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Ο ψευδής ορισμός και η
σκόπιμη παρερμηνεία της

ομηρικής «Ιθάκης»

   -Έξω!  Έξω!  Χάσου  απ'  τα
μάτια μου, αλήτη! 
     Δεν χρειαζόταν η προτροπή
της  μάνας  του  για  να
ξεκουμπιστεί  απ'  το  σπίτι.  Το
φως της λάμπας ήταν αρκετό για
να εξαϋλώσει  την φαντασία του
και  να  τον  διώξει.  Μ'  ένα  του
σάλτο  εκτινάχθηκε  απ'  το
κρεβάτι  και προσγειώθηκε πάνω
σε  μια  στοίβα  από  κουτάκια
μπίρες.  Μ'  ένα  τσαλακωμένο
τενεκεδάκι κολλημένο στη σόλα,
ξεπόρτισε  με  θόρυβο  απ'  το
σκηνικό  της  προσωπικής  του
νύχτας.  Τρεις  ώρες  ήταν

ξαπλωμένος  κοιτώντας  τον μουχλιασμένο ουρανό του μικροσκοπικού
του δωμάτιου. Οι δύσοσμοι αστερισμοί του, ξεπηδούσαν σιγά-σιγά σα
μύκητες  ανάμεσα  στους  σκασμένους  σοβάδες  κι  έμπαιναν  σε  τροχιά
χάρη  στην  ζαλάδα  του.  Όταν  το  σύμπαν  του  ταβανιού  ζητούσε  την
βοήθειά  του  για  να  συνεχίζει  να  στροβιλίζεται,  εκείνος  κουνούσε
περιστροφικά τον αυχένα του κι έδινε κάποιο ενδιαφέρον σε ένα ακόμα
νεκρό καλοκαίρι.
-Έπρεπε να πιάνεις την πέτρα και να την στίβεις! Άχρηστε! Κοπρόσκυλο!
Χαραμοφάη!
  Η εξώπορτα θα κλείσει δίχως ο αποδέκτης να έχει ξεστομίσει ούτε μια
λέξη ως απάντηση στις  παραπάνω κατηγορίες.  Εξάλλου,  το γυναικείο
πρόσωπο που εξακολουθεί να τις απαγγέλει ξοπίσω του, δεν μπορεί να
καταδικάσει έναν ήδη καταδικασμένο. 
  Μόλις  απολύθηκε  απ'  το  στρατό,  τον  προσέλαβαν  ως  εργάτη  στα
διυλιστήρια. Στην κωλότσεπη λίγα χαρτονομίσματα και μια κάρτα για να
είναι  ικανός να μπαινοβγαίνει  στο δικό του κάτεργο. Την ”χτυπάς” κι
είσαι  μέσα!  Δεξαμενές,  αναθυμιάσεις,  μπουκωμένα  απ'  τις  φλόγες
φουγάρα  κι  αμέτρητοι  σωλήνες.  Εκατοντάδες  σωλήνες.  Χιλιάδες
σωλήνες,  να  τρέχουν  προς  κάθε  κατεύθυνση  σαν  σαρκοφάγα
αναρριχητικά. Ένα μεταλλικό οικοσύστημα με δέντρα στηριγμένα πάνω
σε μπουλόνια.  
  Έξω απ' τα γραφεία της διοίκησης, ένα κοντάρι λύγιζε προς τα εκεί που
το ήθελε ο άνεμος.  Δεμένη μαζί  του,  μια  ριγέ  ξεφτισμένη σημαία να
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κυματίζει μπροστά στα μάτια του, τα ερεθισμένα απ' τις αναθυμιάσεις. Ο
σταυρός  της,  τσαλακωνόταν  υπάκουος  απ'  τις  ριπές  του  μολυσμένου
αέρα, ακριβώς  κάτω απ' το αστραφτερό λάβαρο των ιδιοκτητών του. 
  Αργούσε συνεχώς, μέχρι που τον απέλυσαν. Το ίδιο συνέβη και στο
εργοτάξιο των σιδηροδρόμων που έπιασε ύστερα δουλειά ως υπάλληλος
“γενικών  καθηκόντων”.  Δυσανασχετούσε  με  τα  ρινίσματα  που
μπαινόβγαιναν  στα  ρουθούνια  του,  ταυτόχρονα  με  τις  βρισιές  των
προϊσταμένων  και  των  "συναδέλφων"  που  τρύπωναν  σαν  σφήκες  στ'
αυτιά  του.  Ποτέ του όμως,  δεν  απάντησε   σ'  αυτές.  Την γλώσσα την
καταλάβαινε, δεν ήξερε όμως να την μιλά πειστικά. Απλά, έφυγε. 
  Η ευθιξία είναι ένα προνόμιο για λίγους, καθώς τα νέα στους μικρούς
κλωνοποιημένους  κόσμους,  μαθαίνονται  γρήγορα.  Τόσο  γρήγορα  που
τελικά κανείς δεν θέλει στην δούλεψή του ένα “ψηλομύτικο τσογλάνι”
που επιμένει σε έναν παράταιρο κι εκνευριστικό κώδικα συμπεριφοράς.
 Θα σαλτάρει στην ταράτσα δίχως η γυναίκα να τον αντιληφθεί και θα
απομείνει  εκεί  να  κοιτάζει  τα  δορυφορικά  πιάτα  και  τις  κεραίες  που
έχουν εξορίσει τους ανεμοδείκτες πάνω στις  άθλιες,  γεμάτες βρύα και
μπαλώματα από τσιμέντο, κεραμοσκεπές. 
   Η σιωπή του θα γίνει σμπαράλια για μια ακόμη φορά. Μια γειτόνισσα
βαστώντας ένα σκουπόξυλο καταριέται τα χελιδόνια καθώς ξηλώνει με
λύσσα την φωλιά τους απ' το μπαλκόνι της. Ένα σκυλί θα εξαγριωθεί απ'
τις  φωνές  της  και  θα  συμπαρασύρει  και  τα  υπόλοιπα  στο  φάλτσο
τραγούδι  του.  Ο  θυμός  γρονθοκοπά  το  στομάχι  του.  Οι  τσιμεντένιοι
στενοί  δρόμοι τον καλούν για μια ακόμη φορά.  Θα κοιτάξει  την ώρα
πάνω στους στραβούς δείκτες του ασβεστωμένου καμπαναριού και  θα
φύγει. Θα φύγει, μα γνωρίζει πως δε μπορεί να γλιτώσει από την απόχη
αυτής της ξεχασμένης κωμόπολης  που τρέφει τον θάνατο μέσα στις ώρες
των άνεργων παιδιών της.
  Για  ακόμα  ένα  σούρουπο,  κατρακυλούσε  με  φόρα  μέσα  στη
μικρογεωγραφία μιας στοιχειωμένης πόλης. Ζαλισμένος απ’ το αλκοόλ,
τα τσιγάρα και την ανία, σκουντουφλούσε πάνω σε όλα τα εμπόδια που
έβρισκε στο δρόμο του αφήνοντας τις βρισιές να ξεπηδούν σαν αγκάθια
απ’ το γδαρμένο  του λαρύγγι. Όταν έφτασε στην προκυμαία, βρέθηκε
αντιμέτωπος με τις πορφυρές αποχρώσεις του δειλινού και μια έρημη,
τσιμεντένια  προβλήτα.  Για  άλλη  μια  φορά,  εκείνη  είχε  αργήσει.
Σκαρφάλωσε  τον  κυματοθραύστη  και  κάθισε  πάνω  σε  ένα  βράχο
σφηνωμένο ανάμεσα σε τόσους άλλους,  καταδικασμένους στο λιοπύρι
και τ’ αλάτι. Οι σταγόνες του κύματος που έφερνε ο αέρας στο πρόσωπό
του, τον συνέφερναν από ένα ακόμα αναίτιο μεθύσι.
   Έριξε το βλέμμα του στους γερανούς του λιμανιού που δέσποζαν σαν
σταυροί  μαρτυρίων γιγάντων,   καθώς στέκονταν βιδωμένοι  στα μπετά
κάθε  αποβάθρας  της  νότιας  πτέρυγας.  Κάποιοι  από  αυτούς,
λειτουργούσαν ακόμη με πολύ κόπο και θόρυβο, σαν γκρινιάρηδες γέροι
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αχθοφόροι,  όμως  οι  περισσότεροι  απλά  ξεπρόβαλαν  στον  αέρα
παραδομένοι  στην  οξείδωση  και  την  αχρηστία.  Το  πεπρωμένο  τους
σύντομο  κι  αμείλικτο.  Η  σκουριά  ποτέ  δε  θα  τους  επέτρεπε  να
μετατραπούν σε δοξασμένους ερειπιώνες. Κανείς δεν θα τους θαύμαζε
ποτέ, στο μέλλον. Γενικά, τίποτα σε εκείνη την πόλη δεν θα επιζούσε
παραπάνω από μια θνητή ζωή. Ήταν μια τρύπα στο χωροχρόνο, γεμάτη
με πλάσματα καταδικασμένα σε ένα απαράλλακτο παρόν που ποτέ δεν
τελειώνει έως ότου το διακόψουν οριστικά, η λήθη κι ο θάνατος.
    Ο ήλιος έσβηνε μέσα στη θάλασσα θολώνοντας με τους υδρατμούς
της, τις κοινότοπες τραγωδίες που συνέβαιναν στις συνοικίες. Μια μικρή,
κατακόκκινη  φέτα  ώριμου  καρπουζιού,  είχε  απομείνει  πάνω  απ’  την
επιφάνεια του πελάγους, όταν αυτός μετάνιωνε ξανά για τις καταχρήσεις
του.
   Το θερινό ηλιοστάσιο, ήταν ανυπόφορο σε εκείνο τον τόπο. Το φως το
ίδιο,  ήταν  ανυπόφορο.  Στένευε  τα  όνειρα  και  βρώμιζε  ακόμη
περισσότερο  το  άρρωστο  καλοκαίρι.  Ούτε  εκείνος  το  άντεχε  πια,
ξεμέθυστος. 
   Άκουσε τα βήματά της να δυναμώνουν καθώς τον πλησίαζε. Έκλεισε
τα μάτια του και κουλουριάστηκε στριμώχνοντας το κεφάλι του ανάμεσα
στα γόνατά του. Ευχήθηκε να μην κατάφερνε να τον ανακαλύψει, όμως
δεν επιχείρησε να δραπετεύσει μακριά της. 
-Εσύ θα με φωνάζεις Ιθάκη!, του είχε πει  όταν του είχε συστηθεί  για
πρώτη φορά πριν δυο χρόνια, καθιστώντας του σαφές το γεγονός πως
ήταν ο εκλεκτός της. Η ζωή εκεί, δεν του άφηνε άλλη επιλογή απ’ το να
γεράσει μαζί της, απαθής και μοιραίος, πουλώντας δελτία ελπίδων στο
προποτζίδικο του πατέρα της.
  Σε εκείνη την επαρχιακή  πόλη που δυο γενιές πριν δεν ήταν παρά ένα
μικρό ψαροχώρι, μα πλέον έμοιαζε με το ανέμπνευστο κατασκεύασμα
ενός  καταθλιπτικού  υπερόντος,  κανείς  απ’  τους  ζωντανούς  που  την
στοίχειωναν  δεν  θέλησε  ποτέ,  πριν  από  αυτόν,  να  ταξιδέψει.  Οι
παλαιότεροι  είχαν  μεγαλώσει  μαζί  της,  ενώ  οι  νέοι  βυθίζονταν
αναντίρρητα στην ασφάλεια της μελαγχολίας της. 
   Τα βήματά της δεν ακούγονταν, πια. Γύρισε να κοιτάξει πίσω του και
την είδε να στέκεται πάνω στην κορυφογραμμή του κυματοθραύστη. Στο
βάθος, μια ξεφτισμένη γκριζογάλανη  σημαία, κυμάτιζε συντονισμένη με
τα μαύρα μαλλιά της. Τα δύο ολότελα διαφορετικά υλικά, φαίνονταν να
μπλέκουν  το  ένα  μέσα  στο  άλλο,  εξ’  αιτίας  μιας  οφθαλμαπάτης  από
αυτές που ταλαιπωρούν τα δύσμοιρα, ατελή μάτια των προφητών και των
αλλοπαρμένων.  Το δέρμα της από κεχριμπάρι στο ασθενικό φως του
δειλινού, τον έκανε να ξεχαστεί και να την θελήσει ξανά. Ήταν σίγουρος
πως περίμενε πάντα την σωστή ώρα να εμφανιστεί, έτσι θολή και άυλη.
Το  χαμόγελό  της,  γεμάτο  κατάλευκα  δόντια  και  αιμάτινα  χείλη,  τον
έσπρωξε να σηκωθεί και να σταθεί στο πλάι της. 
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   Οι δυο νέοι βάδισαν χέρι-χέρι κατά μήκος της αλλοτινής αμμουδιάς,
που πλέον είχε αντικατασταθεί από μια επίπεδη,  σηματοδοτημένη δίοδο
τροχοφόρων  κι  έφτασαν  στο  βόρειο  άκρο  του  κόλπου.  Μέσα  στο
σκοτάδι, όπου κανενός το βλέμμα δεν ήταν εκτεθειμένο στα μάτια του
εραστή του,  ακούμπησαν τα σώματα τους στις ρίζες ενός αρμυρικιού.
Εκεί,  στα  σύνορα  της  επικράτειας  της  προκαθορισμένης  ζωής  τους,
φιλήθηκαν  σα  να  έπρεπε  να  το  κάνουν  κι  αγκαλιάστηκαν  χωρίς  να
θέλουν να ζεσταθούν. 
  Η κοπέλα δεν ενοχλούνταν ποτέ απ’  τα  μεθύσια του και  την όξινη
γεύση  της  γλώσσας  του.  Άλλωστε  κανείς  απ’  τους  άνδρες  που  είχε
γνωρίσει δεν κυκλοφορούσε τη νύχτα με ανόθευτη σάρκα στους δρόμους
της πόλης. Αντίθετα λοιπόν, ένιωθε την ασφάλεια πλέοντας σε πελάγη
συνηθισμένων συμπεριφορών και τον τρόμο κάθε φορά που εκείνος την
παρακαλούσε να φύγουν μαζί.
   Ο άγουρος άνδρας που τα γένια του ακόμα δεν είχαν πυκνώσει στα
μάγουλά του, πολύ πριν την γνωρίσει δεν ήταν παρά ένας αλκοολικός κι
ονειροπόλος  έφηβος. Ένα τυπικό γέννημα-θρέμμα του τόπου του. Μια
άτσαλη σβούρα που στροβιλιζόταν επικίνδυνα μέσα στις στενές οδούς
του κι οραματιζόταν τα μελλοντικά του ταξίδια μακριά από την γενέθλια
γη. Ο χρόνος ροκάνιζε τα νιάτα του ανεπαίσθητα γρατζουνώντας με τα
νύχια της συνήθειας κάθε του επιθυμία. Σε όλες τις πόλεις που μοιάζουν
με  αυτήν,  οι  νέοι  σεργιανούν  ζαλισμένοι  τα  βράδια  ανάμεσα  σε
υπνοβάτες  και  σκουπίδια  και  θρηνούν  τα  πεφτάστερα  σα  ξεπεσμένες
πατρίδες. Το ίδιο κι εκείνος που τώρα υποκύπτει για άλλη μια φορά στα
θέλγητρά της καθώς απομένει γυμνή μπροστά στη θάλασσα. 
  Ρίχνεται  πάνω  της  σαν  καλοκαίρι,  καθώς  εκείνη  ανέκφραστη  τον
περιμένει ανυπόμονα να κοπάσει και να απογίνει χειμώνας . Το σώμα της
συγχέει  την  ηδονή  με  την  οδύνη  κι  αποστρέφεται  πάντα  τους
απρόσμενους, υγρούς του ψιθύρους στ’ αυτί της . Για εκείνη, ο ιδρώτας
που  μουσκεύει  τα  σεντόνια  δυο  εραστών  είναι  το  αποτέλεσμα   μιας
μάχης για κυριαρχία κι εκείνος, γυμνός με το φύλο του να τον προδίδει,
είναι το πιο εύκολο θύμα της δυστυχίας της.
   Της ζητά να πέσουν στη θάλασσα και να σμίξουν εκεί. Όμως εκείνη
φοβάται την θάλασσα, γιατί δεν είναι παρά ένας απέραντος δρόμος. Τον
θέλει μέσα στα όριά της, βουβό και κατακτημένο, και δυσανασχετεί όταν
αρνείται  να  προσαρμοστεί  στις  νουθεσίες  της.  Τελικά,  πέφτει
αποκαμωμένος  στο πλάι  της  και  με  ένα  λειψό στεναγμό  της  ζητά να
κοιμηθούν  αγκαλιά  και  να  μοιραστούν  το  ίδιο  όνειρο.  Η  γυναίκα
ντύνεται βιαστικά, γιατί δεν φοβάται τίποτα περισσότερο απ’ την αυγή
που την κάνει να νιώθει άσχημη... 
    ...Ο  πολύπαθος  Οδυσσέας  θα  αναστηθεί  απ'  την  ανάγκη.  Δίχως
στέμμα. Χωρίς κανένα προνόμιο. Άφραγκος και γενναίος. Δεν πρόκειται
να  την  συνοδέψει  στην  επιστροφή  της.  Θα  απομείνει  βουβός  και
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ξεμέθυστος πια, κάτω απ’ τον ουρανό. Θα ανακαλύψει στις ριπές των
πεφτάστερων  τους  καινούριους  προορισμούς  του  ταξιδιού  του.  Είναι
σίγουρος πια, πως κανείς δεν γεννιέται στην Ιθάκη του. Είναι βέβαιος
πλέον, πως εκείνη και η πόλη είναι το ίδιο πρόσωπο...    


