12 ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∞¡√π•∏

ª∞´√™ 2010

¶ÚÔÌËı¤·˜ ¢ÂÛfiÙË˜, ÌÈ· Ó¤· ·Úˆ‰›·
¶√π∏∆π∫∏ °ø¡π∞
Εκεί στα δύσβατα όρη του Καυκάσου
δε µαρτύρησε µονάχα ο Προµηθέας,
αλλά κι άλλοι πολλοί, άγνωστοι κι
ασήµαντοι. Αυτοί που χάθηκαν στον
κυκεώνα του χρόνου χωρίς να φανεί
το σηµάδι τους, αυτοί για τους οποίους κανείς δε µίλησε και κανείς δεν
έγραψε. Οι θνητοί και αδόξαστοι ασπιδοφόροι του γενεαλογικού µας
δέντρου. Αυτοί που αγωνίστηκαν
χωρίς λάφυρα, για να παρασηµοφορούν άλλοι. Αυτούς που µέσα τους
δέσποζε το ήθος του µοναδικού Προµηθέα, και έτσι ανέχτηκαν τα δεσµά
των παραφρόνων, και υποµείνανε τις
σουβλιές κάθε αρπαχτικού. Τέτοιοι
θεοί ωσάν το ∆ία υπάρχουνε µυριάδες, και δύσκολο πολύ να τους ξεφύγεις. Οι τιµωροί του σήµερα κάθονται
σε ψηλές, πολύ ψηλές, µα και βαριές
καρέκλες, που εύκολα να τους φτάσεις δεν µπορείς. Φοράνε πέπλα και
χιτώνια αµύθητης αξίας, κάτω από τα
οποία κρύβονται µυστικά που ο νους

µας δεν τα βάνει. Τώρα εξηγούνται οι
µίζες που χρυσώνουν τα τσογλάνια,
που εργάζονται σε κάτι τέτοιους
χώρους, και δήθεν δε µπλέχτηκαν
ποτέ σε υποκλοπές. Τα κουκουλώµατα
είναι στοιχείο της κουλτούρας µας, τα
είχαµε χρονάκια πριν, όταν κάποιοι
ήρωες του αποτροπιασµού φορούσαν
την κουκούλα και υπόδειχναν τους
προδότες της πατρίδας τους, αυτούς
που έφτυναν αίµα για µια στάλα ελευθερίας. Τους δεσπότες του αύριο, που
βάδισαν στην αγχόνη, που πρόταξαν
το στήθος τους, που ερωτεύτηκαν το
θάνατο, που πιάστηκαν αιχµάλωτοι,
που … έκλεψαν τη φωτιά και άναψαν
το δικό µας καντήλι της, ποιος είναι
αυτός που θα τους κοιτάξει κατάµατα, χωρίς αιδώ, και θα τους ξεστοµίσει έστω και ένα ευχαριστώ. Κι όµως
είναι πολλά τα αρπαχτικά που έχουν
το θράσος να επιστρέφουν στα ηρωικά βράχια, µεταλλαγµένα πια από τις
τροφές που λαµβάνουν, και να χύνουν
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δάκρυα εκτίµησης, προς τα πρώην
θύµατα της αδηφαγίας τους. Αίσχος
φωνάζει η λαβωµένη σάρκα, αίσχος
φωνάζει η ψυχή του Προµηθέα,
αίσχος φωνάζει η συνείδηση κάθε
ανθρώ π ου , π ου αντικρίζε ι τα όργ ια
των θεών.

Κι η ειρωνεία..., ζεις «βίους παράλληλους».

∆¿ÍÈ˜ Î·È ËıÈÎ‹
Οι νοµοταγείς πολίτες του
κράτους είναι το έρεισµα των
κοινωνικών δρώµενων, το
φως στο τούνελ του αβίωτου
βίου, ο πυρήνας της ευταξίας,
το άστρο της αυγής. Τάξη και
πειθαρχία διατυµπανίζουν οι
ταγοί ηµών, διότι χωρίς νοµοθεσίες και κανόνες δεν αντέχεται η διευθυντική καρέκλα,
το σύστηµα κλιµατισµού, ο
καφές και η ανάγνωση εφηµερίδας. Το αποκούµπι κάθε
εργαζοµένου, κάθε αδικηµένου, κάθε πονεµένου, κάθε
απλού πολίτη, είναι το απαράµιλλο σύστηµα διακυβέρνησης, που καταδυναστεύει
αλύπητα τις απλοϊκές συνειδήσεις και αναµοχλεύει επίβουλα τις µάζες. Ποιος στη
χάρη µας σκέφτονται οι
κρείσσονες φωστήρες των
λαών, ποιος στα κάλλη µας
σκέφτονται οι απολλώνιες

υπάρξεις του νεωτερισµού,
ποιος στα πλούτη µας σκέφτονται οι αλαζονικές µορφές του νεοπλουτισµού, ποιος στη λήθη µας σκέφτονται
οι µεθυσµένοι τύποι του
εκφυλισµού, … ποιος στα
πάθη µας θηράµατα του λαϊκισµού, του παπισµού, του αριβισµού, του διονυσιασµού και
τόσων άλλων πτυχών του
ιστάµενου ανθρωπισµού. Ας
µην υπερβάλλω άλλο, κι ας
επανέλθω στην οσµωτική λειτουργία που επιτελούν τα
ποικίλα όργανα του κοινωνικού σώµατος, δια την ασφαλή
ενεργοποίηση των συστηµάτων εξισορρόπησης.
Και ο τροχός γυρίζει αδιάκοπα στις ράγες του χρονολογικού καταγραφέα, χωρίς ίχνος
κοπώσεως, θάβοντας και
ξεθάβοντας τα κύτταρα του
εγκεφαλικού µας περιτυλίγ-

∆ουλειά και σπίτι,
σπίτι και δουλειά,
βίοι παράλληλοι,
βίοι παράλληλοι κάτω
απ’ τον ίδιο ουρανό.
∆εν φταιει κανείς.
Τις γραµµές εµείς τις φτιάχνουµε,
εµείς φέρουµε τις αποστάσεις,
εµείς τις ονοµάζουµε ευθείες, κάθετες, οριζόντιες, παράλληλες, ...
εµείς ορίζουµε τις σχέσεις.
Κι η τραγική ειρωνεία, νοµίζεις ότι
ζεις «βίους παράλληλους».

µατος, την ώρα που εγώ
ζηλεύω αναίτια τα χελιδόνια
που µπορούν ελεύθερα να
χτίζουν τις φωλιές τους όπου
η άνοιξη ανθεί, απολαµβάνοντας το άπλετο γαλάζιο του
ουρανού. Μα οι ολόχρυσες
αλυσίδες του πειθαναγκασµού µας υποτάσσουν αµείλι-

κτα στις δαιµονοληψίες της
φιλοκέρδειας, και µας τυφλώνουν κατάµουτρα µε την αµύθητη αξία τους. Ωστόσο,
κάθοµαι στη στάση, µόνη µου
και περιµένω το τραίνο του
ονείρου να περάσει, ίσως και
σήµερα υπάρχει µια θέση
άδεια και για µένα.

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙË˜ ÛÈˆ‹˜
Είναι µακρύς κι ατέρµονος, χαλικωµένος ή ασφαλτωµένος, µε θεόρατες
ταµπέλες, κυκλικούς κόµβους, και φυσικά κάµερες προφύλαξης. Κινείσαι
πάντοτε ήσυχος σε τέτοιους δρόµους,
χωρίς έγνοιες και φοβίες. Είσαι ελεύθερος πάνω από όλα να επιλέγεις την
ταχύτητα που θα αναπτύσσεις και τη
λωρίδα που θα χρησιµοποιείς. Στο δρόµο αυτό, σίγουρα είσαι ακριβής στις υποσχέσεις σου και πάντοτε στην ώρα σου.
Οι περιρρέουσες συζητήσεις είναι περιττές σε καιρούς ευτελών αναρριχήσεων.
Ο διάλογος µεταξύ ισταµένων και υφισταµένων είναι άβατο µονοπάτι. Τι διάλογους και συζητήσεις ψάχνεις, εδώ
κυριαρχεί το ετσιθελικό µοντέλο, τα
αυτιά είναι κλειστά. Εργάζονται πυρετωδώς µόνο οι σιελογόνοι αδένες. Τα σαλιγκάρια δεν είναι τα µόνα που σέρνονται

Οι στιγµές απλώνουν τα δίκτυα τους,
προεκτείνονται, µπλέκονται,
γίνονται ένα.
Η άτρακτος του χρόνου
συρρικνώνεται,
φοβάται, απαλείφεται.

στο σάλιο τους, υπάρχουν κι άλλα είδη,
δήθεν ανώτερα. Παράλληλοι οι βίοι των
ανώτερων και των κατώτερων υπάρξεων
… µε ένα κοινό συστατικό επιβίωσης: το
σάλιο.
Ο δρόµος µακρύς κι ατέρµονος, γεµάτος εκπλήξεις, γι αυτό ούτε να αγχώνεσαι, ούτε να απογοητεύεσαι αν δεν είσαι
στις µπροστινές γραµµές. Κάτι θα υπάρχει και για σένα στα πίσω καθίσµατα.
Μόνο οι ανόητοι παραπονιούνται συνεχώς για την κατάταξη τους, για την θέση
που δεν τους αξίζει, για τα λεφτά που
δεν έχουν … κι ας είναι κάτοχοι πτυχίων
και λαχείων. Κάθε κλήρωση σβήνει κι
ένα όνειρο, κάθε κλήρωση και µία απότοµη προσγείωση. Και στο τέλος γδαρµένα
µούτρα καθρεφτίζονται στις λίµνες του
στρουθοκαµηλισµού. Σκύβουν, βρέχουν
τα χέρια και νίβονται. Τι τραγική εικόνα

να καθαρίζεσαι µε αυτά που σιχαίνεσαι,
και να µη µπορείς να µιλήσεις. Η φιλαυτία δεν στο επιτρέπει να ανοίξεις το στόµα σου. Οι παρωπίδες σου προσφέρουν
ασφαλή προσανατολισµό, στα πλοκάµια
του αλλόκοτου καιροσκοπισµού. Ενώ ο
κυνισµός αποτελεί πλέον ανθρώπινο
µέτρο, στα όρια της µαταιότητας των
πάντων. Οι αναµετρήσεις µεταξύ των
λογικών όντων, καταλήγουν σε υβριστικές υµνωδίες φιλοσοφικών διαστάσεων.
Τέτοιοι επαγγελµατίες φιλόσοφοι, υπάρχουν πολλοί, µε σκοτεινά ορµέµφυτα
χαρακτηριστικά, µε σιωπηλές δυνάµεις.
Κι όµως εγώ σε θυµίζω και πάλι ότι
ο δρόµος παραµένει µακρύς κι ατέρµονος, γεµάτος σιωπές …
Επιµέλεια: Μαρία

Χατζηαυξέντη

*Η Μαρία Χατζηαυξέντη είναι
δασκάλα σε δηµοτικό σχολείο. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο του Πανεπιστηµίου Κύπρου και είναι µέλος σε
διάφορες οργανώσεις. Έχει ήδη
εκδώσει δυο ποιητικές συλλογές µε
τίτλο «Παλλίροια» και «Μεταίχµιο»,
ενώ στίχοι της έχουν µελοποιηθεί
από µουσικούς παραγωγούς.

