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το ημερολόγιο ενός τρελού [comzeradd]
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εκεί έξω, στη χώρα της λογικής. Είπαμε, η λογική 
είναι η τρέλα του ισχυρότερου, αλλά κάποιοι το ‘χουν παρακάνει. Ακούω συχνά 
πολιτικούς που διαχειρίζονται εξουσία, να μιλούν για το πολιτικό κόστος. Οι αναφορές 
τους συνοδεύονται απ’ τη γενναιότητα της απόφασής τους να το αγνοήσουν. Και 
αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει ένας παρανοϊκός να τους σταματήσει;

Να τους σταματήσει και να τους πει... Μισό λεπτό ρε παιδιά, ποιο πολιτικό κόστος; 
Εσείς δεν λέτε πως η δημοκρατία μας λειτουργεί άψογα και δεν έχει αδιέξοδα; Άρα οι 
αποφάσεις που παίρνετε είναι σύμφωνες με τη βούληση της πλειοψηφίας; Όχι μόνο 
πολιτικό κόστος δεν υπάρχει, αλλά θα ‘πρεπε να σας ευχαριστούν κιόλας που τους 
αντιπροσωπεύετε επάξια.

Πολιτικό κόστος υπάρχει μόνο όταν έχεις απέναντι σου την κοινωνία και η επίκληση 
του πολιτικού κόστους είναι ομολογία πως νομοθετείς σε αντίθεση με τη βούληση των 
πολιτών.

Οι αναφορές λοιπόν περί αψήφισης του πολιτικού κόστους συνοψίζονται στη ρήση: 
«Δεν έχουμε μεν την πλειοψηφία της κοινωνίας μαζί μας, αλλά ξέρουμε ποιο είναι το 
σωστό για την χώρα και θα το πράξουμε». Ισχυρίζονται λοιπόν πως η κοινωνία δεν 
είναι ώριμη να γνωρίζει τι είναι το καλύτερο γι’ αυτήν. Αυτό δεν διαφέρει και πολύ απ’ 
την έννοια της πρωτοπορίας όπως την όρισαν οι μπολσεβίκοι και οδήγησε στην 
Σταλινική Σοβιετική Ένωση...

Και όλα αυτά είναι ακόμα μια απόδειξη πως οι εκλογές, αυτή η εξατομικευμένη πράξη 
κοινωνικής απομόνωσης πίσω από ένα παραβάν, δεν είναι αρκετές για να χρίσουν ένα 
πολιτικό σύστημα ως δημοκρατικό.

Για να τελειώνουμε:
«Δημοκρατία δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία έχει το δίκιο. Σημαίνει πως έχει το δικαίωμα 
να κυβερνάει.» ~ U. Eco
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i am page 04

εἶδα [λάμπρος πορφύρας]

Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ᾿ ἀνήσυχο ὄνειρό μου:
πόσ᾿ ὄμορφη δὲ θὰ τὸ πεῖ ποτὲ καμιὰ ψυχή.
Τὸ νοῦ μου πῆρε κι ἄφησα τὸ φτωχικὸ χωριό μου
κι ἔκανα τάμα μόνο ἐκεῖ ν᾿ ἀράξω· μόνο ἐκεῖ.

Τρελλὸ παιδὶ ξεκίνησα δεμένο μὲ τὰ μάγια
τοῦ ὀνείρου μου, κι ἐγνώρισα τὶς χῶρες τοῦ γιαλοῦ,
εἶδα τὶς χῶρες π᾿ ἄστραφταν σὲ κάμπους καὶ σὲ πλάγια,
μὰ ἡ χώρα μου, ὅλο πήγαινα- κι ἤτανε πάντ᾿ ἀλλοῦ.

Διαβάτες μ᾿ ἀνταμώσανε καλοὶ καὶ μοῦ ῾παν: Μεῖνε
εἶν᾿ ὄμορφη κι ἡ χώρα μας· καιρὸς ν᾿ ἀράξεις πιά.
εἶν᾿ ὄμορφη κι ἡ χώρα σας, διαβάτες, μὰ δὲν εἶναι
ἐκείνη ποὺ ὀνειρεύτηκα καὶ μὲ τραβάει μακριά.

Ἔτσ᾿ εἶναι. Σῦρτε, κι ἄστε μὲ νὰ σιγοταξιδεύω
καὶ νὰ περνάω μονάχος μου καὶ κάμπους καὶ βουνά,
ἴσως τὴ βρῶ· μ᾿ ἂν δὲν τὴ βρῶ τὴ χώρα ποὺ γυρεύω
μὴ μοῦ ζητᾶτε, ἀδέρφια μου, ν᾿ ἀράξω πουθενά...

από την συλλογή 
“Mια Xώρα πάντα Σιωπηλή”, Eρμής 1999
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be parted to party and be partied [χαρά βογαζιανού]

Part  (=  προϊόν  διαχωρισμού,  κομμάτι),  12ος  αιώνας  ->  partir  (=  διαχωρίζω),  14ος 
αιώνας ->partie, party (= το αποσπασμένο από το σύνολο άτομο, μία ομάδα ατόμων) 
14ος αιώνας -> party (= συγκέντρωση με σκοπό τη διασκέδαση ή και ψυχαγωγία), 1716 
-> party (=πολιτικό κόμμα) και party (= party), 20oς και 21ος αιώνας

Η τομή φέρει την ένωση. Ο διαχωρισμός από τις κοινές δραστηριότητες και η σύσταση 
μίας  ομάδας  με  ένα  κοινό  στόχο  φέρει  τα  πολιτικά  κόμματα  και  τις  «κοινωνικές 
εκδηλώσεις» επονομαζόμενες ως parties. Τα αποτυχημένα πολιτικά κόμματα κάνουν 
party εις βάρος κάποιων, ενώ στα αποτυχημένα parties πραγματοποιούνται συζητήσεις 
για  την  πολιτική.  Τα  πετυχημένα  πολιτικά  κόμματα  είναι  συνήθως  προϊόντα  δια  (ή 
μήπως  εκ-)  χωρισμού  ενός  ατόμου  από  το  πλήθος  της  λοιπής  κομματικής  ομάδας, 
ενώ τα πετυχημένα parties είναι προϊόντα της σύσφιγξης των δεσμών ανάμεσα στην 
ομάδα…με παντοίους τρόπους.
Στην ελληνική πραγματικότητα η λέξη «κόμμα», ως παράγωγο του «κόπτω» υποδηλώνει 
τόσο την σχέση της με  την αγγλική  της αντίστοιχη, όσο και με  τα μαχαιρώματα που 
τελούνται εντός και εκτός ομάδας, ενώ η αγγλική λέξη party ως συγκέντρωση-συνάθροιση 
με σκοπό τη διασκέδαση-ψυχαγωγία ψάχνει ακόμη το ελληνικό της αδελφάκι. Μήπως 
γιατί ένα σωστό και αξιοπρεπές party δε μπορεί να περιγραφεί μόνο με μία λέξη;
Το συμπόσιο του Πλάτωνα ήταν party ή το party ξεκίναγε όταν η φιλοσοφία αποσυρόταν 
μαζί  με  τις  εταίρες;  Οι  αρχαίες  θρησκευτικές  εκδηλώσεις  ήτανε  party  ή  απλά 
προκαθορισμένα από το ιερατείο δρώμενα; Πότε πραγματοποιούνται τα καλύτερα par-
ties; Όταν  η  ευκαιρία  για  εκτόνωση  είναι  μια  μικρή  σχισμή  στο  συρματόπλεγμα  της 
κοινωνίας  που  περιορίζει  την  ελεύθερη  βούληση  ή  όταν  η  βούληση  μας  έχει  τόσο 
ανοιχτούς ορίζοντες σα να κατοικεί στο μικρό σπίτι στο λιβάδι;
Στην  τραγωδία  υπάρχει  η  μέθεξη,  η  έκσταση  και  η  κάθαρση.  Στο  party  υπάρχει  η 
μέθεξη, η έκσταση και το καθάρισμα του χώρου όπου έγινε το party. Αν το καθάρισμα 
θεωρηθεί ή αποδειχθεί εύκολη υπόθεση τότε το party υστερεί σε πνιχτά γελάκια στο 
ρίξιμο  ενός ποτού, πατήματα που χοροπηδώντας από εδώ και από  ‘κει μεταφέρουν 
από  τη  μία  άκρη  στην  άλλη,  όπως  οι  μέλισσες  τη  γύρη,  ό,τι  έχει  πέσει  κάτω,  αλλά 
και πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν από την ανακατανομή των όποιων επίπλων. Το 
κοινώς επονομαζόμενο «πάρε μια καρέκλα ρε και έλα να κάτσεις!».
Όλα αυτά στην περίπτωση όπου το party γίνεται μεταξύ πολλών ατόμων. Υπάρχουν 
και  parties  μεταξύ  δύο  ατόμων,  χωρίς  ωστόσο  το  αριθμητικό  να  είναι  και  απόλυτο. 
Το  πνιχτό  γελάκι  ίσως  τότε  να  βρεθεί  γραμμένο  στα  greeklish  σε  κάποια  ταμπέλα 
φανερώνοντας το όνομα και  το είδος κάποιου ξενοδοχείου. Ωστόσο, παρόλο που το 
party αποτελεί κοινωνική εκδήλωση στην ταμπέλα δε δηλώνεται ότι «ο χώρος διατίθεται 
και για κοινωνικές εκδηλώσεις».
Party = διασκέδαση, αν θέλει να φέρει επάξια τον τίτλο του party. Διασκέδαση από το 
διασκεδάννυμι που σημαίνει σκορπίζω-διασκορπίζω. Για να σκορπιστεί κάτι πρέπει να 
είναι διαχωρισμένο σε κομμάτια. To be parted  into parts δηλαδή. Τα οποία κομμάτια 
μαζεύονται την επομένη το πρωί, μεσημέρι ή βράδυ, καθώς πάντα ελλοχεύει ο γλυκός 
υπέροχος κίνδυνος να γυρίσεις κομμάτια την επομένη το πρωί, μεσημέρι ή βράδυ.
Μήπως τελικά η τομή φέρει την ένωση και η ένωση τη διάσπαση; Το ίδιο εξάλλου δε 
συμβαίνει και στα πολιτικά parties;

i am page 05
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υπάρχει απάντηση χωρίς ερώτηση; [σελήνη]

Υπάρχει απάντηση χωρίς ερώτηση;
Γιατί σίγουρα υπάρχει ερώτηση χωρίς απάντηση...
Και ποια θα είναι αυτή η απάντηση;
Αυτή που θες ν’ ακούσεις;
Αυτή που βολεύει;
Η’ ο δύσκολος δρόμος...
Πόσες φορές έχεις ακούσει αλλά κι έχεις πει «ναι μεν, αλλά...»

Για να υπάρξει απάντηση, χρειάζεται να προηγηθεί ερώτηση.
Για να απαντηθεί η ερώτηση χρειάζεται να προσδιοριστούν κι οι συνθήκες της ερώτησης...
Π.χ. – Τι κάνεις;
-Τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή; Γενικά; Στην υγεία μου; Στη ζωή μου;
Μπορώ να αραδιάζω μπούρδες μέχρι αύριο...
Το μαγικό στην ερώτηση αυτή έγκειται στο ότι όλοι λένε «καλά»...
Μπορεί να τους έχει συμβεί κάτι εκπληκτικό ή να ‘ναι η χειρότερη μέρα στη ζωή τους...
Η απάντηση έρχεται αυτόματα για να ξεπετάξει την ερώτηση...
«καλά».
Κι αν απ’ την άλλη ήταν μια ερώτηση ρουτίνας, ουσίας, ενδιαφέροντος, τυπικού ή πραγματικού 
ενδιαφέροντος...

Και πως το διαχειρίζεσαι αυτό καρδιά μου;
Πάμε πάλι...

Θέλω να αντιμετωπίσω την ερώτηση;
Γιατί φοβάμαι την ερώτηση αλλά περισσότερο την απάντηση...
Τελικά ποιόν φοβάμαι;
Αυτόν που ρωτάει ή αυτόν που θα μπει στη διαδικασία να απαντήσει...
Εάν απαντήσει...
Κι αν απαντήσει αλήθεια;
Κι αν απαντήσει ψέματα;
Κι αν ο φόβος στολίσει με μετριοπάθεια την απάντηση...
Κι αν...
Κι αν...
Κι αν...
Όλα αυτά χωρίς να υπάρξει καν ερώτηση...

Χαχαχαχχααχχα...
Σχιζοφρένεια...

Κάντε μια ερώτηση στον εαυτό σας... τολμηρή, απ’ αυτές που πονάνε και  τρομάζουν... απ’ 
αυτές που μπορούν να τα τινάξουν όλα στον αέρα...
Δοκιμάστε να απαντήσετε μονολεκτικά μ’ ένα ναι ή μ’ ένα όχι...
Μπορείτε;
Τώρα, για δοκιμάστε να τεκμηριώσετε τη γνώμη σας στον εαυτό σας...
Απλά, ήρεμα με λογικά επιχειρήματα, χωρίς βιασύνη...
Μπορείτε να σας πείσετε;
Αν ναι, γιατί δεν το πραγματοποιείτε και στη ζωή σας αυτό για το οποίο μόλις πείσατε τον 
ίδιο σας τον εαυτό...
Προσοχή όμως θα συνιστούσα στο γεγονός, όπου ό,τι βγαίνει απ’ το στόμα ενός ανθρώπου 
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i am page 07

είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να το πάρει πίσω...
Οι φόνοι και τα λόγια δε διορθώνονται...
Πολλοί φόνοι έχουν γίνει για απλά λόγια...
Σχεδόν πάντα τα λόγια όμως είναι φονικά, ειδικά τα πιο αθώα...

Κι όταν προσπαθείς να αποφύγεις τα φονικά λόγια τι γίνεται;
Αυτά που μπορούν να σκοτώσουν την πλασματική χαρά σου...
Να κλωτσήσουν το βόλεμα και τα μικροψέματα που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις την μέρα σου...
αυτά που κάνουν πιο υποφερτή τη ζωή σου...

Μπορείς να τα τινάξεις όλα στον αέρα γαμώ το μυαλό μου!;!;!;!;!;! Μπορείς;

Αν ποτέ ρωτήσεις εμένα θα σου έλεγα ότι δεν ξέρω αν μπορώ, αλλά θέλω...
Επίσης δεν ξέρω αν το θέλω μου είναι τόσο ισχυρό ώστε να αντέξει το αδύναμο μπορώ 
μου...

Σαν παιδάκι... θέλω ένα τεράστιο παγωτό, κάνω ότι μπορώ για να σε πείσω να μου το πάρεις 
και μετά δε μπορώ να το φάω όλο μόνη μου…
Άσε που μπορεί να μου πέσει κάτω...
Το ότι θα λερωθώ είναι δεδομένο βέβαια...
Κι όλα αυτά εγώ που μπορώ να ζήσω μόνο με παγωτό...
Λατρεύω το παγωτό...

Αλλά ξέρεις πότε είναι καλύτερα...
Όταν μπορώ να πάρω μόνη μου παγωτό και να το μοιραστώ...
Σαν να εκσφενδονίζεται η ποιότητα κι η γεύση του...
Μαγεία σου λέω...
Λέει ο Άσιμος σ’ ένα τραγούδι «κανένα 
δε θ’ αφήσω εμένα να κερνάει»...
Έτσι πάει... «εγώ με τις ιδέες μου»...
Αυτές είναι που με κυβερνάνε, λιγότερο 
το συναίσθημα...
Το συναίσθημα δεν ξέρει τι του γίνεται, 
άσε που κοστίζει πολύ…
Ενώ με την ηθική και τη δικαιοσύνη 
τουλάχιστον κοιμάμαι πάντα υπέροχα...

Όλα αυτά βέβαια είναι στο δικό μου 
κεφάλι για άλλη μια φορά...
Για άλλη μια φορά η πραγματικότητα 
θα είναι ολωσδιόλου διαφορετική...
Καλώς να τα δεχτούμε όσα κι αν 
έρθουν...
Θέλω να πάω για παγωτό!

Θα έρθεις παρέα;
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κάποια στιγμή θα πάψεις ν’ ακούς  [μ.]

Το είχα πάντα στην άκρη του μυαλού μου. Ο άνθρωπος που σκέφτεται 
χωρίς να το λέει δυνατά. Κατά βάσιν αυτό ήμουν, λιγομίλητος, 
εσωστρεφής, αποστασιοποιημένος. Και ήρθε η στιγμή που μίλαγα και 
μίλαγα και μίλαγα, σα να έβγαζα από μέσα μου όλους τους εσωτερικούς 
μου μονολόγους. Δεν βιάστηκα, απλά έγινε. Αρνήθηκε το υποσυνείδητο 
να υπολογίσει τον αντίλογο. Κοίταγα τα μάτια απέναντι και δεν έβλεπα 
κανένα εχθρό, για πρώτη ίσως φορά.

Μετά το υποσυνείδητο άρχιζε να φωτίζει. Μικρές στιγμές που 
συνειδητά ήθελα να μοιραστώ και η φράση «μου το έχεις ξαναπεί αυτό» 
να με τυφλώνει. Πότε; Πως; Γιατί; Η συνειδητοποίηση του ανοίγματος, η 
κατάλυση των φραγμάτων και η απογύμνωση του εαυτού. Σκέψου τα 
όλα αυτά μαζί με μία αίσθηση απόλυτης έλλειψης ισχύος. Δεν τρομάζεις 
όσο παγώνεις. Κοκαλώνεις προσπαθώντας να οσμιστείς τι έκανες και 
το προκάλεσες. Οι συνέπειες για τον άλλο ως προς εσένα, για εσένα 
ως προς το σύμπαν και για εσένα ως προς τον εαυτό σου. Ναι, εσύ στο 
κέντρο.

Εσύ που παρακολουθείς τις ειδήσεις και μαζεύεσαι. Εσύ που ζεις την 
καθημερινότητα μέσα από την ίδια την ζωή. Μπαίνουν τα νέα και οι 
ενδόμυχες σκέψεις μέσα σου σαν πέτρες σε λίμνη. Σκέφτεσαι και είσαι 
ακόμα ζωντανός αλλά θα ‘θελες να συλλογάσε,  να εκφράζεις, να 
συντάσσεις και να καταλήγεις, για να δουν και άλλοι τις πέτρες σου. 
Σκέφτεσαι ότι κάποτε οι πέτρες θα καλύψουν το νερό, θα φανούν και 
θα αναγκάσεις τους άλλους να πάρουν έστω και μία στην δική τους 
λίμνη.

Νομίζω πως δεν θα άντεχα για πάντα να μιλάω χωρίς να με νοιάζει 
που ακούς. Με φοβάμαι. Μαζί φοβάμαι και αυτήν την απογύμνωση. 
Στέκομαι και αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η στάση ήταν απλά μια επιλογή 
που καλούμαι να τηρήσω μέχρι τέλους, αν το κάνω ακριβώς γι' αυτό. 
Είμαι ισχυρογνώμον όσο είμαι και ευάλωτος. Σκαντζόχοιρος που γύρισε 
για λίγο την κοιλιά του να χαρεί το χάδι σου. ‘Οσα είπες και είπα μένουν, 
οι λόγοι σαν τα λόγια πολλοί και σταθεροί, κεκτημένοι. Και ακόμα 
αναρωτιέμαι πόσες πέτρες χωράει η λίμνη... 
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πρέπει να το ξαναπιάσουμε απο την αρχή [απομαγνητοφώνηση hobbistas]
από την συνέντευξη του Γιώργη Χριστοδούλου στο ραδιόφωνο του chimeres.gr

Τα πράγματα στην Αθήνα έχουν γίνει επιθετικά, όχι τώρα, εδώ και καιρό. Είναι μια 
καλή  ευκαιρία  αυτά που  γίνονται  να  μας  βάλουν σε  σκέψεις  και  να  αλλάξουνε πέντε 
πράγματα. Κατ’ αρχάς να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Τόσα χρόνια στην δεκαετία ‘90 και ‘00, 
υποτίθεται οτι είχαμε «αρκετές» παροχές. Γιατί λοπόν δεν ήμασταν ευχαριστημένοι; Γιατί 
η συμπεριφορά μας ως σύνολο, π.χ. γιατί όταν βρισκόμασταν στον δρόμο ήμασταν όλοι 
τόσο θυμωμένοι; Για ποιο λόγο γινόντουσαν καυγάδες στις ουρές; Γιατί όποιος έβλεπε 
ένα αμάξι που το οδηγούσε ένας νέος οδηγός με το «Ν» από πίσω, όλοι να θέλουν να 
περάσουν από πάνω του; Αυτό δεν ήταν η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Υπήρχαν βέβαια 
άνθρωποι που αντιδρούσανε και έβλεπαν που αυτό θα καταλήξει. Αφού περνάγαμε καλά 
γιατί πάψαμε σιγά - σιγά να λέμε ευχαριστώ; Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια κάθε φορά 
που βρίσκομαι στην Ελλάδα, μετά από απουσία μου στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα 
που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν σε ρωτάνε κάτι στο δρόμο (ό,τι και αν είναι αυτό) 
ποτέ δεν  λένε  ένα παρακαλώ και  ένα  ευχαριστώ. Μπορεί  όλα αυτά για  το  νεοέλληνα 
(ή  ακόμα  καλύτερα  τον  «ελληνάρα»)  να  φαίνονται  τυπικά,  πολύ  περιττά  και  ίσως 
προσποιητά. Όπως για παράδειγμα αυτή η καραμέλα που υπήρχε για πολλά χρόνια, 
πως οι Εγγλέζοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους τύπους, προσποιούνται, είναι ψεύτες και 
υποκριτές. Δεν ξέρω τελικά αν αυτό το τυπικό επαναλαμβάνοντάς το σε καθημερινή βάση 
γίνεται βίωμα, δεύτερη φύση, αλλά κάτι σου αφήνει. Σου αφήνει πέντε καλούς τρόπους. 
Σε κάνει να συνηθίζεις την ευγένεια και να απεχθάνεσαι την αγένεια, την αδιακρισία, το 
κουτσομπολιό κ.π.α.. Τώρα όλο αυτό το ζήτημα πρέπει να το ξαναπιάσουμε από την 
αρχή.

       myspace.com/giorgischristodoulou
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αντί-μανιφέστο του underground [θάνος λοστ]

 Αυτό μας έλειπε τώρα...
       Το  underground  δεν  είναι  μια σχολή,  δεν  είναι  μια παρέα,  δεν  είναι  μια  ομάδα,  δεν  είναι  ένα 
κίνημα, δεν είναι ένα κείμενο, δεν είναι καριέρα, δεν είναι στη βιτρίνα για να το καταναλώσεις, δεν 
είναι ένα προϊόν που σου πλένουν το μυαλό και σε υποχρεώνουν να το καταπιείς, δεν έχει ανάγκη 
από αυθεντίες, είναι από τη φύση του διαλυτικό, είναι ολοζώντανο, ανατρεπτικό με κοφτερή κριτική, 
δημιουργώντας συνεχώς ρήγματα στη λογική.
    Underground είναι το να μην κρύβεις αυτό που έχεις να πεις, και να το πεις με τον τρόπο που 
εσύ επιλέγεις, αδιαφορώντας για την λογοκρισία, και τον νυσταλέο κοινό νου, για την απήχηση ή 
ακόμα  χειρότερα  για  την  εμπορικότητα  αυτού που  θα πεις. Underground  είναι  το  να  εκφράζεσαι 
ελεύθερα, με απόλυτη ανεξαρτησία και να επιλέξεις εσύ τον τρόπο διανομής, παραγωγής, έξω από 
το mainstream, έξω από τους κανόνες του marketing, στο ύφος, στο στυλ τη μορφή και το είδος της 
χρηματοδότησης.
Το underground είναι θέση ξεκάθαρη και ξεκάθαρη επιλογή, είναι βιωματικό, αυθάδες, ανατρεπτικό, 
ακραίο, παράδοξο, παράξενο, αλλόκοτο, διαφορετικό, ωμό και καμιά φορά βίαιο. Είναι παραβατική 
συμπεριφορά,  είναι  υποκουλτούρα  και  αντικουλτούρα.  Δεν  είναι  δυνατόν  να  διδαχτεί  στα 
πανεπιστήμια, δεν είναι μια προκάτ διαρθρωμένη ορθολογιστικά σκέψη.
    Είναι μία ολόκληρη κουλτούρα μακριά από αναρριχητικούς φίλους του τάδε ή του δείνα, χωρίς 
τετράγωνα  θεληματικά πιγούνια  και  αυτοπεποίθηση που  να  τρέχει  από  τα  μπατζάκια,  χωρίς  ένα 
μουσούδι έτοιμο να πετάει εξυπνάδες και ατάκες. Είναι μία ολόκληρη κουλτούρα που η βάση της είναι 
η οικειότητα, η ειλικρίνεια και η ουσία, και αυτό δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Δεν θα μάθεις τι είναι 
το underground διαβάζοντας οποιοδήποτε οδηγό, μανιφέστο, ή ποίημα. Κατά καιρούς η βιομηχανία 
της τέχνης προσπάθησε μέσα στη βαρεμάρα της να πλασάρει το underground σαν μόδα, δίνοντας 
σε κάποιους άσχετους την αίγλη του πρίγκιπα του σκότους και του περιθωριακού δανδή. Μην ακούς 
τέτοιες τρίχες. Εάν το underground γίνει της μόδας εκατοντάδες καλλιτέχνες θα προσπαθήσουν να σε 
προσπεράσουν από πάνω σαν πύραυλοι, δίνοντας έπειτα συνεντεύξεις εναντίον σου, αποκαλώντας 
σε ηλίθιο, κομπλεξικό, τεμπέλη, και ατάλαντο που έχει αποτύχει στο mainstream και που επιμένει να 
ζει στη μιζέρια της αποτυχίας.
      Τo mainstream είναι ο πιο εύκολος δρόμος, αλλά στην ουσία πρέπει να δουλέψεις, να ψάξεις, 
να κινηθείς, να το κυνηγήσεις, για να φτάσεις να αποκτήσεις το δικό σου χώρο και αυτό απαιτεί να 
σκάψεις βαθειά μέσα σου και να έχεις ξεκάθαρο κριτικό βλέμμα για τα γεγονότα γύρω σου και όχι να 
κινδυνεύεις να μουλιάσεις και να σαπίσεις μέσα στα σάλια από το γλείψιμο των κριτικών.
    Μην δίνεις απολύτως καμία σημασία σε αυτούς που λένε ότι το underground πέθανε. Αυτοί που 
τα λένε έχουν οι ίδιοι πεθάνει και διψάνε για να βρούνε παρέα για να επισκεφτούν και να γεμίσουν 
με  φρέσκια  στεφάνια  τον  τάφο  τους.  Το  underground  είναι  ολοζώντανο  και  γαμάει  αστακοουρές 
και  ξυλόσομπες μαζί, φλερτάρει  και  επηρεάζεται από αιρετικές φιλοσοφίες  και  κινήματα, όπως οι 
γνωστικοί, dark, punk, grindcore, fanzines, ρομαντικό κίνημα, λογοτεχνία του φανταστικού, κόμικς, 
ψυχεδέλεια,  υποκουλτούρα,  αντικουλτούρα,  ατομικιστές  αναρχικοί,  κλπ.  Είναι  ένας  χώρος  ή 
καλύτερα ένας ολόκληρος κόσμος που κινείται παράλληλα με την επίσημη κουλτούρα της κυρίαρχης 
ιδεολογίας, ένας κόσμος ακούραστος, με μια αλλόκοτη και παράξενη λάμψη.
       To underground πάντα υπήρχε, πριν ακόμα το αποκαλέσουμε underground. Η φιλοσοφία  του 
βασίζεται  στην  αρχή  των  συγκοινωνούντων  δοχείων. Ένας  χωροχρόνος  όπου  συνυπάρχουν  και 
επικοινωνούν δημιουργοί όλων των εποχών - ο λόγος του Θερσίτη, ο Διογένης, οι ρεμπέτες, οι beat-
nics, τα πανκιά, οι hip hopάδες, κ.λ.π..
    Μην παραχωρήσετε τίποτα και ποτέ από τις αλήθειες σας γιατί αυτό είναι το πιο λαμπερό κομμάτι 
του εαυτού σας σε μία απόλυτα επιφανειακή και βαθύτατα αλλοτριωμένη κοινωνία.
    Δημιουργείστε και ανασάνετε ελεύθερα!

υ.γ. Επειδή το κείμενο είναι αδύναμο (λόγω τεμπελιάς) και  του λείπει ένα καλά δραματοποιημένο 
στοιχείο που θα δώσει όλη την ένταση και το κρεσέντο που κρίνεται αναγκαίο για να ταρακουνήσει 
τον αναγνώστη, προσκαλούμε τον αναγνώστη να κάτσει να το σουλουπώσει.

     lostbodies.gr
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underground δεν σημαίνει ότι θέλω να μείνω στο υπόγειο [απομαγνητοφώνηση hobbistas]
από την συνέντευξη των Zen Garden στο ραδιόφωνο του chimeres.gr

Αν κινήσεις την underground ελληνική μουσική σκηνή, είναι λίγο 
δύσκολο εσύ, σαν καλλιτέχνης, να έχεις πρόσβαση στα μέσα που προωθούν 
τη μουσική στο κοινό. Το μόνο που κάνει προσβάσιμη τη μουσική μας στο 
κοινό είναι ο κόσμος, που πρέπει να έχει τις κεραίες του ανοιχτές 
και να ακούει γενικά, όχι μόνο εμάς. Υπάρχουν αξιόλογα σχήματα που 
στηρίζει το ένα το άλλο. Πρέπει να έχει τις κεραίες του ανοιχτές για 
να δει τι υπάρχει πέρα από αυτό που του σερβίρεται. [...]

Η εξαιρετική δουλειά που λέγεται «παραγωγή» ανάλογα με το πόσο 
καλή είναι, τι budget έχει, τι χώρο διαθέτει, τι δυνατότητες έχει, 
μπορεί πραγματικά να απογειώσει ένα performing. [...]

Μέχρι τώρα στα φεστιβάλ έχουμε πάει ομάδες των δύο ή τριών με 
άλλα σχήματα όπως οι Direct Connection, o Vlastur, οι Palyrria, οι 
Drog A tech. Με αυτόν τον τρόπο αλληλοστηριζόμαστε για να λύσουμε 
τα πρακτικά προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη παραγωγής. Αυτή η 
αλληλεγγύη έχει σώσει την ελληνική underground σκηνή και αυτούς που 
κάνουν κάτι πρωτότυπο στην Ελλάδα σήμερα, γιατί οι εταιρίες που 
υποστηρίζουν κάτι τέτοιο είναι ελάχιστες.

Το underground σημαίνει πολλά. Το αντιλαμβανόμαστε μόνο για 
όσους καλλιτέχνες δεν έχουν το πατρονάρισμα την υποστήριξη και 
το φορμάρισμα μιας πολυεθνικής εταιρίας και που συνειδητά αυτοί 
οι καλλιτέχνες έχουν μείνει έξω από αυτό. Δεν έχει να κάνει με 
το μέγεθος του κοινού που έχει επαφή ένας καλλιτέχνης ούτε με το 
είδος που αντιπροσωπεύει. Underground καλλιτέχνες υπάρχουν και στην 
κλασσική μουσική και είναι όλοι αυτοί οι που π.χ. δεν έχουν πρόσβαση 
στο Μέγαρο. [...]

Underground δεν σημαίνει ότι θέλω να μείνω στο υπόγειο. Underground 
είναι θέση με την έννοια του πώς κινώ την μουσική μου, ανεξάρτητα 
από τις επιταγές της βιομηχανίας. Αν είσαι μέσα στη βιομηχανία τότε 
είναι δύσκολο να κινηθείς. Ένα core κοινό το οποίο μας ακολουθεί 
και μας πιστεύει, μπορεί να μην επιλέξει να μας παρακολουθήσει στο 
blender ή σε οποιοδήποτε άλλο μη underground φεστιβάλ, αλλά νομίζω 
ότι θα χαρεί που θα παίξουμε εκεί. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία 
της μουσικής θα καταλάβουμε πολλά. Για παράδειγμα οι μουσικοί της 
blues ξεκίνησαν τον 19ο αιώνα ως underground μέχρι που στην πορεία 
τους καθόρισαν το rock n’ roll. Βγήκαν σιγά-σιγά στην επιφάνεια 
και έγιναν mainstream. Underground δεν σημαίνει μένω στην αφάνεια. 
Σημαίνει έχω μία θέση στο πώς κινώ την τέχνη μου και αν αυτό βρει 
αναγνώριση από τον κόσμο έχει καλώς. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν 
φτιάχνουμε μουσική για τους εαυτούς μας αλλά για τον κόσμο.

   myspace.com/zengardenofficial
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underground: εμπρός της γης οι κολασμένοι! [hobbistas]

Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια παράξενη, 
κρίσιμη και συνάμα ενδιαφέρουσα εποχή. 
Είναι αυτό που λέμε ότι όλα παίζουν αλλά 
και το  ότι  όλοι  παίζουν, ή προσπαθούν 
τουλάχιστον. Ζούμε σε μια εποχή οργής, 
απελπισίας και αγανάκτησης. Αυτή είναι 
άλλη μια απόδειξη ότι ο Έλληνας έχει αργά αντανακλαστικά και ότι δεν βλέπει πέρα από την μύτη 
του. Αυτά έπρεπε να τα είχε κάνει από καιρό. Τώρα είναι εποχή κρίσης και συνεπώς σύμφωνα 
με τον καπιταλισμό (με το κατά Μαρξ αγίου «Κεφαλαίου» το ανάγνωσμα) είναι εποχή ευκαιριών.

Δεν θα ασχοληθούμε με την οικονομική ή κοινωνική κατάσταση. Δεν αξίζει καν τον κόπο. 
Θα  ασχοληθούμε  όμως  με  τις  ευκαιρίες,  που  σίγουρα  αξίζουν  τον  κόπο.  Το  θέμα  αυτού  του 
άρθρου έχει να κάνει με την τέχνη και τις μορφές που εκφράζονται κυρίως από νέους και αφανείς 
καλλιτέχνες  (ή σκέτο  αφανείς). Το  κυνήγι  της  αναγνώρισης  είναι πολύ ανταγωνιστικό,  σκληρό, 
θέλει γνωριμίες, καλό στομάχι, αρκετά λεφτά και πολύ τύχη. Οι καλλιτέχνες είναι πολλοί, η αγορά 
όμως μικρή και επομένως οι ευκαιρίες ελάχιστες. Το παράπονο των αφανών δημιουργών είναι 
ότι δεν μπορούν να διοχετεύσουν και να επικοινωνήσουν την δουλειά τους σε παραγωγούς και 
συμβατά - μαζικά μέσα.

Το  φαινόμενο  αυτό  είναι  διαχρονικό.  Πάντα  υπήρχε  αυτή  η  κατάσταση  και  πάντα  οι 
καλλιτέχνες έβρισκαν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν την δουλειά τους. Ο σκοπός τους ένας. Να 
γίνουν γνωστοί, διάσημοι, επιτυχημένοι και όλο αυτό να το εξαργυρώσουν με ένα καλό συμβόλαιο. 
Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει οπωσδήποτε να ξεφύγουν από την αφάνεια. Μέχρι να συμβεί 
αυτό οι φιλόδοξοι καλλιτέχνες θα στριμώχνονται σε έναν σκοτεινό κόσμο, υπόγειο και θα παλεύουν 
να βγουν στην επιφάνεια.

Κάπου εδώ ξεκινάει και η μεγάλη σύγχυση. Μια κατάσταση που με τα χρόνια έχει εξελιχθεί 
σε κατηγορία. Για παράδειγμα η ροκ σκηνή (θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα 
το  οποιοδήποτε  είδος σε  οποιαδήποτε  τέχνη)  έχει  χωριστεί  σε  underground  και  μη. Ερώτηση: 
υπάρχουν  κάποιες  σοβαρές  καλλιτεχνικές  ή  αισθητικές  διαφοροποιήσεις; Απάντηση:  όχι.  Γιατί 
όμως υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός; Και κυρίως σε τι διαφέρουν; Ξεκινώντας από το δεύτερο, αυτό 
που βλέπουμε είναι πως όποιος έχει την δυνατότητα στα ευρείας κλίμακας μέσα να μεταδώσει 
την δουλειά  του και ανήκει στην βιομηχανία  του θεάματος  (λέξη  ταμπού, πιπέρι στο στόμα σε 
όποιον την πει) δεν είναι underground, δεν είναι μαζί μας αλλά με τους άλλους, τους κακούς! Τους 
επονομαζόμενους και εμπορικούς. Δηλαδή τα οικονομικό – κοινωνικά κριτήρια είναι πιο ισχυρά απ’ 
ότι τα αισθητικά. Αυτό είναι τουλάχιστον εξωφρενικό! Δεν έχει σημασία το έργο τέχνης αλλά αν ο 
δημιουργός του ακολουθεί το μανιφέστο του underground! Μήπως πρέπει τα δημιουργήματα να 
έχουν και βιβλιάριο κοινωνικών φρονημάτων; Καλά η γκετοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά 
γκετοποίηση και στην τέχνη μου κάθεται λίγο βαριά!

Γιατί φτάσαμε έως εδώ; Τι να πρωτοπεί κανείς. Ευθύνη μεγάλη έχει η  ίδια η βιομηχανία 
του θεάματος. Προσπάθησε να βάλει στην παραγωγική της διαδικασία, όρους που  ισχύουν σε 
άλλες βιομηχανίες για μεγιστοποίηση  του κέρδους, αλλά είναι αδύνατον να εφαρμοστούν στην 
τέχνη. Μία από τις «θαυμάσιες» ιδέες των πολυεθνικών και μη εταιριών, παραγωγών και λοιπών 
συντελεστών ήταν να σταματήσουν να δίνουν το βάρος στους δημιουργούς και επικεντρώθηκαν 
στους ερμηνευτές. Αυτή είναι η βιτρίνα και αυτοί φέρνουν τα φράγκα. Κάποια στιγμή όμως ξεχείλισες 
από  ερμηνευτές  και  ξέμεινες  από  δημιουργήματα,  από  καινούργια  τραγούδια,  από  καινούργια 
θεατρικά έργα. Άντε τρέξε να συμμαζέψεις τα ασυμμάζευτα. Πόσα χρόνια βλέπουμε τα ίδια και τα 
ίδια στο θέατρο (ειδικά στην Ελλάδα); Στην μουσική εδώ και δύο δεκαετίες περίπου κυριαρχούν 
οι διασκευές (και αυτό όχι από μόδα). Μία άλλη «κορυφαία» κίνηση από τις δισκογραφικές ήταν 
να επιβάλουν την playlist στα ραδιόφωνα με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την διαδικασία 
ανακάλυψης  ταλέντων,  άνθρωποι  που  και  το  αυτί  έχουν  και  την  κρίση  να  κάνουν  κάτι  τόσο 
απαιτητικό. Οι γραβατωμένοι έκαναν την δουλειά τους για κάποια περίοδο και μετά έτρεχαν να 
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δουν τι φταίει. Η καταστροφή ήταν προ των πυλών και ήρθε σύντομα με το ίντερνετ που απέκλεισε 
τις εταιρίες από τα έσοδα. Ας πρόσεχαν.

Όμοιες  καταστάσεις  έζησαν  και  άλλες  μορφές  τέχνης,  όπως  οι  ηθοποιοί,  που  η 
απελευθέρωση  του  επαγγέλματος  (για  πολιτικούς  αλλά  και  για  λόγους  συμπίεσης  κόστους) 
επέτρεψε σε ανθρώπους επιεικώς άσχετους με τον χώρο να εισέλθουν σε αυτόν και σταδιακά 
να τον εκφυλίσουν. Αλλά η ασχετοσύνη και η προχειρότητα των παραγωγών δεν έχει όρια. Οι 
θεατρικοί παραγωγοί για να προσελκύσουν κόσμο επιλέγουν συντελεστές που είναι γνωστοί από 
το «χαζοκούτι» ανεξάρτητα αν έχουν σταμπαριστεί από τους ρόλους στην τηλεόραση ή αν είναι 
ικανοί  να  ανεβάσουν  ρεπερτόριο  απαιτήσεων. Αποτέλεσμα,  το  να  δεις  μια  παράσταση  μέτρια 
θεωρείται επιτυχία.

Κάπως  έτσι  εξηγείτε  και  η  συμπεριφορά  πολλών  αφανών  καλλιτεχνών  αλλά  και 
παραγωγών που οδήγησαν εντέχνως το κοινό στον περίφημο διαχωρισμό του underground και 
μη. Από τη στιγμή που ο αποκλεισμός ήταν δεδομένος, όχι μόνο από τα καπρίτσια των εταιριών 
αλλά και λόγω πραγματικότητας, κινήθηκαν από μόνοι τους για να επικοινωνήσουν στον κόσμο 
την δουλειά τους. Λίγο με το ίντερνετ, κάτι φεστιβάλ και δρώμενα, κουτσά στραβά προσπαθούν 
να την παλέψουν και να επιβιώσουν. Η υπερβολική όμως έκθεση δημιουργημάτων χωρίς κάποιον 
αισθητικό - ποιοτικό έλεγχο και αυτολογοκρισία, έχει κάνει την όλη φάση χαοτική. Είναι αδύνατον 
να παρακολουθήσεις το τι γίνεται λόγω όγκου εκθεμάτων π.χ. είναι αδύνατον να ακούσεις πάνω 
από δύο φορές ένα άλμπουμ και αδύνατον να παρακολουθήσεις το τι ανεβαίνει κάθε μέρα στο 
διαδίκτυο.

Κάποιοι  όμως  είδαν  την  ευκαιρία  και  έκαναν  κάτι  έξυπνο.  Δημιούργησαν  μια  σκηνή 
από  εκεί  που  δεν  υπήρχε.  Έφτιαξαν  μικρές  εταιρίες  ή  ομάδες  με  σχεδόν  μηδενικό  κόστος  ή 
επιχορηγούμενο. Η επόμενη κίνηση ήταν η δημιουργία ενός target group. Από τη στιγμή όμως 
που δεν υπάρχουν αισθητικά κριτήρια στην όλη κίνηση τι έκαναν; Θέσπισαν μια ιδεολογία που θα 
δώσει (στους δημιουργούς περισσότερο και λιγότερο στα δημιουργήματα) μια αίγλη απαραίτητη 
για να τραβήξει  την προσοχή του κόσμου. Η ποιότητα υπάρχει μόνο στο τεράστιο μαγαζί που 
λέγεται underground. Καλλιτέχνες κατατρεγμένοι που παλεύουν να προσφέρουν την τέχνη τους 
κάτω από δύσκολες συνθήκες, που γυρνάνε την πλάτη τους στις εταιρίες και κάνουν την δουλειά 
τους απαξιώνοντας τα χρήματα. Βέβαια αν έρθουν τα «μαρούλια» δεν θα πουν όχι. Ειδικά άμα 
είναι από επιχορηγήσεις καλύπτονται και ιδεολογικά. Κάπως έτσι, πρόχειρα σχεδόν, έχουν στήσει 
μια σκηνή – συντεχνία που σαν σύνθημα θα μπορούσε να έχει τους στίχους του Ευγένιου Ποτιέ: 
«Εμπρός της γης οι κολασμένοι»!

Η φάση μου θυμίζει κάτι ηθοποιούς που αρνούνται να δώσουν σε ένα παιδάκι αυτόγραφο 
με  την  δικαιολογία  ότι  αυτά  τα  κάνουν  οι  σταρ  και  όχι  οι  σοβαροί  καλλιτέχνες.  Ένας  παλιός 
ηθοποιός μου είχε πει ότι αυτό είναι το «σταριλίκι» από την ανάποδη! Αυτοί οι θεματοφύλακες της 
ποιότητας, θα τρέξουν και θα πουν ευχαριστώ, άμα τους πάρει κάποιος για κανένα καθημερινό 
στην τηλεόραση (δεν υπερβάλλω, μου έχει τύχει). Κακά τα ψέμματα, αν είσαι καλλιτέχνης θες να 
ζήσεις την αναγνώριση, τα καλά συμβόλαια και την επιτυχία που θα τους επιτρέψει να ζήσουν μια 
καλύτερη ζωή. Και αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ! Γιατί με αυτά που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια 
από κάποιους «γκουρού» του underground έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το να ζεις άνετα ή 
ακόμα και να «φτιαχτείς» οικονομικά από αυτό που αγαπάς είναι αμαρτία! Συμπεραίνουμε λοιπόν 
ότι η τέχνη στην Ελλάδα πάσχει από πολλά. Η πιο σχιζοφρενική πάθησή της είναι το χρήμα που 
είτε το απαξιώνουμε είτε το αποθεώνουμε! Ενδιάμεσο δεν υπάρχει!

Κλείνοντας θα κάνω μια αναφορά στους μοναδικούς κατ’  εμέ underground καλλιτέχνες. 
Αυτοί που βγαίνουν στο δρόμο, παίζουν και περιμένουν την ανταπόκριση του κοινού με την μορφή 
ελεημοσύνης! Προσπαθούν να διασκεδάσουν τον κόσμο αλλά αν το κατάφεραν ή όχι... θα το δείξει 
ο δίσκος από τα πόσα δίευρα μάζεψαν. Αυτοί είναι πραγματικά κολασμένοι. Έχουν αποβάλλει 
από πάνω τους κάθε μορφής αίγλη! Κανείς δεν μπορεί να τους αποδεχτεί. Γιατί οι «εμπορικοί» θα 
δυσκολευτούν να εντάξουν κάποιους που άπλωσαν το χέρι τους να ζητιανέψουν, με κίνδυνο να 
χαλάσει το απαραίτητο prestige. Και οι άλλοι οι «ποιοτικοί» δεν αντέχουν να παραδεχτούν ότι το 
κριτήριο για μια δουλειά είναι το ταμείο. 

t h e  n e u r o n  s t i m u l a t i n g  z i n e
[issue 020]- [240711] - [chim

eres.gr]



i am page 14

η  μ ο υ σ ι κ ή  [ π α λ ι ό  φ λ α σ κ ί ]

Ενα σημαντικό χαρακτηριστικό της μουσικής είναι 
η επανάληψη.

Οι δοσολογίες της διαφέρουν και χαρακτηρίζουν 
την ψυχοσύνθεση του ενός.

Οταν η επανάληψη δεν έχει μέτρο
και η διάρκεια της ξεπερνάει τα όρια του 

ευχάριστου,
όταν η εκτόνωση γίνεται αυτοσκοπός,

όταν η διαδικασία λαμβάνει το ρόλο της 
θεραπείας,

όταν η ψυχαγωγία γίνεται ενόχληση,
όταν ο οργανοπαίχτης δε σέβεται τους ψιθύρους 

του απόκοσμου,
όταν δεν υπάρχει χώρος για την κυρά την ησυχία,
όταν αυτή ξεσπιτώνεται και τριγυρνά ρακένδυτη

σε σοκάκια όπου ροκανίζουν τα άκρα τους οι 
ταλαίπωροι,

όταν το απάνθρωπο κυριαρχεί,
όταν η ομορφιά κατακρεουργείται από κτήνη

και το συμβάν γίνεται θέαμα για τους 
περαστικούς,

τους φυσιολογικούς,
η μουσική γίνεται σύμπτωμα.

Ενα από τα πολλά συμπτώματα της 
σχιζοφρένειας.

    www.myspace.com/palioflaski

[is
su

e 
02

0]
 - 

[2
40

71
1]

 - 
[c

hi
m

er
es

.g
r]



ζ ωγ ρ α φ ι έ ς  [ μ υ ρ τ ώ ]

Π ά λ ι  π ε ρ π α τ ο ύ σ ε ς  σ τ α  κ ά ρ β ο υ ν α   χ θ ε ς  τ ο  β ρ ά δ υ
Π ά λ ι  ρ ω τ ο ύ σ ε ς  α ν  ζ ε ι  ο  β α σ ι λ ι ά ς  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς

Π ά λ ι  π ή ρ ε ς  τ η  μ έ ρ α  α π ’  τ ο  χ έ ρ ι  γ ι α  ν α  β γ ε ι

Κ ι  ό λ ο  ν α  ζ ω γ ρ α φ ί ζ ε ι ς . . .
Τ ο υ ς  λ υ γ μ ο ύ ς  σ ε  κ υ π α ρ ί σ σ ι α

Τ ο υ ς  π ό ν ο υ ς  σ ε  β ο υ ν ά
Τ ι ς  ε λ π ί δ ε ς  σ ε  σ τ ά χ υ α

Τ α  ό ν ε ι ρ α  σ ε  θ ά λ α σ σ ε ς

Β ά λ ε  λ ί γ ο  κ ό κ κ ι ν ο  σ τ ι ς  κ ο ρ φ έ ς
Λ ί γ ο  μ ω β  κ α ι  π ρ ά σ ι ν ο  σ τ ι ς  θ ά λ α σ σ ε ς

Μ ι α  μ ι κ ρ ή  χ ε λ ω ν ί τ σ α  κ ά τ ω  σ τ η ν  ά κ ρ η
Τ ’  α ρ π α χ τ ι κ ά  π ο υ λ ι ά  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν 

                                   

αυτές [πνοή]

Νιώθεις;
Ναι
Δίνεις ζωή.
Οι μουσικές σου...
Οι μουσικές.

Ναι, αυτές. Αυτές.

Αν δεν δακρύσεις δεν σταματώ,
Σκέψεις δίχως δάκρυα στις μουσικές σου
Στις μουσικές.

Ναι, σε αυτές. Σε αυτές. Αυτές.

Νιώθω.
Δάκρυ;
Νιώθω ζωή.
Στις μουσικές;

Ναι, σε αυτές. Σε αυτές. Αυτές.

Κλαίω
Με τις μουσικές;
Ναι, με αυτές. Με αυτές. Αυτές.               
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I fought the law [ελένη τσαντίλη]     

Οι περιπτώσεις των κ. Γιόζεφ Κ., Γουίνστον Σμιθ, της κας Κατερίνας Μπλουμ 
και του Επόπτη
Πάντα  υπήρχαν  λογοτεχνικοί  ήρωες  που  τα  έβαζαν  με  τον  Νόμο,  την  Εξουσία. 
Συνήθως  έχουν  έναν  επαναστατικό  ρομαντισμό  που  συχνά  πηγάζει  από  την 
συντηρητική  προσωπικότητά  τους  (κλειστοί  χαρακτήρες,  απομονωμένοι  στον 
μικρόκοσμό τους) που όμως όταν βρεθούν αντιμέτωποι με μια εξουσία ανελευθερίας 
ή ακόμα συνειδητοποιήσουν ότι ζουν σε έναν υδροκέφαλο κόσμο, συγκρούονται με 
το  εκάστοτε σύστημα. Από  τις πρώτες περιπτώσεις,  ο Προμηθέας  και  η Αντιγόνη. 
Αξιολογώντας  θεϊκούς  και  ανθρώπινους  νόμους  πράττουν  κατά  συνείδηση,  με 
τιμωρία αλλά και κάθαρση. Με το πέρασμα των χρόνων και τα διάφορα πολιτειακά 
και  οικονομικά  συστήματα  συνεχίστηκε  αυτή  η  αμφισβήτηση  της  εξουσίας.  Μέχρι 
και  τον  18ο  αιώνα  η  εξουσία  πήγαζε  από  οικονομικά  συμφέροντα,  αριστοκρατικά 
γένη, θρησκευτικές αντιλήψεις και την στρατιωτική ισχύ. Όμως, από τον 19ο αιώνα η 
εκβιομηχάνιση εκτόπισε όλες τις κληρονομικές ή θεϊκές δυνάμεις. Ο άνθρωπος πλέον 
χρησιμεύει μόνο ως εργαλείο παραγωγής χρήματος για τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν 
αυτό το χρήμα συγκεντρώνεται σε χέρια λίγων, τότε οι κατέχοντες ασκούν εξουσία, 
άδικη,  εφόσον εξυπηρετούν το δικό τους συμφέρον κι όχι  του συνόλου. Η επιλογή 
των παρακάτω έργων έγινε με υποκειμενικά κριτήρια, προσπαθώντας κάθε έργο να 
αντιστοιχεί  σε  διαφορετική  «εξουσία»  από  τις  καθιερωμένες  δικαστική-εκτελεστική-
των Μ.Μ.Ε.-νομοθετική. Πώς λειτουργεί σε αυτές  τις περιπτώσεις  το σύστημα; Και 
ποιος τελικά θριαμβεύει;

Η Δίκη, Φ. Κάφκα (1925)
Ο Γιόζεφ Κ. ήταν 30 χρονών και ανώτερος υπάλληλος σε μια  τράπεζα. Τα βράδια 
συνήθως έμενε στο γραφείο ως τις εννιά –έκανε ένα μικρό περίπατο…πήγαινε σε μια 
μπυραρία, όπου ως τις έντεκα καθόταν σ’ ένα τραπέζι που το προτιμούσαν κυρίως 
ηλικιωμένοι. Μια φορά την εβδομάδα επισκεπτόταν κάποια γκαρσόνα Έλσα. Αυτή ήταν 
η ρουτίνα του. Ήταν μάλλον φιλόπονος και συνεπής. Οι συναναστροφές του τυπικές. 
Ζούσε σε μια χώρα με συνταγματικό πολίτευμα, βασίλευε γενικά ειρήνη, και όλοι οι νόμοι 
ήταν «εν ισχύι». Η κανονικότητα της καθημερινής του ζωής διαταράχθηκε τη στιγμή 
που συνελήφθη στο σπίτι του. Συνελήφθη για άγνωστη αιτία και η κατηγορία εναντίον 
του ήταν και παρέμεινε άγνωστη μέχρι τέλους. Το δικαστικό σύστημα: Τα γραφεία του 
δικαστηρίου βρίσκονται σε μια σοφίτα. Ο ανακριτής στέλνει συνέχεια αναφορές στους 
ανωτέρους. Ο Συνήγορος του Γιόζεφ Κ. του ζητάει απολογίες. Οι συνήγοροι κανονικά 
απαγορεύονται. Η δίκη δεν είναι δημόσια. Αμέτρητοι υπαλληλίσκοι προωθούν έγγραφα 
και δεν γνωρίζουν τίποτα παραπάνω για τη λειτουργία του δικαστηρίου παρά μόνο να 
κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι είναι υπάλληλοι. Όλοι εκτελούν εντολές. Η πορεία της 
υπόθεσης του Κ. απλώς προωθείται σε κάποιους ανώτερους που με τη σειρά τους 
την προωθούν σε άλλους ανώτερους κ.ο.ε. Μόνο το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να 
βγάλει αθωωτική απόφαση. Η εξουσία είναι απρόσωπη κι άρα απλησίαστη. Οπότε, 
εφόσον κανείς δεν μπορεί να τη φτάσει, δεν μπορεί να γίνει άμεση αντιπαράθεση, δεν 
μπορεί να γίνει διάλογος. Ο Γιόζεφ Κ. δεν μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του γιατί 
δεν υπάρχει κανένας να τον ακούσει.
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Τελικά ο Γιόζεφ Κ. δολοφονείται «σαν το σκυλί». Αυτή είναι η απόφαση. Το δικαστικό 
σύστημα τον συνέτριψε. Ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο Ανώτατο δικαστήριο 
και να απολογηθεί. Πίστευε στην αθωότητά του αλλά μήπως δεν έκανε  τις σωστές 
κινήσεις  για  να  την αποδείξει; Ο ρόλος  του δικαστικού συστήματος  γενικά  είναι  να 
αποσαφηνίζει τα γεγονότα, να αναλύει τις καταστάσεις, να λαμβάνει όλα τα δεδομένα 
από όλες τις πλευρές, κατηγόρων και κατηγορουμένων, να δίνει κι όχι να παίρνει τον 
λόγο κι εν τέλει να αποδίδει δικαιοσύνη. Όμως ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να δικάσει την 
ίδια τη δικαστική εξουσία, ακόμη κι όταν αυτή αμφισβητείται, μένει σταθερή, ακλόνητη 
υπέρ πάντων.

1984, Τζ. Όργουελ (1949)
Δεν  υπάρχουν  προφητικά  έργα.  Μερικά  όμως  ξέρουν  να  παρατηρούν  και  να 
καταγράφουν την πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω από τις λέξεις ή τις εικόνες ή 
τα ακούσματα που άλλοι μεταδίδουν για τα μεγάλα κοινά. Κι επειδή η πραγματικότητα 
είναι επαναλαμβανόμενη τα έργα αυτά είναι διαχρονικά κι έχουν μια αύρα προφητείας. 
Το  1984  είναι  ένα  από  αυτά.  Εδώ  υπάρχει  η  δικτατορία  του  Κόμματος  που  πήρε 
την  εξουσία  επαναστατικά  και  τη  νομιμοποίησε  αποχαυνώνοντας  τους  πολίτες.  Ο 
Γουίνστον Σμιθ ζει στο Λονδίνο, όπου τα πάντα παρακολουθούνται από τηλεοθόνες. 
Οποιαδήποτε  ύποπτη  κίνηση,  λέξη,  φράση,  μορφασμός  μπορεί  να  θεωρηθεί 
προδοσία.  Όλα  ελέγχονται  από  τον  «Μεγάλο  Αδελφό».  Ο  Γουίνστον  αισθάνεται 
ανελεύθερος.  Είναι  μάλλον  ένα  ελαττωματικό  εξάρτημα  στο  σύστημα,  το  οποίο 
όμως  φροντίζει  για  τα  πάντα.  Ο  κυβερνητικός  μηχανισμός  στηριζόταν  σε  τέσσερα 
υπουργεία: «Το υπουργείο Αλήθειας,  το υπουργείο Ειρήνης,  το υπουργείο Αγάπης 
και το υπουργείο Αφθονίας. Καθένα είχε πολλά τμήματα και αμέτρητους υπαλλήλους 
που έκαναν μια γραφειοκρατική δουλειά. Η χώρα πάντα βρισκόταν σε πόλεμο. Μια 
διαρκής απειλή που κρατούσε ενωμένους και πωρωμένους τους κατοίκους. Το Κόμμα 
αποχαύνωνε τους πολίτες με συστηματική προπαγάνδα και κρατώντας τους συνέχεια 
απασχολημένους  με  υποχρεωτικά  ωράρια  δουλειάς,  διασκέδασης  και  ύπνου,  και 
δίνοντάς τους πότε πότε άρτο και θεάματα όπως δημόσιες κρεμάλες κρατουμένων 
πολέμου,  αθλητικές  δραστηριότητες,  ομαδικές  πεζοπορίες  κ.λ.π.  Υπήρχε  κι  ένας 
εσωτερικός  εχθρός,  ο  Εμμανουήλ  Γκολντστάιν.  Ο  επαναστάτης  μαζί  με  το  βιβλίο, 
ένα επαναστατικό μανιφέστο. Ο Γκολντστάιν ήταν μια ελπίδα για την αφύπνιση του 
λαού. Ήταν όμως; Μήπως κι αυτός ήταν κατασκεύασμα του κράτους για να πέφτουν 
στην παγίδα οι ανυπάκουοι πολίτες; Ο Γουίνστον είναι ρομαντικός. Πέφτει σε όλες τις 
παγίδες. Βλέπει το φόβο των ανθρώπων υπό τη συνεχή παρακολούθηση. Βλέπει τη 
βλακεία και  την αφέλεια των ανθρώπων από την πλύση εγκεφάλου του Κόμματος. 
Βλέπει την αδικία όταν διαπιστώνει ότι εξαφανίζονται άνθρωποι και είναι σαν να μην 
υπήρξαν ποτέ. Βλέπει ότι τα πάντα λογοκρίνονται, ότι οι εφημερίδες ξαναγράφονται 
για να σβήσουν ή να προσθέσουν δεδομένα. Ότι η μνήμη χάνεται. Ότι γράφουν το 
λεξικό της Νέας Ομιλίας, της γλώσσας του κράτους, όπου οι λέξεις πετσοκόβονται για 
να μην μπορεί ο άνθρωπος να εκφράσει με τα λόγια αυτά που σκέφτεται γιατί δεν θα 
υπάρχουν λέξεις για να το κάνει. Ο Γουίνστον Σμιθ είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος 
που σκέφτεται και δρα. Κρατά ημερολόγιο. Ερωτεύεται σ’ έναν κόσμο που προωθεί 
την αντισεξουαλικότητα, που οι άνθρωποι παντρεύονται για να κάνουν παιδιά-νέα μέλη 
του Κόμματος. Η επανάστασή του δεν διαρκεί πολύ. Ανακαλύπτεται. Έγινε συνωμότης 
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στην  «οργάνωση»  του  Γκολντστάιν.  Κράτησε  στα  χέρια  του  το  βιβλίο. Η  σύλληψη 
άμεση. Βασανιστήρια μέχρι να ομολογήσει. Το Κόμμα όταν πήρε αυτό που ήθελε τον 
άφησε «ελεύθερο». Όμως  τρελαμένο  και πλέον πιστό. Το Κόμμα  είναι πανίσχυρο. 
Χρησιμοποιεί όλα τα όπλα χειραγώγησης του ατόμου. Η καταστολή κάθε ελευθερίας 
από το κράτος εκμηδενίζει τελικά το άτομο. Στο 1984, η εκτελεστική εξουσία ζει και 
τρέφεται από την ίδια την εξουσία και προσπαθεί να τη διατηρήσει με κάθε μέσο. Η 
καλή κοινωνία είναι η κοινωνία των υπάκουων πολιτών.

Η χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλουμ, Χ. Μπελ (1974)
Χοντρικά η εξουσία  των Μ.Μ.Ε. πηγάζει α) από τη χειραγώγησή τους από μεγάλα 
συμφέροντα που τα χρησιμοποιούν για την προπαγάνδα τους και β) από την έλλειψη 
παιδείας  των  αναγνωστών/ακροατών  που  διψούν  για  δημόσιες  διαπομπεύσεις, 
σκάνδαλα, ειδήσεις κλειδαρότρυπας, κουτσομπολιό. Η σχέση από κάθε άποψη είναι 
αμφίδρομη  και  κάπως  έτσι  τροφοδοτείται  η παραπληροφόρηση. Όσο ο άνθρωπος 
αποτελεί  αντικείμενο  κέρδους,  τόσο  θα  είναι  εκμεταλλεύσιμος  μέχρι  να  ξεζουμιστεί 
τελείως  και  τη  θέση  του  να  πάρει  κάποιος  άλλος.  Ενδεχομένως  δεν  είναι  τυχαίο 
ότι  ο  κίτρινος  τύπος  εμφανίστηκε  όταν  η  δημοσιογραφία  έγινε  επάγγελμα,  όταν  οι 
εφημερίδες  πλήρωναν  συστηματικούς  κι  επαγγελματίες  γραφιάδες  (19ος  αιώνας). 
Στην  περίπτωση  της  Κατερίνας  Μπλουμ,  οι  εφημερίδες  και  ιδιαίτερα  η  Εφημερίς 
(Die  Zeitung)  καθοδήγησαν  τα  γεγονότα  επηρεάζοντας  κοινή  γνώμη  και  αρχές.  Η 
Κατερίνα  παρά  τις  δυσκολίες,  κατάφερε  με  εργατικότητα,  κάνοντας  οικονομίες,  να 
αγοράσει  ένα δικό  της διαμέρισμα  κι  ένα αυτοκίνητο. Δεν διασκέδαζε. Δούλευε  για 
να  είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Ένα βράδυ γνώρισε κι  ερωτεύθηκε  τον παράνομο 
Λούντβιχ  Γκαίτεν.  Η  αστυνομία  την  συνέλαβε  κι  όλα  τα  φώτα  (της  δημοσιότητας) 
έπεσαν πάνω της. Η εμμονή των ανακριτικών αρχών να βρουν καταδικαστικά στοιχεία 
για να θεωρήσουν την επιχείρησή τους επιτυχημένη, και επομένως η επιμονή τους 
σε  άσχετες  λεπτομέρειες  και  στοιχεία  που  προκύπτουν  από  το  παρελθόν  και  την 
καθημερινότητα της Κατερίνας Μπλουμ, τροφοδοτούν τους ρεπόρτερ της Εφημερίδος 
που  προβάλλουν  ό,τι  ασήμαντο  ως  σημαντικό  διαστρεβλώνοντας  τα  γεγονότα.  Η 
αστυνομία διέρρεε πληροφορίες, η Εφημερίς τις μετέτρεπε σε ατιμωτικά άρθρα. Οι 
μέθοδοι  που  χρησιμοποίησαν  οι  ρεπόρτερ  ήταν  αντιδεοντολογικοί.  Βασίζονταν  σε 
κληρονομικές συμπεριφορές με βάση το οικογενειακό υπόβαθρο των εμπλεκόμενων, 
σε  αποσπάσματα  φράσεων  που  μέσα  σε  άλλα  συμφραζόμενα  άλλαζαν  σημασία. 
Ανασυνέθεταν από αποσπασματικές πληροφορίες τον βίο και το (παράνομο;) έργο 
της  Κατερίνας  Μπλουμ.  Η  δημοσιογραφία  πούλησε  την  ψυχή  της  για  την  είδηση 
κατασκευάζοντας την. Ανήθικοι δημοσιογράφοι, αλισβερίσι επιφανών εμπλεκόμενων 
με αστυνομία και υπουργείο για να μην κηλιδωθεί το όνομά τους. Η τελευταία πράξη της 
Κατερίνας Μπλουμ (δολοφόνησε τον ρεπόρτερ που τη συκοφάντησε) ήταν εκδικητική 
όμως  έφερε  την  κάθαρση μετά  την ασυδοσία  της Εφημερίδος,  την  καπήλευση  της 
ιδιωτικότητάς της,  της οικογένειας και  του φιλικού της περιβάλλοντος. Είναι η μόνη 
από τους τέσσερις του τίτλου που καταφέρνει να φτάσει στην «πηγή του κακού».

Περί Φωτίσεως, Ζ. Σαραμάγκου (2004)
Στην πρωτεύουσα μιας χώρας τα λευκά ψηφοδέλτια αποτελούν το 83%. Η κυβέρνηση 
αναγνωρίζοντας  τον  άμεσο  κίνδυνο  αυτού  του  αποτελέσματος  για  την  ομαλή 
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λειτουργία  της  δημοκρατίας,  και  υποπτευόμενη  ότι  υπάρχει  κάποια  συνωμοσία 
που  αποπροσανατολίζει  τους  πολίτες,  παραμένει  στην  εξουσία  μέχρι  να  βάλουν 
τα πράγματα σε μια  τάξη. Τη δική  τους  τάξη. Αυτήν που  ξέρουν  να διαχειρίζονται. 
Άλλωστε  το  απρόβλεπτο  και  το  αυθόρμητο  είναι  χαρακτηριστικό  των  ελεύθερων 
ανθρώπων. Φαίνεται πως για κάποιον ανεξήγητο λόγο οι πολίτες είχαν αποφασίσει να 
αλλάξουν τρόπο ζωής. Τότε όμως η στάση της κυβέρνησης σκλήρυνε. Η πρωτεύουσα 
κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιορκίας: στρατιωτικές επιχειρήσεις, έρευνες σε σπίτια, 
οδοφράγματα, προβολείς στους δρόμους, απαγόρευση εισόδου και εξόδου. Όσο η 
κυβέρνηση δεν μπορούσε να βρει  τους υπεύθυνους της εκλογικής αποτυχίας τόσο 
προέβαινε σε αποσταθεροποιητικές  ενέργειες  εναντίον  της πόλης  και  των πολιτών 
της.  Ωστόσο  οι  πολίτες  όλο  και  συσπειρώνονταν  χωρίς  καμιά  καθοδήγηση  αλλά 
μάλλον από κάποιο  έμφυτο αίσθημα αλληλεγγύης. Ο Επόπτης  εμφανίζεται  όταν η 
κυβέρνηση αποφασίζει  να  ερευνήσει μια παλιά υπόθεση που μπορεί  να σχετίζεται 
με την παρούσα. Είναι αποφασισμένος να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Είναι 
σοβαρός, καταστρώνει σχέδια, καθοδηγεί. Όμως όσο οι μέρες περνούν, ο Επόπτης 
παρακολουθώντας  υπόπτους  αποκτά  μια  ρουτίνα  και  αποδυναμώνεται  από  την 
ίδια τη ζωή της πρωτεύουσας η οποία, παρά την πολιορκία, διατηρεί τους ρυθμούς 
της.  Σταδιακά  συνειδητοποιεί  το  μάταιο  της  επιχείρησης  κι  αλλάζει  στρατόπεδο. Η 
πολιορκημένη πόλη  τον  κερδίζει. Όπως οι πολίτες  της πρωτεύουσας  έριξαν  λευκό 
για να δείξουν ότι δεν χρειάζονται δημαγωγούς και πολιτικάντηδες, έτσι κι ο Επόπτης 
έκανε την επανάστασή του ενάντια σε ένα σύστημα που είναι έτοιμο να θυσιάσει και να 
θυματοποιήσει τον πρώτο αθώο για να εξασφαλίσει και εδραιώσει την εξουσία του. Η 
περίπτωσή του δεν είναι περίπτωση αντίστασης προς το σύστημα αλλά άρνησης του 
συστήματος. Η μεταστροφή του αυτή ήρθε μέσα από τη συναναστροφή του με απλούς 
ανθρώπους. Κατανόησε την αξία της ανθρώπινης ζωής, βίωσε την πραγματικότητα 
όχι μέσα από το γραφείο και το σπίτι αλλά μέσα από την επικοινωνία με διαφορετικούς 
ανθρώπους. Για τον Επόπτη ήταν φανερό ποιος τελικά είναι ο δράστης και ποιος το 
θύμα. Μόνο που τα θύματα-πολίτες νικούν κατά κράτος την αποπροσανατολισμένη 
κυβέρνηση. Τελικά ο Επόπτης δολοφονείται. Ήταν όλα προγραμματισμένα, ακόμη κι 
έτσι όμως, είναι αμφίβολο για το ποιος νίκησε πραγματικά.

Επίλογος
Τζόζεφ Κ., Γουίνστον Σμιθ, Κατερίνα Μπλουμ, Επόπτης. Δύο άντρες δολοφονημένοι, 
η μια στη φυλακή κι ο άλλος τρελός. Κανείς τους δεν είχε  Happy end. Εκτός ίσως από 
την Κατερίνα, που εκδικήθηκε και βρήκε έστω και στην 
φυλακή την αγάπη της. Η ελευθερία έχει τίμημα και 
η εξουσία δίψα για «εξουσία», θέλει α-νοήμονες και 
ανδρείκελα να την υπηρετούν, σταθερότητα για να 
μπορεί αυτή να αποσταθεροποιεί, δύναμη να καθορίζει 
τις ζωές των ανθρώπων. Τα τέσσερα αυτά 
βιβλία, και σίγουρα πολλά άλλα ακόμη, 
ξεγυμνώνουν το πρόσωπό της και 
παρουσιάζουν καταστάσεις διαχρονικές. 
Τρέφεται από την αδιαφορία των πολιτών 
αλλά και από τη διάθεσή τους 
να την «υπηρετήσουν».
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werner herzog [baphomet]

Στα πιο γνωστά του έργα, από το “Φιτσκαράλντο” στο “Αγκίρε, η Οργή του Θεού”, 
κι από το “Fata Morgana”, στα πιο πρόσφατα “Grizzly Man”, “Ασπρο Διαμάντι” 
και “The Wild Blue Yonder”, o Herzog στρέφει το φακό του σε ιδιαίτερα 
χαρισματικές φιγούρες και αφηγείται την επίμονη και ενδόμυχα «θεαματική» 
αντιπαράθεση ανάμεσα στις βαθύτερες ανάγκες του Ανθρώπου και στην παθητική, 
αλλά και πεισματική αντίσταση της Μητέρας Φύσης, με φόντο τα συγκλονιστικά 
τοπία και τη συχνά σκληρή αδιαφορία των στοιχείων της φύσης και του ζωικού 
βασιλείου, όταν αυτά βρεθούν ανάμεσα στην κάμερα και στον στόχο της.

Μεγάλωσε, σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό της Βαυαρίας, χωρίς τηλεόραση, 
κινηματογράφο ή τηλέφωνο. Η απουσία ερεθισμάτων όμως, όχι μόνο δεν απέτρεψε 
τον μικρό Βέρνερ Χ. Στίπετιτς, αλλά αντιθέτως ενίσχυσε την επιθυμία του 
να στραφεί στον κινηματογράφο. Ο απρόβλεπτος λοιπόν και ανήσυχος Γερμανός 
κινηματογραφιστής Werner Herzog, περί ου ο λόγος, είναι εκ των σημαντικότερων 
εκφραστών του Νέου Γερμανικού Σινεμά. Καθώς ενσωματώνει στο έργο του 
στοιχεία της γερμανικής ιστορίας και της πολιτιστικής παράδοσης της χώρας 
του. Σε αντίθεση όμως με τους σύγχρονους του, Φασμπίντερ και Βέντερς, εκείνος 
μεγαλούργησε κυρίως εκτός γερμανικών γεωγραφικών συνόρων.

Η ανήσυχη φύση του, τον οδήγησε σε δύσβατα κινηματογραφικά ταξίδια, που 
δοκίμασαν τα όρια όσων συμμετείχαν. Είναι γνωστή εξάλλου η ρήξη του για 
αυτούς ακριβώς τους λόγους, με τον αγαπημένο του πρωταγωνιστή Κλάους Κίνσκι. 
“Γυρίζουμε ασταμάτητα, χωρίς διάλειμμα. Φωνάζω στον Herzog, τον χτυπάω, 
πρέπει να μάχομαι για κάθε σκηνή. Ελπίζω να πάθει πανούκλα!”, θα δηλώσει 
έξαλλος ο Κίνσκι, σ’ ένα από τα θερμά τους επεισόδια, σε μια σχέση που βάδιζε 
μονίμως σε τεντωμένο σχοινί.

Το 1961, κι ενώ ήταν ακόμη μαθητής, ο Herzog εργάστηκε σε χαλυβουργείο, 
για να συγκεντρώσει το ποσό που θα χρηματοδοτούσε την πρώτη του ταινία, το 
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ “Herakles” το 1962. Το οποίο αποτελείται από ένα 
μοντάζ φαινομενικά ασύμβατων μεταξύ τους εικόνων, όπως αυθεντικές λήψεις 
από την προετοιμασία bodybuilder, αρχειακό υλικό από ένα τρομακτικό ατύχημα 
στην διάρκεια ενός αγώνα αυτοκινήτων ταχύτητας, αλλά και εικόνες μιας 
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Γεννημένος στο Μόναχο της Γερμανίας το 1942, ο 
Werner Herzog έκανε την πρώτη του ταινία όταν 
ήταν μόλις είκοσι ετών. Από την πρώτη στιγμή, 
τράβηξε την προσοχή, χάρις στην ανορθόδοξη και 
ριζοσπαστική στάση του, η οποία τον έσπρωχνε στην 
αναζήτηση του ορισμού και συγχρόνως των ορίων 
του οράματος. Οι ταινίες του, 53 σε διάστημα 45 
ετών, είναι ένα μείγμα εφεύρεσης και αλήθειας, 
δείγματα ενός κινηματογραφικού ύφους που 
ξεπερνά τον υπερβολικά εύκολο διαχωρισμό μεταξύ 
ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, για να ερευνήσει την 
περιοχή ανάμεσα στον ρεαλισμό και την φαντασία. 
Θα βρεθεί έτσι, στο δάσος του Αμαζονίου, στην 
έρημο της Σαχάρας, αλλά και στις κορυφές των 
Ιμαλαΐων, για να κινηματογραφήσει περιοχές και 
κόσμους, που δεν έχει δει κανείς πριν.
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κατεστραμμένης από σεισμό πόλης.

Οι πρώτες περιπλανήσεις του Werner Herzog τον έφεραν το 1968 στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα στην Κω, όπου γύρισε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία 
με τίτλο “Signs of life – Σημάδια της ζωής”. Εδώ ουσιαστικά, παρακολουθούμε 
τον Γερμανό αλεξιπτωτιστή Στρότσεκ, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του, 
στέλνεται ν’ αναρρώσει σ’ ένα απομονωμένο ελληνικό νησί. Μένει σ’ ένα 
οχυρό, που χρησιμοποιείται και ως αποθήκη πυρομαχικών, μαζί με τη σύζυγό 
του Νόρα και δύο συναδέλφους του: τους στρατιώτες Μάινχαρντ, χαρακτήρα 
άξεστο και βίαιο, και τον Μπέκερ, σιωπηλό και εσωστρεφή, γοητευμένο από τον 
αρχαιολογικό πολιτισμό. Το φιλμ, απέσπασε την Αργυρή Αρκτο στην κατηγορία 
πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και ο Herzog, σε ηλικία 26 ετών, συστήθηκε έτσι 
στο παγκόσμιο κοινό.

1972 και η ταινία “Aguirre, the Wrath of God – Αγκίρε, η Οργή του Θεού”, 
σηματοδοτεί την αρχή της σχέσης του Herzog με τον Κλάους Κίνσκι. Φημολογείται 
μάλιστα, ότι όταν ο Κίνσκι απείλησε να παραιτηθεί, ο Herzog τον σημάδεψε με 
όπλο, αναγκάζοντας τον να ολοκληρώσει τα γυρίσματα! Στην αυτοβιογραφία του 
ο Κίνσκι, που φέρει τον τίτλο “Χρειάζομαι Αγάπη”, αρνείται το περιστατικό, 
λέγοντας ότι το όπλο το κρατούσε ο ίδιος.

Στην ταινία, παρακολουθούμε αρχικά τον Γκονσάλο Πιζάρο, να ξεκινά μια αποστολή 
ανακάλυψης στις αρχές του 1560, της περιοχής πέρα από τις Ανδεις, με το όνομα 
Ελδοράδο, που φημολογείται ότι είναι γεμάτη από χρυσό. Αναγκασμένος όμως 
να σταματήσει την πορεία του, ο Πιζάρο αποφασίζει να στείλει μια αποστολή 
εξερεύνησης κατά μήκος του ποταμού, με αρχηγό τον Δον Πέδρο ντε Ούρσουα και 
υπαρχηγό τον Λόπε ντε Αγκίρε. Η βιαιότητα του ποταμού, δυσκολεύει αφάνταστα 
την κατάβαση με τις σχεδίες και όταν ο Δον Πέδρο αποφασίζει να επιστρέψει 
στην βάση, ο Αγκίρε παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και χρίζεται αρχηγός 
της αποστολής. ‘Ομως λόγω της πείνας, των συνεχών επιθέσεων των ιθαγενών 
και των ανυπέρβλητων εμποδίων του ποταμού, το Φεβρουάριο του 1561 ο Αγκίρε, 
επονομαζόμενος και «Οργή του θεού», πεθαίνει μαζί με το άπιαστο όνειρό του.

Το 1978 γυρίζει τον “Nosferatu” με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο του Γερμανό 
ηθοποιό, ο οποίος θα τον ακολουθήσει και στο “Woyzeck” το 1979. Το θέμα της 
ταινίας μας μεταφέρει σε μια γερμανική κωμόπολη, στα μέσα του 1800, εκεί όπου 
ζει ο στρατιώτης Woyzeck. Ανθρωπος καλοσυνάτος μα αφελής, προικισμένος με 
μια βαθιά ευαισθησία και αφοσιωμένος στη Μαρί, με την οποία έχει αποκτήσει 
κι ένα γιο. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικογενειακές υποχρεώσεις, 
κάνει περιστασιακά τον κουρέα για τους συναδέλφους του και διαθέτει τον εαυτό 
του ως πειραματόζωο στις περίεργες έρευνες ενός γιατρού. Οι συνάδελφοί του 
όμως, τον κοροϊδεύουν και τον αντιμετωπίζουν υποτιμητικά.

Η συνεργασία Herzog με Κίνσκι, συνεχίζεται και στο θρυλικό “Fitzcarraldo” του 
1982. Εκεί όπου, για να υλοποιήσει το παράτολμο σχέδιο του παρανοϊκού ήρωα, 
ενός Ιρλανδού τυχοδιώκτη που ονειρεύεται να φτιάξει μια όπερα στη ζούγκλα του 
Αμαζονίου, ο Herzog έσυρε ένα ολόκληρο πλοίο από τη μια πλαγιά ενός βουνού, 
στην άλλη. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οι σχέσεις σκηνοθέτη, ηθοποιού, 
έφτασαν γι’ ακόμη μια φορά στα άκρα, με τον Κίνσκι να βρίσκεται στα πρόθυρα 
της νευρικής κατάρρευσης. Μάλιστα, είναι κοινό μυστικό το γεγονός ότι, οι 
Ινδιάνοι που συμμετέχουν στην ταινία είχαν προσφερθεί να δολοφονήσουν τον 
“δύσκολο” ηθοποιό για χάρη του σκηνοθέτη.
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“Μερικές φορές ευχόμουν να το είχαν”, θα αστειευτεί χρόνια αργότερα ο 
δημιουργός, ενώ με τον Κίνσκι θα ξανασυναντηθεί το 1987 στο “Cobra Verde”. 
Ταινία, η οποία μας μεταφέρει στη Βραζιλία εκεί όπου ο Φρανσίσκο Μανοέλ ντα 
Σίλβα, δολοφονεί το αφεντικό του ορυχείου όπου εργάζεται. Περιπλανώμενος, 
στη συνέχεια ως ληστής, με το προσωνύμιο Cobra Verde, σκορπίζει γύρω του 
τον φόβο. Μια μέρα, πιάνει κάποιον σκλάβο που το ‘σκασε και ο ιδιοκτήτης 
του, Δον Οκτάβιο Κουτίνιο, τον προσλαμβάνει ως επιστάτη στην απέραντη φυτεία 
του. Οταν όμως, αφήνει έγκυες και τις τρεις κόρες του αφεντικού, εκείνος 
για εκδίκηση τον στέλνει στην Αφρική με την πρόφαση να εμπορευθεί σκλάβους.

Στη δεκαετία του ’50, ο έφηβος τότε Werner Herzog, συγκατοικούσε με τον 
Κλάους Κίνσκι, έναν εγωπαθή και με μανιακές κρίσεις φιλόδοξο καλλιτέχνη. 
Στην διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης, ο Κίνκσι, σε κατάσταση τυφλής οργής, 
κατέστρεψε κυριολεκτικά το διαμέρισμα όπου διέμενε και κάπου εκεί, ξεκινά 
μια συνεργασία και μια μεγάλη, όσο και προβληματική, φιλία. Αυτό είναι το 
θέμα του ντοκιμαντέρ “My best friend”, που το 1999, οχτώ χρόνια μετά το 
θάνατο του Κλάους Κίνσκι, ο Herzog θα γυρίσει, αποτίοντας έναν ανορθόδοξο 
φόρο τιμής στον ηθοποιό και φίλο του.

Παρακολουθώντας τις ταινίες του Werner Herzog, αισθάνεται κανείς κάπως 
παράξενα. Οταν πρόκειται για μυθοπλαστική ταινία, έχει την αίσθηση ότι 
κυριαρχεί η αληθοφάνεια και όταν είναι ντοκιμαντέρ, διακρίνεται μια υψηλή 
δόση στυλιζαρίσματος. Ο ίδιος μάλιστα, σε συνεντεύξεις του, ομολογεί πως 
δυσκολεύεται να εντάξει το πάθος του για σινεμά, μέσα στις εγνωσμένες νόρμες 
και φόρμες, που αυτό καθορίζει. Αδιαμφισβήτητη πάντως, είναι η αγάπη του για 
τη φύση, η οποία φαίνεται να συμμετέχει συχνά πυκνά στις ταινίες του και 
μάλιστα, σαν ισότιμο μέλος των δρώντων προσώπων.

Ο Herzog, δεν αγαπά απλά τη φύση, συνδιαλέγεται διαμέσου των ταινιών του 
μαζί της και υπογραμμίζει την ευθύνη του ανθρώπου για την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση του πλανήτη. “Η κλιματολογική καταστροφή δεν οφείλεται στη 
βιομηχανία και στα εργοστάσια ατομικής ενέργειας, αλλά σε όλους μας”, θα πει 
ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Είτε η θεματολογία των ταινιών του έχει το στοιχείο 
του αλλόκοτου, του παράξενου, του πρωτότυπου, είτε η οπτική με την οποία 
προσεγγίζει τα θέματά του διαφοροποιείται από τις συνήθεις οπτικές, τα 
κεντρικά πρόσωπα των φιλμ του είναι εγωκεντρικές φυσιογνωμίες, συχνά μάλιστα 
με ακραία συμπεριφορά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η “Αυγή της Απόδρασης – Rescue Dawn” του 
2006, που σε μια πρώτη ανάγνωση θα λέγαμε ότι ασχολείται με τον πόλεμο του 
Βιετνάμ, όπου ένας αιχμάλωτος πολέμου διαφεύγει στη ζούγκλα, στην ουσία όμως 
η ταινία μετρά τα ανθρώπινα όρια. Το φιλμ, αφηγείται την περιπέτεια του Di-
eter Dengler (τον οποίο εδώ ενσαρκώνει μοναδικά, ο Christian Bale) και που 
παλιότερα ο Herzog είχε παρουσιάσει στο ντοκιμαντέρ “Ο μικρός Ντίτερ θέλει 
να πετάξει – Little Dieter Needs to Fly” το 1997. Ο Dieter, πιλότος της 
αμερικανικής αεροπορίας, στέλνεται σε αποστολή στο Βιετνάμ λίγο πριν αρχίσει 
ο πόλεμος. Οταν καταρρίπτεται το αεροπλάνο του, συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και 
φυλακίζεται μαζί με άλλους Αμερικανούς. Καταφέρνει να δραπετεύσει από το 
στρατόπεδο όπου κρατείται, αλλά για να επιβιώσει θα πρέπει να αντιμετωπίσει, 
εκτός από το ανελέητο κυνηγητό των εχθρών του και την επικίνδυνη ζούγκλα.

Παρότι τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στις Η.Π.Α., ο ίδιος δηλώνει 
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Γερμανός με επιρροές από τη Βαυαρία. Παράλληλα, διαχωρίζει τη θέση του στον 
κόσμο του σινεμά σε σχέση με τους συμπατριώτες του, αλλά και με το Holly-
wood γενικότερα, που αναπαριστά τον κόσμο σαν ένα είδος συλλογικού ονείρου. 
Σ’ ένα σύντομο “μανιφέστο” του, που δημοσιεύθηκε στην Αμερική, προβάλλει 
ως στόχο του σινεμά, την επιδίωξη μιας ποιητικής κι εκστατικής αλήθειας. 
Υποστηρίζει το σινεμά, εκείνο που θέτει ερωτήματα, προσπαθώντας ωστόσο να 
δώσει απαντήσεις δια της βαθιάς διερεύνησης του εαυτού μας, κι όχι με την 
εύκολη χρήση των κατευθυντήριων εντολών.

Είναι αλήθεια πως διακρίνει κανείς τον γερμανικό προβληματισμό του 
εξπρεσιονισμού (γι’ αυτό και το remake της κλασσικής ταινίας του Μουρνάου, 
“Nosferatu”), αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση μέσα από το αλλόκοτο και 
παράξενο, χαρακτηριστικό παράδειγμα του οποίου αποτελεί η ταινία “Jeder für 
sich und Gott gegen alle – Το αίνιγμα του Κάσπαρ Χάουζερ”, το 1974.

O Kaspar Hauser ζει αλυσοδεμένος σ’ ένα είδος στάβλου – φυλακής, χωρίς να 
μπορεί να δει ούτε να μιλήσει με κανέναν, αποκομμένος από τον έξω κόσμο. 
Περνά τον καιρό του στο σκοτάδι, κοιμάται, τρώει και ζει λίγο – πολύ όπως 
τα ζώα. Μια μέρα, ένας άγνωστος τον σέρνει έξω, προσπαθεί να του μάθει 
στα γρήγορα πώς να μιλά, να περπατά και να στέκεται όρθιος, για να τον 
εγκαταλείψει τελικά στην πλατεία μιας πόλης. Στο χέρι του, φέρει μια επιστολή 
προς τις αρχές του τόπου που τους λέει να τον φροντίσουν. Μετά από μια πρώτη 
περίοδο σύγχυσης των κατοίκων που δεν ξέρουν τι να τον κάνουν, τον παίρνει 
υπό την προστασία του ο δόκτωρ Ντάουμερ. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά κάποιος 
μυστηριώδης άνδρας, προσπαθεί να τον δολοφονήσει…

Σχετικά με την αλήθεια και την πραγματικότητα, ο Herzog επισημαίνει πως “η 
πραγματικότητα δημιουργεί νόρμες, ενώ η αλήθεια φωτίζει”. Γι’ αυτό το λόγο, 
δεν περιορίζεται στην απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά στην επιπρόσθετη 
διερεύνησή της. Επανερχόμενοι στους χαρακτήρες που προβάλει, διακρίνουμε 
εκτός από την εκκεντρικότητά τους, ένα ρομαντισμό και μια εγωμανία. Απόρροια 
αυτών των ιδιοτήτων τους, είναι το γεγονός ότι κινούνται κυριολεκτικά, στα 
όρια ανάμεσα σε τρέλα και λογική, ανάμεσα σε πίστη και ορθολογισμό. Παίζει 
έτσι με τις ανθρώπινες αντοχές, δοκιμάζοντας τες με κάθε ευκαιρία σε σκληρές 
συνθήκες, τόσο για τους ηθοποιούς του, όσο και για το σύνολο των συνεργατών 
του, στα γυρίσματα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει: “αγαπώ ό,τι έχει σχέση με το 
σινεμά: γράψιμο, μοντάζ, ηθοποιία, παραγωγή και σκηνοθεσία”.

Το 2009, κατάφερε να συμμετάσχει στο φεστιβάλ της Βενετίας με δύο ταινίες, 
τη “Διαφθορά στη Νέα Ορλεάνη – Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans” και 
το “Γιε μου, γιε μου, τι έχεις κάνει; - My son, my son, what have ye done?”. 
Ταινίες που προβλήθηκαν και στο πλαίσιο του 
50ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Ενα Φεστιβάλ, που απέδωσε φόρο τιμής 
σ’ έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
του Neue Kino, του γερμανικού δηλαδή 
“νέου κινηματογράφου” της δεκαετίας του 
’70. Προβάλλοντας 53 ταινίες του, 
μεσαίου και μεγάλου μήκους, τεκμηρίωσης 
και μυθοπλασίας, αν και στην περίπτωση 
του Herzog, τα όρια μεταξύ των δύο 
ειδών είναι λίγο δυσδιάκριτα...                                           
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lost highway [kioy]

Finish it…
Ο David Lynch και η Χαμένη Λεωφόρος της μνήμης.

Θα ήταν μάλλον άσκοπο και άλογο να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το σινεμά του 
Lynch μέσα σ’ ένα μόνο κείμενο. Μια σύνοψη, θα μπορούσε κάλλιστα να εκτείνεται στην 
κλισέ πλέον σημειολογία: Ένα άναρχο σινεμά, πάνω στο ασύνειδο χάος που συνθέτει 
την ανθρωποψυχογραφία. Σινεμά του ονείρου, απαλλαγμένο από κάθε επιδίωξη 
ερμηνείας. Το χάος μέσα απ’ το κρυπτογραφημένο χάος του ασυνείδητου, υλοποιημένο 
απ’ την πιο κατάλληλη γλώσσα: τον κινηματογράφο της ανεξάντλητης εικόνας και 
του αμετάφραστου ήχου. Και ίσως με αυτόν τον ορισμό να ήταν σα να τα ‘χες πει όλα. 
Μαλακίες, τίποτα δε θα ‘χες πει.

Πρόθεση του παρόντος κειμένου, είναι με αφορμή το Lost Highway (Χαμένη Λεωφόρος), 
να σταθούμε απέναντι απ’ τους ανεξακρίβωτους μηχανισμούς της ανθρώπινης μνήμης. 
Συνειδητής και ασύνειδης. Με μεγαλύτερη αδυναμία στη δεύτερη.

Δύο λόγια για την υπόθεση: Όταν ο Fred Madison (τον υποδύεται αριστουργηματικά 
ο Bill Pullman) κρίνεται ένοχος για έναν φόνο, βιώνει έναν ανυπέρβλητο εσωτερικό 
εφιάλτη. Σταδιακά, κι άθελα του, στο δρόμο προς την επιείκεια, ανασυγκροτεί τα 
κομμάτια του παρελθόντος σχηματίζοντας μια άλλη οντολογική ταυτότητα. Όι δύο ζωές, 
η υπαρκτή και η μεταμφιεσμένη, καθώς ξετυλίγονται, τέμνονται κι ενσωματώνονται 
πλαστικά μεταξύ τους. Η μία το σουρεαλιστικό είδωλο της άλλης.

«Δε μου αρέσουν οι κάμερες. Θέλω τα πράγματα να είναι όπως τα θυμάμαι. Όχι 
απαραίτητα όπως έγιναν», λέει σε μια από τις αρχικές σκηνές ο Bill Pullman. Και 
ταυτόχρονα είναι σα να μας ενημερώνει πως ό,τι θα παρακολουθήσουμε δεν είναι 
παρά μια αλλόκοτη πατρίδα φαντασιώσεων και ονείρων που λαμβάνουν χώρο στην 
ακατοίκητη μνήμη του. Ό,τι υπάρχει μέσα σε μια φωτογραφία ή σ’ ένα βίντεο υπάρχει 
αντικειμενικά, σα ντοκουμέντο. Αποτελεί στοιχείο αδιάσειστο, και συνεπώς χειρόφρενο 
στην κάθε μεταπλαστική διάθεση της όποιας μνήμης. Ένας τείχος στην ελευθερία 
του βλέμματος. Και είναι τόσο ειρωνικό. Ό David Lynch χρησιμοποιεί μια κάμερα, 
κινηματογραφεί δηλαδή πλάνα και σκηνές όπως συνέβησαν, όχι για να υποκύψει στην 
απόλυτη χροιά τους, αλλά για να οπτικοποιήσει, μέσω του κινηματογράφου, αυτή την 
αλλόκοτη πατρίδα της ασύνειδης και άναρχης μνήμης. 

«Ζω πάντα στο παρόν. Το μέλλον δε το γνωρίζω. Το παρελθόν δε το ‘χω πια.», λέει ο 
Pessoa, δικαιώνοντας και καταλύοντας ταυτοχρόνως την γραμμική αίσθηση του 
χρόνου. Όμως η μνήμη έρχεται να τον συκοφαντήσει. Η μνήμη είναι ένας αναστάσιμος 
μηχανισμός. Στο περίπου. Έπαναφέρει στη ζωή -στο παρόν- στιγμές από κάποιο κοντινό 
ή μακρινό παρελθόν. Πάντα περίπου, γιατί η επαναφορά δεν είναι καρτ ποσταλική 
ούτε ακτινογραφική. Πρόκειται για μια μεταμφιεσμένη φωτογραφία, αφηρημένη, 
καθώς σ' αυτή έχει προστεθεί το συναισθηματικό/ιδιοσυγκρασιακό υπόβαθρο του 
εκάστοτε "φωτογράφου". Ένας περίπου παρελθοντικός χρονοτόπος ανασταίνεται, δια 
της μνήμης, σ' ένα παροντικό χωροχρονικό τοπίο που συντίθεται απ' το σπέρμα της 
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ανάμνησης και την ανάμειξη με τη νοσταλγία, τις ενοχές, τις φοβίες, τις προκαταλήψεις 
και τις προσδοκίες του μέλλοντος. Κάπως έτσι, η μνήμη μπλέκει το νεκρό (αφού δεν 
υπάρχει πια) παρελθόν με το άφταστο μέλλον, σχηματίζοντας ένα παράταιρο κολάζ 
στον καμβά του παρόντος.

Όι συνειδητοί μηχανισμοί της μνήμης, μας παρέχουν μια εικόνα για τον τρόπο που 
ταξινομούμε τις εμπειρίες μας, για το πως αντιλαμβανόμαστε τα κομμάτια του 
παρελθόντος, το πως αποφθεγματίζουμε τα βιώματα στο απόθεμα του εαυτού 
μας. Στην εικόνα αυτή οφείλουμε τη μορφή και το σταθερό σχήμα που αποδίδουμε 
στην προσωπικότητά μας. Έίναι όμως το σχήμα αληθινό; Η μήπως πρόκειται για 
ψευδαίσθηση; Η συνειδητή μνήμη έρχεται έτη φωτός μεταγενέστερα από τους 
αναντίληπτους ασύνειδους μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρο στο εσωτερικό μας. Η 
συνειδητή μνήμη μοιάζει σαν ένα φιλμ, σαν ένα τραίνο, όπου τα γεγονότα προβάλλουν 
ως μια γραμμική ακολουθία από καρέ ή βαγόνια. Όμως μια βίαιη μεταβολή σ’ αυτή την 
στατική ταξινόμηση του χρόνου, προκαλεί αλλεπάλληλες μεταλλαγές. 

Μια στάση στον Schopenhauer θα ήταν απαραίτητη: «Πιστεύουμε ότι νοσταλγούμε ένα 
μακρινό τόπο, ενώ στην πραγματικότητα νοσταλγούμε μόνον τον χρόνο που ζήσαμε εκεί, 
τότε που ήμασταν πιο νέοι και πιο φρέσκοι. Έτσι λοιπόν μας ξεγελάει ο χρόνος: φορώντας 
τη μάσκα του χώρου». Και κάνοντας μια παράφραση, έτσι μας ξεγελάει ο χρόνος: 
φορώντας την αισθησιακή μάσκα της μνήμης. Γιατί ο εντυπωμένος στις αισθήσεις 
χρόνος, περιπλέκεται με φαντασιακές αφηγήσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για 
την συνεπή και συνεκτική εικόνα της έννοιας εαυτός. Η μνήμη, όμως, δεν είναι ούτε 
αμετάβλητη, ούτε απόλυτη. Δεν πρόκειται για ένα στατικό απόθεμα χρόνου. Η μνήμη 
είναι άχρονη. Αφού δεν κατοικεί ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν. Και ακόμα πιο 
πολύ, η ασύνειδη μνήμη είναι μεταβλητή και ρευστή. Έύπλαστη.

Τα δομικά ασύνειδα στοιχεία της, οι φαντασιακές αφηγήσεις, τα όνειρα τείνουν να 
αλλάζουν, να μεταμορφώνονται ανά τον χρόνο. Να αλλάζουν κατ' αντιστοιχία με τις 
αλλαγές που συμβαίνουν στο ρευστό και μεταβλητό περιβάλλον μιας οντότητας, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί η ταυτοτική συνέπεια και συνοχή 
του εαυτού. Θεωρητικά, κάτω από το πρίσμα μιας 
ψυχολογικής ανάλυσης, σε ακραίες καταστάσεις, 
μια ατομικότητα, ένας άνθρωπος, δύναται να αναπλάσει, 
μέσω της μνήμης, ολοκληρωτικά το παρελθόν, ούτως 
ώστε να μεταμορφωθεί και να επιτύχει μια νέα ισορροπία 
στις ακραίες αλλαγές της ζωής του. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
και στον ετοιμόρροπο  Bill Pullman όταν βρίσκεται στη 
φυλακή. Για να ισορροπήσει πρέπει να μεταμορφωθεί, να 
αναγεννηθεί. Το Lost Highway δεν είναι παρά μια αστραπιαία 
κούρσα σε αυτούς τους ασύνειδους μηχανισμούς της μνήμης 
του Pullman, που αναπλάθουν το παρελθόν ούτως ώστε o ήρωας 
να αναγεννηθεί ως μια νέα ύπαρξη, να επιτύχει μια νέα ισορροπία, 
απελευθερωμένη απ' το βάρος των γεγονότων του 
προηγούμενου εαυτού.

Ίσως ο Sebald να είχε δίκιο, αυτό που απομένει το καταστρέφει η μνήμη…
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metro 2033 [seitanakos (aka πτωχός γιώργος)]
παρουσίαση βιβλίου: Metro 2033 Από τον Dmitry Glukhovsky

    
Ο Αϊνστάιν είπε κάποτε ότι ο 4ος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει με πέτρες και ρόπαλα, 
εννοώντας  ότι  ο  3ος  θα  είναι  πυρηνικός.  Αλήθεια  ποιος  έχει  σκεφτεί  τη  ζωή  (αν 
υπάρχει) μετά από έναν τέτοιο πυρηνικό πόλεμο...
Έτος 2033 και τοποθεσία στο καλύτερο και μεγαλύτερο πυρηνικό καταφύγιο που έχει 
φτιάξει  ο  άνθρωπος,  το Metro  της Μόσχας. Οι  άνθρωποι,  που  είναι  μόνο  μερικές 
χιλιάδες  ψυχές,  ζούνε  στα  έγκατα  της  γης  φοβούμενοι  την  επιφάνεια.  Πλέον  εκεί 
πάνω δε ζούνε άνθρωποι αλλά κάποια άλλα όντα συνηθισμένα στη ραδιενέργεια. Οι 
άνθρωποι πλέον δεν έχουν τίποτε από την αίγλη που είχαν κάποτε, τώρα ζούνε μόνο 
από το ένστικτο  της επιβίωσης, προσπαθώντας να διατηρήσουν αυτό που κάποτε 
τους έκανε διαφορετικούς από τα ζώα, δηλαδή την ανθρωπιά, τον πολιτισμό και τη 
γνώση που μάζευαν τόσους αιώνες.
Στο σταθμό ΒΕ-ΝΤΕ-ΕΝ-ΧΑ ζει ο ήρωας της ιστορίας μας, με το όνομα Αρτιόμ. Δεν 
έχει ζήσει ποτέ στην επιφάνεια της γης αλλά έχει ακούσει ιστορίες για εκείνο το χρόνο 
όπου οι άνθρωποι ήταν κυρίαρχοι της γης. Τώρα πρέπει να πολεμάει μαζί με τους 
συντρόφους  του για  τη  ζωή  του καθημερινά απέναντι σε  ζώα που θέλουν να  τους 
καταστρέψουν. Αναγκάζεται να φύγει από τον σταθμό του, για πρώτη φορά στη ζωή 
του, σε αναζήτηση βοήθειας. Πλέον στο σταθμό οι επιθέσεις των μεταλλαγμένων είναι 
πολλές,  καταστροφικές  και  επικίνδυνες,  όχι  μόνο  για  το  σταθμό  τους  αλλά  και  για 
ολόκληρο το Metro.
Ταξιδεύοντας ακούει ιστορίες για τη ζωή εκεί πάνω, πως οδηγήθηκαν εδώ κάτω και 
προσπαθεί να βρει το νόημα της ζωής, αν υπάρχει κάτι τέτοιο (είναι ζωή αυτή που 
ζουν,  αναρωτιέται,  αξίζει  να  ζουν  έτσι  ή  να  αφεθούν  στη  μοίρα  τους  και  σε  τελική 
ανάλυση  στον  αφανισμό  της  ανθρωπότητας  αφού  πλέον  δεν  είναι  η  κορυφή  της 
τροφικής αλυσίδας). Όταν τελικά βρίσκει τις απαντήσεις που ψάχνει, εκπληρώνοντας 
την αποστολή του, είναι πολύ αργά και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι...
Το βιβλίο Metro 2033, του Dmitry Glukhovsky, είναι με μία λέξη καταπληκτικό, με τέλος 
που ξαφνιάζει. Ένας ύμνος για τη ζωή που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να 
προχωρά μπροστά, με ή χωρίς εμάς... Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε εμάς, τους 
σύγχρονους και πολιτισμένους ανθρώπους.
Ένα βιβλίο που έχει αποσπάσει το βραβείο της Ευρωπαϊκής κοινότητας επιστημονικής 
φαντασίας και έχει γίνει παγκόσμιο Best Seller.
Συνοψίζοντας  και  με  λίγες  λέξεις:  πολύ  καλή  πλοκή  και  σενάριο.  Έντονη  δράση 
και  προβληματισμό.  Ένα  ονειρεμένο  βιβλίο  για  τους  λάτρεις  της  επιστημονικής 
φαντασίας...
                 Καλή ανάγνωση

Τίτλος: Metro 2033
Συγγραφέας: Dmitry Glukhovsky
Εκδόσεις: Καστανιώτη
Κυκλοφορία: Στην Ελλάδα πριν 2-3 μήνες, στον υπόλοιπο κόσμο το 2002 
(Πότε να υποθέσω ότι θα μεταφραστεί η συνέχειά του, Metro 2034;)
Ιστότοπος: www.metro2033.gr
                    http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_2033_%28book%29
                    http://www.metro2033game.com/en 
                    (Ναι έγινε και παιχνίδι για Η/Υ)
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όνειρο	σε	όνειρο	[πετρούλα]

Άπειρες	φορές	σκέφτομαι	ότι	 θα	ήθελα	να	 είμαι	 μια	 εξωφρενικά	παράλογη	
ιδέα	στο	μυαλό	ενός	ανθρώπου,	ότι	αυτό	που	ζω	είναι	ένα	υποθετικό	σενάριό	
του	 και	 ότι	 κάποια	 στιγμή	 επιτέλους	 θα	 ξυπνήσει	 ή	 θα	 βρει	 κάτι	 άλλο,	 πιο	
ενδιαφέρον,	να	σκεφτεί.
Έχω	πολλές	ενδείξεις	ότι	αυτό	που	ζω	είναι	κατασκευασμένο.	Κατ’	αρχήν,	δεν	
έχω	καμία	δύναμη	λόγου,	ό,τι	και	να	πω	δεν	αλλάζει	τίποτα.	Δεν	έχω	εξουσία	
πάνω	στο	σώμα	μου,	είναι	υποθηκευμένο.	
Άρχισα	να	το	συνειδητοποιώ	κάποια	στιγμή	πριν	από	
χρόνια	μέσα	από	ρωγμές	του	ονείρου	του,	μέσα	από	
ασυνέχειες	που	έπαιρνε	το	μάτι	μου	από	δω	και	από	
κει.	Στένσιλ	θολά,	αφίσες	σε	κολώνες	και	κυρίως	
βιβλία.	Έπιασα	να	φτιάχνω	κι	εγώ	τον	μικρόκοσμό	
μου,	ένα	όνειρο	μέσα	σε	όνειρο.	Αλλά	κι	εκεί	σκόνταψα,	
γιατί	καλό	είναι	να	κάνεις	όνειρα	αλλά	φαίνεται	ότι	τα	
όνειρά	σου	δεν	υπερισχύουν	του	πλάνου	που	έχει	βάλει	
κάποιος	άλλος	πάνω	από	σένα.
Κι	έτσι	τώρα	έχω	βάλει	μπρος	ένα	μεγαλειώδες	σχέδιο:	
αφού	τίποτα	δε	μου	ανήκει	και	τίποτα	δεν	ανήκει	σε	κανέναν,	
θα	τα	σαρώσω	όλα.	Όχι	από	πλήξη,	όχι	από	ανοία.	Απλά	για	
να	δω	αν	όντως	μπορώ	να	κάνω	την	ανατροπή	σε	αυτό	το	
κακοστημένο,	σικέ	παιχνίδι	ή	αν	κυνηγάω	Χίμαιρες.

backround	music:	CocoRosie	–	Lemonade

...στα ασφυκτικά μονοπάτια 
προβάρουμε τον άναρχο χορό μας

 τις μάσκες της ομοιομορφίας 
καταστρέφουν οι μεταμορφώσεις μας,

τη σιωπή της ενοχής διακόπτουν 
οι μελωδικοί ολολυγμοί μας,

στο περιθώριο μιας άδειας 
σελίδας αναδύονται με ορμή,
νηφάλια, οργισμένα κι αέναα:

οι χίμαιρές μας...

20o τεύχος χίμαιρες [2004-2011]
φανέρωσέ μας την χίμαιρα που κρύβεις...
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τι είναι; [princess]

-και τι είναι η χίμαιρα παππού;
-Δεν ξέρω αγάπη μου, δεν κατάφερα ποτέ να πλησιάσω καμιά τους...

-Κι υπάρχουνε παππού οι χίμαιρες;
-Υπάρχουνε αγάπη μου, αλλιώς δε θάτανε τόσοι πολλοί που τις κυνηγάνε...

-Και ποτέ δεν έπιασες καμία;
-Όχι, ποτέ...

-Και λυπάσαι γι’ αυτό ε;
-Όχι αγάπη μου, δε λυπάμαι... Νομίζω πως μάλλον χαίρομαι.

-Γιατί παππού;
-Γιατί πέρασα τη ζωή μου κυνηγώντας τες... κι είχα ένα σκοπό ξέρεις, κι ας μη τον έφτασα ποτέ. Γιατί σημασία δεν 

έχει να κερδίσεις το σκοπό σου, σημασία έχει να ‘χεις σκοπό...
-Εγώ παππού θα κυνηγήσω μονάχα όσα μπορώ να πιάσω.

-Σου εύχομαι να πιάσεις ό,τι κι αν ονειρευτείς... και να μην απογοητευτείς όταν τελικά το κατακτήσεις...
 

χίμαιρες! [εύη]

Έπρεπε να το διαβάσω από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ξανά και ξανά για να συνειδητοποιήσω 
ότι η Χίμαιρα ήταν ένα ΤΕΡΑΣ!

Η έννοια της πρότασης «κυνηγώντας Χίμαιρες» δε μου διέφευγε, την έμαθα από τα μικρά μου 
χρόνια. Αλλά στο παιδικό μυαλό μου και αργότερα στο ενήλικο, κάθε φορά έπαιρνε την εικόνα της 
πιο μεγάλης τρελής και φλέγουσας επιθυμίας μου ή θα ήταν ένα ονειρικό πλάσμα, κάτι σα νεράιδα 
-αλλά όχι ακριβώς-, κάτι σε άγγελο -αλλά όχι ακριβώς- ή θα ήταν ένα αόρατο ον.

Θα κυνηγούσα, λοιπόν αυτό το πλάσμα, το οποίο για κάποιο λόγο πάντα είχε την ικανότητα να πετάει 
όταν το οπτικοποιούσα, ανάλαφρα, αέρινα και θα διέφευγε εύκολα από τις παγίδες μου, αλλά όταν θα 
το έπιανα θα ικανοποιούσε την πιο τρελή επιθυμία μου.

Να σας συστήσω τις Χίμαιρές μου, λοιπόν:

Η πιο μεγάλη μου Χίμαιρα, και η πιο ανέφικτη και αδύνατη από όλες; Τη θυμάμαι πολύ καλά. Αιώνια 
Ζωή, όχι για μένα. Ποτέ δε φοβήθηκα τον θάνατο για τον εαυτό μου. Αιώνια Ζωή για το άτομο που έχω 
αγαπήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο! Να νικήσω την αρρώστια, ακόμα και με προσωπικό 
κόστος.

Η πιο εγωιστική μου Χίμαιρα; Η ευτυχία. Η απόλυτη όμως ευτυχία. Αυτή που είναι σαν ουρανός 
γαλανός χωρίς ούτε καν ένα συννεφάκι στον ορίζοντα. Έστω και για μια μέρα. Μια μέρα που απλώς 
ΟΛΑ θα είναι ΤΕΛΕΙΑ.

Η πιο εφικτή μου Χίμαιρα; (οξύμωρο σχήμα, το γνωρίζω) Να μπορέσω, έστω και μια φορά στη 
ζωή μου, να συγχωρέσω κάποιον. Ολοκληρωτικά όμως! Χωρίς να ξανασκεφτώ την αιτία που έκανε 
απαραίτητη τη συγχώρεσή μου. Να πιστέψω πραγματικά ότι κάποιος μπορεί να μεταμεληθεί, να 
μην επαναλάβει, να αλλάξει, και άρα να έχει νόημα να συγχωρέσω και την αρχική του πράξη. Βασικά 
δηλαδή, να πιστέψω ότι οι άνθρωποι ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.

Η πιο τρυφερή μου Χίμαιρα; Να θέλουν οι άλλοι να είναι κοντά μου, μαζί μου, τριγύρω μου. Γιατί 
αυτό και μόνο θα τους ηρεμεί και θα τους κάνει καλό. Να μπορώ να «γιατρέψω» τον πόνο όσων με 
περιβάλλουν, είτε αυτός έχει προκληθεί από τον ίδιο τον εαυτό τους, είτε από τρίτους, είτε κι από 
εμένα.

Η πιο ποταπή μου Χίμαιρα; Να είμαι σε μια κατάσταση που να μην έχω ανάγκη από τίποτα. Να είμαι 
εντελώς αυτόνομη, ανεξάρτητη, αυτεξούσια, από υλικά αγαθά, από άτομα, από καταστάσεις.

Η πιο «σωκρατική» Χίμαιρα; Να μάθω τα πάντα! Να έχω τη Γνώση.

Αιώνιο ταξίδι, λοιπόν, το κυνήγι τους. Αιώνιος αγώνας, αιώνια ελπίδα, ατελείωτη αγωνία και αίσθηση 
του λειψού, μέχρι να συμβιβαστείς με την αληθινή ικανότητα και δυνατότητά σου.

Γιατί τα όνειρα, τα βλέπεις στον ύπνο σου και τις Χίμαιρες τις κυνηγάς με άδεια φαρέτρα.
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άβυσσος [ξένια κακάκη]

Άβυσσος
Μερικές φορές φθάνω ως την άβυσσο

και χαζεύω την όμορφη θέα
Κάποτε μια εκτυφλωτική λάμψη

μου καίει ξαφνικά τα μάτια
Πάντα νομίζω ότι μου καίει τα μάτια

Δεν βλέπω
Η λάμψη αιχμαλωτίζει τις βλεφαρίδες μου

και αυτές αντανακλαστικά εκτινάσσονται, μεγαλώνουν
μεγαλώνουν κι άλλο κι άλλο

απλώνονται σαν δίχτυα
και αγκαλιάζουν την άβυσσο

Νικητής και ηττημένος
περνάω ώρες έτσι εκεί

μην μπορώντας
να φύγω

Abismo
Algunas veces bordeo el abismo

y me quedo así mirando la vista bella
En algún momento un brillo cegador

me quema los ojos de repente
Siempre creo que me quema los ojos

No veo
El brillo cautiva mis pestañas

y ellas reflexivamente se lanzan, crecen
crecen cada vez más y más

se extienden como unas redes
y abrazan al abismo
Ganador y perdedor

paso horas allí
así sin poder

irme
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νεράιδα δίχως παραμύθι [στεύη]                   
βασισμένο σε μεταμεσονύκτια ιδέα του ebal          

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια μεγαλούπολη του κόσμου, βρέθηκε μια νεράιδα του παραμυθιού. 
Μοναδική της αποστολή, η πραγματοποίηση μίας και μόνο ευχής. Ήταν αποφασισμένη να χαρίσει σε ένα και 
μοναδικό πλάσμα αυτής της πλευράς του κόσμου, ό,τι επιθυμούσε περισσότερο, αρκεί να την έπειθε για τη 
σπουδαιότητα αυτού που ζητούσε.

Περιπλανήθηκε απογοητευμένη για μέρες ολόκληρες. Αυτά που συναντούσε, που άκουγε να της ζητούν, την 
έκαναν να νοσταλγεί τόσο πολύ τον κόσμο της. ‘Αλλοι την κοιτούσαν λες κι ήταν κανένα τέρας και βιαζόταν να 
την προσπεράσουν, άλλοι πάλι κοιτούσαν καχύποπτα δεξιά κι αριστερά για το ενδεχόμενο κάποιος να τους 
κάνει πλάκα. Μα η νεράιδα δεν ήταν ούτε ηρωίδα στημένης φάρσας, ούτε ήταν μεταμφιεσμένη για κάποια 
διαφημιστική καμπάνια. ‘Ήταν ένα πλάσμα βγαλμένο από την παιδική ηλικία όσων τη συναντούσαν, από τα 
πιο τρυφερά τους χρόνια, τα οποία βουτηγμένοι στα άγχη, τις φοβίες και τις λαμπερές επιθυμίες τους είχαν 
από χρόνια λησμονήσει. ‘Όταν πάλι κάποιοι γκρέμιζαν τις άμυνες της ρεαλιστικής ζωής τους και τη δεχόταν, 
αράδιαζαν επιθυμίες που την έκαναν να μελαγχολεί και να αμφιβάλλει για τη σημαντικότητα της αποστολής 
της. Χρήματα, σπίτια, ταξίδια, γυναίκες, αυτοκίνητα, πλούτη αμύθητα μα κενά, επιθυμίες ειπωμένες με 
πλεονεξία κι ανυπομονησία να καθρεφτίζεται στα μάτια, τον καθρέφτη της ψυχής.

‘Ώσπου κάποια στιγμή συνάντησε μια κοπέλα. Μια νέα κοπέλα, με δυο παμμέγιστα βαθυγάλανα μάτια, με 
μέλη ασθενικά και δέρμα διάφανο από την αρρώστια που τη βασάνιζε. ‘Ήταν η πρώτη φορά που η νεράιδα 
δε χρειάστηκε να θυμίσει τι είναι. Ή κοπέλα την αναγνώρισε αμέσως και την κάλεσε κοντά της με χαρά μικρού 
παιδιού. Κι όταν έφτασε η ώρα να πει την ευχή της, τη στιγμή που η νεραιδούλα ήταν έτοιμη να της δώσει 
πίσω την υγεία της, σίγουρη πως αυτό θα ζητούσε η νέα της φίλη, δεν πίστευε στα αυτιά της.

Δεν της ζήτησε υγεία. Κι ήταν τόσο μεγάλη η ικεσία στα μάτια της, τόσο βαθιά η επιθυμία της για την 
ικανοποίηση της ευχής της που η νεράιδα απόμεινε να την κοιτά απορημένη.

«Θέλω να σημαδέψεις εσένα με το μαγικό ραβδάκι σου, να ανοίξεις την πύλη που θα σε πάρει σπίτι σου και 
να φύγεις όσο πιο γρήγορα μπορείς»

Ή επιθυμία είχε ειπωθεί, τυπικά η «αποστολή» είχε τελειώσει, η μαγική πύλη για την επιστροφή της στο σπίτι 
είχε ανοίξει ξανά μα αυτή δεν μπορούσε να φύγει. ‘Όχι προτού μάθει γιατί η φίλη της είχε κάνει αυτή την 
επιλογή.

«Φύγε προτού η ασχήμια του κόσμου αυτού σε δηλητηριάσει τόσο που να μη μπορείς να γυρίσεις πίσω. 
Προτού περάσει στο δέρμα σου κι από εκεί στο μυαλό, την καρδιά και την ψυχή σου. Αδιαφορία, αναισθησία 
για τον συνάνθρωπο, πλεονεξία, ψευτιά. Καταφέραμε να φτιάξουμε μέσα με τα οποία παρατηρούμε τον 
κόσμο, με αποτέλεσμα να πάψουμε να κοιτάμε τον κόσμο κατάματα. Χάσαμε τον παράδεισο, πνίξαμε όνειρα 
και αναμνήσεις σε ατέλειωτα λάθη κι εγωισμούς. ‘Ανοιξε τα φτερά σου και πέτα μακριά, στη Χώρα του 
παραμυθιού, της αγνότητας και των ηρώων. Μακριά από έναν παράλογο κόσμο που αργά μα σταθερά τρώει 
τα παιδιά του.

Θα μπορούσα να σου ζητήσω την υγεία μου. Μόνο εγώ ξέρω με πόση δυσκολία κρατήθηκα και δεν το έκανα. 
Μα το να σωθείς είναι πιο σημαντικό. Είσαι κομμάτι των ομορφότερων χρόνων της ζωής μου. Των χρόνων 
της αθωότητας, της μαγείας και των ονείρων και θέλω να σε προφυλάξω μαζί με την ελπίδα που κρατάω στην 
καρδιά μου. Αντίο μικρή νεραϊδούλα, ευχαριστώ για όσα η παρουσία σου μου θύμισε, να προσέχεις».

Δύο βήματα τη χώριζαν από το σπίτι, η ώρα είχε φτάσει.

«Ή επιθυμία σου είναι σεβαστή και θα πραγματοποιηθεί. Μα να θυμάσαι πως υπάρχουν κάποια λάθη που 
πρέπει να γίνονται. Αν δε χάναμε τον παράδεισο, θα χάναμε την ελπίδα να τον ξανακερδίσουμε. Ξεπέρασε τα 
λάθη, κατάλαβε και συγχώρησέ τα. Ό κάθε άνθρωπος επάνω στον πλανήτη είναι ένα από τα θαύματα αυτού 
του κόσμου. Ό καθένας είναι ένας ήρωας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κι έχει τη δυνατότητα για εξαιρετικά 
κατορθώματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι συνεχή μικρά βήματα προς την κατεύθυνση των ονείρων μας.»

Στον απόηχο των λέξεων, έκανε τα δύο μικρά βήματα προς την κατεύθυνση των δικών της ονείρων και χάθηκε 
με ένα πονηρό χαμόγελο κρυμμένο πίσω από το κούνημα του μαγικού ραβδιού. Ή σκανταλιά είχε γίνει. Είχαν 
πλέον πραγματοποιηθεί δύο ευχές…
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kiss-ως [madlen]

‘Έχασε κάθε αίσθηση του χρόνου. ‘Άνοιξε τα μάτια της και είδε μπροστά 
της έναν άνδρα. Κάπου τον ήξερε. Ά, ναι τον είχε δει σ΄ ένα όνειρό της. Ή 
μήπως δεν ήταν όνειρο;

‘Άνοιξε το στόμα της για να μιλήσει, μα δεν βγήκε κουβέντα. Κάτι την 
εμπόδιζε. ‘Ένα μαντήλι δεμένο γύρω από το στόμα της. ‘Όχι δεν είναι 
μαντήλι. Ταινία είναι. Όύτε. Όύτε. Έίναι κισσός πλεγμένος μαζί με τα 
μακριά της μαλλιά. 

Κισσός; Έίμαστε σίγουροι; Ναι, κι ας θυμίζει την Ραπούνζελ το φυτό. ‘Ένα 
κλαδευτήρι. ‘Ένα τώρα. ‘Όσο τον κόβεις μεγαλώνει αυτός ο κισσός. Άλλά 
αυτό κάνει αυτός ο άντρας. Κόβει τον κισσό που της δένει επιμελώς το 
στόμα για να μην την πνίξει. Άλλά γιατί την θέλει ζωντανή; Έίναι η κούκλα 
του. Άυτή που του δίνει ύπαρξη. Γιατί δεν την αφήνει να μιλήσει; Θα του 
πει πολλά; Θα του πει πράγματα που πονάνε; ‘Όχι, θα του πει γλυκόλογα 
και τα φοβάται. 

Κάθε φόρα που ακούει γλύκα λόγια χάνει το χρώμα του. Θέλει να κλείσει 
τ’ αυτιά του. Και την κρατάει εκεί δικιά του. Σκέτο. Χωρίς γλυκόλογα και 
αηδίες. Μόνο να την βλέπει, να της κόβει τον κισσό. Του φτάνει. Κι ας είναι 
γι’ αυτή ο άντρας των ονείρων της. Τον έχει δει σε όνειρο είναι σίγουρο. Τον 
είδε να την σκοτώνει. Να τις καταφέρνει ένα τελευταίο χτύπημα με ένα 
εργαλείο. 

Τι είναι όμως αυτό που κρατάει στα χέρια του; Φτυάρι; Όχι. Όύτε φτυάρι, 
ούτε τσάπα είναι. Έίναι ένα κλαδευτήρι. Τον βλέπει και ξέρει τι θα γίνει. Δεν 
μπορεί να του φωνάξει. ‘Έχει κλεισμένο στόμα. Ψελλίζει ένα «Καλέ μου». 
Στον ήχο του ο άντρας την κοιτά αποσβολωμένος. Το βλέμμα του βαθιά 
γλυκαίνει. Έίναι γι’ αυτόν. Μόνο γι’ αυτόν. Καλέ… όχι δεν είναι καλός. Τον 
προσβάλει πολύ. Δεν είναι καλός. Μαζί με την κραυγή «Δεν είμαι καλός» 
έπεσε και το κλαδευτήρι με φόρα στο κεφάλι της. Δεν ήταν καλός, μα 
ήταν πράγματι ονειρεμένος άντρας.
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three comrades [erich maria remarque]

Από την αλλαγή του ήχου που έκαναν οι τροχοί, καταλαβαίνουμε πότε 
άλλαζε το οδόστρωμα. Σε δρόμους με άσφαλτο σφύριζαν, σε λιθόστρωτο 
βροντούσαν υπόκωφα. Οι προβολείς έτρεχαν σαν ωχρά κυνηγόσκυλα, 
κυνηγούσαν μακριά μπροστά μας κι έβγαζαν από το σκοτάδι μια τρέμουσα 
συστάδα από συμήδες, μια σειρά από λεύκες, τηλεγραφόξυλα που μας 
προσπερνούσαν βιαστικά, ταπεινά σπιτάκια και τη σιωπηλή παρέλαση που 
πορευόταν στην άκρη του δάσους. Γιγάντια κυλούσε από πάνω μας, γεμάτος 
από χιλιάδες αστέρια, ο φωτεινός καπνός του γαλαξία.

Ο ρυθμός δυνάμωνε. Σκέπασα με τα παλτά μας την Πατ. Μου χαμογέλασε. 
“Αλήθεια μ’ αγαπάς;” ρώτησα.
Κούνησε το κεφάλι. “Εσύ;”
“‘Οχι. Ευτυχώς, ε;”
“Μεγάλη τύχη”.
“Τότε δεν μπορεί να μας συμβεί τίποτε, έτσι;”
“Απολύτως τίποτε...” απάντησε και μου έπιασε το χέρι κάτω από τα παλτά.

Ο δρόμος έκανε μια καμπύλη προς τα κάτω, στο πρόχωμα των γραμμών 
του τραίνου. Οι γραμμές έλαμπαν. Μακριά αιωρούνταν ένα κόκκινο φως. 
Ο Καρλ μούγκρισε και τινάχτηκε μπροστά. ‘Ηταν μια ταχεία με κλινάμαξα 
και φωτισμένο εστιατόριο. Την προλάβαμε και σύντομα ήμασταν στο ίδιο 
ύψος. Από τα παράθυρα κάποιοι μας χαιρετούσαν. Δεν τους ανταποδώσαμε 
τον χαιρετισμό. Τους προσπεράσαμε. Κοίταξα γύρω. Η αμαξοστοιχία 
έφτυνε καπνό και σπίθες. Ετρεχε μαύρη, μέσα στην μπλε νύχτα. Την είχαμε 
προσπεράσει, αλλά εμείς πηγαίναμε προς την πόλη, στα ταξί, στα συνεργεία 
αυτοκινήτων και στα επιπλωμένα δωμάτια. Εκείνη έτρεχε στο πλάι δασών 
και λιβαδιών και ποταμών, φεύγοντας μακριά, προς την περιπέτεια.

Δρόμοι και σπίτια πλησίαζαν αιωρούμενα. Ο Καρλ ησύχασε, αλλά το βουητό 
του ήταν πάντα αυτό ενός άγριου θηρίου.

Ο Κέστερ σταμάτησε κοντά στο νεκροταφείο. Δεν πήγε ούτε στης Πατ ούτε 
στο σπίτι μου. Σταμάτησε κάπου κοντά. Θα σκέφτηκε μάλλον πως ίσως να 
θέλαμε να μείνουμε μόνοι μας. Κατεβήκαμε. Οι δυο τους συνέχισαν αμέσως 
βιαστικά την κούρσα, χωρίς να κοιτάξουν πίσω τους. Τους κοίταξα. Για μια 
στιγμή ήταν περίεργο. Εφευγαν οι σύντροφοί μου, έφευγαν κι εγώ έμενα 
πίσω. Εμεινα πίσω.

Το έδιωξα από πάνω μου.
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“‘Ελα”, είπα στην Πατ, που με κοιτούσε σαν να είχε καταλάβει κάτι.
“Πήγαινε μαζί τους”, είπε.
“‘Οχι”, αποκρίθηκα.
“Μα αφού το θέλεις...”
“Αχ, που...” είπα κι ήξερα ότι έτσι ήταν. “‘Ελα...”

Περάσαμε κατά μήκος του νεκροταφείου, τρεκλίζοντας ακόμα από τον 
αέρα και το ταξίδι.
“Ρόμπυ”, είπε η Πατ, “θα ήθελα να πάω σπίτι”.
“Γιατί;”
“Δεν θέλω να παρατήσεις κάτι για χάρη μου”.
“Μα τι είναι αυτά που σκέφτεσαι”, ρώτησα. “Τι παρατάω;”
“Τους φίλους σου...”
“Δεν τους παρατάω καθόλου. Θα τους συναντήσω πάλι αύριο το πρωί.”
“Ξέρεις τι εννοώ”, είπε εκείνη. “Παλιότερα ήσουν πιο πολύ μαζί τους”.
“Επειδή δεν υπήρχες εσύ”, αντέκρουσα κι άνοιξα την πόρτα.
Κούνησε το κεφάλι.
“Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό”.
“Φυσικά και είναι κάτι διαφορετικό. Δόξα τω Θεώ”.

Τη σήκωσα αγκαλιά και την πέρασα στον διάδρομο προς το δωμάτιο μου. 
“Χρειάζεσαι φίλους”, είπε εκείνη πολύ κοντά στο πρόσωπό μου.
“Κι εσένα σε χρειάζομαι”, αποκρίθηκα.
“‘Οχι τόσο...”
“Αυτό θα το δούμε...”

‘Εσπρωξα την πόρτα και την άφησα να κατέβει στο πάτωμα. Με κράτησε 
σφιχτά.
“Μόνο που είμαι ένας πολύ κακός σύντροφος, Ρόμπυ”.
“Το ελπίζω”, είπα. Ούτε εγώ θέλω μια γυναίκα σαν σύντροφο. Θέλω μια 
ερωμένη”.
“Ούτε αυτό είμαι”, μουρμούρισε.
“Και τι είσαι επιτέλους;”
“Ούτε μισό ούτε ολόκληρο. Ενα θραύσμα...”

“Αυτό είναι το καλύτερο”, είπα. “Διεγείρει τη φαντασία. Τέτοιες γυναίκες τις 
αγαπά κανείς αιώνια. Κανονικές γυναίκες βρίσκει κανείς εύκολα. Πολύτιμες 
επίσης. Θραύσματα, όχι”.

Ηταν τέσσερις η ώρα το πρωί. Είχα πάει την Πατ στο σπίτι της και επέστρεφα. 
Ο ουρανός ήταν ήδη λίγο φωτισμένος. Μύριζε πρωινό...
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o νίκος, χάρτινος [μαρία ξυλούρη]
Στον Νίκο Τ.

‘Όπως πάω να τον αποχαιρετήσω και να φύγω απ’ το νεκροταφείο, ο Νίκος μου 
ζητά για άλλη μια φορά να τον κάνω ήρωα ενός απ’ τα γραφτά μου, αμφίβολη τιμή 
που όμως εδώ και καιρό τη διεκδικεί με πείσμα. «Κάνε με ήρωα σ’ ένα διήγημά 
σου», λέει. «Τέτοιες ώρες τα ζητάς αυτά τα πράγματα», εννοώντας ότι τέτοια ώρα, 
στην κηδεία της μάνας του, δεν θα μπορέσω να του πω όχι, όπως στις προηγούμενες 
επαναλήψεις του αιτήματος, ούτε θα σκεφτώ να του επισημάνω ότι έχω χρόνια να 
επιχειρήσω να γράψω διήγημα, αφού η προσπάθεια για το πρώτο και τώρα για το 
δεύτερο μυθιστόρημα δεν μου αφήνει περιθώριο να βάλω κι άλλους χαρακτήρες-
μπελάδες στο κεφάλι μου – στην πραγματικότητα, δεν μου αφήνει περιθώριο να 
τους σκεφτώ καν.

Φεύγοντας, όμως, απ’ το νεκροταφείο, σκέφτομαι τον Νίκο ως ήρωα ενός 
διηγήματος. Μόνο που αυτός δεν θα ήταν ακριβώς ο Νίκος: δεν έχω μάθει ν’ 
αποτυπώνω τους ανθρώπους ολόκληρους στο χαρτί. ‘Όσοι ήρωές μου έχουν ρίζες 
στο πραγματικό είναι ένα είδος Φρανκενστάιν – συρραφές μελών πραγματικών 
ανθρώπων: το κεφάλι του Κώστα, τα πόδια του Δημήτρη, το δεξί μου χέρι και τ’ 
αριστερό χέρι της Αμαλίας. Ό κορμός τους είναι πάντα ένα φάντασμα, οι ραφές 
εγώ. Ό ίδιος ήρωας μπορεί να πει μια φράση που στην πραγματική ζωή την έχει 
πει ή θα μπορούσε να την έχει πει ο Αλκης και, την επόμενη στιγμή, να κάνει κάτι 
που μονάχα ο Γιώργος θα μπορούσε να το κάνει. Και δεν νομίζω πως μπορείς να 
ισχυριστείς ότι έγραψες έναν άνθρωπο ακριβώς όπως είναι. Ό Νίκος θα πρέπει ν’ 
αποδεχτεί την σοβαρή πιθανότητα ο χάρτινος εαυτός του να μην είναι Νίκος παρά 
σ’ ένα ελάχιστο ποσοστό.

‘Έστω ο χάρτινος Νίκος: τριανταπέντε ετών και ουδέποτε πτυχιούχος (και τα δύο 
αληθινά). Για πλάκα και με υπολογίσιμη τρυφερότητα τον φωνάζουν γατόνι και 
αίλουρο (κι αυτό αλήθεια). Έδώ και χρόνια υπερήφανος χειριστής ντουντούκας 
στις διαδηλώσεις, με ιδεογράμματα που αρνείται να εξηγήσει τι σημαίνουν για 
τατουάζ. Αν τον περιγράψω έτσι, πολύς κόσμος θα τον αναγνωρίσει· αν προσθέσω 
ότι συνηθίζει το χι ή το ψι, αν τον βάλω να κάνει το χι ή το ψι, οι αναγνώστες θα 
σκεφτούν ότι πράγματι το συνηθίζει, ότι πράγματι το έκανε. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος 
είναι ο Νίκος να φορτωθεί τις πράξεις και τα σουσούμια της χάρτινης εκδοχής του.

Θα γράψω ότι απ’ όταν πέθανε η μητέρα του, τα όνειρά του δεν έχουν ήχο. Τα 
λίγα λόγια που ανταλλάζουν οι πρωταγωνιστές των ονείρων του, άνθρωποι με 
σπασμένα πόδια, ζώα με μεγάλα μάτια που έχουνε κάτι από φλόγα στο βάθος τους, 
είναι γραμμένα σε καρτέλες, όπως στις ταινίες του βωβού κινηματογράφου. Αλλά 
όταν χάθηκε ο ήχος απ’ τον ύπνο του, τα όνειρά του γέμισαν μυρωδιές. Κοιμάται 
και μυρίζει το άρωμα που φορούσε η μάνα του στις εξόδους της. ‘Όταν ξυπνά, ίχνη 
του αρώματός της τού γαργαλάνε ακόμα τη μύτη.
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‘Ίσως να ξυπνάει χαράματα και να μην μπορεί να ξανακοιμηθεί. Θα τον βάλω να 
επιμένει να προσπαθεί τις πρώτες φορές. Θα μένει ξαπλωμένος, θα καταφεύγει 
στα βιβλία μήπως και του χαρίσουν λίγο ύπνο οι σελίδες τους. Ακόμα και πρόβατα 
θα τον βάλω να μετρά μπας κι αποκοιμηθεί, μα τίποτα δεν θα έχει αποτέλεσμα. 
‘Όταν πια θα καταλάβει για τα καλά πως η συγγραφέας της ιστορίας του δεν εννοεί 
ν’ αφήσει τον ύπνο να ξανάρθει, θα πάψει να προσπαθεί. Θα σηκώνεται και θα 
περιφέρεται στο σπίτι αντί του φαντάσματος της μητέρας του, και θα περνάει 
τις άγρυπνες ώρες του ακούγοντας τον ύπνο της πόλης γύρω του. (Ίσως, πάλι, 
ακούγοντας τον ύπνο του πατέρα του· θα έχει φέρει τον ανήμπορο πατέρα του στο 
σπίτι για να τον φροντίζει.)

Διασταύρωση Μελισσίων. Περιμένω ώρα ν’ ανάψει πράσινο και να περάσω 
απέναντι, στη στάση του λεωφορείου. Όι τελευταίοι τώρα θα φεύγουν απ’ το 
νεκροταφείο. Πίσω απ’ την εκκλησία, μου είπε ο Χριστόφορος πριν, είδε σε κασόνια 
τα κόκαλα παλιών νεκρών. Αυτή η εικόνα, τα κόκαλα αφημένα ξέσκεπα σε κασόνια, 
τον συγκλόνισε. Ό Νίκος δεν θα την είδε. Έλπίζω να μην την είδε, δηλαδή· δεν ξέρω 
αν στην κηδεία της μάνας του θα έπρεπε να δει και το μέλλον της, αν θ’ άντεχε να 
σκεφτεί ότι στο μέλλον κι η μάνα του δεν θα είναι παρά κόκαλα σ’ ένα κασόνι. Κι 
ωστόσο, αν εντέλει γράψω το διήγημα του Νίκου, δεν νομίζω ν’ αντισταθώ σ’ αυτή 
την εικόνα, κι ας ξέρω ότι θα τον φέρω αντιμέτωπο μαζί της· δεν θα είναι η δική 
του εικόνα, σκέφτομαι, και στο κάτω κάτω πώς διάολο να ξέρω τι θα σκεφτόταν ο 
πραγματικός Νίκος αν την έβλεπε;

Μια άλλη φορά ο Νίκος μου είχε ζητήσει να τον περάσω στις σελίδες μου ως 
βρικόλακα, νίντζα ή υπερήρωα, παρόλο που δεν γράφω για βρικόλακες, νίντζα 
και υπερήρωες. Μπορεί να ξέρει καλύτερα απ’ όλους ότι ο όποιος Νίκος περάσει 
απ’ τις σελίδες μου δεν θα είναι ο ίδιος, θα είναι μια επινοημένη εκδοχή του, κι ως 
τέτοια μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή: θα μου φαινόταν 
υπερβολικά αστείο να τον παρουσιάσω με μεγάλους 
κυνόδοντες και ματωμένο στόμα ή με 
μπέρτα αλά Σούπερμαν· οι 
ήρωες-Φρανκενστάιν μου δεν 
είναι πραγματικοί, όμως επιμένω 
να τους φαντάζομαι σα να ήταν 
πραγματικοί, και οι κυνόδοντες 
του βρικόλακα θα σκότωναν 
αυτή τη ζωτική μου ψευδαίσθηση, 
θα εμπόδιζαν την ιστορία να 
γραφτεί. Έκτός κι αν αποφασίσω 
ότι στο θόλωμα της αϋπνίας του, 
φαντάζεται τον εαυτό του ντυμένο 
την αθανασία του βρικόλακα.

Δεν είμαι σίγουρη ότι θα του αρέσει η ιδέα.
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travelling is life [βαγγέλης μ.]

Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο μέρος για να μου συμβεί μια τέτοια περιπέτεια, 
αλλά σίγουρα έπρεπε αναγκαστικά να βασιστώ στον πιο κατάλληλο άνθρωπο 
για την περίσταση. Που όταν του είπα "Μήπως όλο αυτό είναι ένα σημάδι να 
πάψω να ταξιδεύω?", μου απάντησε "Όχι, αυτό σου λέει να ταξιδέψεις κι άλλο." 
Και στους δυο αρέσει το ποίημα του Antonio Machado,"Caminante no hay cami-
no, Caminante, son tus huellas el camino y nada más.

Ξύπνημα στις 5, café con leche κ χαλβάς με σιμιγδάλι για πρωινό. Ξύπνημα στον 
Κώστα και hasta luego. 05:35 στην στάση, το σημειώνω ότι ήμουν εκεί 15 λεπτά 
πριν το πρώτο λεωφορείο. Νέκρα στον δρόμο εκτός από την επόμενη στάση, 
στα 30-35 μέτρα 6-7 Μεξικανοί περιμένουν να πάνε στην δουλειά. Λιγότερο από 
2 ώρες για την πτήση. Μέχρι να τα σκεφτώ, έρχεται επιτέλους το λεωφορείο. 
06:27 έτοιμος να κατέβω τις σκάλες του μετρό. Θεωρητικά 6 παρά 10 και το 
πρώτο μετρό. Κατεβαίνοντας τα πάντα είναι κλειστά. Το πρώτο είναι 06:56. 35 
λεπτά με το μετρό για το αεροδρόμιο θα έφτανα στις 7μιση με πτήση στις 08:10.

7μιση στο αεροδρόμιο, πετώντας στο gate με τον ορειβατικό στην πλάτη, τους 
σφυγμούς να κάνουν ρεκόρ και τα πόδια να τα νοιώθω 500 κιλά από το άγχος. 
Gate κλειστό. Στο customer service της RyanAir «Γεια σας πετούσα τώρα, έχασα 
την πτήση?». Χαζή ερώτηση. «Κύριε, έχει επόμενη πτήση το βράδυ.» Έχω ξεχάσει 
να πω ότι τα οικονομικά χτυπάνε κόκκινο και είμαι με 70 ευρώ. Γρήγορα πίσω 
στο μετρό και μετά στον σταθμό των τρένων, με την ώρα όταν μπαίνω στον 
σταθμό να είναι 08:20. Περιμένοντας στην ουρά βλέπω ότι έχει τρένο στις 08:54. 
Ήξερα ότι το τρένο για Μαδρίτη κάνει 3μιση ώρες περίπου. Σκεφτόμουνα ότι 
όσο και να κάνει ένα εισιτήριο πάνω από 65 ευρώ... αποκλείεται, δεν θα έκανε. 
Φτάνω στον ταμία χαρούμενος αλλά έχει μόνο πρώτη θέση. «Και πόσο κάνει?» 
τεστάροντας τα νεύρα μου, 75 ευρώ, μου απαντάει... Ο λαιμός γίνεται κόμπος, 
τα νεύρα τεντώνονται πάλι και το αίμα κάνει βόλτες σε τρελές ταχύτητες. Άρα 
έπρεπε να βρω λεφτά και δυστυχώς δε φημίζομαι για το τραγούδι, να βγάλω ένα 
καπελάκι και να πιάσω μια γωνία.

Περπάτημα για την Plaza del Ayuntamiento, με δέκα λεπτά αναμονή για 
λεωφορείο και στις 9  στο σπίτι. Το σχέδιο έλεγε να ξυπνήσω τον Κώστα και 
να έρθει μαζί μου να μου βγάλει το εισιτήριο, προσέχοντας το επόμενο τρένο να 
με βγάζει στην ώρα μου στην Μαδρίτη. Το πρόβλημα ήταν τώρα ότι ο Κώστας 
ήταν σχεδόν άυπνος και ότι το κουδούνι χτυπούσε στο γραφείο στο ισόγειο, ενώ 
κοιμόταν στον πρώτο όροφο. Χτύπημα του κουδουνιού για 20 λεπτά. Τ ί π ο τ 
α ! ! ! ! ! ! Μόνο η Λουπίτα να ξύνει την πόρτα και να γαβγίζει. 5 λεπτά μετά... 
Σουσάμι άνοιξε! Ο «Κώστας με κλειστά μάτια» ανοίγει την πόρτα, και γίνεται  
«Κώστας με ανοιχτό στόμα». Σίγουρα δεν περίμενε να με δει. 9μιση στην στάση 
μαζί, λεωφορείο, Plaza del Ayuntamiento, σταθμός τρένων στις 10:10 αλλά αυτή 
τη φορά με Κώστα και βασικά, λεφτά.
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Έχω αρχίσει να νοιώθω ότι είναι η μέρα της μαρμότας. Συνέχεια στο ίδιο σημείο, 
σπίτι, αεροδρόμιο, Valencia Nord. Το λέω στον Κώστα και αυτός ισχυρίζεται ότι 
απλά παίζουμε Crash Bandicoot αλλά χάνω μια ζωή και ξαναγυρίζω στο ίδιο 
σημείο. True... Περιμένοντας στην ουρά για εισιτήριο πηδάει και κάνει ότι πιάνει 
ένα πορτοκάλι και φτάνουμε τα 100. Ζωή για τον Crash. Επόμενο τρένο στις 
11:25. Σταθμός Βαλένθια, καφές - κρουασάν, μπύρα σάντουιτς με αντζούγιες 
και λιαστή ντομάτα. Ο σταθμός να μου κουνάει το χέρι. Πηγαίνοντας στο τρένο 
ένα ψηφιδωτό που λέει “ΚΑΛΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ” μου κουνάει το μαντίλι...

Τρένο. Πρώτη θέση. Κυριλέ. Στις 3 στον Atocha. Μαδρίτη. Ευτυχώς η 
"αδερφούλα" μου, μου έχει κάνει δώρο ένα χάρτη του μετρό και έχω δει από πριν 
την διαδρομή. Atocha-Pacífico-Avenida de América-(Esperanza) ακούγοντας το 
Proxima Estacion: Esperanza-Mar De Cristal-Aeropuerto T4, 59 λεπτά ακριβώς 
τρέχοντας με τα πράγματα με μουσική στα αυτιά και παρατηρώντας τον κόσμο. 
Όλοι με μουσική ή κι ένα βιβλίο. Μια κοπέλα με τσάντα από συνέδριο αυτισμού, 
autismo.

Στις 4 στο αεροδρόμιο και μια σχετικά νορμάλ ροή στο ταξίδι. Καθυστέρηση 
στην πτήση στη Μαδρίτη και χαμένες βαλίτσες στο Newcastle... Αποτέλεσμα να 
φτάσω μόνος, χωρίς  βαλίτσες στο  Sunderland. Πριν  κοιμηθώ  θυμάμαι τον 
Antonio Machado "Οδοιπόρε δεν υπάρχει δρόμος. Δρόμος είναι τα βήματά σου 
και τίποτα άλλο".
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δεκαπενταύγουστος [δημήτρης νίκου]

Φεύγω αργά από τη δουλειά, μεσάνυχτα 
και κάτι. Νιώθω την ζέστη, έντονη, αλλά 
απόψε πιο υποφερτή και αποφασίζω να 
γυρίσω σπίτι με τα πόδια˙ δε θα περιμένω 
το νυχτερινό κι ας αργοπορήσω λίγο.

Κατεβαίνω τη σιδερένια σκάλα, στρίβω 
αριστερά προς τη λεωφόρο και η νύχτα 
με προκαλεί μ’ έναν σπάνιο μαυροκόκκινο 
ορίζοντα. Σφαλιστά παραθυρόφυλλα και 
φώτα σβησμένα στις πολυκατοικίες που βαριανασαίνουν, 
εξαντλημένες κι αυτές απ' τον επίμονο πολυήμερο καύσωνα. 
Σε κάποια μπαλκόνια, λίγα, φιγούρες ημίγυμνων κορμιών, 
αποχαιρετούν τη μέρα καπνίζοντας και μοιάζουν να αναπολούν 
μέρες γιορτής αλλοτινές, πιο ξέγνοιαστες και ίσως πιο 
αυθεντικές.

Βγαίνω στη λεωφόρο. Λίγα και τα αυτοκίνητα, 
ανεβοκατεβαίνουν με ταχύτητα, αφήνοντας δυνατές μουσικές 
να δραπετεύουν απ' τα ανοιχτά τους παράθυρα. Καθώς 
προχωρώ, σ' ένα ελάχιστα φωτισμένο παρκάκι, ένα νεαρό 
ζευγάρι ερωτοτροπεί πλάι στο φύλλωμα ενός πυκνού θάμνου. 
Οι μυρωδιές που το αεράκι φέρνει από τη μονοκατοικία στη 
γωνιά, νυχτολούλουδο με γεράνι, ευλογούν και σκεπάζουν με 
άνοιξη την ερωτική τελετή.

Φτάνω σιγά σιγά στο σπίτι. Να η εκκλησιά, δυο δρόμους πιο 
κάτω από μένα. Και τελικά δεν άργησα, ακολουθούσα τη 
διαδρομή του νυχτερινού, μα εκείνο δεν πέρασε τόση ώρα. 
Περνάω τον άδειο δρόμο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι η μάνα 
μου, είχα τάξει να την πάρω όταν σχολάσω να της πω χρόνια 
πολλά, αλλά ξεχάστηκα.

“Που περπατάς μονάχος σου αγόρι μου, νύχτα, σε άδεια Αθήνα;”
“Μην ανησυχείς μαμά. Δεκαπενταύγουστος είναι... με προσέχει η 
Παναγιά”.
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συντακτική	ομάδα:
. [baphomet] . [comzeradd] 

. [hobbistas] . [μαλίνα]

artwork:
. [μαλίνα]  & 

εξώφυλλο:
. [“χίμαιρα” (κολάζ) - τερψιχόρη σαββάλα]

       myspace.com/lepagemusic

επικοινωνία:
. ["περιοδικό χίμαιρες" τ.θ. 42080, τ.κ. 12101] 

. [mail@chimeres.gr]

copyleft:
. [διανέμεται με την άδεια “creative commons: 

attribution-noncommercial-sharealike”, που    
επιτρέπει την ελεύθερη διανομή με παρόμοια 

άδεια και αναφορά στην πηγή, για 
μη-εμπορικούς σκοπούς]

διανομή					http://chimeres.gr/zine/map/

αθήνα:
. αλφειός . ελεύθερος τύπος
. εναλλακτικό βιβλιοπωλείο  . λεμόνι
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γιάννενα:
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. berlin
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. feluca
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. ρόδι
χαλκίδα:
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. vinylio

Όποια	
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του	fanzine	chimeres
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