ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΓΓΣΟΣ

ΣΤΜΠΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Τ Η Σ Π Α Ν ΕΠ ΙΣ ΤΗ Μ ΙΑ Κ Η Σ ΓΡ Α Φ Η Σ
Τά πρόσωπα του συμποσίου είναι τέσσερα:
ό
ό
ή
ό

Πλανητιά
Κάλανος
ΚορωνΙς
Κερκίδας

δ η ς (Π Λ ), άπό τη «μαρίδα» των γραμματικών της Παγχαίας,
(Κ Α ), «έμπορος του φωτός» άπό τήν Πήρη,
(Κ Ο ), σύζυγος του Κάλανου καί άδελφή του Πλανητιάδη,
ή K e r o u a c (Κ Ε ), κυνίζων ποιητής, άπό τούς πρωτουργούς
των « B e a t» .
‘Ω ς πρός τήν αφορμή για τή συνάντηση των interlocutores καί τήν έκδίπλωση του
«dialogue poeticus», διευκρινίσεις παρέχει ό Πλούταρχος καί ό Ficino. *Ως πρός τόν
Κερκίδα, ειδικότερα, τόν περιγράφει γλαφυρά ό Εμπειρικός: «ό Kerouac διαβαίνει Μουσηγέτης, Διόνυσος μαζί καί Άπόλλωνας μέσ* στο στενό του παντελόνι, άξύριστος πολ
λές φορές και πάντοτε ωραίος, ούδόλως φοβούμενος τήν παρακμή πού τόν έξέθρεψε». ΟΙ
μαρτυρίες των George Apostolos, George Constantinides, Bill Koumantzelis καί
Chris Zoukis περιέχονται στή βιο-φωτογραφική μονογραφία του Steve Turner.

Π ΡΩ ΤΟ Μ ΕΡΟ Σ
Ό ξερακιανός σαραντάρης, μέ τά κατσαρά μαλλιά καί τή μαύρη ελιά
στο φρύδι, φορούσε «toga ex panno nigro, sincero, cum manicis largis,
et capa. Ό έσωτερικός του χιτώνας ήταν άπό κομψότατο καί χιονάτο νή
μα, καί έπεφτε ώς τό χώμα. ’Ακόμη φορούσε ένα κολλιέ άπό πεντακάθαρο
μαλλί στο λαιμό του. Ε ίχε πανάκριβα γάντια χρυσοκέντητα καί ύακίνθινα
παπούτσια ολομέταξα». Ή τα ν ό Κάλανος άπό τήν Πήρη πού μόλις είχε
άναρρώσει στό Τερόν τού Τριφυλίου Διός της Παγχαίας. Τόν συνόδευε ή
Κορωνίς πού εδώ καί χρόνια είχε λουστεί μαζί του στά «stagna Adami et
Evae». Σέ όλα του τά ταξίδια τόν άκολουθούσε ώς επιδέξια «depraedator», μέ παρόμοια φορεσιά πού προδίδει τήν καταγωγή της, άπό τόν τόπο
δηλαδή πού ονομάσθηκε «Virgo mundi». *0 Κάλανος στό θερινό ήλιοστάσιο, μέ τό όποιο άρχιζε τό έτος, πριν άπό είκοσι μέρες, είχε προσβληθεί
άπό δυσεντερία, στή νήσο τών Φαιάκων πού τήν επισκεπτόταν γιά μιά
άκόμη φορά ώς «έμπορος τού φωτός». Τόν κατέβαλαν, όπως παρατήρησε
ό Τπποκράτης, «διάρροιαι χολώδεες, λεπτοισι, πολλοΐσιν, ώμοισι, καί δακ-
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νώδεσιν* έτσι δ’ οΐσι καί ύδατώδεες». Επιπλέον τόν έριξαν κάτω, «έμετοι χολώδεες, φλεγματώδεες, καί σιτίων άπέπτων άναγωγαί». Δέν άρκέσθηκε, μέ τή συμβουλή τής Κορωνίδος, στά "Cubicula sanitatis” τής
πατρίδας του πού «φαίνεται νά συντελούν στο ξαναζωντάνεμα τού άνθρώπινου σώματος». Ούτε πάλι βρήκε την ύγειά του στήν «Ψευδέων άγορά»
τής Τετρατούπολης, οπού χρειάσθηκαν νά μείνουν πέντε μέρες. Ή Παγχαία, γενέθλιο νησί τής Κορωνίδος, «κυπαρίττων τε γάρ εξαίσιων τοΐς μεγέθεσι καί πλατάνων καί δάφνης καί μυρσίνης καταγέμει, πλήθοντος τού
τόπου ναματιαίο^ν ύδάτων. ΤΗν δέ καί των φοινίκο^ν στελέχη μεγάλα καί
καρποφόρα διαφερόντο^ς καί καρύαι πολλαί άκροδρύων δαψιλεστάτην τοΐς
έγχωρίοις άπόλαυσιν παρεχόμεναι χωρίς δέ τούτων ύπήρχον άμπελοί τε
πολλαί καί παντοδαπαί, αί προς ύψος άνηγμέναι καί διαπεπλαγμέναι ποικίλως την πρόσοψιν ήδεΐαν έποίουν καί την άπόλαυσιν τής ώρας έτοιμοτάτην
παρείχοντο». Λούστηκε στον ποταμό πού άποκαλεΐται «ήλιου ύδωρ», δια
πιστώνοντας πώς «τό φερόμενον ρεύμα τή λευκότητι καί γλυκύτητι διαφέρον, πρός τε τήν τού σώματος ύγίειαν πολλά συμβαλλόμενον τοΐς χρωμένοις». Τις μέρες τής άνάρρωσης άφέθηκε στις οδηγίες τού Επικούρου:
«επί τήν τού σώματος ύγίειαν καί τήν τής ψυχής άταραξίαν, έπεί τούτο τού
μακαρίως ζήν έστι τέλος». ’Έ τσ ι διάβασε προσεκτικά τή «Χρυσή στήλη»
καί άποκρυπτογράφησε «τά παρ’ Αίγυπτίοις ιερά καλούμενα γράμματα»
πού ήταν χαραγμένα πάνω της: «τούς νομιζομένους θεούς δυνατούς τινας
γεγονέναι ανθρώπους».
Καί νά τώρα μέ τον Πλανητιάδη παρέα καί τον Κερκίδα ή Kerouac σέ
τέσσερις ψάθινες καρέκλες, γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι βαθυγάλανο, στο
ταβερνάκι τού καπετάν-Γεράσιμου. Στο λιμανάκι τής Πανάρας: σπινιάλο,
χάνοι, χαμάδες, κάππαρη, παξιμάδι καί οίνος λευκοκωοζ· Μετά την τέταρ
τη κούπα άναψε ή συζήτηση.
Κ Ε : «Δεΐπνά μοι έννεπε, Μούσα, πολύτροφα καί μάλα πολλά»...
ΚΑ: 'I I συζήτησή μας δέν πρέπει νά ύπερβεΐ τά συνήθη όρια τού διαλό
γου, ώς «ξενικόν» πού διατυπώνεται «παρά τό κύριον».
Κ Ε : «καί από τό πράγμα τό έχομεν διά νά φιλοξενίζης»...
ΠΛ: Πάντως δήπου. Στον τόπο μας ή επωδός τραγουδιέται στήν άρχή*
σάν στο σπίτι σας:
«Μά τον άγιο τόν *Αρσένη
τώρα θά χορέψ’ν οί ξένοι»!
Κ Ε : « Ό ταπεινός ξενούτσικος μέ τίναν νά συγκάτση»;
ΚΑ: Ποιούς θά χορέψουμε στο ταψί μέ τή βοήθεια τού Άσυλαίου;
ΠΛ: Κανόνισε γιά σάς ή Vanessa νά τριγυρνάτε σ’ έναν «πλανήτη χωρίς
βίζα».
ΚΟ: Μάλιστά γε. 'Η φίλη μου ή Redgrave θά άπορεΐ γιατί ό Πλούταρ-
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χος δέ βρήκε στο δρόμο του Παγχώους, δηλαδή «άνθρώπους χωρίς
διαβατήριο»...
Μάλλον δεν μπόρεσε νά πλεύσει «είς τούς μηδαμόθι γης γεγονότας».
Γιά νά πιάσεις τις Λιπάρες
κόψε πρώτα τις παπάρες!
Ε κχω ρ εί. ’Ιδού ό σοφός «κοσμοπολίτης», άπό τό συνάφι των Κυνικών, πού προσπαθεί νά κάνει τις πόλεις, άκόμη καί τις πιο έχθρικές,
«φίλες».
Λέγε όπη. ’Ίσ ω ς άρχίζοντας άπό τήν «παραχάραξιν τού νομίσματος»;
Ά πό τήν κριτική δηλαδή των καθιερωμένων βιοτικών συμβάσεων
γιά νά καταλήξει τον «πολιτισμόν», μέσα άπό τήν οπή ενός πι
θαριού, «έκτοπίζων».
« Ώ ς παντάπασιν έχουσιν μανικώς».
«Πόλεις-καταφύγια» μέ τή βούλα τού «Διεθνούς Κοινοβουλίου τών
Συγγραφέων».
Τον ανιστόρητο τον Derrida
τετράκις θά τον κάνεις «ντά»;
Σπεπτέον. *Η φιλοξενία νοείται, τό ξέρω άπό τό σπίτι μας, ώς πο
λιτική πολιτισμού.
«'Ιππεύοντας Χέοπα παρακάμπτω D errida»...
Έοικεν. Στήν Πήρη τί χρειάζεται ή πήρα;
C o sm o p o lita n g reetin g s άπό τό σύντροφό μου Allen: rem em ber
the future.
'Ορώ καί μάλα. *Η έπικοινωνιακή ικανότητα όσων συνθέτουν τό πε
δίο άνταλλαγής τών συμβολικών άγαθών συνιστά κάθε φορά τή sine
qua non προϋπόθεση γιά τήν αύτοδυναμία τών υποκειμένων ώς πα
ραγωγών καί συνάμα ώς καταναλωτών αυτών τών άγαθών.
Τό δικαίωμα τής μεταφρασιμότητας, όπο^ς τό άναγνωρίζουμε όλοι
ώς θεμέλιο γιά τήν ήθική τής φιλοξενίας, σημαίνει πριν άπό ό,τιδήποτε τή δυνατότητα προσπέλασης μιας «άντι - κοινωνίας» πού θά
συμπυκνώνει τήν άγρύπνια τού «δέκτη-πομποΰ».
«Τί αρμονία είναι αύτή πού τρελαίνεται τό νόημα».
Πάντως που. Τό διακύβευμα, ή μάγκικη ζαριά, τής έπικοινωνιακής
επάρκειας άφορά στο «δέκτη-πομπό» πού μέ τή σειρά του διαθέτει
δικό του Έ ρμη, τόσο τό λόγιο όσο καί τόν κερδώο, πού φτερουγίζει
στή δαιδαλώδη άγορά τού καιρού μας.
«Τί κυβεύεις περί τά μέγιστα»; «Πόσον πιολείς τήν σεαυτού προαίρεσιν»;
Θά μπορούσε ή μεταφραστική πράξη, ώς κορύφωση τής φιλοξενίας,
νά άποτελέσει τό μέτρο - ιδού ή «ευρεσις κανόνος» - τού άνθριυπι-
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νου πλούτου*

ΚΕ: All ignus know each other
in a moment’s talk.
KO:

Πολύ γε. Έ κ ά ς όμως οί χαζοχαρούμενοι του ((global culture» πού
δέν τούς άπασχολεΐ το ερώτημα: φθόγγος Βαβυλωνίας ή ήγεμονίας
σπόγγος;

ΚΕ:

Πρόκειται για το θρόισμα τής ιερής
σμού»:

βαλανιδιάς τού «πολυ-πολιτι-

Maximum information,
minimum number of syllables.
ΠΛ:
ΚΑ:

ΚΑ:
ΚΟ:
ΠΛ:
ΚΑ:

ΚΕ:
ΚΟ:
ΚΑ:

ΠΛ:
ΚΟ:
ΚΕ:
ΚΑ:

Ούτως. Τί θά κάνουμε δμως μέ τούς σημερινούς μεταφυσικογράφους
τής «ταυτότητας»;
Ί 1 «ύβριδικότητα», ως άμφισημία των εκφάνσεων τού ίδιου πολι
τισμού, άποκρύπτει μάλλον την άνιση - στο πεδίο των θεσμών - συ
νεύρεση των μερών.
Στο ρωμαϊκό υβρίδιο
κρύβεται ένα πορνίδιο!
Μά Δί’ οΰκ εμοιγε. Τό ξέρουμε ότι ό «hybrida» γεννιέται άπό Ρω
μαίο πολίτη καί ξένη ή δούλη μητέρα.
Τό «μάγμα» μάλλον άποδίδει πληρέστερα τη μαγιά τών φαντασιακών «αύτοεικόνων» μιάς ομάδας;
Πρόκειται *μά την πυκνή ύλη πού άπομένει, σύμφωνα μέ οσα εικά
ζει 6 Γαληνός, όταν άπό κάποια ούσία άφαιρεθοΰν, μέ έκθλιψη ή ε
ξάτμιση, τά υγρά της συστατικά;
Τη ντάρτη, πάρτη·
τό μάγμα, σάγμα!
Δηλαδή όπως τό σαμάρι μάς φορούν τήν «ταυτότητα»;
Τούτ’ ούκ έμαθον. Πάντως άπό τήν Πήρη ώς τήν Παγχαία καί άπό
τήν Κιμμερίδα ώς τή Μεροπίδα γή δεν λειτουργούμε μέ κανόνες φυγοτοπίας, στο βαθμό πού hie et nunc πλάθουμε τον άντίκοσμο, σκο
πεύοντας τις έκάστοτε μορφές «πολιτικής άγοραφοβίας» ή άνελευθερίας πού εγκαθιδρύει κάθε άποτρόπαια Μορφώ.
Εικότως γε. 'Η Εξουσία, ώς μεγάκοσμος καί ώς μικρόκοσμος, έχει
πολλά ποδάρια καί εύκολα κάνει ποδαρικό στά νησιά μας...
Επομένως οίκουμενικοποιούμε τήν άντίσταση χωρίς νά κλείνουμε
τό μάτι στον ιεροφάντη τών μονοδιάστατων «ετεροτήτων»;
Γύρευες τήν ιθαγένεια
μέ προσποιητή ευγένεια;
Οί συλλογικότητες τής «κοινωνίας τών πολιτών» άναδεικνύουν τό
δικαίωμα τής πολιτιστικής δημιουργίας, στό όποιο εντάσσεται καί
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ή αξίωση του «φιλοξενειν», ώς ενεργητική κατανόηση της διαφοράς
(όπως τουλάχιστον αύτή κατανοεΐται στή διεργασία μεταφρασιμότητας των συμβολικών άγαθών) καί ώς διαρκής άνάτηξη των ορι
ζόντων."
Πάνυ μεν ούν. Πές μα: για τή μικροφυσική τής εξουσίας, όπως
τή βίωσες κατά τήν καθημερινή έπικοινωνιακή δράση στή χώρα των
Φαιάκων.
«...τήν ώρα πού στοΰ έθνους τα σχολεία
διαβάζουνε σονέτα του Μαβίλη,
κι έτσι φριχτό, άγουροξυπνημένο,
σέ ρίχνουνε στή διδακτέα υλη»!
Παπαί, ώ Κερκίδα, δεινός μοι δοκεϊς γεγονέναι μαθητής...
«...κι αν ήμουν πράγματι ικανός για έντεκασύλλαβο
θά’χα ξεσκίσει το Μαβίλη άπο καιρό»!
Ήράκλεις της σεμνοτυφίας!
Εξακολουθούσε 6 Μαβίλης κι ό Θεοτόκης νά αντιμάχονται τη «Ρολίνα»;
« Ό ζαριστής καθημερινώς διά κέρδος έχει θάρρος»...
«Κυβεία γάρ ό Πλάτων τον βίον άπείκασεν, εν ω καί βάλλειν δει τά
πρόσφορα, καί βαλόντα χρήσθαι καλώς τοϊς πεσούσι». "Ισμεν. Δεν
μειώθηκαν πάντως οί προσδοκίες, ιδίως τών χαμηλών κοινωνικών
τάξεων, γιά τήν έλευση τού «χρυσού αιώνα» πού υπόσχεται άφειδώς
ό Τζόγος.
Παιδιάν λέγεις τινά. Δέ μού μένει παρά νά άτενίζω μέ ύπεροψία μι
κρού παιδιού τον M allarme: «Μιά ζαριά ποτέ δέ θά καταλύσει το
τυχαίο» («hasard»).
Στά βιολιά καί τά κλαρίνα
τι ζητούν τά κρινολίνα;
*0 Λορέντζος ξαναμάζεψε συνέδρους-γαριβαλδινούς;
«Νά καί ή Ναυσικά άπο τσού Κορφούς
τυλιγμένη μές στή σαπουνάδα.
Ε ίχε τρεις φονιάδες άδελφούς
κάπου στο Μαντούκι, στή Σπιανάδα»!
Πή; Μίλησα γιά τον πολίτικο διανοούμενο πού κινήθηκε, στις πε
ριόδους όταν άπαρνήθηκε το otium cum dignitate, άνάμεσα άπο
τις συμπληγάδες εθνικού καί κοινωνικού ζητήματος, ώς συνοδοιπό
ρος μάλιστα τών «Κοινωνιολόγων».
Σέ ακόυσα νά εξηγείς τή στάση τους στή Β ' ’Αναθεωρητική Βουλή
καί άκαριαια, πριν το πεις, ήλθε ό συνειρμός γιά τήν άγόρευση
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του ποιητή.
Κ Ε : «Μέ γενικές άπόλυτες καί ισόκωλα
άντί νά πάμε εμπρός πάμε πισόκωλα»!
ΓΙΑ: Οΰτω μεν ούν, ώ βέλτιστε. Μέ τό τεσσαράγκωνο του Λιθουανου των
Παρισίων που φτάνουμε;

ΚΕ: and rose reincarnate
in the ghostly clother of jazz!
KA:
ΚΟ:

ΚΕ:
ΚΑ:
ΚΕ:
ΓΙΑ:

ΚΕ:
ΚΑ:
ΚΕ:

ΚΟ:
ΠΛ:

ΚΑ:
ΚΟ:
ΚΕ:

Πώς θά εύστοχήσει σέ κείμενα, όπως του Βάρναλη ή του Καμπα.έ
λη, πού στοιχειοθετούν μορφώματα διαλεκτικής κυρίου καί δούλου;
Ό 'Έλληνας Spengler τής Χαϊδελβέργης προσγράφει, μέ ύφος σαν
τό δικό σας, τη δημοτικότητα τής Σημειωτικής στον τρόπο λειτουρ
γίας τής «μαζικής δημοκρατίας».
Οί ποιητές φταίνε ή τό καλούπι
πού τούς δείχνει ένα σουλούπι;
Ετοιμάζεσαι νά άφηγηθεΐς τά δεινά πού ύπέστη ή Narratology;
Θά οργανώσω agitprop
στούς κληρονόμους τού P ro p p !
Δέν σηκώνεται ή τρίχα τής κεφαλής τους στούς στρατευμένους τής
κοινωνικής διαμαρτυρίας, όταν ό γενάρχης τής φόρμουλας «φύση vs
κοινωνία» (στην εποχή τής «artificial intelligence» κάποιος θά άναλάβει νά μάς πείσει ότι άνήκει στο φορτίο τού DNA) διατείνεται
οτι ή «ιστορία δέν συνδέεται μέ τον άνθρωπο»...
«’Ά χ.,.όλα τετράγο^να»!
Δέδοικε μέν οδν. Προσθέτει μάλιστα οτι είναι ένας «μύθος» στον
όποιο «γαντζώνεται άκόμα ό άνθρωπος ό λεγόμενος τής άριστεράς»!
Οίμοι. Έ γ ώ πάντως πάω άβίαστα άπό τό σημαίνον στο σημαινόμενο:
Τη σημειωτική
άνακάλυψα
στις εναλλαγές καί τις φωτοσκιάσεις
τού κορμιού σου.
Τοΰτ* ούκ έμαθον. Ανήκει στη λογική τού συγκεκριμένου ή άντίθεση «φύσης-πολιτισμού»;
Δικαιολογημένα ό Βολταίρος γκρίνιαζε γιατί οΰτε στά νησιά των
Όρκάδων καί τού Τοπιναμπού μπορούσε νά άνευρεθεί ό παρθενικός
υμένας τής φύσης.
Τό ίδιο κι ό Marx γιά τήν «άνέγγιχτη φύση» πού πιθανόν νά υπήρ
χε μόνο σέ κάποια κοραλλιογενή νησιά.
Είρήσθω: «"Ως δ* έστιν ή φύσις, πειράσθαι δεικνύναι γελοίον».
Παρτίδες δυο μπιρίμπα

ί
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έπαιξα μέ τον Σκαρίμπα!
Στή θεωρητική σκέψη μπορεί νά «ανυψωθεί («aufzusteigen») το
«άφηρημένο», δηλαδή ή «χαοτική παράσταση του όλου», στο «συ
γκεκριμένο» πού άναδύεται άπο τήν («πλούσια σε καθορισμούς καί
σχέσεις ολότητα».
Σαφέστατά γε.
You should have seen me
reading Marx.
Εικότως γε. Καί δεν φοβάσαι τούς μακρινούς άπόγονους του Δίωνος;
Τούς έχω ξορκίσει μέ τή σεμνοτυφία μου:
’Ισχνοί μου στίχοι
τά ζαγάρια του Γκριμάτσα
καραδοκούνε στά σοκκάκια
νά σάς κόψουνε στά τέσσερα
δίχως φόβο καί έλεος.
Θά σου τό πει κανείς: κακόμοιρέ μου, ούστ,
πού θά σε παραβάλω μέ τον P rou st!
«Δέ διάβασα τον Προύστ
δέν ξέρω τον Τολστόι
άκούω μόνο ούστ
άπ’ τό μισό μου σ όι»!
«Μισέω μνάμονα συμπόταν»... Διάλεξε:
λουκούμια Α1gird as
ή πασούμια Adidas;
Μά στών γραπτών τούς μενδρεσέδες
σκίζουν άπνευστί χασέδες!
«Είσαι τό ποίημα πού λείπει απ’ αυτό τό μάθημα.
Κι αύτό τό τυπωμένο πράγμα πού κρατώ
θά μείνει όπως εΐναι. 'Ένα κλειστό τετράγωνο».
’Ακόμη κι άν τούς δώσω νά τεμαχίσουν ένα «δυστυχογράφημα» ή
ένα «μοιρογράφημα»;
Τέσσερα παλληκάρια σέ τόπο άγονο
έστησαν τό γιατάκι τους τετράγωνο!
*0 Claude, άκόμη κι όταν τά σούρνει τής Άριστεράς, δείχνει αύτοκριτικός: «*Η άντίθεση άνάμεσα στή φύση καί τον πολιτισμό, στήν
οποία έπέμεινα παλαιότερα, μου φαίνεται σήμερα έπε δυμένη μέ μιά
κυρίως μεθοδολογική άξια».
Θά προχωρήσω περισσότερο καί θά «περιεργασθώ» τά «σημεία»
της μεθόδου του, τή «μυθοπλαστική» ύφή τού «bricolage».
Θά τού κόψεις στά τέσσερα τά φρύδια
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Παναγιώτης Νουτσας
κρατώντας τα δικά του τά κοπίδια;
Τδ έκανε πρώτος «άπο-δοκιμαστικά» ο Derrida.
Μέ δυό-τρεΐς έλίτσες
φέρτον στις Μπενίτσες!
Πώς λέγεις τούτο; ’Ίσ ω ς τον άποτρέψουν οί θιασώτες του «θεωρη
τικού antihum anism e»...
Τίμησαν τον Althusser
μέ τδν τίτλο του « S ir » !
Επομένως, πώς δει τον νέον ποιημάτων άκούειν;
«’Έ τσ ι όπως έγραψα τδ ποίημα
ή λέξη πόρτα
άνοιξε τρίζοντας
κι άέρας μπήκε μες στδ σ π ίτι»!
Συμφωνώ μέ τδν παλιό μου φίλο - «ποιητήν γάρ έφη πάντα στοχάζεσθαι ψυχαγωγίας, ού διδασκαλίας».
Ό «βρικόλακας» του Έ λεάτη
άδιακρίτως βγάζει μάτι;
Ούδαμώς ούδ’ αύτή έρρωμαι. Προτιμώ νά έπιμείνω στους τρόπους
μέ τούς οποίους έντάχθηκε τδ συνέδριο στδ σύνολό του σέ μιά τοπι
κή κοινωνία πού προσπορίζεται κυρίως τήν οικονομική της εύρωστία άπδ τδν τουρισμό.
Ε σ ε ίς έχετε άπαρνηθεΐ τδν Σωκράτη πού άρκοΰνταν στή γειτονιά
του: «τά μέν ούν χωρία καί τά δένδρα ούδέν μ5 έθέλει διδάσκειν, οί
δ* εν τώ άστει άνθρωποι».
«’Έ τσ ι κι άλλιώς στά μέρη τά δικά μας πάντα ταξιδεύουμε».
Καί τούτο είκός. Δέν ύπήρξαμε μισαπόδημοι, άκόμη καί ως ούραγοί ένδς «postmodern tourism ».
Έ οικεν. «Εί μή θάλασσα ήν, πάντων άν άγριώτατον ζώον κάνδεέστατον ό άνθρωπος».
'Ένα βράδυ στούς Κορφούς
σκόνταψα σέ δυδ γοφούς,
άπδ τή μιά ή Σαλμονέλα
κι απ’ τήν άλλη ή Σιγκέλα!
Ού πάνυ κατανοώ. Τριγυρνούσατε στδ Libro d’ oro μέ τδν Θοδωρή
τδ Ντόρρο, μπαϊρακτάρη τού χορού, κρατώντας τήν Ό μτιρέλα, γιά
νά μάθετε πώς σμίγει ή ποίηση μέ τή θερμοπληξία;

ΚΕ: listening to the crack of doom
on the hydrogen jukebox...
ΚΟ:
ΚΑ :

Περί-που. Υπήρξαν καί χειρότερα.
Πώς δ5 οΰ; Ά π δ ένα σοφρίτο άκαριαϊα μαραίνομαι καί φρίττω, μέ
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μιά ντουζίνα συνέδρους στο νοσοκομείο καί μέ τον καλόβολο Σπυρέτο, πού σιτίζεται μέ δημοτικό μπουρδέτο, νά κινεί γή καί ούρανδ
για νά μάς άναζωογονήσει.
Γιά την αίγλη του Μαβίλη
δοκιμάσατε άσφοδίλι;
«Δείλη ήμέρας τελευτή».
Μέ τη σιγκέλα έγινα πρωτοσύγκελος ή Σαλμί»· έας μέ τό «πάθος»
των Φαιάκων χωρίς νά ξεχωρίζω, μέσα στόν πυρετό καί τη στομα
χοζάλη, τον «ξένο» ως πρόκληση.
Τον «ξένο» των πόλεών μας;
To «feudum acinganorum» της Κέρκυρας χρονολογείται τον 14ο
αιώνα.
Ό έξάδελφός σου τά ’γράψε πολύ νωρίς* καί χάθηκε έπίσης νωρίς.
Θύμα «θηριοδεικτών» τής ’Αμερικής;
Οί ντόπιοι «Σκύθες» δέν μπόρεσαν νά «τούς δώσουν άπάντηση»...

ΚΕ:
ΚΑ:
Κ Ε : ’Από τή μεριά τού Βίδο
αντικρίζεις τον μπαντίδο,
μέ καλάζνικωφ στο χέρι
καί L evi’s στο κωλομέρι!
ΠΛ: «Μέρμερον χρήμα»! Θά μπορούσες νά περιληφθεΐς στην «πλειοψηφία» των δασκάλων μέ τον ξενοφοβικό λόγο άντιμετώπισης των
«άλλων»...
ΚΟ: Άδεέστατα μέν ούν. Πρωτοετής πάντως ό Μαβίλης τά ’βάλε μέ το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπενθυμίζοντας στούς συνέδρους πού προ
έρχονταν απ’ αύτό:
«Ά πό τίς τόσες χάρες της καί άπό τά τόσα μάγια
δέν άφησέ μας ή *Αθήνα παρά την κουκουβάγια».
ΚΑ: Έ ο ΐκ ε γούν. Νά ’σου, στο νεφοσκεπές κέντρο τής Τερατούπολης,
ένα ολόκληρο πε\θήμερο, μέ θεραπευτική άγαηή καί οδηγίες άνάρρωσης.
Κ Ε : A war-creating Whor of Babylon

bellowing over Capitols and Academies.
ΠΛ: Πώς λέγεις τούτο; ού γάρ μανθάνο^. ’Ά ντεξε ό Κάλανος διευκρινί
ζοντας πώς ένα ταξίδι στην ’Ανατολή μεταβολίζεται σέ «άγαλμάτινο αέρα» τής λογοτεχνίας.
ΚΑ: «Νά μέ κρεμάσουν ανάποδα άν ποτέ προφέρω κάποια κρίση γιά ό ,τ δήποτε! Δέν είναι ή ήλιθιότητα άπό τό ένα μέρος καί τό πνεύμα άπό
τό άλλο. Είναι όπως ή διαφθορά καί ή άρετή. Πανούργος αύτός πού
τίς ξεχωρίζει».
Κ Ε : Σφιχτομύτης*
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Παναγιώτης Νουτσος
μήπως μήτις;
«Σκέφτομαι τύν 'Όμηρο, έχω τήν έντύπωση ότι καθώς κυλά τύ νε
ρό, παρασέρνει μαζί του χαμένους έλληνικούς στίχους»...
Πώς ήρθε στήν Ελλάδα ο Φλο^μπέρ;
Μ.’ £να σαράβαλο τρακτέρ!
Ούχ έπομαι, ώ εταίρε, τοΐς λεγομένοις. Ούτε τή λειτουργία τής «έξωτοπίας» άναγνωρίζεις ούτε υπήρξες ποτέ άντιπόδειος... Ξενοφών.
«εκείνους τούς κακόγλο^σσους πού ψέγουν 6,τι δοΰσι
κι άπόκεις δέν κατέχουσι τήν άλφα σκιάς νά πούσι»...
Ξουράφια άπύ τα Γιάννινα κι άκόνι άπύ τήν Πόλη!
"Ιττο^ Ζεύς, φησίν ο Άρταΐος.
«τύ δέ όνομα ΔαβΙρ ήν τύ πρότερον Πόλις γραμμάτων».
«Ε ί τύ τρέφειν πώγωνα
δοκεΐς σοφίαν περιποιειν,
καί τράγος εύπο>γων
αΐψ* όλος έστί Πλάτων» I
Θυν(ν)οθήρα, σου ξέφυγε μια ψείρα!
Τού άνήκει παρασπόρι
ή μιά βάρδια στύ βαπόρι;
«Τύν κίνδυνο άμα τύν φοβάσαι σέ δαγκώνει»...
Εΐεν. Είχες νέες υποχρεώσεις νά διεκπεραιώσεις...
Τού άγίου Κολωνακίου μεγάλη ή χάρη:
εμπύρετος κομφερασιέ βιβλίου τού Ζουράρι!
Ό κατά Χριστόν σαλύς υποδεικνύει στούς μαρξιστογενεΐς θιασώτες
τού «in letzter Instanz» ότι είναι φίλος μου σέ προτελευταία άνάλυση.
«Θεέ μου, μ* αύτή τήν εύτελή πραγματικότητα γύρω μας κινδυνεύεις.
Πώς νά σέ σο')σω»;
Στήν Τερατούπολη, prima vista, όλα γιγαντώνουν: κοινωνικές δια
κρίσεις, περιχαρακοάσεις γεω-κοινωνικές, θόρυβοι, μόλυνση τού πε
ριβάλλοντος, άνεργία, ναρκωτικά, πορνεία, αισθητική ρύπανση, εντα
τικοποίηση τού εργάσιμου χρόνου κτλ. «Ελεήσου τήν Ούκ-ήλεημένην καί έρώ τώ Ού-λαώ-μου»!
with dreams, with drugs, with waking nightmares,
alcohol and cock and endless balls.
Ot Κυνικοί σαφώς εναντιώνονται σέ όσους «έπιμηχανώνται αύτοΐς
καί σιτία πονηρά καί βαλανεία».
Κάλανος καί όχι Βάλανος, παρακαλώ. «Davos sum, non Oedipus»!
Σκοπώ. Στήν πόλη τών Τεράτων δέν γιγαντώνει άντίστοιχα ή άντοχή

μας;

Συμποτική κοινωνία

131

Κ Ε : Το καυσαέριο καί ή άυπνία
σου έξήντλησαν τά πηνία!
ΚΑ: Ού φαίνεται. Στή σκιά μιας ολάνθιστης - μώβ καί λευκής συνάμα βουκαμβίλιας έπιθυμουσα νά συναντήσω τον Bougainville.
Κ Ε: «καί κουφισμού παραψυχήν καί στεναγμού τήν λύσιν»...
ΓΙΑ: Το άποτυπώνουν ώραϊα τά τραγούδια σας:
«... νά δώ τής Αέρου τά βουνά νά μου διαβοΰν οί πόνοι»!
ΚΟ: ’'Αντε νά βρεις τον Νείλο γιά νά σου διδάξει Π ερί διαφ οράς ησυχίας
κ α τ ά πόλιν κ αί ερημιάν!
,Κ Α : Στους τόπους μας σπάνια μονολογώ ότι «σικχαίνομαι πάντα τά δη
μόσια».
ΠΛ: Πώς δ’ ου; Στις μέρες μας τά άντισώματα θεριεύουν, όποιο όνομα κι
άν έχουν: «οί μέν άλήτην, οί δε πτωχόν, οί δέ τινες καί φιλόσοφον
έκάλουν».

ΚΕ: the madman bum and angel beat
in Time.
ΚΟ: Οί Μπεάτοι δέχονται στο πετσί τους τον «κοινωνικό άποκλεισμό»;
Κ Ε: Μέ μονογραφίες του μπάτσου καί του κλώτσου
ποιοι θέλουν νά πλασαρισθοΰν καί στοΰ Άπότσου;
ΚΑ: Φαίνεται γάρ ούν προβλημάτων γέμειν. Ή γενίκευση του όρου «so
cial exclusion» οφείλεται στά άνόντατα στελέχη τής Εύρωπαικής
'Ένωσης πού άντλώντας άπό συναφείς θεωρήσεις Γάλλ<υν κυρίως
κοινωνιολόγων προσδιόρισαν ένα επιπλέον περίγραμμα «δράσεων»
γιά την άντιμετώπιση τής κοινωνικής «παθολογίας» τών χωρών του:.
Κ Ε: Τό έδεσα κόμπο,
θά πάω στο Κολόμπο!
ΠΛ: Έ μ ο ί γουν δοκεΐ. 'Η ιδιόμορφη διεργασία περιθεωριοποίησης κοι
νωνικών ομάδων καί άτόμων, επειδή καθίσταται εξαιρετικά δυσχε
ρή; ή πρόσβασή τους στήν άγορά εργασίας καί έπομένως στά δημό
σια αγαθά πού ή άντίληψη τών σημερινών κοινωνιών προσγράφει
στήν άξιοπρέπεια τού έργαζομένου-πολίτη: ιδού ένα παράδειγμα π ε
ριγραφικού ορισμού!
ΚΟ: Μέ ποιο πρίσμα συντελειται ή επισώρευση τών ενστάσεων αύτής τής
περιένδυσης τών κοινωνικών άνισοτήτων;

ΚΕ: who disributed Supercommunist pamphlets
in Union Square.
ΚΑ: Εικότως γε. Παρακάμπτω τον μάλλον έλαστικό κατάλογο τών «άποκλεισμένων» ή τίς γενικόλογες μορφές τής ((σχολικής άποτυχίας» γιά νά σταθώ στό πλέγμα τών αιτίων ((περιθωριοποίηση:» μέ
τό φακό τής ((κοινωνικής λογικής», άναδεικνύοντας δηλαδή τούς τα
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Παναγιώτης Νοΰτσος

ξικούς συσχετισμούς καί τις σύστοιχες άνισότητες της εποχής μα:.
«Στήν άλλη όχθη θά βρεθείς
μέ τις άποσκευές σου άδειες»...
«Άπόκλητοι» ή «εκλεκτοί»; Πριν άπ’ όλα, ή μισθωτή εργασία καί
οι «άποκλεισμοί» της, τούς οποίους άδυνατεΐ νά έρμηνεύσει ή «πο
λιτική λογική» εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στο κράτος ώς δημι
ουργό της άστικής κοινωνίας.
Καί τούτο είκός. Το «κράτος τής άναγκαιότητας» γίνεται περισσό
τερο δυσβάσταχτο σέ συνθήκες άνεργίας, πλημμελούς άσφάλισης,
ισχνής σύνταξης καί καθολικής εξαθλίωσης, προς τήν οποία κατα
τείνουν οι άλληλοσυμπλεκόμενοι μηχανισμοί «άποκλεισμού».
protesting the narcotic tobacco haze of Capitalism.
Παράταφίλε μου τήν πάρλα,
δούλος μή βρεθείς στήν Κάρλα!
Τί ούν; Ό συνεχής εμβολιασμός τής «πολιτικής λογικής» άπό τήν
«κοινωνική λογική», για νά χρησιμοποιήσω τήν ορολογία τού νεα
ρού Marx μέ τον χρωματισμό των Θέσεων γιά τον Feuerbach,
προϋποθέτει πράγματι τήν ύπαγωγή τού «κοινωνικού άποκλεισμού»
στή θεματική των «κοινωνικών άνισοτήτων» καί συνακόλουθα τή
στοιχειοθέτηση ενός σύγχρονου άνθρωπισμοΰ πού νομιμοποιεί τούς
«κοινωνικά άποκλεισμένους» ώς φορείς δικαιωμάτων, τόσο τού ερ
γάσιμου όσο καί τού ύπό διάθεση χρόνου.
’Έ σ τω κι έτσι. Καί πού θά ένταχθοΰν οι «κοινωνικά άποκλεισμένοι»;
’Ή θά μείνουν ώς «Homeless» καί ώς «outsider»; Ποιοι πάλι θά
πλουτίσουν μέ τή φτώχια;
Citizenship
καί ένα τσίπ !
Ό ρώ καί μάλα. Ό «νεόπλουτος θαυμάζει τή σοφία τής Θείας Πρό
νοιας κι ό ξεπεσμένος τήν τύφλα τής μοίρας».
Am erica Γ ve given you all
and now F m nothing.
Παντάπασι μέν οδν. Μαζί μέ τή Ju lia ένδιαφέρομαι γιά τήν "Ρ ο lethique” ώς συνένωση ηθικής καί πολιτικής.
«’Ίντά ’ν’αύτά τσιγκάνικα;».
Στο σύνολο των προϊόντων τού πολιτισμού λειτουργεί «a system of
exclusions»;
«Κι ας μήν έχεις τίποτα στον ούρανό δικό σου
είσαι τυχερός, ή άπάτη των ειδώλων διαρκει»...
Πολύ γε. 'Όποιος ελέγχει τόν κρουνό των «άποκλεισμών» εποπτεύει
καί τόν τρόπο άφήγησης τού παρελθόντος.
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ΚΕ: "Discrimination**:
πράξη ή ' άπραξία
σέ μιά, ζωή δίχως άξία;
ΚΟ: Κι άν ή δικαιοσύνη πολιτικόν ποιός «διχαστής» θά βγει νά μάς δι
κάσει;

(’Ακολουθούν άλλες 300 σελίδες του χειρογράφου, άπό τΙς όποιες οί
50 άποτελοΰν Commentaria «για των διακειμενικών τό ζήλο». Τό βλο
•κείμενο προβλέπεται νά δημοσιευθει τό 2004, έτος των ’Ολυμπιακών ’Α
γώνων στήν *Αθήνα).

