5ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
στα Γιάννενα – Πρόγραμμα
Για 5η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
στα Γιάννενα από τη Χειρονομία – Αντιεξουσιαστική Κίνηση.
Πρώτη μέρα του φεστιβάλ θα είναι η Τρίτη 18 Ιουνίου και θα
συνεχιστεί από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 21-23 Ιουνίου
με πλήθος πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα
πραγματοποιηθούν τόσο στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο «Αλιμούρα»
όσο και στο Θεατράκι Σκάλας. Φυσικά, θα υπάρχει πλουραλιστικό
κι ενημερωμένο πολιτικό βιβλιοπωλείο και πάγκος με πολιτικό
υλικό.
Το Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ αποτελεί εδώ και μια πενταετία
ένα θεσμό αντίστασης στην ακραία εμπορευματοποίηση που
λαμβάνει χώρα στην πόλη τα τελευταία χρόνια, η οποία
σχετίζεται με την ολοένα και περισσότερη παραχώρηση στους
επιχειρηματίες του δημόσιου χώρου που κάποτε ανήκε στους
πολίτες. Από τη μία, οι θεσμικοί φορείς αναδιαμορφώνουν το
δημόσιο χώρο προς όφελος του ιδιωτικού κέρδους, προβάλλοντας
την εικόνα μίας πόλης «σύγχρονης», «ευρωπαϊκής», φιλικής προς
τους τουρίστες, της οποίας η ιστορία παρουσιάζεται σαν έκθεμα
προς εκμετάλλευση. Από την άλλη, το φεστιβάλ επιδιώκει να
απελευθερώσει το δημόσιο χώρο από τις επιταγές του κέρδους και
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μίας πραγματικής πολιτικής,
δημοκρατικής ζύμωσης της κοινωνίας.
Το Αντιεξουσιαστικό
Φεστιβάλ αποτελεί μία σοβαρή αντιπρόταση στην ιδιώτευση και
στην
καθυπόταξη της κοινωνίας στην αδιαφορία και στην
ενσωμάτωση, αποτελεί ένα θεσμό άμεσης δημοκρατίας,
αυτοοργάνωσης και καθολικής κοινωνικής αντίστασης.
Στην εποχή της οριστικής κατάρρευσης των αναθετικών ελπίδων
και των παλιών βεβαιοτήτων, αναδύεται ολοένα και πιο
επιτακτικά το ζήτημα της μετάβασης σε κοινωνίες χωρίς
αντιπροσώπους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου

οι ίδιες οι κοινωνίες θα μπορούν να έχουν λόγο για την ίδια
τους την ύπαρξη. Τα σύγχρονα κινήματα, είτε πετυχαίνουν τους
άμεσους στόχους τους είτε όχι, οργανώνονται πλέον στη βάση της
ισότητας και της οριζοντιότητας, χωρίς την εξουσία και την
καθοδήγηση «ειδικών» ή κομματικών μηχανισμών, αμφισβητώντας
έτσι τις παλαιές σχέσεις εξουσίας, κάτι που οδηγεί οπωσδήποτε
σε μία τάση συνολικής αμφισβήτησης των θεσμών του έθνουςκράτους και των καταπιεστικών εκμεταλλευτικών σχέσεων του
νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου που εφαρμόζεται σχεδόν
παντού.
Την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 19.30, θα γίνει εισαγωγική
εκδήλωση στο φεστιβάλ, στον ε.κ.χ Αλιμούρα με θέμα «Το
κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων», στην οποία θα μιλήσουν
μέλη της Συνέλευση των Συνελεύσεων του Commercy της
Γαλλίας και το Περιοδικό Βαβυλωνία.
Το Κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα της τάσης των σύγχρονων κινημάτων που
προαναφέρθηκε, ενώ είναι και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
συζητηθεί και το ζήτημα των εκλογών της 7ης Ιουλίου στην Ελλάδα
και την πρόταση των κινημάτων για τη στάση που πρέπει να
κρατούν απέναντι στους εκάστοτε διαχειριστές της εξουσίας.
Τα σύγχρονα κινήματα πρέπει, επίσης, οπωσδήποτε να είναι
οικολογικά. Η ιστορική τάση καπιταλισμού και σοσιαλισμού προς
την αέναη «ανάπτυξη» έχει οδηγήσει σε καταστρεπτικές
συνέπειες, μη αναστρέψιμες, για τη μεγάλη πλειονότητα του
πληθυσμού της γης. Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων, τις οποίες
προωθούν κράτη και υπερεθνικοί ενεργειακοί κολοσσοί, θα
οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε καταστροφή των τοπικών
κοινωνιών της χώρας, στην οικονομική αφαίμαξή τους, σε
ερημοποίηση του φυσικού τοπίου και σε γεωπολιτικούς
ανταγωνισμούς, οι οποίοι πάνε «πακέτο» με τα πετρέλαια και το
ζήτημα της ενέργειας γενικότερα, αρκεί να αναλογιστεί κανείς
τι συμβαίνει στις κύριες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
Για τη γεωπολιτική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο

και την Ελλάδα, για τις αντιστάσεις του αντιεξορυκτικού
κινήματος στην Ελλάδα και για το μείζον ζήτημα της
ενέργειας και της διαχείρισής της θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση με θέμα «Κοινωνικές Αντιστάσεις στις εξορύξεις
: Γεωπολιτική στρατηγική και ενεργειακή λεηλασία», η
οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου στο
Θεατράκι στις 18.30, με τη συμμετοχή των Πρωτοβουλιών
Αθήνας και Πρέβεζας και της Ανοιχτής Συνέλευσης στα
Γιάννενα ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Θα
ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι στο Θεατράκι στις 22.30 με
τους Σταματία Δόση, Ορφέα Τσακτσίρα και Μάρι Τούμπα.
Στα πλαίσια της ενεργειακής λεηλασίας και της καταστροφής της
φύσης για τα κέρδη κράτους κι εταιριών εντάσσεται και το
εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Δ. Κουτσαμπασιάκου με τίτλο «Ο
Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα», το οποίο θα προβληθεί στον
ε.κ.χ «Αλιμούρα» το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 8 μμ.
Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και το live του Φεστιβάλ
με τη συμμετοχή των Ask Tomorrow, Ωχτομηδέν και
Moukliomos. Ώρα έναρξης 23.00 και τόπος το Θεατράκι.
Οι τρομακτικές ανισότητες που παράγει η εξουσία εδράζονται σε
προαιώνιες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις εκμετάλλευσης,
οι οποίες με τη σειρά τους, όταν δεν ξεριζώνονται, οδηγούν στη
βία και στην επιβολή. Η πατριαρχία, ως μία τέτοια μορφή
προαιώνιας καταπίεσης των γυναικών, μετατρέπεται σε
κανονικοποιημένη βία εναντίον τους. Ο συνεχώς διογκούμενος
αριθμός δολοφονιών γυναικών από τους άντρες, τους συντρόφους ή
τους πατεράδες τους, μας οδηγεί ευλόγως στο συμπέρασμα πως η
βία κατά των γυναικών είναι ανεκτή ή και δικαιολογημένη από
την κοινωνική πραγματικότητα που παράγουν οι βασικοί θεσμοί
του κράτους, τα Μ.Μ.Ε και η Εκκλησία.
Δεν μπορούμε παρά να μιλάμε, λοιπόν, για γυναικοκτονίες
και σε αυτή τη βάση θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την
Κυριακή 23 Ιουνίου στις 19.30 στο Θεατράκι με θέμα
«Γυναικοκτονίες : Εγκλήματα ενός ακήρυχτου πολέμου»,

στην οποία θα μιλήσει η δημοσιογράφος Άννα Νίνη. Το
Φεστιβάλ θα κλείσει στο Θεατράκι με party και ώρα
έναρξης τις 23.00.
Επιδιώκουμε,

λοιπόν

να

αναδείξουμε

μία

σύγχρονη

αντιεξουσιαστική κριτική στην εξουσία και στην εκμετάλλευση
που βιώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Επιδιώκουμε να
δώσουμε σοβαρές απαντήσεις, μη θεσμικές και μη ελεγχόμενες από
την κυριαρχία. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για
συνολική κοινωνική χειραφέτηση. Το Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
είναι μία προεικόνιση για την κοινωνία που οραματιζόμαστε.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΙΑΝΝΕΝΑ)
(Συνέλευση κάθε Πέμπτη στις 7 μμ στον Ε.Κ.Χ Αλιμούρα –
Αραβαντινού 6 εντός στοάς)
https://xeironomia.espivblogs.net/

Κρυστάλλινη Παρτίδα
Του Γιώργου Παπαχριστοδούλου
Το παρακάτω διήγημα συμμετείχε στον διαγωνισμό δημιουργικής
γραφής που διοργάνωσε η Καμπάνια «Ε, όχι και το νερό»
(Θεσσαλονίκη), σε συνεργασία με την Κριτική Επιτροπή και την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
Εκβολές του Αυγούστου και η παράσταση έρρεε στο Ρι ντελ Ω. Οι
θερινές ονειρώξεις μεταξύ άμμου και σελήνης μαζί με εκείνη την
αναπόφευκτη προσμονή του φθινοπώρου κινούσανε τον μύλο με τις
κουβέντες, τα γέλια, τις ματιές. «Μπαίνουμε στον Υδροχόο και
θα ανάψουμε φωτιές / οι καιροί…» και δώσ’ του τσουγκρ!
Όταν το ασημένιο φως καθρεφτίστηκε στην αρμύρα, εκείνη,
κουρντισμένη από το μεσημέρι, όσο κοιτούσε το μακρόστενο
κρύσταλλο να στέκεται άδειο, στεγνό, ανέγγιχτο, το ξεστόμισε,
αφήνοντας ένα αχ να φύγει από την άκρη των ρόδινων χειλιών:
«Δεν φάνηκε…». Ο κύριος Μίμης, συμπαθών του «συλλέκτη», όπως
τον φωνάζανε στο καφενείο, εγκατέλειψε τότε το ταξίδι με τις
πενιές και πλησίασε.
Αργά χτες, τον είχε συναντήσει να μονολογεί στην απάνω πόλη,
μεταξύ της κόκκινης κρήνης και του μπαλκονιού της. Μα πουθενά
νερό; Πουθενά; Βαταλαλούν οι βάτραχοι αυτόν τον μήνα,
βαταλαλάνε και οι εραστές!
Στο μισοφέγγαρο ο κύριος Μίμης, παρακολούθησε τη συνέχεια:
αφού ταλαντεύτηκε μεταξύ φυγής και εμφιάλωσης, ο «συλλέκτης»
το αποφάσισε. Επισκέφτηκε το παρακείμενο μηχάνημα πώλησης
χυμών-αναψυκτικών, έριξε με φανερή απέχθεια το πενηντάλεπτο
στη σχισμή, γέμισε το κρύσταλλο. Ας είναι -στοχάστηκε- το νερό
είναι νερό. Όταν ξυπνήσω, θα διυλίσω το σημαίνον και το
σημαινόμενο.

Ωστόσο, άργησε να επιστρέψει. Κάτι τον ρουθούνιζε. Περπάτησε
πέρα από τον πύργο, βούτηξε μήπως ανακουφιστεί. Τίποτα. Δεν
θυμόταν τι απέγινε το πλαστικό. Το παράτησε στο περβάζι, κάτω
από τις πουά κουρτίνες ή το πέταξε στον κάδο ανακύκλωσης όταν
εκείνο το νιαούρισμα πάνω στο δέντρο τον τρόμαξε επιταχύνοντας
τις κινήσεις του;
Στην πρώτη περίπτωση η παρτίδα θα έχανε το νόημα μιας
εξευγενισμένης αγνότητας, με το οποίο έντυνε τόσο καιρό τα
πράγματα. Στη δεύτερη, με το ίχνος ενός προσωρινού ηθικού
συμβιβασμού να έχει απομακρυνθεί, οι επόμενες κινήσεις στα
τετράγωνα του άσπρου μαύρου αποκτούσαν μια επιπλέον γοητεία.
Τίποτε από τα παραπάνω δεν απασχολούσε τη Μνήμη. Πριν
ξεκινήσει, έβαλε το γιασεμί στο βάζο του γραφείου, άδειασε το
ποτήρι, το μετέφερε ως το ντελ Ω. Όταν ο κύριος Μίμης της
επιβεβαίωσε εκείνο που ευθύς εξαρχής είχε αντιληφθεί από την
άνοιξη, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της.
Αφού ο «συλλέκτης» επιτέλους εμφανίστηκε, κάθε μεσημέρι τον
περίμενε το άδειο κρύσταλλο. Εκείνη; Αμίλητο νερό. Το παιχνίδι
συνεχίστηκε μέχρι εκείνο το πρωινό που τα πρωτοσέλιδα
ανακοίνωσαν ότι οι κρήνες της πόλης θα αποκατασταθούν και θα
λειτουργήσουν ξανά. Και αφού τα διλήμματα του «συλλέκτη» τα
απαντούσε η πραγματικότητα, η Μνήμη είχε γυρίσει την παρτίδα.

Χρήστος
Ζυγομαλάς
(1951-2019): Ένας πλην-θέτης
εξομολογείται
«Στην Αθήνα δεν μπορείς μια στιγμή να την βρεις.
Σου τα πρήζουν οι οπαδοί, σου τα πρήζουν οι αρχηγοί.

Σου τα πρήζουν οι ειδικοί και οι κρατικοί φορείς.
Σε μια πόλη σαν κι αυτή είναι όλοι τους χαζοί.
Ποιος τα παίρνει όλα αυτά τα καταναλωτικά σκατά.
Σε γουστάρω βρε μουρλή κι απ’ το κόμμα πιο πολύ.
Χτες τη βρίσκαμε κι οι δυό και μας φέραν το εκατό».
«Στην Αθήνα δε μπορείς»
Χρήστος Ζυγομαλάς (Εξάρχεια, 1979)
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών,
ο Χρήστος Ζυγομαλάς. Πρώτος τροβαδούρος των Εξαρχείων,
συνοδοιπόρος του Νικόλα Άσιμου, γλύπτης, ζωγράφος, ποιητής,
συγγραφέας και τραγουδοποιός. Το καλοκαίρι του 2008 είχε
μιλήσει για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, με αφορμή την
επιστροφή του μετά από χρόνια, στην εφημερίδα «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ»
(Ιούλιος-Αύγουστος, τχ. 46). Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι
εμφανίσεις του στο διεθνές αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ B-FEST
και η έκδοση του βιβλίου του «Η Μπαλάντα της Πλατείας»). Τη
συνέντευξη πήρε ο Τάκης Άκος:
«Β»: Συστήνοντας το Χρήστο Ζυγομαλά στους νεώτερους, να
ξεκινήσουμε από το τι γινόταν τότε;
Όλα ξεκίνησαν από τις πρώτες παρέες που σύχναζαν στο Octapus
Press του Τεό Ρόμβου, στην Κωλέττη. Το 1976 ανάψαμε μια φωτιά
στου Στρέφη και μετά η φωτιά έγινε «πυρκαγιά» στην πλατεία το
χειμώνα του ’76 προς ’77 όπου και οι πρώτες συλλήψεις και η
πρώτη δίκη αναρχικών που τελικά αθωώθηκαν.
Το ’78 προς ’79 στέκι γίνεται η υπόγα του Άσιμου, στην οδό
Αραχώβης 41, όπου εκεί δημιουργήθηκε η Exarcheia Square Band.
Εγώ τη βάφτισα έτσι από ένα κάντρυ ροκ τραγουδάκι της εποχής,
το Washington Square. Οι δύο πόλοι της μπάντας ήμασταν ο
Νικόλας κι εγώ με τους υπόλοιπους μουσικούς να εναλλάσσονται.
Ο χαρακτήρας της μπάντας ήταν μια μουσική κολλεκτίβα.
Ακολούθησε η πρώτη συναυλία στο θέατρο Αλάμπρα. Σκηνές ροκ με
βρισίδια, αβγά και καυγάδες. Η μπάντα με μένα και τον Άσιμο οι άλλοι είχαν αποχωρήσει- κράτησε έξι χρόνια.

Το ’79 παίξαμε στο «Σούσουρο» στην Πλάκα με πολλά ευτράπελα,
ξεροκόμματα επί σκηνής κλπ. Το 1981 μας βρήκε να παίζουμε, να
ξενυχτάμε και να κάνουμε φιλοσοφικές συζητήσεις με τον Ηρακλή
Τριανταφυλλίδη και τον Γιώργο Γαβαλά στην υπόγα του Νικόλα
προσπαθώντας να τον συνεφέρουμε από τη δεύτερή του κατάπτωση,
η πρώτη ήταν πριν το ’78 και η τελευταία η μοιραία.
Το χειμώνα του ’82-’83 συνεχίσαμε στο «Τάδε Έφη» της οδού
Λυσσίου, επίσης στην Πλάκα, από όπου και η σπάνια αφίσα η
οποία είναι η παρακαταθήκη μας ως δυο πλην-θέτες που
αποτυπώνει τη θέση μας έναντι όλων. Ήμασταν αναρχοατομιστές,
είχα γοητευτεί από τον Στίρνερ και παραμένω αναρχοατομιστής ως
ξεχωριστός άνθρωπος -άτομο στη μοναδικότητά του που
συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους- άτομα χωρίς μικροαστικούς
ανταγωνισμούς, άναρχος και όχι πολτοποιημένος αριθμός.
Ακολουθούν απλές καταγραφές σε δυο κασέτες των τραγουδιών μου,
το 1981, «Το ξενέρωμα» και «Η πολιτεία».
«Β»: Πάμε στο σήμερα. Τώρα μπορείς «στην Αθήνα να τη βρεις»;
Επ’ ουδενί. Στην επαρχία όπου ζούσα υπάρχει κατινιά,
κουτσομπολιό και ρουφιανιά. Μόνο εδώ στα Εξάρχεια που σήμερα
είναι ο τελευταίος θύλακας ελευθερίας, δεν έχεις τον
στιγματισμό της διαφορετικότητας, ούτε και τον ρατσισμό που
επικρατεί στις άλλες γειτονιές κι έτσι όλο φεύγουμε από τα
Εξάρχεια και πάλι εδώ γυρνάμε. Στο χώρο πιο παλιά τα πράγματα
ήταν πιο πλατειά, μοιάζουν περιορισμένα σε μια πολιτική
πλευρά, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες απόψεις. Το
μότο μου είναι όχι στη βία, ναι στην κοροϊδία, κατά το γνωστό
σύνθημα «ένα γέλιο θα σας θάψει».
«Β»: Πέρα από τα δικά σου τραγούδια παίζεις τα ρεμπέτικα σαν
μπλουζ…
Δεν άλλαξα τις κλίμακες των ρεμπέτικων αλλά έκανα τη «γραφή»
τους πιο ροκ. Απλά τσιμπάω λίγο τη χορδή και γίνεται μπλουζιά.
«Δεν είναι αυτό που σούχουν μάθει
Έξω απ’ τα σίδερα όλος ο κόσμος είναι κελί

Όταν τον τρόπο της ζωής σου πας ν’ αλλάξεις
Κάθε στιγμή ένας υπόδικος θάσαι κι εσύ»
«Β»: Τελικά είμαστε όλοι φυλακισμένοι;
Η φυλακή είναι η ίδια η κοινωνία μας. Ο μέγας αδελφός που μας
επιτηρεί, στην επαρχία το μάτι, στην πόλη οι κάμερες κι ας
επικαλούνται την εγκληματικότητα που δεν έχει φυσικά μειωθεί.
Το κυριότερο είναι ότι όταν μυρίζουν ότι ένας άνθρωπος είναι
ελεύθερος, τον προπηλακίζουν. Προσωπικά, υφίσταμαι εγώ και τα
παιδιά μου τον ρατσισμό των παλιανθρώπων. Όσο περνάνε τα
χρόνια βλέπω πόση φοβερή αλήθεια έχουν αυτοί οι στίχοι.
Τελικά, όλοι είναι χωμένοι στα καταναλωτικά σκατά. Πολλοί
ηλίθιοι καμαρώνουν για τα καινούρια αμαξάκια τους, ενώ δίπλα
τους τα δάση καίγονται, οι παραλίες τσιμεντάρονται,
παριστάνοντας τους σπουδαίους. Για να προστατευτούν αυτοί
προληπτικά, φτιάχνονται «αντιτρομοκρατικοί» νόμοι που δεν θα
τους σώσουν όμως όταν τελειώσουν οι πιστωτικές τους κάρτες,
δεδομένου ότι η φτώχεια ριζοσπαστικοποιεί τις μάζες.
«Β»: Υπάρχει αντίδοτο σε όλα αυτά;
Τα καταναλωτικά σκατά είναι η διαχωριστική γραμμή. Ο καθένας
μας στην μικροκλίμακά του μπορεί να επηρεάσει τους δίπλα του
με το παράδειγμα και το λόγο του. Εμείς σαν καλλιτέχνες έχουμε
τη δύναμη της μουσικής μας, εξάλλου έχει ειπωθεί ότι η μουσική
μπορεί να ξεκινήσει μια επανάσταση. Οι μουσικοί αλλοτριώνονται
και ηττώνται μόνο από τον εαυτό τους, το έργο τους παραμένει
αλώβητο όσο κι αν κυνηγιέται από μακαρθισμούς. Τα κόμματα
έχουν τα μέλη τους και ενδιαφέρονται μόνο για αυτά, εμείς
έχουμε τον έρωτα και την αλληλεγγύη και γι’ αυτό γουστάρουμε
κι απ’ το κόμμα πιο πολύ. Ως εναπομείνας πλην-θέτης έχω το
χρέος απέναντι στον εαυτό μου, σαν αναρχικός-ατομιστής κι
αμεσοδημοκράτης να διατηρήσω την ακεραιότητά μου παραμένοντας
μέσα στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, να φυλάγω Θερμοπύλες κατά
τη ρήση του Καβάφη.
«Β»: Ποια είναι, λοιπόν, τα πλάνα του πλην-θέτη Χρήστου

Ζυγομαλά;
Να συνεχίσω να εργάζομαι σαν γλύπτης και εικαστικός πέρα από
τα γκλαμουρέ κυκλώματα, χωρίς να προσδοκώ υπεραξία παρά μόνο
καταθέτοντας τον ιδρώτα και την ψυχή μου. Σαν πλην-θέτης. Θα
ξαναφτιάξω τα παλιά μου τραγούδια με τα νέα τεχνολογικά μέσα
αφού όλα είναι σε κασσέτες. Υπάρχουν και μερικά καινούρια,
μάλιστα έχω στα σκαριά και ένα τραγούδι για τα Εξάρχεια τα
οποία τελευταία έχουν χαρακτηριστικά Δυτικής Όχθης, κατεχόμενη
ζώνη όπου μπαινοβγαίνει ο εισβολέας.

-Το κανάλι του Χρήστου Ζυγομαλά www.youtube.com/zygomalas
* Φωτογραφία κειμένου (Μανώλης Νταλούκας, 2012): Ο Χρήστος
Ζυγομαλάς, δίπλα από το κολάζ που απεικονίζει τα μέλη του
Exarchia Square Band (1978-79) σε παιδική ή νηπιακή ηλικία.

Θάνος Γώγος: «Γλασκώβη»
Θάνος Γώγος, Γλασκώβη, εκδόσεις Θράκα, 2014.
Στις αρχές Μαρτίου αναμενένεται να κυκλοφορήσει η 2η έκδοση
της ποιητικής σύνθεσης «Γλασκώβη» του Θάνου Γώγου. Παρακάτω
δημοσιεύουμε ένα από τα αγαπημένα αποσπάσματα του βιβλίου:
Τρεις ολόκληρες, ζωτικές μέρες, περιπλανήθηκα
και γνώρισα σχεδόν κάθε λογής επαναστάτες και «επαναστάτες».
Γνώρισα εκείνους με το Α ραμμένο
(Τους ρώτησα τι είναι ο Ντουρρούτι και μου ’παν
«κρουασάν»)
Τους άλλους με το Α στο στόμα
(«Σολιντάριος, νοσότρος, ταξιαρχία, οι φίλοι του»
απάντησαν)
και αυτούς με το Α στο βλέμμα
(«Αξιοπρέπεια, ελευθερία» λέγαν).
Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων προσδίδει κύρος
στους επαναστατικούς κύκλους.
Το πνεύμα της αλληλεγγύης δεσποινίς διάχυτο σ’
αυτά τα μέρη
Νιώθεις να μαλακώνει η καρδούλα σου (καρδούλα)
Κρύβουν κάποια από τη χαμένη αίγλη του παρελθόντος.
Κάποτε, σε κάποια μέρη, πάρα πολλά χρόνια πριν, η
ζωή δεν κρυβόταν μόνο σε μονοπάτια
Άνθιζε σ’ ολόκληρα χωριά
Στις μεγάλες λεωφόρους των πόλεων
στα πιο σκληρά βουνά, μέσα στα χιόνια άνθιζε.
Οι σειρήνες των εργοστασίων ―αφύπνιση― ούρλιαζαν

Τα κτήρια μαυροκόκκινες σημαίες ανέμιζαν περήφανα
Ο έρωτας σταματούσε να πουλιέται, να δεσμεύεται
με ανούσιους όρκους και να αγοράζεται.
Πως να ξεχαστούν τα οδοφράγματα της ελευθερίας;
Μαχνοβτσίνα, Σικάγο, Βαρκελώνη
Να χαθώ στην ευρυθμία ενός ελευθεριακού εμφυσήματος;
Να παραληρήσω στην άβυσσο του εγωτισμού;
Χαμογελώ σύντροφε
Τι γλυκά ταξίδια είναι αυτά που μου τάζεις.
Η διάτρηση του ζωτικού μου χώρου
Στρίβε
Είμαι αλλεργικός στην τρυφερότητα
Τ’ αγρίμι ορμά και ξεσκίζει τη σάρκα του ανθρώπου
Θα σου δείξω πως το Α εγώ το έχω μόνο στο στόμα.
Ομοϊδεάτη μου
Γλυκέ μου σύντροφε
Εγώ θα σπιλώσω τις αρχές μας
Της ιστορίας γνώστης
Της τέχνης της παραπλάνησης άρχοντας
Της εξουσίας άνοσος φορέας
Κατέχω μέσω αιτήσεως:
Την ασχήμια του τέρατος
Την ευφυΐα της Αθηνάς
Τα άπαντα του Φρόιντ.
Έχω εσένα ακατέργαστο
Εφιαλτικό μ’ αλήθεια
Σε πλάθω ξανά απ’ την αρχή

Γλυκέ μου σύντροφε
Ο πέλεκυς της δικαιοσύνης θα πέσει βαρύς
Η τιμωρία θα επέλθει
δι’ εμού του ιδίου
Μα πώς είναι δυνατόν;
Τα δικά μου λόγια τελείωναν στα άπαντα του
Φρόιντ.
Είμαι σίγουρος/ Το είχα ετοιμάσει πιο πριν/ Το γνωρίζω.
Δεν είναι δικά μου αυτά τα γράμματα
Δεν είναι και άγνωστα όμως.
Το σημάδι από κραγιόν δίπλα στο σημείο υπογραφής
Προκλητικότατο.
Τι να κάνω;
Να υπογράψω;
Να το πετάξω, να σκοτώσω τον σύντροφο που το
διάβασε και να μην πω σε κανέναν τίποτα;

Υποθέσεις Εργασίας για την
Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν
Παναγιώτης Κούστας
Όταν πεθαίνει ένα πρόσωπο της τάξης μεγέθους της Ούρσουλα
Κρέμπερ Λε Γκεν, η Ανατομία του πάει χέρι-χέρι με τη Θλίψη.
Είναι κατι απολύτως φυσιολογικό -θα τολμήσω να ισχυριστώ εδώαφού η Ανθρωπότητα οφείλει να σκυλεύει τους νεκρούς της. Κι
όσο κι αν δεν την παραδεχόμαστε, τη σκύλευση αυτή την κάνουμε
καθημερινά με κάθε νεκρό πρόσωπο, άσημο ή διάσημο, στενά
συγγενικό, στον ορίζοντα των γνωριμιών μας ή και εντελώς
άγνωστο -υπό συγκεκριμένες ειδησεογραφικές προϋποθέσεις. Κάθε
θάνατος άλλου παράγει αυτόματα έναν υποκειμενικό απολογισμό
εντός μας. Και δεν μετράει η πρόθεση -από την πιο αγαθή έως
την πιο μοχθηρή- αφού αυτή η διαδικασία ανατομίας εξυπηρετεί
μια βασική ανάγκη επιβίωσης του ανθρώπινου είδους: την
κατανόηση των αιτίων που έκαναν την προσωπικότητα που έφυγε
μοναδική. Την κληρονομιά της και το όφελος που ως ζώντες
μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτήν.
Το ανατομικό τραπέζι όπου τεμαχίζεται το σώμα, το δικηγορικό
γραφείο όπου ανοίγει μια διαθήκη ή το σπίτι του φευγάτου
προσώπου, όπου ξεμαλλιάζονται οι κληρονόμοι αν δεν υπάρχει
διαθήκη, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Το νεκρό πρόσωπο
απουσιάζει. Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται ερήμην του. Δεν
είναι πια ένα συμπαγές και βιωμένο όλο αλλά μια
κατακερματισμένη, συχνά αντικρουόμενη και καλειδοσκοπική,
ανασύνθεση μέσα από τις καταγραφές των γύρω του.
Λίγο-πολύ δηλαδή, όπως το έργο κάθε συγγραφέα…
Το βιωμένο όλο της Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν ολοκληρώθηκε στις
22 Ιανουαρίου 2018. Η Ανατομία της, όμως, θα μας συνοδεύει για

πολύ καιρό. Και σε αυτή τη διαδικασία θα ήθελα να καταθέσω
μερικές υποθέσεις εργασίας.
Υπόθεση Εργασίας #1: Τόσο το χειρότερο για το Νόμπελ.
Αμέσως μετά το θάνατό της αρκετές ‘πνευματικές προσωπικότητες’
επεσήμαναν το γεγονός ότι η Ούρσουλα δεν προτάθηκε τελικά για
Νόμπελ Λογοτεχνίας, μια διάκριση που θα αναγνώριζε το ύψος της
προσφοράς της στην παγκόσμια τέχνη της γραφής. Αυτή η
‘παράλειψη’ -που δεν είναι φυσικά η μοναδική- μπορεί να
ειδωθεί μέσα από πολλά πρίσματα. Ένα, και ίσως το πιο
γοητευτικό σε σχέση με την Ούρσουλα, συνοψίζεται στο ερώτημα:
Πόση αλήθεια (πασπαλισμένη με χιούμορ και τρολάρισμα) μπορούν
να αντέξουν τα Νόμπελ;
Γιατί

η

μακαρίτισσα

υπήρξε

εξαιρετικά

ουσιαστική

και

ταυτόχρονα κακός μπελάς στις ομιλίες ή τις βραβεύσεις της,
παρούσα ή απούσα, αν και πάντοτε εντός των ορίων της
ουσιαστικής ανθρώπινης (και όχι της αστικής) ευγένειας.
Παραθέτω τρία παραδείγματα:
1. To 2004 στην έκθεση Book Expo America που έγινε στο Σικάγο
και όπου είχε προσκληθεί να μιλήσει στο πρόγευμα -αφού εξήγησε
ότι στο πρόγευμα στο σπίτι της μουγκρίζουν αντί να μιλάνε για
σοβαρά ζητήματα- επιτέθηκε στα εμπορικά κλισέ της Λογοτεχνίας
του Φανταστικού και στην κυριαρχία του ξανθού γαλανομάτη ήρωα,
φέρνοντας σε τρομερή αμηχανία το κοινό που κατά συντριπτική
πλειοψηφία ήταν στελέχη εκδοτικών επιχειρήσεων.
2. Σε ομιλία της στην τελετή αποφοίτησης της τάξης του 1983
στο Mills College ανέφερε: «Η παράδοση της διανόησης είναι
αντρική. Ο δημόσιος λόγος γίνεται στη δημόσια γλώσσα, στην
εθνική ή στη γλώσσα της φυλής. Και η γλώσσα της δικής μας
φυλής είναι αντρική γλώσσα. Οι γυναίκες τη μαθαίνουμε, φυσικά.
Δεν είμαστε ηλίθιες. Αν όμως μπορείτε να διακρίνετε τη
Μάργκαρετ Θάτσερ από τον Ρόναλντ Ρίγκαν ή την Ίντιρα Γκάντι
από τον Στρατηγό Σομόζα μόνο από τα λεγόμενά τους, πείτε μου
πώς το καταφέρατε. Είναι ένας κόσμος για άντρες και μιλάει τη

γλώσσα του άντρα. Οι λέξεις είναι όλες λέξεις δύναμης. (…)
Ίσως χορτάσαμε από λέξεις δύναμης και ομιλίες για τη μάχη της
ζωής. Ίσως να χρειαζόμαστε λέξεις αδυναμίας.
(…) Αντί να μιλώ για δύναμη, τι θα γινόταν αν μιλούσα σαν
γυναίκα εδώ και τώρα δημόσια; Δεν θα ακουγόταν σωστό. (…) Κι
αν έλεγα πως ελπίζω για σας πρώτα από όλα εάν -και μόνο εάνθέλετε παιδιά, ότι εύχομαι να τα αποκτήσετε; (…) Ότι εύχομαι
εσείς κι αυτά να έχετε αρκετό φαγητό κι ένα σπίτι ζεστό και
καθαρό, και φίλους, και δουλειά που να σας γεμίζει; (…) Και η
επιτυχία; Η επιτυχία σας είναι η αποτυχία κάποιου άλλου. Η
επιτυχία είναι το Αμερικάνικο Όνειρο, το οποίο μπορούμε να
συνεχίζουμε να το ονειρευόμαστε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι
στους περισσότερους τόπους, συμπεριλαμβανομένων τριάντα
εκατομμυρίων από εμάς, ζουν εντελώς ξάγρυπνοι μέσα στην
τρομακτική πραγματικότητα της φτώχειας. Όχι, δεν θα σας ευχηθώ
επιτυχία».
3. Τέλος, στην τελετή απονομής των Βραβείων Nebula το 2003,
κατά την οποία ανακηρύχτηκε Grand Master εν τη απουσία της
(είχε προγραμματίσει μια κρουαζιέρα με τον άντρα της κι ένα
ζευγάρι φίλων), διέλυσε την πατριαρχική υπο-δομή των βραβείων
με ένα χάπενινγκ που έμεινε στην Ιστορία των βραβείων. Κατά
την παραλαβή του τίτλου από τη φίλη της -και επίσης συγγραφέα
ε.φ.- Αϊλίν Γκαν, μια ομάδα ανθρώπων φόρεσε μάσκες από χαρτί
με το πρόσωπο της Ούρσουλα και απάντησε στις ερωτήσεις των
παρευρισκομένων.
Η κωδική φράση της ομιλίας της Γκαν -γραμμένη από την
Ούρσουλα- ήταν «και τώρα μπορείτε να ρωτήσετε τη δική σας
Ούρσουλα οτιδήποτε θελήσετε» ενώ τα πρόσωπα που φορούσαν τις
μάσκες είχαν λάβει ως μοναδική οδηγία να απαντήσουν σαν να
ήταν η Λε Γκεν (λέμε τώρα). Από το 1978 που ξεκίνησαν τα
βραβεία μέχρι τότε μόνο μία γυναίκα συγγραφέας είχε λάβει αυτή
τη διάκριση και μέχρι σήμερα μόνο τέσσερις έχουν κατακτήσει
τον τίτλο του Grand Master. Πράγμα που επισημάνθηκε στην
ομιλία, αξιοποιώντας ως λογοπαίγνιο το Grand Mistress, που ενώ
θα ήταν η ‘πολιτικά ορθή’ διατύπωση, νοηματοδοτείται στα

αγγλικά κυρίως υπό την έννοια της ερωμένης.
Υπόθεση εργασίας #2: Τι κάνουμε (για) (με) την ελευθερία;
Η σχέση της Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν με την ελευθερία ξεκινά
από πολύ νωρίς και διατηρείται μέχρι το τέλος της ζωής της.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας θα ισχυριστώ ότι η ελευθερία
τής παρέχεται από το οικογενειακό της περιβάλλον ως μία
δεδομένη κατάσταση, ή ακόμη περισσότερο ως ένα αναφαίρετο
ανθρώπινο δικαίωμα. Στηρίζω αυτή την υπόθεση κυρίως σε όσα
αναφέρει η ίδια για την παιδική της ηλικία, αλλά και από την
αντήχηση της ελευθερίας μέσα στο έργο της. Τέταρτο παιδί -και
το μοναδικό κορίτσι- μιας μάλλον πρωτοποριακής οικογένειας δύο
ανθρωπολόγων με τη μητέρα της να γράφει ήδη, μεγαλώνει σε ένα
ανοιχτό σπίτι του Μπέρκλεϊ, γεμάτο από βιβλία, μουσική και
φίλους. Η φράση της για την εποχή αυτή είναι χαρακτηριστική:
«Μεγάλωσα με το να σκέφτομαι, να ρωτάω και να απολαμβάνω».
Με αυτόν τον πυρήνα ελευθερίας στερεωμένο μέσα της ως
αυτονόητο γεγονός και με την εμπειρία του διαφορετικού που
φέρνει ως καθημερινότητα στο σπίτι των γονιών της η ερευνητική
τους ενασχόληση με τους ιθαγενείς της Αμερικής, η Ούρσουλα
κατακτά πολύ γερά θεμέλια ακριβώς την ώρα που η Αμερική
βυθίζεται στην κρίση της Μεγάλης Ύφεσης και στη συνέχεια
μπαίνει σε διαδοχικούς πολέμους (Δεύτερος Παγκόσμιος, Κορέα,
Βιετνάμ. κ.α.). Μαθαίνει να αναγνωρίζει με την πρώτη ματιά και
να περιγράφει εκπληκτικά συνθήκες ανελευθερίας και ανισότητας,
καταστάσεις εξαίρεσης ή καταπίεσης -στο έργο της υπάρχουν όλα
αυτά σε αφθονία- αλλά χωρίς την οργή του προσώπου που βίωσε το
ίδιο τις αλυσίδες της σκλαβιάς.
Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο χωρίς κανένα μιλιταρισμό, χωρίς
καμιά απόλαυση της καταστροφής, χωρίς εκδίκηση, με το νοητικό
και ψυχολογικό τοπίο των χαρακτήρων της να αναδεικνύει διαρκώς
τους αυτο-περιορισμούς τους. Οι χαρακτήρες της Λε Γκεν δεν
είναι χάρτινοι και εκείνη δεν στέκεται απέναντί τους σε ίσες
αποστάσεις, δικαιώνοντας τα πάντα. Η ικανότητα που έχει να
αναδείξει -χωρίς ποτέ να το πει- όλο το φάσμα του αντιληπτικού

τους πλαισίου παράγει πεντακάθαρες συγκρούσεις, προάγοντας την
κατανόηση και την διαμόρφωση θέσης -μαζί με τη μεγιστοποίηση
της απόλαυσης- στην αναγνωστική πλευρά. Έτσι, οι
κοσμοαντιλήψεις γίνονται τρισδιάστατα ορατές και οι σχέσεις
που αναπτύσσονται κρίσιμα καθοριστικές.
Για τη δική της σχέση, που συν-δημιούργησε με τον Ιστορικό
Τσαρλς Λε Γκεν και είχε σαν αποτέλεσμα τρία παιδιά, αναφέρει:
«Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει δυο δουλειές πλήρους
απασχόλησης, όμως δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν τρεις
δουλειές πλήρους απασχόλησης, αν το έργο μοιράζεται δίκαια».
Με αφετηρία αυτή τη φράση αλλά και το έργο της, θα
διακινδυνεύσω έναν αφορισμό: Η ελευθερία δεν είναι απλώς
ευθύνη, αλλά και αδυνατεί να υπάρξει αν δεν κατανοείς και δεν
μοιράζεσαι. O ήρωας του Malafrena, ορίζει την ελευθερία ως
«μια ανθρώπινη ανάγκη όπως το ψωμί ή το νερό» και στη συνέχεια
με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια: «Η ελευθερία συνίσταται στο να
κάνεις αυτό που γνωρίζεις καλύτερα, τη δουλειά σου, αυτό που
πρέπει να κάνεις». Η ίδια η Λε Γκεν, σε μια συζήτηση με την
Τζούλι Φίλιπς για το περιοδικό The New Yorker, ορίζει την
ελευθερία ως ένα σύνθετο ιδανικό και μια λέξη «πολύ μεγάλη και
πολύ παλιά» για να απομοιώνεται ως κοινοτοπία ή να
χρησιμοποιείται από υποκριτές. «Φυσικά και γίνεται λανθασμένη
χρήση της. Όμως δεν νομίζω ότι μπορείς να καταστρέψεις
πραγματικά τη λέξη ελευθερία».
Υπόθεση εργασίας #3: Η μόνη απόσταση που δεν καλύπτεται από
σκάφος NAFAL είναι μεταξύ αιδοίου και μήτρας.
Η Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν δεν ήταν η πρώτη γυναίκα συγγραφέας
στην επιστημονική φαντασία, την ευρύτερη λογοτεχνία του
φανταστικού, την ποίηση και το δοκίμιο. Δεν ήταν ούτε η πρώτη
συγγραφέας που έθεσε ως θεματική της το ζήτημα του φύλου και
των περιορισμών που αυτό παράγει στο κοινωνικό πεδίο. Είναι
όμως -θα ισχυριστώ σε αυτήν την υπόθεση- η μοναδική πένα στην
παγκόσμια λογοτεχνία που αντιμετώπισε το φύλο ως ‘φάσμα’, μια
οπτική που ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να αναδύεται, χωρίς να

έχει καταστεί κυρίαρχη.
Αν δεχτούμε ως αληθή την τοποθέτηση της πως: «Όλη η
λογοτεχνική μυθοπλασία είναι μια μεταφορά. Η επιστημονική
φαντασία είναι μια μεταφορά. (…) Τα διαστημικά ταξίδια είναι
μια τέτοια μεταφορά, το ίδιο και οι εναλλακτικές κοινωνίες, η
εναλλακτική βιολογία, το μέλλον είναι μια ακόμα μεταφορά. (…)
Η αλήθεια είναι ζήτημα φαντασίας (…)» , αντιλαμβανόμαστε ότι η
Λε Γκεν σε καμιά περίπτωση δεν γράφει ‘λογοτεχνία φυγής’ -με
σκοπό να πλουτίσει ή ακόμα και να βιοποριστεί- αλλά αρπάζει τη
δημιουργική ελευθερία που της προσφέρει το είδος για να
μιλήσει θαρραλέα για τα ζητήματα που καίνε την ανθρωπότητα στο
διαχρονικό παρόν της. Κι έτσι κεντρική θέση στο κάδρο της
θεματολογίας της καταλαμβάνει το έμφυλο ζήτημα.
Η Λε Γκεν δεν αποφεύγει καθόλου, αλλά ουσιαστικά ξεπερνάει
πολύ γρήγορα τα συγκρουσιακά δίπολα (αρσενικό-θηλυκό,
καταπιεστής-καταπιεζόμενη) και εστιάζει στην ίδια την ουσία
της έμφυλης ταυτότητας, αναπτύσσοντας δραματουργικά τις
πιθανές παραλλαγές της, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία τους
για την κοινότητα ή την κοινωνία. Μέσα από αυτή την
επεξεργασία, προκύπτει ανάγλυφα η ‘παγίδα του φύλου’ που
βιώνουν οι κάτοικοι της Γης.
Στον κύκλο του Χάιν καμιά εγκυμοσύνη δεν είναι ανεπιθύμητη,
αφού απαιτείται ρητή απόφαση των εραστών για να προκύψει
ζυγωτό κύτταρο. Στον πλανήτη Γκέθεν -όπου το φύλο είναι ρευστό
και εμφανίζεται μόνο κατά το κέμερ- είναι απολύτως φυσικό στη
σειρά διαδοχής να προηγούνται τα παιδιά που έχουν κυοφορηθεί
και γεννηθεί από το πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας έναντι
αυτών που απλώς έσπειρε. Στον Τρόπο των Βουνών, ο
ολοκληρωμένος γάμος απαιτεί τέσσερα πρόσωπα, με χιαστί
ετερόφυλες και ομόφυλες σχέσεις συν μία σχέση ταμπού.
Ποια είναι η αξία της ύπαρξης μιας τέτοιας μεταφοράς σε έναν
πλανήτη που είναι γερά πιασμένος στο δόκανο του αμετάβλητου
φύλου; Πέραν της προφανούς απελευθερωτικής στο φαντασιακό
εξήγησης -που έχει δοθεί από πάρα πολλά πρόσωπα της ΛΟΑΤΚΙ+

κοινότητας ή οποιουδήποτε προσώπου ένοιωσε κάποια στιγμή
στιγμή της ζωής του περιορισμένο από τον ρόλο που επιβάλλει το
φύλο- η προστιθέμενη αξία στο έργο της Λε Γκεν είναι η
δυνατότητα όλων να αντιληφθούν ότι στα ‘συμβόλαια ζωής’ που
συνάπτουμε υπάρχουν πάρα πολλά ‘ψιλά γράμματα’ που δεν
σχετίζονται ούτε με το φύλο, ούτε με τη σεξουαλική προτίμηση
των συμβαλλόμενων μερών, όπως νομίζουμε. Η υλική και ψυχική
ασφάλεια, τα ελάχιστα εργατικά χέρια που απαιτούνται να
συζούν, το ίδιο το οικοσύστημα που μας περιβάλλει κι ένα σωρό
άλλα που δεν χωράνε να αναφερθούν εδώ, αναδεικνύονται με αυτόν
τον τρόπο.
Η Ούρσουλα κλέβει -είναι η αλήθεια- κατασκευάζοντας αυτές τις
παραλλαγές. Για την ακρίβεια δανείζεται με έξοχο τρόπο,
πληροφορίες και γνώσεις που η ίδια έχει γνωρίσει από πολύ
μικρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Οι μορφές κοινωνικής
οργάνωσης αρχαϊκών φυλών με χωριστά ενδιαιτήματα ανδρών και
γυναικών, οι διευρυμένες μορφές οικογένειας που προϋπήρξαν της
πυρηνικής, οι τελετές ενηλικίωσης και ο σαμανισμός αντηχούν
στο έργο της και αγγίζουν ακόμα και πρόσωπα που δεν έχουν
ακούσει τίποτα για όλα αυτά.
Μια λεπτομέρεια ακόμα που έχει σημασία. Στο έργο της Ούρσουλα
Κρέμπερ Λε Γκεν, τις παραδόσεις και την πνευματική ζωή τα
συναντάμε διαρκώς, όμως τη θρησκεία με την στενόμυαλη,
φανατική και εξουσιαστική δομή της δεν τη βρίσκουμε πουθενά.
Υπόθεση εργασίας #4: Αντιστρέφοντας το Οργουελιανό κλισέ της
νεο-γλώσσας
Σε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ο Λιούς Κολ αναλύει -μεταξύ
άλλων, με τα οποία θα μπορούσα να πάω πάσο ή να τα συζητήσω
περισσότερο- τη σχέση της Λε Γκεν με τη γλώσσα εστιάζοντας στη
γλώσσα της Ανάρες, την εξισωτική γλώσσα που δημιούργησε και
μιλά η αναρχική κοινότητα. Δεν έχει νόημα να κάνω αναπαραγωγή
των θέσεων του Λιούις εδώ, αφού αξίζει να διαβάσεις ολόκληρη
την τοποθέτησή του (theanarchistlibrary.org/library/lewiscall-postmodern-anarchism-in-the-novels-of-ursula-k-le-guin).

Θα ήθελα να προσθέσω μόνο το εξής: Το ίδιο ‘κλάδεμα’ στη
γλώσσα συμβαίνει στο 1984 του Τζωρτζ Όργουελ στο επίπεδο του
αποτελεσματος. Μόνο που εκεί η ‘νεο-γλώσσα’ παράγεται από το
Υπουργείο Αλήθειας, δηλαδή έναν μηχανισμό εξουσίας από τα πάνω
για τη χειραγώγηση των ανθρώπων. Αντίθετα στην Ανάρες, η
εξισωτική γλώσσα Ρravic παράγεται από τα κάτω -με τις
υποδείξεις γλωσσολόγων και μηχανικών υπολογιστών και από την
βούληση της κοινότητας να απεγκλωβιστεί από μια γλώσσα
ανισότητας.
Υπόθεση εργασίας #5: Η ουσία της πολιτικής
Στα χρόνια που πέρασαν -κι αυτό εκτιμώ ότι θα ενταθεί στα
χρόνια που θα έρθουν- διάφοροι χώροι διεκδίκησαν να
προσεταιριστούν την Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν, μόνο που πάντοτε
κατέληξαν να απολογούνται για τα κομμάτια της που δεν χώραγαν
στο ‘πατρόν’ που είχαν φτιάξει γι’αυτήν. Ο χώρος των εκδόσεων
-για τον οποίο αποτελούσε πηγή κέρδους- έχει ακούσει πολλές
σκληρές αλήθειες απ’ το στόμα της. Το γυναικείο κίνημα άλλες
τόσες, παρ’όλο που υπήρξε σημαντική υπέρμαχός του. Ο
αναρχισμός δεν πήγε πίσω, αφού η ικανότητά του να δημιουργεί
άτυπες ιεραρχίες και καμουφλαρισμένες εξουσίες δεν έχει
αναλυθεί ποτέ καλύτερα από την περίπτωση της Ανάρες.
Σε συνέντευξή της στον Γιούαν Μόνεγκαν για το Structo Magazine
ανέφερε: «Νοιώθω πάντα λίγο άβολα όταν με αγκαλιάζουν οι
αναρχικοί. Γιατί -όταν ανήκουν στο δικό μου είδος, είναι
πασιφιστές- τους αγαπώ πραγματικά, αλλά εγώ είμαι μια
νοικοκυρά της μπουρζουαζίας, δεν ασκώ τον αναρχισμό». Τέλος,
το New Age δεν τόλμησε καν να την πλησιάσει, παρά τη χρόνια
σχέση της και την απόδοση του σημαντικότερου κειμένου του Ταό
στα αγγλικά, αλλά και τις πρακτικές διαλογισμού στις οποίες
ασκούνταν.
Εκεί που η Λε Γκεν βρίσκεται όπως το ψάρι μέσα στο νερό, είναι
στην κοινότητα. Με εξαιρετικά διαφορετικούς μεταξύ τους
τρόπους, όλοι
οι χαρακτήρες της την επιζητούν για να
ολοκληρωθούν. Σαν μια φωνή να τους ψιθυρίζει διαρκώς ότι

κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι μόνος. Ακόμη και ο
πιο μοναχικός της χαρακτήρας, ο Όσντεν στο εξαιρετικό διήγημα
«Πιο Πλατιά από Αυτοκρατορίες και πιο Αργά» καταλήγει στο
τέλος να βρει τη δική του θέση του μέσα στην πιο παράξενη
δυνατή κοινότητα, ως άποικος σε έναν πλανήτη διασυνδεδεμένης
και αποκλειστικά φυτικής ζωής.
Η αναζήτηση της λειτουργικής κοινότητας που ταιριάζει στο κάθε
πρόσωπο με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του (ίσως
να) είναι το αόρατο τμήμα του παγόβουνου στο έργο της Λε Γκεν,
κάτω από την κορυφή του έμφυλου ζητήματος που διακρίνεται πάνω
από το νερό. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ερώτημα «τι οφείλει να
πράξει το πρόσωπο που βιώνει τη διατάραξη της ισορροπίας μέσα
του και της καταστροφής των σχέσεων γύρω του για να τις
αποκαταστήσει» τίθεται διαρκώς και με αμέτρητες παραλλαγές σε
ολόκληρο το έργο της.
Η Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν έγραψε μετρημένους στα δάχτυλα
προλόγους σε έργα άλλων συγγραφέων. Ένας από αυτούς βρίσκεται
-καθόλου τυχαία- στο βιβλίο του Μάρει Μπούκτσιν, Η Επόμενη
Επανάσταση.
Κλείνοντας αυτές τις υποθέσεις εργασίας, θα παραθέσω ένα τμήμα
του λόγου που εκφώνησε όταν τιμήθηκε με το Μετάλλιο
Εξαιρετικής Προσφοράς στα Αμερικανικά Γράμματα, το 2014:
«Νομίζω ότι έρχονται δύσκολοι καιροί, στους οποίους θα
χρειαζόμαστε τις φωνές συγγραφέων που βλέπουν εναλλακτικές
στον τρόπο με τον οποίο ζούμε τώρα, φωνές που να βλέπουν πέρα
από τις χτυπημένες από τον φόβο κοινωνίες μας και τις
τεχνολογικές τους εμμονές, προς άλλους τρόπους ύπαρξης. Που να
μπορούν ακόμα να οραματιστούν υπαρκτούς χώρους ελπίδας.
Θα χρειαστούμε συγγραφείς που να μπορούν να θυμηθούν την
ελευθερία: ποιητές, οραματιστές – πραγματιστές μιας
διευρυμένης πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι
χρειαζόμαστε συγγραφείς που καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα
στην παραγωγή ενός εμπορικού προϊόντος και στην εξάσκηση μιας

τέχνης. Το κίνητρο του κέρδους συχνά συγκρούεται με τους
στόχους της τέχνης. Ζούμε στον καπιταλισμό. Και η εξουσία του
φαίνεται ανυπέρβλητη. Το ίδιο ακριβώς φαινόταν και η ελέω θεού
εξουσία των βασιλέων.
(…) Οι άνθρωποι μπορούν να αντισταθούν και να αλλάξουν τις
εξουσίες. Η αντίσταση και η αλλαγή συχνά ξεκινούν μέσα στην
τέχνη, και ακόμα συχνότερα μέσα στη δική μας τέχνη – την
λογοτεχνία. Είχα μια μακρά καριέρα και καλή, και με καλή
συντροφιά μάλιστα, οπότε τώρα στο τέλος της πραγματικά δεν
θέλω να βλέπω την Αμερικανική λογοτεχνία να ξεπουλιέται
ακολουθώντας το ρεύμα. (…) Το όνομα της όμορφης ανταμοιβής μας
δεν είναι το κέρδος. Το όνομά της είναι η ελευθερία».

Υ.Γ. Η Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν προσκλήθηκε από την ανοιχτή
οργανωτική συνέλευση να πάρει μέρος στο Β-Fest 2017. Χάρηκε
ιδιαίτερα για την πρόσκληση, αλλά την απέρριψε εξηγώντας ότι
δεν είχε πια τις αντοχές ώστε να ταξιδέψει τόσες ώρες με το
αεροπλάνο. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος για τον οποίο είχε
πάψει να βγαίνει από τα γεωγραφικά όρια των Η.Π.Α. τα
τελευταία χρόνια. Από όλα τα υπόλοιπα όρια του κόσμου μας είχε
δραπετεύσει με επιτυχία από πολύ νωρίς.
Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος της Βαβυλωνίας #20

Αν ο ελεύθερος χρόνος είναι η
περιουσία των ευφυών, τότε

γιατί τον σπαταλάμε;
του Γιώργου Κτενά
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ευαγγελίζονται όλοι σήμερα, χρειάζεται να αναπτύξει ευδιάκριτα
χαρακτηριστικά. Να διαυγάσει τα πολλαπλασιαστικά νέα
προτάγματα, να λάβει τολμηρά ρίσκα και απευθύνσεις που
επιβάλλεται να μεταφέρουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το
κέρδος των πολυεθνικών. Αψηφώντας την υποταγή σε λανθασμένες
αυθεντίες,
αλλά
εντός
ενός
ευρέως
φάσματος
κοινωνικών σημασιών που να προκύπτουν με βάση το δημόσιο. Το
ρίσκο τής αλλαγής πρέπει να είναι αποφασιστικό, αντι-ηγεμονικό
και αυτοθεσμισμένο, προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο
κοινωνικό φαντασιακό που έχουμε ανάγκη. Η ριζική φαντασία δεν
μπορεί να είναι ούτε εξωχρονική ούτε εξωκοινωνική, γιατί δεν
μπορεί να υπάρξει κοινωνικό-ιστορικό χωρίς άνθρωπο – Οι ίδιες
οι φαντασιακές σημασίες δεν θα υπήρχαν.
Και δεν είναι τυχαίο ότι στον Αριστοτέλη συναντάμε τον
ελεύθερο χρόνο ως προϋπόθεση ευτυχίας και χειραφέτησης. Όπως
και ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης είχε οραματιστεί ένα σχήμα
Ιδανικής Πολιτείας στο οποίο θεωρούσε πολίτες μόνον όσους
μπορούσαν να ασχοληθούν με τη πνευματική δραστηριότητα – Ήταν
εκείνοι που είχαν τον ελεύθερο χρόνο για να το πράξουν. Άρα ο
ελεύθερος χρόνος λειτουργεί ως προϋπόθεση ευδαιμονίας και
ελευθερίας της βούλησης, κάτι που σημαίνει ότι οδηγούμαστε
στην ευτυχία μόνο αν υπερβούμε την αναγκαιότητα. Οπότε ο
ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του αφορά κατεξοχήν το
συλλογικό φαντασιακό
αναδύονται από αυτό.
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Με το θέατρο να συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον
αναδεικνύουν στις ευχάριστες απολαύσεις της ζωή, άρα
σχετίζεται άμεσα με τον ελεύθερο χρόνο και πώς τον
αξιοποιούμε. Στην κοινωνιολογική του διάσταση έχει τον ρόλο
του υποκατάστατου της κοινωνικότητας. Δηλαδή του συνόλου των

αξιωμάτων
που
δίνουν
νόημα
στις
πράξεις
των
ανθρώπων. Αναδεικνύει τη συλλογική και σοσιαλιστική φύση,
μακριά από την εμπορευματοποίηση της ρηχής και φτηνής
θεμελίωσης της ετερονομίας.
Το θέατρο είναι κοινωνικό εργαλείο, για όποιον γνωρίζει πώς να
το αξιοποιήσει ως τέτοιο, που θέτει εξαρχής στο επίκεντρο το
ίδιο το παιχνίδι. Γιατί το αντίθετο του παιχνιδιού δεν είναι η
σοβαρότητα αλλά η πραγματικότητα. Με αυτή την παιχνιδιάρικη
διάθεση αντιμετωπίζει ο Σίμος Κακάλας τον Καταποντισμό του
εγωιστή Γιόχαν Φάτσερ, στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού,
ενός ανολοκλήρωτου έργου του Μπρεχτ για τον μεσοπόλεμο. Έξι
ηθοποιοί επί σκηνής και ο Κακάλας σε ρόλο αφηγητή (και κάτι
περισσότερο), σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση για την παράσταση
του Γιάννη Αγγελάκα, θρυμματίζουν τα προσωπεία του θεατρικού
καθωσπρεπισμού, αποβάλλοντας το συγκυριακό μπροστά στο
μακροπρόθεσμο. Δεν υπάρχουν κεφάλαια, συμφέροντα, υποστήριξη
και πλάτες που να «σέρνουν» την παράσταση. Καμία από τις
γάγγραινες του ανταγωνισμού που διαπνέουν τις νεοφιλελεύθερες
κοινωνίες. Το μουλάρι του κοινωνικού αμοραλισμού φοράει
εμπορικό σαμάρι, αλλά εργασίες όπως αυτή για τον Φάτσερ,
ελάχιστα γνωστό έργο του Μπρεχτ, όση συζήτηση κι αν σηκώνει
ευρύτερα το μοντάρισμά τους, αναβλύζουν γάργαρο και δροσερό
νερό. Από αυτό που τόσο πολύ έχει ανάγκη το ελληνικό θέατρο
σήμερα.

Πολιτικό Μνημόσυνο
Συντρόφισσα Ρούλα

για

τη

Πολιτικό Μνημόσυνο για τη Συντρόφισσα Ρούλα
Την Παρασκευή 30/11 από τις 20:00μ.μ. στο Νοσότρος θα

διοργανωθεί το πολιτικό μνημόσυνο της Ρούλας και καλούμε όλους
τους φίλους και συντρόφους σε μια συνεύρεση τιμής αλλά και
ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό της.
Και πράγματι χρωστάμε πολλά στη συντρόφισσα Ρούλα. Δεν ήταν
μόνο που υπήρξε για πολλά χρόνια η ψυχή του Νοσότρος με τη
συνεχή, ακούραστη και άδολη προσφορά της, αλλά είναι και που
διαφύλαγε με απόλυτη συνέπεια το αντιεξουσιαστικό πλαίσιο του
χώρου το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του εγχειρήματος. Και αν
για κάποιους αυτό φαίνεται αυτονόητο οφείλεται σε αυτούς που
κάθε μέρα κάθε ώρα πασχίζουν να διατηρούνται οι αξίες και οι
σημασίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο σχετικοποίησης και
ρευστοποίησης των αξιών.
Η Ρούλα ήταν αυτός ακριβώς ο ανθρωπολογικός τύπος της
συνέπειας και της αυστηρότητας των εφαρμοσμένων αρχών. Ήταν με
άλλα λόγια μια πραγματική Αναρχική. Περισσότερα λόγια δεν θα
σήκωνε η Ρούλα διότι δεν την ενδιέφεραν τόσο τα λόγια όσο τα
βιώματα. Ας βιώσουμε και εμείς την μνήμη της καλώντας όσες και
όσους συμμερίζονται τα ίδια.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ:
– Βασίλης Σπυρόπουλος και Ιωάννα Σεράφη
– Μουσική Ακαδημία Nosotros
– Ο Δήμος & ο Πατέρας του (σε Ρεμπέτικα Μονοπάτια)
– TDK90
– ALPHA BANG
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Θεατρική Ομάδα 2510
Η θεατρική ομάδα του Χώρου 2510, με αφορμή τα δέκα χρόνια από
τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, από τις 15
Νοεμβρίου, θα ανεβάσει την παράσταση “15 Για Πάντα”.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
6 Δεκεμβρίου 2008.
Μια δολοφονία συγκλονίζει τη χώρα.
Η εξέγερση.
Μια γενιά που κανείς δε λογάριαζε.
Η ενηλικίωση.
Επιλογές και δρόμοι που αποκλίνουν.
10 χρόνια μετά. Στην επέτειο.
Η ίδια παρέα συναντιέται πάλι. Αλήθειες και ψέματα.
Ματωμένα γενέθλια και ένα μυστικό.
Ένα παιχνίδι στο σκάκι που δεν τελείωσε ποτέ.
Η πολιτική εφηβεία και ο ωμός ρεαλισμός.
Πολιτικό θρίλερ, δράμα και μαύρη κωμωδία ή απλώς το τίμημα για
όταν παύεις να ονειρεύεσαι;
Θέατρο Παραμυθίας, Παραμυθιάς 27, Κεραμεικός
Πέμπτη/Παρασκευή 15-16/11, 22-23/11, 29-30/11, 6-7/12
Ώρα Έναρξης: 21:30 (Διάρκεια: 75′)
Κατερίνα Αλάγια, Ραφαέλα Λουδιανού, Χρήστος Λυμπερόπουλος,
Ιωάννα Μαλιγιάννη, Ελευθερία Ματσαρίδου, Ερμιόνη Μουμούρη,
Βασιλική Σαμαρτζή, Ανδριάνα Σούμποτιτς και ο Τάκης Σάντρας.
Σε σκηνοθεσία Ανδρέα Ζαφείρη.
Από τη Θεατρική Ομάδα 2510

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Άμεσης
Δημοκρατίας | 5-7 Σεπτέμβρη,
Θεσσαλονίκη
Για άλλη μια χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Άμεσης
Δημοκρατίας με θέμα: «Παράθυρο στη νύχτα της σύγχυσης, της
ανάθεσης και του εθνικισμού» από 5 ως 7 Σεπτεμβρίου στον Κήπο
των Εποχών (Στάση: Σχολή τυφλών).
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου Πανελλαδική Αντιεθνικιστική διαδήλωση
Εκδηλώσεις | Διεθνείς συμμετοχές | Βιβλιοπαρουσιάσεις |
Workshop |Συναυλίες | Προβολές | Έκθεση φωτογραφίας | Έκθεση
comics
To πρόγραμμα εκδηλώσεων του Fest Άμεσης Δημοκρατίας:

Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Fest Άμεσης Δημοκρατίας:

«Σλάλομ» είναι και γυρνάει
Εύα Πλιάκου*
Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι δεν υπάρχει πια παραγωγή
εγχώριας πολλής και καλής λογοτεχνίας. Ίσως φταίει η
υπερβολική εμπιστοσύνη των εκδοτών στη διηγηματική μορφή και
όχι στις νουβέλες και τα μυθιστορήματα, ίσως να έχουμε ξεφύγει
πια από την ποτέ άλλοτε παράδοση της Ελλάδας στο μυθιστόρημα,
ίσως ο χρόνος των αναγνωστών εν έτει 2018 να έχει συρρικνωθεί
τόσο, ώστε όταν επιλέγουν να διαβάσουν έναν πρωτοεμφανιζόμενο
συγγραφέα, να μην εμπιστεύονται τα πολυσέλιδα αναγνώσματα αλλά
το -ομολογουμένως δύσκολο- διήγημα, προκειμένου να δουν αν ο
εν λόγω συγγραφέας αξίζει της προσοχής τους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Νίκος Καλόγηρος επιλέγει να
δημοσιεύσει τη νουβέλα του -το μικρό αυτό μυθιστόρημα- με
τίτλο «Σλάλομ», και πετυχαίνει το ακατόρθωτο, να ξεχωρίσει
ανάμεσα σε δεκάδες ίδια βιβλία με διηγήματα και νουβέλες με
την ίδια φόρμα και περιεχόμενο.
Καταφέρνει να γράψει ένα βιβλίο πρωτότυπο και συγκινητικό,
που τον κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικές φωνές της γενιάς
του.
Το «Σλάλομ» στις 130 σελίδες του αφηγείται τις ιστορίες
τεσσάρων ανθρώπων που μπλέκονται με υπόγεια νήματα και
συναντώνται στο τέλος του βιβλίου. Θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως αστυνομική ιστορία, ωστόσο η υπόθεση
λειτουργεί μόνο ως επίφαση για να μπορέσουμε να δούμε κάποια
θραύσματα των ζωών των πρωταγωνιστών. Η ιστορία ξεκινάει με
δύο φίλους από τον στρατό που εμπλέκονται (ή όχι) σε μια
ληστεία, προχωράει με μία εισαγγελέα και την ανάμειξή της με
μια υπόθεση πιο περίπλοκη από όσο νόμιζε, συνεχίζει με έναν

ιδιωτικό ντετέκτιβ που προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την
προκήρυξη της ομάδας «Κύκλος Ισερίν-ενάντια στον
Τεχνοφετιχισμό», για να καταλήξει σε έναν «αντάρτη πόλης» που
έχει βρει καταφύγιο σε ένα νησί στην ανατολική άκρη των
Κυκλάδων, την Κανελόνησο.

Σλάλομ,

Νικόλας

Καλόγηρος, εκδόσεις
Πανοπτικόν,
2016,
σελ. 133
Τέσσερα κεφάλαια αποτελούν αυτή τη νουβέλα, και ιδωμένα από
την οπτική του κάθε πρωταγωνιστή, μιλούν για διαφορετικές
πόλεις και διαφορετικούς ανθρώπους άλλων κοινωνικών τάξεων και
οικογενειακών καταστάσεων. Καταφέρνει εδώ ο συγγραφέας να
μιλήσει για τη γενιά της κρίσης χωρίς όμως να την ονοματίσει αποφεύγοντας έτσι να καταφύγει στους μελοδραματισμούς και τις
υπερβολές που συναντούμε σε βιβλία που καταπιάνονται με το
ζήτημα.
Καταφέρνει ακόμη να εισχωρήσει στη γυναικεία ψυχολογία με
τρόπο απρόσμενα ακριβή, αλλά και να μιλήσει για τη δύσκολη
σχέση (χωρισμένου) πατέρα-κόρης, για τον έρωτα, για τα παιδικά
τραύματα, για την πολιτικοποίηση στη μητρόπολη, για το
πρεκαριάτο.

Μέσα στο βιβλίο θα βρούμε την Αθήνα του σήμερα και του τότε,
την επαρχία που στοιχειώνει τη μνήμη των χαρακτήρων, αλλά και
τα νησιά του Αιγαίου -μέσω ενός επινοημένου νησιού, της
αχρονικής και ατοπικής Κανελονήσου, ένα νησί που κι αυτό
διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη νουβέλα του Καλόγηρου.
Καθώς αλλάζουμε οπτική γωνία σε κάθε κεφάλαιο, αλλάζει και η
γλώσσα με την οποία εκφράζεται ο κάθε πρωταγωνιστής,
χρησιμοποιείται λόγου χάριν μια πιο σύγχρονη και καθημερινή
γλώσσα στο πρώτο κεφάλαιο που έχουμε να κάνουμε με έναν
άνθρωπο γύρω στα 30, και μία πιο παλιακή, ιδιωματική γλώσσα
στο κεφάλαιο του, κατά μία εικοσαετία, μεγαλύτερου ντετέκτιβ.
Σε όλη τη νουβέλα κυριαρχεί ο προφορικός λόγος, και η αφήγηση
εναλλάσσεται από πρωτοπρόσωπη σε τριτοπρόσωπη με ρυθμό
καταιγιστικό, άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε
μπερδεύοντας λίγο τον αναγνώστη (κυρίως στο πρώτο κεφάλαιο,
μέχρι να κατανοηθεί ο τρόπος γραφής του Καλόγηρου), πάντα όμως
προσθέτοντας ρυθμό στην ανάγνωση και κρατώντας σε εγρήγορση
και αγωνία τον αναγνώστη.
Γι’ αυτό και το βιβλίο αυτό είναι τόσο πρωτότυπο σε ύφος και
γραφή, λόγω των λογοτεχνικών ευρημάτων που χρησιμοποιούνται
και το κάνουν να ξεφεύγει από τις παραδοσιακές φόρμες,
προσκαλώντας αυτόν που το διαβάζει σε μία ενεργή και ζωντανή
αναγνωστική εμπειρία.
Το μεγαλύτερο, όμως, προτέρημα του βιβλίου είναι ο ίδιος ο
συγγραφέας του που, ενώ είναι γεννημένος μόλις το 1989,
κατορθώνει να συμπυκνώσει σε λίγες σελίδες πολλές λογοτεχνικές
αναφορές, πολλή μουσική, λίγη ιστορία και αρκετή
ανθρωπογεωγραφία. Η μουσική, όπου υπάρχει, δημιουργεί
υποβλητική ατμόσφαιρα και συγκινεί, είτε πρόκειται για κάποιο
τραγούδι της Patti Smith, είτε για πωγωνίσιους χορούς.
Το κυρίαρχο, ωστόσο, στοιχείο στο βιβλίο είναι η παρατήρηση
των ατόμων, η περιγραφή ανθρωπότυπων που έχουμε όλοι
συναντήσει, αλλά και η εμβάθυνση, η προσπάθεια κατανόησης
αυτών και των πράξεών τους, κάτι που χρειάζεται πολύ ταλέντο

αφενός για να το κάνει κάποιος στην πραγματική ζωή και
αφετέρου για να το αποτυπώσει επιτυχημένα στο χαρτί.
Και αυτό κατορθώνει με μεγάλη μαεστρία το «Σλάλομ»: να
μιλήσει με τον ίδιο σεβασμό και τον ίδιο ενθουσιασμό για
«συμβιβασμένους» και «επαναστάτες», για γονείς και παιδιά,
για κοπέλες που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ σε νησιά του Αιγαίου
και αγόρια που ταξιδεύουν για να ξεφύγουν από την
πραγματικότητα.
Η νουβέλα αυτή, ως έργο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα,
αναδεικνύει πρωτίστως το ταλέντο του, τη μόρφωση και τις
εμπειρίες του. Είναι ένα άριστο πρώτο δείγμα γραφής από τα
πολλά που ελπίζουμε ότι θα έρθουν από τον Καλόγηρο.
Δευτερευόντως, ασχολείται με μία ολόκληρη γενιά, τους φόβους,
τον έρωτα, την πολιτικοποίησή της. Το «Σλάλομ» είναι ένα
βιβλίο πολύ αληθινό, οι ιστορίες του μοιάζουν να αφορούν τον
κάθε αναγνώστη, και, όπως και στην πραγματική ζωή, οι
απαντήσεις στο τέλος δεν είναι δεδομένες. Η αφήγηση παρασύρει
τον αναγνώστη με τέτοιο ρυθμό, ώστε όταν τελειώνει το βιβλίο,
το μόνο που αναγνωρίζεται ως ελάττωμά του είναι ότι δεν έχει
κι άλλες σελίδες, κι άλλες λίγες ιστορίες, άλλες λίγες μέρες
παραμονή στην Κανελόνησο.
Όπως λέει κι ο ίδιος ο Καλόγηρος: «Και μπορεί στην τελική
τίποτε από όλα αυτά να μην έχει συμβεί στ’ αλήθεια και η πλοκή
να μην ήταν παρά υπόσχεση ματαιωμένη (κι η Κανελόνησος;).
Σλάλομ είναι και γυρνάει. Γλιστρά και περιστρέφεται. Πάντως,
αν είχε λαλιά ανθρώπινη, η νουβέλα μου θα φώναζε τις φίλες της
στο πεζούλι και θα άκουγε όλες τις ιστορίες που έχουν να μας
πουν οι Άλλοι».

*Απόφοιτη Νομικής Αθηνών, εργάζεται στην Αθήνα και αρθρογραφεί
για ζητήματα λογοτεχνίας
**Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος της Βαβυλωνίας #20.

