλιος γράφει τον
Επιτάφιό του (1785), της
Angelica Kauffman

ισοδυναμεί με τα παραπάνω μπορεί να εγγυηθεί μια
ενδιαφέρουσα αφήγηση, ένα χειμωνιάτικο βράδυ. Για
την πέννα ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς
του αιώνα που πέρασε, αυτή η αφήγηση μπορεί να πάρει
απρόσμενες διαστάσεις και να υψωθεί σε μια διαχρονική
κραυγή ενάντια σε ό,τι κρατά τον πολιτισμό μακριά από
τους πολίτες αυτού του κόσμου.
Το 19 π.Χ., ο Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος ζει στο λιμάνι
του Μπρίντεζι (Βρινδισίου) τις τελευταίες του ώρες.
Μαζί του, ξεψυχούν μια εποχή (η εποχή της «Ιλιάδας»,
η παγανιστική ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα) και ένα
λογοτεχνικό αριστούργημα (η μακρινή απόληξη της
«Ιλιάδας», η «Αινειάδα», πρόκειται να ριχτεί στη
φωτιά, μόλις εκπνεύσει ο συγγραφέας της). Ο Βιργίλιος
αισθάνεται το επερχόμενος τέλος με ένα τρόπο επώδυνο
και οριστικό. Δεν στάθηκε ικανός να εκφράσει δραστικά
ούτε αυτό που τελειώνει, ούτε αυτό που αρχίζει. Το
δάφνινο στεφάνι και η λύρα του δεν έκαναν τον κόσμο
του καλύτερο. Ο θάνατός του θα είναι αφανισμός.
Θα είναι η οριστική αποτυχία, το ξεκλήρισμα ενός
ορισμένου τρόπου πνευματικής ζωής.
Η αγωνία του τέλους (δοκιμασία σκληρότερη κι από αυτό
το ίδιο το τέλος) αποδεσμεύει από τη συνείδηση του
ποιητή έναν ωκεανό λέξεων, όπου κυματίζουν ελεύθερες
σκέψεις, αισθήσεις, μνήμες, συνειρμοί. Η συνειδησιακή
ροή, που φάνηκε να βρίσκει στη Γουλφ και στον Τζόυς
τους υπέρτατους εκφραστές της, εδώ απειλεί πραγματικά
την αντοχή της αφήγησης. Πολλοί αναγνώστες
εγκατέλειψαν την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, καθώς
οι διανοητικοί και στοχαστικοί μαίανδροί του φαίνονται
ατελείωτοι και ακατάληκτοι. Πρόκειται για τη «μεγάλη
και μαύρη νύχτα της ψυχής». Όλα είναι χθες, τίποτα δεν
κρυφοδείχνει τη συνέχεια.
Το βιβλίο διαιρείται σε τέσσερα μέρη, το καθένα
τιτλοφορείται με ένα από τα τέσσερα αρχαία
«ριζώματα» του Εμπεδοκλή: νερό, φωτιά, γη κι αέρας.
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Μια σκληρή δεκαετία συγγραφής και (παράλληλης!)
μετάφρασης, από τα γερμανικά στα αγγλικά. Μέσα από
τις αναρίθμητες γραμμές του κειμένου του, ο Χέρμαν
Μπροχ μεταφέρει την πεποίθησή του ότι η Δύση περνά
μια μεταβατική περίοδο «αποσύνθεσης των αξιών»
της, όπου η μακρόχρονη κατανάλωση των πολιτισμικών
δεδομένων και η δύσκολη επώαση ενός μελλοντικού
πολιτισμού καθιστούν τον καιρό ακατάλληλο για «μεγάλη
τέχνη». Ο καλλιτέχνης αυτού του καιρού οφείλει να
ανεχθεί μια τέτοια φθορά από την προσπάθειά του
να παραμείνει μέσα στον αληθινό κόσμο, οφείλει να
αποδεχθεί τόσες αισθητικές παραχωρήσεις, τόσες
ψυχικές μεταμφιέσεις, τόσες ηθικές αβαρίες, ώστε είναι
μάλλον πιθανότερο να χάσει τη ψυχή του από το να βρει
και να εκφράσει την αληθινή ουσία αυτού του κόσμου.
O «Βιργιλίου θάνατος» δεν θα μπορούσε να γραφτεί
σε κάποια άλλη εποχή. Το εγχείρημα της αφήγησης δεν
θα μπορούσε ποτέ άλλοτε να είναι τόσο ριψοκίνδυνο.
Κάθε στιγμή, σε κάθε παράγραφο, ο βηματισμός του
αναγνωστικού νου είναι δύσκολος -πρέπει να βρει
ένα καινούργιο μονοπάτι αισθητικής και πνευματικής
συνοδοιπορίας με τον συγγραφικό νου. Δύσκολος,
σαν τον πνευματικό βηματισμό μέσα στην υλική και
πληροφορική πληθώρα του καιρού μας. Στο λυκόφως του,
ο «μοντερνισμός» εγείρει πάλι το ηθικό ερώτημα: όπως
γράφει και ο Μπροχ σε ένα από τα περί τέχνης κείμενά
του, η πεμπτουσία του κιτς είναι η ανταλλαγή της ηθικής
κατηγορίας με την αισθητική.
Μεταφραστικός λαβύρινθος για κάθε γλώσσα, ο
«Βιργιλίου θάνατος» ευτύχησε να συναντηθεί στην
Ελλάδα με τον Γιώργο Κεντρωτή. Έτσι αποκτήσαμε μια
σημαντική μετάφραση, που, όπως όλες οι δουλειές του
Κεντρωτή, προσφέρουν στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό
ένα σπουδαίο έργο, αλλά και στο έργο μια ευκαιρία να
ξαναγραφτεί.

Γ
Fool Back

Πατρίδα είναι

η παιδική μας ηλικία,

όπου αλλού κι αν βρεθούμε
είμαστε πρόσφυγες

υρίζω στην Αθήνα. Βολτάρω με τα πόδια ή το
ποδήλατο. Αναγκαστικά. Λόγω δουλειάς, λόγω
δουλείας. Είμαι δούλος του χρήματος, δουλεύω για
να αγοράζω παπούτσια και αξεσουάρ για τα ποδήλατα.
Για να περπατώ σε μια άσχημη πόλη. Να κλωθωγυρνώ
στις βρώμικες, βιασμένες γειτονιές, στα σοδομισμένα
οικοδομικά τετράγωνα. Κοιτώ με απορία κι αηδία
τριγύρω. Πώς και γιατί γίναμε έτσι; Ποιός και με τι μας
έκανε αυτό που είμαστε; Πόσο υποδουλωθήκαμε, λοιπόν,
σε παπούτσια και σαμπρέλες, πόσο φτωχοί ήμαστε και
ζητήσαμε να είμαστε πιο φτωχοί ακόμη. Ζητήσαμε τον
εξαγνισμό από το θλιβερό, χωμάτινο, φτωχικό παρελθόν
μας, ξεκωλόνοντας τ’ αμπέλια μας για να σηκώσουμε
σπιρτόκουτα. Μα χωράει ο άνθρωπος σε σπιρτόκουτα;
Θα υπήρχε λόγος, λες. Θα υπήρχε ανάγκη για να
αλλοτριωθούμε τόσο. Θα οφειλόταν κάπου η παντελής
αλλοίωση των αξιακών μας κριτηρίων, του γούστου και
της καλαισθησίας. Παντού θα υπήρχαν και άσχημα κτίρια.
Παντού θα υπήρχε ανάγκη για γκρέμισμα, ανανέωση,
αλλαγή. Πώς όχι; Δεν θα ήμασταν βαθείς γνώστες των
αρχιτεκτονικών ρευμάτων και λάτρεις της διατήρησης
της ιστορίας και του πρόσφατου παρελθόντος μας. Ναι,
αλλά, διάολε, ούτε τώρα είμαστε. Καθόμαστε, όμως, έξω
από νεοκλασικά ή απλώς «ανθρωπινά» -που λένε και στο
χωριό μου- κτίρια και τα χαζεύουμε. Τα αναπολούμε, τα
ποθούμε και τα πληρώνουμε ένα μηνιάτικο και κάτι για
να τα ζούμε, ενώ τα είχαμε, αλλά όχι πια.
Μ’ έχει πιάσει γκρίνια... Όταν με ρώτησαν
πρόσφατα, ή όχι και τόσο, πού θα έμενα, αν είχα τη
δυνατότητα, είπα «στους Αμπελοκήπους». Απορώ κι
εγώ, ενίοτε, με αυτή την απάντηση. Είναι απόρροια
της ανελαστικής αγκίστρωσής μου με το παρελθόν,
υποθέτω. Εκεί μεγάλωσα -όχι από γεννησιμιού μου,
από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όμως- και νιώθω
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αμπελοκηπιώτης, όσα χρόνια κι αν περάσω στα
ανατολικά προάστια, όσα χρόνια γυρίσω την Αθήνα,
με διάφορους τρόπους, σκοπούς και αιτίες. Αναζητώ
ακόμη τις αλάνες και τα λίγα μέτρα του οικοπέδου
που «έτρωγα» τα γόνατά μου μικρός. Ψάχνω τον κυρ
Ηλία με το μαύρο προπολεμικό ποδήλατο που κάποτε
μοίραζε το γάλα στις γειτονιές, να χαμογελάσει
πλατιά και να καλημερίσει. Περιδιαβαίνω τα στενά που
περπάταγα με την τσάντα και τα βιβλία στην πλάτη,
τώρα πιο βαρύς, αν και χωρίς αυτά να με φορτώνουν.
Μόνο το χθες να με φορτίζει...
Αν κι εγώ δεν πρόλαβα τις αλάνες, δεν είδα τα αμπέλια
και τους κήπους της Περιβόλας, αν και ουδεμία
επιστημονική ή ιστορική κατάρτιση διαθέτω, ωστόσο,
γι’ αυτό γκρινιάζω. Για λίγη από αυτή τη νοσταλγία,
την ελλείπουσα... Είμαι κι εγώ παιδί ενός βιασμού.
Μιας συλημένης πόλης που την είδα και την έζησα ήδη
ακρωτηριασμένη, ήδη λειψή, μα την αναπολώ, όπως δεν
την είδα κι όμως την ονειρεύομαι. Όπως μου φαίνεται
όμορφη, αρμόζουσα και αντάξια να τη ζεις. Κι αφού
είναι, λοιπόν, δυνατό να αναπολεί κανείς κάτι που δεν
έζησε, πώς άφησε αυτός που τα έζησε -και τα έχτισε
ακόμη- και του πήραν τις μνήμες και τα βιώματά του,
για φυλακές και τείχη;
Θα υπήρχαν λόγοι. Θα υπήρχε ανάγκη. Ναι, να
αυτομαστιγωθούμε. Να αυτοταπεινωθούμε. Να
αυτοπυρποληθούμε. Τίποτα δεν έπιασε και συνεχίζουμε
να ζούμε. Εδώ. Στα τάρταρα. Στους υπονόμους.
Ποντίκια. Αρουραίοι. Παράσιτα.
Είμαστε φίλοι του εύκολου, του άμεσου, του πρόχειρου.
Ζητήσαμε και πήραμε κουτιά, για να χωράνε οι
γαμπροί και με τις κόρες μας, για να βολεύονται
χέρια, με ή χωρίς μανσέτες, που θα στελεχώσουν
την (παρ)ακμάζουσα πρωτεύουσα των υπηρεσιών και
του συγκεντρωτικού κράτους. Για να συνωστίζονται
ρουσφετοσιτίζοντες και ρουσφετοδίαιτοι. Και
λησμονήσαμε ότι η τεμπελιά δεν είναι αμαρτία. Ότι
η ραστώνη δεν είναι ντροπή. Είναι, όμως, διάφορες
της ευτέλειας και της απλοϊκότητας. Απαιτούν τέχνη,
μεράκι και όρεξη. Προϋποθέτουν αυλές με γαζίες και
λεμονιές ευωδιαστές. Κι εμείς ταϊζόμαστε με φαστ
φουντ και πλαστικά λουλούδια…
Κι όμως, όλοι ποθούμε και όλοι τρέχουμε, με την πρώτη
ευκαιρία, στο σπίτι, στο χωριό. Όλοι συνωστιζόμαστε
στα διόδια σε κάθε αφορμή, λες κι έρχεται πυρηνικός
όλεθρος και πρέπει να προλάβουμε να δραπετεύσουμε
από το ωστικό κύμα, από το ραδιενεργό τέρας που
μας καταδιώκει. Είναι ο χαμένος μας παράδεισος, το
αποκούμπι μας, η λύτρωσή μας, το χωριό μας. Είναι η
πατρίδα μας, οι αναμνήσεις μας. Εμείς οι ίδιοι, όπως
ήμασταν και θα θέλαμε να είμαστε. Αλλά δεν είμαστε…
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Ο

Μέγας Καζιμίρ δεν είναι από τους θρυλικούς ηγεμόνες
που κυκλοφορούν συχνά στα ιστορικά βιβλία των
βιβλιοπωλείων του ευρωπαϊκού Νότου. Ήταν ο
τελευταίος βασιλιάς της Πολωνίας και βασίλεψε από το 1333
μέχρι το 1370. Μετά Χριστόν. Η συνεισφορά του στην αίγλη
του πολωνικού λαού στηρίζεται σε μια σειρά από ειρηνικές
συνθήκες και νικηφόρους πολέμους του με τους γείτονες,
στο χτίσιμο πολλών κάστρων και στην αναμόρφωση της
πολωνικής νομοθεσίας. Ίσως ο ταχύς μετριασμός της φήμης
του οφείλεται στο ότι, παρά τους τέσσερεις γάμους του,
δεν κατάφερε να αποκτήσει διάδοχο. Η πρώτη και η τέταρτη
γυναίκα του γέννησαν πέντε συνολικά κορίτσια. Έτσι,
ενώ πλούτισε τις επιλογές των ανύπαντρων ηγεμόνων της
χριστιανικής Ευρώπης, ο Καζιμίρ άφησε το βασίλειό του στο
έλεος ενός ανιψιού και των καιροφυλακτούντων Ούγγρων.
Η μεγαλύτερη κατάκτηση του ξεχασμένου πια Καζιμίρ ήταν
μια στενή λωρίδα γης, βορείως των Καρπαθίων, που σήμερα
ορίζει τα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και στην Πολωνία:
η Γαλικία (μοιράζεται το όνομά της με την ομώνυμη ισπανική
επαρχία, στις ακτές του Ατλαντικού). Ο Καζιμίρ προσάρτησε
τη Γαλικία στο βασίλειό του λίγο μετά το 1340. Τα πλούτη
της συνέβαλαν αποφασιστικά στη φήμη του κατακτητή
της. Όμως, για τους κατοίκους των αναρίθμητων μικρών
χωριών και των λίγων πόλεών της, άρχισε ένας αδυσώπητος
αγώνας προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Κι ενώ οι Πολωνοί
καρπώθηκαν τα εύφορα εδάφη και τους εμπορικούς δρόμους
της Γαλικίας, οι αυτόχθονες δεν μοιράστηκαν με τους νέους
κατακτητές τους παρά την διαφθορά, την δυσβάστακτη
αριστοκρατία, την αμάθεια και τις δεισιδαιμονίες τους.
Ευθύς μετά την υπογραφή της υποταγής της, οι χωματόδρομοι
της ημιορεινής Γαλικίας γέμισαν με απαστράπτουσες άμαξες·
στο εσωτερικό τους στοιβάζονταν Πολωνοί ευγενείς με
τα επιτελεία τους, τα οποία επέμεναν να αναμορφώσουν
τη διοίκηση, να κατευθύνουν το εμπόριο και να εντάξουν
την άτυχη ανατολικοευρωπαϊκή εσχατιά στην πεφωτισμένη
Ευρώπη. Παρά τα φιλολαϊκά αισθήματα και την έμφυτη
δικαιοσύνη της κρίσης του νέου ηγεμόνα, πολλοί ήταν
οι ευγενείς που κατάφεραν να οικειοποιηθούν μικρά ή
μεγαλύτερα τιμάρια της Γαλικίας, στην ανάγκη εφευρίσκοντας
πλαστά παραχωρητήρια από μακρινούς, γαλαζοαίματους
προγόνους.
Η Στάρνα ήταν από τις τελευταίες κωμοπόλεις της Γαλικίας
που απέμεναν ακηδεμόνευτες γύρω στα 1346. Ίσως ήταν η
αλλόκοτη εμφάνιση των κατοίκων της, γεωργών, βοσκών
και χανιτζήδων, ίσως η φυσική θέση της, κρυμμένη πίσω
από χιονοσκεπείς (τους περισσότερους μήνες του χρόνου)
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Το χέρι
του Φώτη Βλαστού

κορυφογραμμές, ίσως τέλος ήταν η φαινομενική φτώχεια
των εδαφών που την περιέβαλλαν, όλο βρύα και
παγωμένες χαρουπιές. Όμως, πίσω από την χαρακτηριστική
αποκοτιά τους, οι κάτοικοι της Στάρνα είχαν οξεία
αντίληψη των ιστορικών συνθηκών που βίωναν. Ο
εσωτερικός πολιτισμικός πλούτος τους (Τάταροι, Αρμένιοι,
Μολδαβοί, Ρουμάνοι, Εβραίοι, Τσέχοι, Πομερανοί),
αλλά και η πολύχρονη επαφή τους με τους περαστικούς
εμπόρους, τους είχαν προικίσει με ρεαλισμό και
διορατικότητα. Έτσι, τη μέρα που είδαν την άμαξα από
μαύρο, λακαριστό ξύλο, με τα χρυσά σιρίτια, να σταματά
κάτω από τη μεγάλη μουριά της πλατείας, γνώριζαν πως η
εποχή είχε αλλάξει οριστικά και γι’ αυτούς.
Κανείς τους δεν είδε το πρόσωπο του ευγενούς επισκέπτη.
Αν και ήταν Κυριακή, οι περισσότεροι κάτοικοι της
Στάρνα έμεναν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Είχε βρέξει
ασταμάτητα επί δέκα περίπου μέρες. Ένας σεισμός είχε
κορυφώσει το δυσοίωνο προαίσθημα των γηραιότερων.
Το παλιό καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Ιωσήφ είχε
ραγίσει στη βάση του. Ακριβώς εκεί, δίπλα στην αιωνόβια
μουριά, είχε σταματήσει η άμαξα. ‘Έμεινε εκεί για λίγα
λεπτά. Κανείς δεν βγήκε από μέσα. Ο αμαξάς πήρε την
εντολή να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής και τράβηξε
αγέρωχος τα γκέμια, χωρίς να ανταλλάξει ούτε καλημέρα
με τον γέρο καντηλανάφτη που βγήκε να δει τι γίνεται. Η
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άμαξα χάθηκε κλυδωνιζόμενη μέσα στα χαμηλά, πρωινά
σύννεφα.
Η επιστολή έφτασε στα χέρια του δημάρχου και έφερε την
βασιλική σφραγίδα· ο δήμαρχος ζήτησε να φτιάξουν ζεστό
τσάι και κάλεσε αμέσως το δημοτικό του συμβούλιο, που
το αποτελούσαν ο δάσκαλος (και οργανοπαίκτης στην
εκκλησία), ο εν αποστρατεία στρατηγός, ο εφημέριος
και ένας πολύγλωσσος χανιτζής. Το θέμα τούς εξηγήθηκε
χωρίς περιστροφές, ήταν υψίστης σημασίας. Ένας από
τους πολωνούς πρίγκιπες είχε ενδιαφερθεί για τη Στάρνα,
καθώς έλαβε μια επιστολή που τον πληροφορούσε ότι
ένας άμεσος πρόγονός του είχε κάνει κάποτε δωρεά σε
ένα μοναστήρι της περιοχής και οι μοναχοί, αντί άλλης
ευχαριστίας, του είχαν χαρίσει τους τίτλους υψηλής
κυριότητας μιας λοφοσειράς της Γαλικίας. Συγκινημένος,
ο ευγενής ανέσυρε τους τίτλους από τα συρτάρια ενός
παλιού κομό, σε κάποιον πύργο της Σιλεσίας. Ευθύς,
διέταξε τον αμαξά να ετοιμάσει τα άλογα και τις
προμήθειες για το μεγάλο ταξίδι.
Όμως, η μοίρα τα είχε σχεδιάσει αλλιώς. Ο θεόσταλτος
(χωρίς αμφιβολία) σεισμός είχε κατασκάψει τα μαλακά
χώματα της Στάρνα. Εκεί, δίπλα στη γέρικη μουριά του
Αγίου Ιωσήφ, περίμενε τον ευγενή ένα θαύμα: μέσα από
μια ρωγμή του εδάφους ξεπρόβαλε ένα σκελετωμένο
χέρι. Ένα μοναχικό χέρι, με ανοιχτά δάχτυλα. Ένα μεγάλο
δαχτυλίδι βρισκόταν ακόμα περασμένο στο μεσαίο
δάχτυλο. Ο ευγενής , μέσα στην ταραχή του, αντιλήφθηκε
το μεταφυσικό μήνυμα. Είχε έρθει το πλήρωμα του
χρόνου. Η Στάρνα τον καλούσε να την φροντίσει,
να την κηδεμονέψει, να την αναδείξει σε σπουδαίο
διαμετακομιστικό κέντρο της παραδουνάβιας Ευρώπης. Θα
ερχόταν με τη συνοδεία του σε τέσσερεις μέρες. Ζητούσε
από το δήμαρχο και το δημοτικό του συμβούλιο να τον
περιμένουν στην μεγάλη αίθουσα του δημαρχείου. Χωρίς
περιττές επισημότητες και κωδωνοκρουσίες.

Πρώτος, χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι ο χανιτζής.
Δεύτερος, ο εν αποστρατεία στρατηγός. Ο δήμαρχος
έκανε μια κίνηση κατευνασμού, λοξοκοιτώντας τον
εφημέριο και τον δάσκαλο που παρέμεναν ανέκφραστοι.
«Πού είναι το χέρι;» ρώτησε ασυγκράτητος ο χανιτζής.
«Το είδε κανένας από σας;» Ο εφημέριος σηκώθηκε και
πλησίασε το παράθυρο. «Δεν σας κάνει εντύπωση ότι
το χέρι εμφανίστηκε τόσο κοντά στο ναό; Θα γνωρίζετε
ασφαλώς ότι ακριβώς πίσω από το καμπαναριό ήταν
θαμμένος ο ιδρυτής μας, πλούσιος ευπατρίδης από τη
Βουδαπέστη. Σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, ληστές
σύλησαν τον τάφο του τρία χρόνια μετά την ταφή.
Έψαχναν ένα βαρύτιμο δαχτυλίδι που πήρε μαζί του ο
εκλιπών. Προφανώς, εκείνοι οι άγριοι έκοψαν το χέρι
του νεκρού, καθώς δεν μπορούσαν να αποσπάσουν το
δαχτυλίδι από τις πρησμένες σάρκες. Αλλά ένας κεραυνός
τους κατακεραύνωσε. Πέταξαν το χέρι τρομαγμένοι και το
έβαλαν στα πόδια».
Ο εν αποστρατεία στρατηγός έστριψε το μουστάκι του,
κατακόκκινος από θυμό. «Κύριοι, η ερώτηση είναι μία και
έχει ήδη τεθεί: ποιος από σας είδε ή άκουσε οτιδήποτε
για το χέρι; …Προφανώς ουδείς. Ουδείς! Ο πρίγκιπας
μάς κοροϊδεύει. Πρέπει να του δείξουμε ότι δεν τρώμε
κουτόχορτο». Ο χανιτζής άπλωσε τα ροδαλά του χέρια
στον αέρα, χειρονομώντας: «Οι νέοι μας άρχοντες δεν
διαφέρουν σε τίποτα από τους παλαιότερους. Γιατί
να σκοτωθούμε; Καλύτερα να διαπραγματευτούμε!». Ο
δήμαρχος κοίταξε κάπου μακριά. Έβλεπε ότι οι καιροί
άλλαζαν ραγδαία. Πού τους πήγαιναν, αλήθεια; Ποια ήταν
τα περιθώρια που απέμεναν στη Στάρνα ώστε να συνεχίσει
να είναι αυτό που ήταν;
Την επομένη, ο εφημέριος έκανε ένα ενθουσιώδες κήρυγμα:
«…η παράδοση επιστρέφει στον τόπο που τη γέννησε,
ο Θεός δεν ξέχασε τους ταπεινούς δούλους του». Ο εν
αποστρατεία στρατηγός κλείστηκε στη σοφίτα του για
να αποφασίσει αν πρέπει να παραδώσει τα όπλα του
στους νέους άρχοντες ή να πέσει γενναία, φορώντας
την επίσημη στολή του. Ο χανιτζής έκαψε στο τζάκι όλα
τα λογιστικά βιβλία του και ανέστειλε τις πληρωμές
μέχρι νεοτέρας. Ο δάσκαλος είχε μείνει αμίλητος και
άφαντος. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια μετά από
το θάνατό του για να αποκαλυφθεί το επτασφράγιστο
μυστικό του. Όταν ήταν νέος, είχε σκοτώσει σε μονομαχία
έναν ξιπασμένο αξιωματικό του ιππικού για μια ολέθρια
ερωτική αντιζηλία. Αν και ο τόπος της ταφής του άτυχου
αντιζήλου ήταν αρκετά μακριά από τη μοιραία μουριά,
ο δάσκαλος είχε τρομοκρατηθεί με το ενδεχόμενο μιας
μακάβριας εκδίκησης. Ποιος ξέρει άλλωστε τι μπορεί να
ξεθάψει ένας θεόσταλτος σεισμός…
Την παραμονή της άφιξης του Πολωνού ευγενή,
μια πολυπρόσωπη λιτανεία κατηφόριζε τα
τεθλασμένα δρομάκια της Στάρνα. Από το
κεντρικό καφενείο, ξεπρόβαλαν αίφνης λίγοι
ηλικιωμένοι, ζωσμένοι τα σπαθιά και τα μαχαίρια
τους. Ήταν οι σύντροφοι του εν αποστρατεία
στρατηγού. Μεθυσμένοι και, άρα, αποφασισμένοι
να σταματήσουν τα καπρίτσια της ιστορίας με το
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Αν είχε έναν σύντροφο σ’ εκείνο το ανηφόρι,
σίγουρα θα του έλεγε με ραγισμένη φωνή
πως, αν η ζωή μάς έδινε περισσότερο χρόνο
κι αν κάναμε λίγη υπομονή, θα βλέπαμε κάθε
παρωδία να καταρρέει μπροστά στα μάτια μας
και κάθε ψέμα να συντρίβεται

σπαθί τους. Σε μια γωνιά της πλατείας εμφανίστηκε μια
ομάδα κατοίκων από τα κοντινά χωριά που ζητούσαν με
ασυντόνιστους αλαλαγμούς το δικό τους δικαίωμα στο
όνειρο της αυριανής αλλαγής. Το εκκλησίασμα μοιράστηκε
στα δύο: οι μισοί εναντίον των πολεμόχαρων γερόλυκων,
οι άλλοι εναντίον των κοντοχωριανών. Το πανδαιμόνιο
που ακολούθησε άφησε άναυδο τον γέρο δήμαρχο, που
παρακολουθούσε από το παράθυρο του ψηλού σπιτιού του.
Και τότε φάνηκε το χέρι. Στην αρχή διστακτικό,
αταίριαστο με τον πολύχρωμο όχλο που στριφογύριζε
απελπισμένα όλο σφρίγος εκεί κάτω. Ύστερα, όταν οι
πρώτοι παρατηρητικοί διαδηλωτές το πρόσεξαν να
κρέμεται πάνω απ’ το κεφάλι τους, φάνηκε να φωτίζεται
από έναν αθέατο πυρσό. Αιωρήθηκε για λίγο πάνω απ’ την
πλατεία και στη συνέχεια μίλησε στους παρισταμένους.
Δύο γριές λιποθύμησαν, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία.
Ο εφημέριος γονάτισε και πίσω του όλο το εκκλησίασμα
έκανε το ίδιο. Οι γέροι κρέμασαν το όπλα και τις κάτω
σιαγόνες τους. Το χέρι ήταν εκεί. Άσπρα, φθαρμένα
κόκαλα. Κι ένα μεγάλο δαχτυλίδι με σμαραγδένια πέτρα
και θυρεό. Η φωνή του, συγκινημένη αλλά στεντόρεια,
ήταν η φωνή του δημάρχου της Στάρνα. Αυτός το
κρατούσε και τους το έδειχνε ψηλά από το μπαλκόνι.

«Ναι, το χέρι υπάρχει, αγαπητοί μου. Ο αυριανός
επισκέπτης μας δεν έκανε λάθος. Όλα είναι όπως πρέπει,
όλα είναι κανονικά. Ο κόσμος μας δε γύρισε ανάποδα.
Θα ζήσουμε όπως πριν. Ήσυχα και τίμια. Η Στάρνα θα
μείνει Στάρνα. Κι εσείς θα ζήσετε και θα προοδεύσετε
από τους κόπους σας. Και τώρα, διαλυθείτε. Σπίτια σας!»
Μόνος, εκείνα τα χαράματα, ο δήμαρχος τυλίχτηκε την
κάπα του και πήρε τ’ άλογό του. Κανείς δεν τον είδε
ν’ ανηφορίζει το στενό μονοπάτι που οδηγούσε στο
νεκροταφείο της Στάρνα. Αν είχε έναν σύντροφο σ’ εκείνο
το ανηφόρι, σίγουρα θα του έλεγε με ραγισμένη φωνή
πως, αν η ζωή μάς έδινε περισσότερο χρόνο κι αν
κάναμε λίγη υπομονή, θα βλέπαμε κάθε παρωδία να
καταρρέει μπροστά στα μάτια μας και κάθε ψέμα
να συντρίβεται. Όμως, μόνος πήγε και μόνος γύρισε
απ’ το ορεινό νεκροταφείο. Ο δήμαρχος παρέδωσε
την πόλη του στους Πολωνούς και κανείς δεν έμαθε
τίποτε περισσότερο γι’ αυτόν.

