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Ὅταν ὅλα κρέμονται ἀπό μιά κλωστή

Τό ζητούμενο τοῦ ἀνθρώπου, 2011

Στήν αὐγή μιᾶς νέας χιλιετίας ὁ κόσμος μας δείχνει ξανά τό
τραγικό του πρόσωπο. Κατάρρευση τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ». Δίδυμοι Πύργοι. Παγκόσμια κυριαρχία ἑνός ἀνεξέλεγκτου καπιταλισμοῦ. Οἰκονομικές κρίσεις. Τρομοκρατία.
Οἰκολογική καταστροφή…
Πῶς ἔφτασε ἐδῶ ὁ κόσμος πού τόσα ὑποσχόταν; Μήπως οἱ
κρίσεις πού μᾶς δέρνουν εἶναι μία καί μοναδική, πού ἀπορρέει
ἀπό τήν ὕβρη τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ὅλων μας –
μιά κρίση ἀνθρωπολογική; Αὐτό τό ἐρώτημα βασανίζει τόν
συγγραφέα, καθώς περιπλανιέται στίς πολιτεῖες τοῦ κόσμου
μας, βλέποντας τόν ἄνθρωπο νά μεταλλάσσεται σέ μηχανή,
τόν πολίτη σέ καταναλωτή, τόν ταξιδιώτη σέ τουρίστα, τόν
μετανάστη σέ πρόσφυγα… Πῶς νά μήν ἀποδυναμώνονται
οἱ δημοκρατικές ἀξίες εἰς ὄφελος αὐταρχικῶν καθεστώτων;
Τό ἀνά χεῖρας βιβλίο δέν ὑποστηρίζει κάποια ἰδεολογία οὔτε
προτείνει λύσεις. Ὅσα θά διαβάσετε ἐδῶ εἶναι ἕνα ἀτελές
ψηφιδωτό κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κατακερματισμένου κόσμου μας,
γιά τόν ὁποῖο καμία ὁριστική κρίση δέν εἶναι θεμιτή. Τίποτε
περισσότερο ἀπό μιά πρόσκληση σέ διάλογο στούς καιρούς
τῶν παράλληλων μονολόγων: ἕνα γράμμα πού ὁ συγγραφέας
ἀπευθύνει σέ κάθε ἀναγνώστη, περιμένοντας ἀπό ἐκεῖνον νά
τό συζητήσει, νά τό κρίνει, νά τό ἀντικρούσει καί προπαντός
νά τό ὁλοκληρώσει. Τό ζητούμενο: μιά συλλογική δημιουργία
πού ἴσως μᾶς βοηθήσει νά συναισθανθοῦμε βαθύτερα ἀπό ποῦ
ἐρχόμαστε, ποῦ βρισκόμαστε καί ποῦ πᾶμε, γιά νά ζήσουμε
μιά ζωή πιό ἄξια νά βιωθεῖ.
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Ἐρευνητικό, δοκιμιακό ἤ μυθιστορηματικό,
ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ Γιάννη Κιουρτσάκη,
ὅπως ἀποκρυσταλλώνεται μέ τόν χρόνο, εἶναι
ἕνας διαρκής διάλογος: μέ τούς δασκάλους
του, τούς φίλους του, τόν ἀναγνώστη· μέ τήν
ἑλληνική λαϊκή παράδοση καί τόν εὐρωπαϊκό
πολιτισμό· μέ τούς ἀγαπημένους του νεκρούς,
τίς νεότερες γενιές καί τούς ἀγέννητους· μέ τόν
ἴδιο του τόν ἑαυτό. Πίσω ἀπό τήν ποικιλία τῶν
θεμάτων ὑπάρχουν τρεῖς σταθεροί ἄξονες: ἡ
ταυτότητα, ἀτομική ἤ συλλογική, ὡς ἀναπόφευκτη σχέση μέ τούς ἄλλους· ἡ δημιουργία, ὡς
μοναδικό θεμέλιο ἑνός ζωντανοῦ πολιτισμοῦ·
ἡ ἀναζήτηση μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς στούς δύσκολους καιρούς.
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Π Ρ ΟΛΌΓ Ι Σ Μ Α

Εἶναι παράξενο πῶς τά βιβλία πού γράφουμε μᾶς
ὁδηγοῦν ὅπου ἐκεῖνα θέλουν. Σημειώνεις μιάν ἰδέα
πού σοῦ ’ρθε, δέν ξέρεις ἀπό ποῦ. Ἔπειτα μιάν ἄλλη, ὄχι λιγότερο ἀδέσποτη. Ἐλεύθερα ἠλεκτρόνια
γύρω ἀπό κάτι ἄγνωστο. Συνεχίζεις. Νέες ἰδέες συναντιοῦνται μέ παλαιότερες: μαντεύεις ἕναν κοινό
πυρήνα. Νησίδες νοήματος ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ἀχνοφέγγει
κάποιο ψηφιδωτό, ὅπου κάθε ψηφίδα ψυχανεμίζεται, λές, τήν ἐρχόμενη κι ἑτοιμάζεται νά τήν ὑποδεχτεῖ. Ἡ σκέψη ἄλλοτε συμπυκνώνεται σ’ ἕναν ἀφορισμό δύο ἀράδων, ἄλλοτε ἁπλώνεται σ’ ἕναν στοχασμό δύο σελίδων. Ἀλλά αὐτός ὁ στοχασμός ἔχει
ἤδη γίνει ἕνα πλατύ ποτάμι πού διατρέχει ὅλα ὅσα
ἔχεις γράψει ὥς τώρα. Ἔτσι ἰχνογραφεῖται ἕνα βιβλίο μέ ἀρχή, μέση καί τέλος.
Ὅταν διαβάζεις τό σχεδίασμά σου, σέ περιμένουν
πολλές ἐκπλήξεις. Βλέπεις ἕνα γραπτό πού εἰσβάλλει ἀπρόσκλητα στά χωράφια τῆς φιλοσοφίας, ἐσύ
πού δέν τά πᾶς καλά μέ τίς ἀφηρημένες ἰδέες. Ἀκοῦς
ἕναν τόνο διδακτικό, ἐσύ πού ξέρεις τόσο λίγα καί
11

ἀμφιβάλλεις ἀκόμα καί γιά τοῦτα. Διακρίνεις ἕνα
κείμενο πολιτικό, ἐσύ πού ἔζησες μιά ζωή μακριά
ἀπό τήν πολιτική. Ξαφνιάζεσαι μέ τήν πολεμική φωνή πού ἀντηχεῖ πίσω ἀπό τίς γραμμές, ἐσύ ὁ εἰρηνόφιλος. Τρομάζεις διαπιστώνοντας ἐσύ, ὁ ἄνθρωπος
τοῦ μέτρου, ὅτι ἡ σκέψη σου ἀκροβατεῖ πάνω σ’ ἕνα
σκοινί ἐρωτοτροπώντας μέ τήν οὐτοπία – κι ἄς θεωροῦσες φρόνιμο τόν ἑαυτό σου.
Μά σύντομα ἀκοῦς μιάν ἀντίπαλη φωνή πού ἔρχεται ἀπό ἕναν ἄγνωστο – ποιόν ἄλλον ἄν ὄχι ἀπό
κάποιον μελλοντικό ἀναγνώστη πού, τό προαισθάνεσαι, θά διαφωνήσει μέ ὅσα λές; Καί νιώθεις ἀπό
τώρα τήν ἀνάγκη νά τοῦ ἀπαντήσεις, νά συνομιλήσετε πρόσωπο μέ πρόσωπο οἱ δυό σας. Θά τά καταφέρετε; Πολύ ἀμφίβολο, ὅταν μάλιστα τοῦ ζητᾶς
–ἄκουσον ἄκουσον– νά ὁλοκληρώσει ἕνα γραπτό πού
ξέρεις πώς δέν τοῦ ταιριάζει. Ἄραγε τί σέ κάνει νά
ἐπιμένεις; Ἴσως μιά ἄλλη, βαθύτερη φωνή, πού σέ
καλεῖ νά προχωρήσεις μέ κάθε τίμημα τό ἔργο πού
ξεκίνησες. Κι ἄς πρόκειται νά ἀπελπίσει τόσους ἀναγνῶστες! Κι ἄς ἀπελπίζει ἤδη κάποτε κι ἐσένα! Κι
ὅμως αὐτή ἡ φωνή ἐπιμένει νά σοῦ λέει ὅτι τό ἔργο
τοῦτο δέν τό ἔχεις ἀνάγκη μόνο ἐσύ, ἀλλά κι ἐκεῖνοι!
Πῶς θά ἰσορροπήσεις τόσο διαφορετικές φωνές;
Καί τί εἶναι ἐπιτέλους τό βιβλίο αὐτό πού ἀναβρύζει
αὐθόρμητα ἀπ’ τό μυαλό καί ἀπό τήν ψυχή σου; Λόγος ἀγιάτρευτης νοσταλγίας γιά ἕναν κόσμο πού χάθηκε –τό ξέρεις– ἀνεπιστρεπτί; Κριτική τῆς ἐποχῆς
12

μας; Πολιτικό δοκίμιο; Κραυγή ἀγωνίας γιά τήν πορεία τοῦ σημερινοῦ κόσμου; Ἐρωτική ἐξομολόγηση
σέ μιάν Ἑλλάδα πού σέ σαγηνεύει, σέ τρομάζει κι
ὅλο σοῦ ξεφεύγει; Λαχτάρα νά συναντηθεῖς μέ τόν
ἄλλον ἄνθρωπο, ὅπου κι ἄν βρίσκεται, ὅποιος κι ἄν
εἶναι; Φιλοσοφική περιπλάνηση στή χώρα τῆς οὐτοπίας; Ποιητικό ὅραμα μιᾶς δημιουργίας πού νά ἐναρμονίζει τήν ὀμορφιά μέ τήν ἀναζήτηση μιᾶς ἀνθρώπινης ἀλήθειας; Μπορεῖ ὅλα αὐτά· μπορεῖ καί κάτι
ἄλλο πού ἀκόμα δέν τό ξέρεις.
Σίγουρα, ὅμως, ἐκεῖνο πού ἀναδύεται ἀπό κάθε
παράγραφο, φράση καί λέξη εἶναι, ἤ μᾶλλον εἶσαι,
ἐσύ! Κι ἄς μήν ἀναγνωρίζεις μέ τό πρῶτο ἕναν ἑαυτό πού σοῦ φανερώνεται συνεχῶς ἕνας ἄλλος! Ἀδιάφορο: τώρα πρέπει νά ἀφουγκραστεῖς αὐτόν τόν ἄλλον πού μιλᾶ μέ τή φωνή σου – ἐκεῖ δέν φωλιάζει ὁ
πιό βαθύς σου ἑαυτός; Σέ αὐτό τό βάθος κρύβεται
ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει, ἄθελά σου, σταλάξει στάλα
στάλα σέ ὅλα ὅσα μαντεύεις πίσω ἀπό τίς ἀράδες. Κι
ἄς συναισθάνεσαι ὅτι τό καθημερινό σου ἐγώ, μέ τίς
ἀδυναμίες, τίς μικρότητες καί τίς ἀντιφάσεις του, δέν
εἶναι ἄξιο γιά τοῦτο τό πολύτιμο. Τό ζητούμενο εἶναι νά ἐμφανιστεῖ αὐτός ὁ ἄλλος στό βιβλίο πού θά
παραδώσεις στούς ἀναγνῶστες γιά νά τόν κρίνουν.
ﬁ

Αὐτή τήν ἐμπειρία ἔζησα, σκύβοντας ἐδῶ καί κάποια χρόνια πάνω σέ τοῦτο τό γραπτό, ἀφήνοντάς
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το νά πάρει λίγο λίγο τή μορφή του καί ξαναδουλεύοντάς το γιά νά διαυγάσω τό πνεῦμα πού ἔνιωθα νά
τό ἐμψυχώνει.
Οἱ ψηφίδες πού τό συναπαρτίζουν συγκροτοῦν κάποιαν ἀλληλουχία, πού διακόπτεται ὡστόσο ἐδῶ ἤ
ἐκεῖ ἀπό μιάν ἀντίθετη φωνή, ἡ ὁποία εἰσάγει ἕνα
καινούργιο θέμα. Ὅμως κι ἐτοῦτο θά συναντηθεῖ σύντομα μέ τό πρῶτο, ὥσπου νά συνταιριαστοῦνε καί
τά δύο μ’ ἐκεῖνα πού θά ἀκολουθήσουν. Σέ ἕνα τέτοιο πλέξιμο κάθε ψηφίδα προμηνάει τίς ἑπόμενες
καί φωτίζει ἀναδρομικά τίς προηγούμενες· ἡ καθεμιά παραπέμπει σέ κάθε ἄλλη, τήν ἑρμηνεύει, τή συμπληρώνει. Κι ὅλες, πιστεύω, συνέχονται, μέσα σέ
κάθε κεφάλαιο καί ἀπό τό ἕνα κεφάλαιο στό ἄλλο,
συνθέτοντας ἕνα ἑνιαῖο ἔργο – τό ὁποῖο εἶναι, ὡστόσο, ἀπό γεννησιμιοῦ του ἀνοιχτό καί ἐσαεί ἀνολοκλήρωτο.
Μιά σύνθεση αὐτοῦ τοῦ εἴδους συνεπάγεται μοιραῖα ἐπικαλύψεις καί ἐπαναλήψεις. Πῶς θά γινόταν
διαφορετικά, ἀφοῦ ὅλα τά βιβλία μου λένε, κατά βάθος, τά ἴδια πράγματα μέ ἄλλον τρόπο, ὅπως τό ἔχω
γράψει πρίν ἀπό χρόνια; Ἄν σ’ ἕνα κεφάλαιο τοῦ παρόντος πρόσθεσα τόν χαρακτηρισμό «Παραλλαγές
σ’ ἕνα θέμα», ἐτοῦτος ἀληθεύει γιά ὅλο τό βιβλίο,
γιά ὅλη τή δουλειά μου, πού θά μποροῦσε τελικά νά
κοιταχτεῖ, παρά τίς χτυπητές θεματικές, μορφικές
καί εἰδολογικές διαφορές τῆς κάθε συγγραφῆς, ὡς
ἕνα μοναδικό βιβλίο.
14

Γιά τόν ἴδιο λόγο δυσκολεύτηκα συχνά νά ἀποφασίσω ἄν τούτη ἤ ἐκείνη ἡ ψηφίδα ταίριαζε καλύτερα στό κεφάλαιο ἤ στή θέση ὅπου τήν ἔβαλα ἤ ἀλλοῦ. Δέν εἶμαι διόλου βέβαιος πώς βρῆκα πάντα τή
σωστή λύση. Ἀλλά κι αὐτή ἡ ἀμφιβολία εἶναι ἀναπόφευκτη, ἐφόσον ὅλα εἶναι ἐδῶ ἀλληλεξαρτώμενα.
Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ λοιπόν νά περιπλανηθεῖ ἄνετα ἀπό κεφάλαιο σέ κεφάλαιο καί ἀπό ψηφίδα σέ ψηφίδα, γιά νά τρυγήσει τό δικό του μέλι – αὐτό προσιδιάζει στή φύση τοῦ βιβλίου. Ἀλλά μόνο μιά συνεχής ἀνάγνωση ἀπό τήν ἀρχή ὥς τό τέλος θά τοῦ ἐπιτρέψει νά γνωρίσει τήν περιπέτεια ἑνός στοχασμοῦ
πού ἔδωσε, θαρρῶ, στό σύνολο τήν ἐσωτερική του συνοχή: αὐτό τό ἀλλόκοτο πηγαινέλα ἀπό τήν ἄκρα ἀπόγνωση σέ μιάν ἀνεξήγητη, παράλογη πιθανῶς, ἐμπιστοσύνη στίς δημιουργικές δυνάμεις ἀμέτρητων ζωντανῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί ὅσων νεκρῶν ζοῦνε μέσα μας καί μιλοῦν μέ τή φωνή μας καί ὅλων τῶν ἀγέννητων πού περιμένουν… Καί τό πιό παράδοξο εἶναι
πώς ἡ ἐμπιστοσύνη πείσμωνε καί θέριευε ὅσο βαθύτερα ἔνιωθα τήν ἀπόγνωση! Αὐτό γίνεται, νομίζω,
φανερό ὅσο τό βιβλίο βαδίζει πρός τό τέλος του.
Τίς ἀναρίθμητες ὄψεις, ἐκδοχές καί ἀποχρώσεις
αὐτοῦ τοῦ δράματος κι αὐτοῦ τοῦ θαύματος δοκίμασα νά τίς κάνω αἰσθητές μέ τίς «παραλλαγές» μου.
Ἄν ὁ ἀναγνώστης καί προπαντός ἡ ἀναγνώστρια (ἄς
παραμερίσω ἐπιτέλους τήν παλιά, ἄκρως συμβατική ἀναφορά «στόν ἀναγνώστη»!) ἀναγνωρίσουν ἐδῶ
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κάτι ἀπό τή δική τους ὕπαρξη στόν κόσμο· ἄν ὁ καθένας καί ἡ καθεμιά ἐμφυσήσουν στό μυστήριο πού
ψηλαφῶ τό ξεχωριστό προσωπικό τους νόημα, τότε
τό ἀτελεύτητο ψηφιδωτό πού μόλις ἄρχισε θά ἔχει
ἐκπληρώσει τίς πιό παράτολμες προσδοκίες τοῦ δημιουργοῦ του.
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ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Κι ὅμως πρέπει νά λογαριάσουμε κατά ποῦ προχωροῦμε.

Γιῶργος Σεφέρης

1

Στή δεκαετία τοῦ 1840 οἱ Γάλλοι ἀποικιοκράτες κατέκτησαν κάποια νησιά, χαμένα στόν ὠκεανό τῆς
Πολυνησίας – τά βάφτισαν Μαρκίζες. Φιλοδοξώντας νά ἐκπολιτίσουν τούς πρωτόγονους ἰθαγενεῖς,
ἀπαγόρευσαν διά νόμου τά πατροπαράδοτα τατουάζ
μέ τά ὁποῖα κεντοῦσαν ὅλο τό κορμί τους: μιά τέχνη
γιά κείνους ἱερή, δοσμένη, καθώς πίστευαν, ἀπό τούς
θεούς τους. Αὐτήν μάθαινε κάθε γενιά, γράφοντας
στό δέρμα της, πάλι καί πάλι, τόν ἀέναο κοσμικό κύκλο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Στά 2020 οἱ ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν Εὐρωπαίων
καί ἀναρίθμητοι ἔνοικοι τῆς πλανητικῆς μας ἐπαρχίας γράφουν ἐπίσης ποικίλα τατουάζ στό σῶμα τους,
εἴτε γιά νά ἀκολουθήσουν τή μόδα εἴτε ἴσως ἀπό μιά
κρυφή ἀνάγκη.
Ποῦ πῆγαν οἱ «πρωτόγονοι»; Πῶς γίναν οἱ «πολιτισμένοι»;
2

Κάποτε τά τρύπια παντελόνια ἦταν φτώχεια. Σήμερα εἶναι μόδα. Κάποτε οἱ ἀνεμόμυλοι ἄλεθαν σιτάρι. Σήμερα γυρίζουν γιά τόν τουρισμό. Κάποτε τά
φουγάρα τῶν τραίνων ξερνούσανε καπνούς. Σήμερα
19

στολίζουν τραινάκια πού περιφέρουν στίς πόλεις μας
τουρίστες.
3

Ἀκόμα χτές οἱ πλανόδιοι γυρολόγοι –παλιατζῆδες,
γανωτῆδες, στρωματάδες, μανάβηδες, ψαράδες–
διαλαλοῦσαν τήν πραμάτεια ἤ τίς ὑπηρεσίες τους,
καθένας μέ τήν ξεχωριστή φωνή του, στό βάθος τῆς
ὁποίας ἀντηχοῦσε μιά φωνή ὁμαδική – ἐκείνη τοῦ
ἀμανέ, τῆς ψαλμωδίας ἤ τοῦ Καραγκιόζη…
Σήμερα οἱ γυρολόγοι κλείστηκαν σέ φορτηγάκια
καί, ἀντί γιά τή φωνή τοῦ καθενός, ἀκοῦμε μιά πανομοιότυπη ἠχογραφημένη ἀγγελία ἤ ἕνα συνθηματικό κορνάρισμα. Ἡ μηχανή στή θέση τοῦ ἀνθρώπου. Τό σῆμα στή θέση τῆς φωνῆς.
4

Ἄλλοτε οἱ γονεῖς μάθαιναν στά παιδιά τους τό ἀλφαβητάρι τῆς ζωῆς (ὅσο τό εἶχαν κι ἐκεῖνοι μάθει).
Σήμερα ἄμαθα παιδιά μαθαίνουν στούς γονεῖς τους
νά χειρίζονται τόν ὑπολογιστή.
5

Σέ παλαιότερους καιρούς ἡ οἰκογένεια συναθροιζόταν τό βράδυ γύρω ἀπό τό τζάκι, ὅπου γυναῖκες καί
ἄντρες ἔσκυβαν πάνω σ’ ἕνα ἐργόχειρο ἤ χειροτέχνημα, κουβέντιαζαν, ἔλεγαν παραμύθια… Ἦρθε τό
ραδιόφωνο, γύρω ἀπό τό ὁποῖο ὅλοι συγκεντρώνο20

νταν γιά νά ἀκούσουν τίς εἰδήσεις, ἕνα τραγούδι, μιάν
ἱστορία, ἕνα θεατρικό μονόπρακτο… Ἦρθε καί ἡ τηλεόραση, πού μάζεψε πάλι τήν οἰκογένεια μπροστά
στή μικρή ὀθόνη. Ἀπό τότε οἱ ὀθόνες πλήθυναν στοχεύοντας διαφορετικά γοῦστα καί ἀπομονώνοντας
κάθε μέλος τῆς οἰκογένειας στή γωνιά του. Μά τώρα σέ κάθε ὀθόνη εἰσβάλλουν ἀπρόσκλητα ἀμέτρητοι ἄγνωστοι: διαφημιστές, τεχνολογικοί ἰοί, χάκερς,
πειρατές τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, σπιοῦνοι πού κλέβουν
κάθε μας μυστικό, «φίλοι» πού δέν τούς ἔχουμε συναντήσει μήτε μιά φορά καί πού αὔριο μπορεῖ νά μᾶς
βρίζουν στό διαδίκτυο.
6

Μνήμη Μίνας Ζάννα
Χτές, ὅταν ἡ γιαγιά ἐπισκεπτόταν τά ἐγγονάκια της,
ἐκεῖνα ἔτρεχαν νά τήν καλωσορίσουν, νά δοῦν τό δῶρο
της, ν’ ἀκούσουνε τό παραμύθι της. Σήμερα σπάνια
ἀντιλαμβάνονται πώς ἔχει μπεῖ στό σπίτι, καθώς δέν
ξεκολλοῦν τό βλέμμα ἀπό τήν ταμπλέτα.
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Παλαιότερα, ὅταν ἕνας Ἀθηναῖος συναντοῦσε στόν
δρόμο ἕναν γνωστό, κοντοστεκόταν γιά νά τόν χαιρετήσει καί νά κουβεντιάσουν. Στίς μέρες μας δυσκολεύεται καί νά τόν δεῖ, ἔτσι πού βαδίζει μέ τό κινητό στό αὐτί, ἀκούγοντας τά λόγια ἑνός ἄφαντου
συνομιλητῆ.
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8

Πρίν ἀπό κάποια χρόνια οἱ Ἕλληνες τραγουδούσαμε τά βράδια στίς ταβέρνες. Σήμερα ἀναγκαζόμαστε νά ἀκοῦμε ὅλο καί συχνότερα μιάν ἠχογραφημένη μουσική, πού δυσκολεύει τόν καθένα νά καταλάβει τί τοῦ λέει ὁ διπλανός του.
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Ἄλλοτε οἱ ἐκδρομές στήν ἑλληνική ὕπαιθρο γίνονταν
μέ πεζοπορίες, γαϊδουράκια, φορτηγά, κατάμεστα
λεωφορεῖα. Ἡ οἰκογένεια ἤ ἡ παρέα ἔφτανε ἀποκαμωμένη στήν πλαγιά κάποιου βουνοῦ ἤ σ’ ἕνα ἀκρογιάλι. Ἔστρωνε κάτω ἀπό τά πεῦκα ἕνα πρόχειρο
τραπεζομάντιλο μέ τό φαγητό της, πού τό μοιραζόταν κάποτε μέ τή διπλανή παρέα. Κουβέντιαζαν,
τραγουδοῦσαν, χόρευαν, ἔπαιρναν ἕναν ὑπνάκο, περπατοῦσαν στό βουνό, βουτούσανε στή θάλασσα καί
χαίρονταν τό ἀεράκι πού σκόρπιζε μυρωδιές πεύκου,
σχίνου καί θυμαριοῦ.
Οἱ σημερινές μας ἐκδρομές εἶναι προπάντων μιά
ἀπόπειρα ἰδιωτικῆς φυγῆς ἀπό τή μεγαλούπολη: κάθε φαμίλια, κάθε ζευγάρι μέσα σέ ἕνα αὐτοκίνητο
κουτί. Σπεύδουμε νά γλιτώσουμε ἀπό τά καυσαέρια
τοῦ γείτονα πού ταξιδεύει δίπλα μας, γιά νά ἀράξουμε στό «ἐξοχικό» μας. Ἀπολαμβάνουμε λίγες μέρες
ξεγνοιασιᾶς, προτοῦ κλειστοῦμε πάλι στό μεταλλικό μας κέλυφος, πού θά μᾶς ξαναφέρει στό διαμέρισμα τῆς πόλης.
22
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Στά τραῖνα τῆς Εὐρώπης, ἄλλοτε, πιάναμε εὔκολα
τήν κουβέντα μέ τόν ἄγνωστο ἤ τήν ἄγνωστη πού
καθόταν ἀπέναντί μας στό κουπέ. Ἔτσι γεννιόταν
κάποτε μιά ἐνδιαφέρουσα γνωριμία, μιά ἀλληλογραφία, μιά φιλία, ἕνας ἔρωτας…
Στά σημερινά τραῖνα μεγάλης ταχύτητας, πού
ἔχουν γίνει μιά ἑνιαία καμπίνα κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀεροπλάνου, δέν εἶναι βέβαιο ἄν θά χαιρετηθοῦμε μέ
τόν διπλανό μας. Κι ὅσο κρατάει τό ταξίδι, μᾶλλον
θά ἀποφύγουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον: αὐτός θά σκύψει
στόν ὑπολογιστή, στό περιοδικό ἤ στό βιβλίο του.
Κι ἐμεῖς θά κάνουμε τό ἴδιο.
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Στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα τά λεγόμενα bains
mixtes (ἤγουν τά μεικτά θαλάσσια μπάνια ἀντρῶν
καί γυναικῶν) ἀποτελοῦσαν ἀκόμα, γιά πολλούς, μιά
προσβολή στά χρηστά ἤθη. Κι ὅταν ἐπιτέλους αὐτά
καθιερώθηκαν, τό ὁλόσωμο μαγιό ἔγινε ὑποχρεωτικό γιά ἄντρες καί γυναῖκες. Πολύ ἀργότερα ἐπιβλήθηκε τό γυναικεῖο μπικίνι, πού κι αὐτό θεωρήθηκε
ἀρχικά προκλητικό, ὥσπου νά γενικευτεῖ ἡ χρήση
του. Στίς δεκαετίες τοῦ ’70 καί τοῦ ’80 οἱ παραλίες
τῆς Μεσογείου γέμισαν μέ γυμνόστηθες γυναῖκες,
ἐνοχλώντας καί πάλι τούς σεμνότυφους, ὥς τήν ὥρα
πού κι αὐτή ἡ μόδα ἔγινε μέ τή σειρά της ἀνεκτή,
προτοῦ ξεθυμάνει στά ἑπόμενα χρόνια.
23

Νά ὅμως πού, τό καλοκαίρι τοῦ 2016, κάποιες
μουσουλμάνες τόλμησαν νά κολυμπήσουν σέ παραλίες τῆς νότιας Γαλλίας μέ μιάν ἀλλόκοτη φορεσιά
πού σκέπαζε τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ σώματός τους
– οἱ δημοσιογράφοι τό βάφτισαν «μπουρκίνι». Πολλοί «αὐτόχθονες» Γάλλοι διαμαρτυρήθηκαν καί κατήγγειλαν τό φαινόμενο στούς τοπικούς δημάρχους.
Κι ἐκεῖνοι ἀπαγόρευσαν τό μπουρκίνι. Μέ τήν αἰτιολογία, τούτη τή φορά, ὅτι αὐτό τό «ἐπιδεικτικό»
ἰσλαμικό σύμβολο εἶναι ἀσυμβίβαστο μέ τό γαλλικό
κοσμικό κράτος (État laïque: «οὐδετερόθρησκο» μεταφράζουν οἱ παρ’ ἡμῖν σοφοί). Ἀλλά τό πιό νόστιμο εἶναι ὅτι κάποιοι δήμαρχοι ἔκριναν ὅτι τό μπουρκίνι προσβάλλει τά… χρηστά ἤθη!
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Στή δεκαετία τοῦ ’60 πολλοί προοδευτικοί διανοούμενοι τῆς Εὐρώπης ἔβλεπαν στό ὁμαδικό παραλήρημα τοῦ πλήθους γιά τό ποδόσφαιρο, ἰδίως στίς
χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου, τό «ὄπιο τοῦ λαοῦ», μέ
τό ὁποῖο οἱ τοπικές δικτατορίες νάρκωναν τήν κοινή τους γνώμη γιά νά ξεχνάει τά βάσανά της.
Σήμερα ἀρχηγοί «προηγμένων» κρατῶν ἀλλά καί
προβεβλημένοι διανοητές συμμετέχουν στό πανηγύρι, κάθε φορά πού ἡ «ἐθνική» (ἄν καί πολυφυλετική) ὁμάδα ποδοσφαίρου τῆς χώρας τους θριαμβεύει
διεθνῶς, πιστεύοντας πώς ἔτσι ἀναζωογονοῦν ἕνα
«ἐμεῖς» πού ὅσο πάει καί φυραίνει.
24
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Πρίν ἀπό πενήντα ἤ ἑξήντα χρόνια ἔγκριτοι πολιτειολόγοι δίδασκαν στά πανεπιστήμια τῆς Ἑσπερίας ὅτι τό δημοκρατικό πολίτευμα ἦταν ἀσυμβίβαστο μέ τίς κοινωνίες τῶν ὑπανάπτυκτων χωρῶν, ἡ
οἰκονομική πρόοδος τῶν ὁποίων ἀπαιτοῦσε καθεστῶτα μέ πυγμή.
Σήμερα, ὅταν αὐτά τά καθεστῶτα ἀποδείχθηκαν
διεφθαρμένα, ἐνῶ ἡ ἀναπτυγμένη Δύση βιώνει πρωτόγνωρες δοκιμασίες, ὅλο καί πιό πολλοί φιλόσοφοι,
κοινωνιολόγοι, πολιτειολόγοι, οἰκονομολόγοι ἀναρωτιοῦνται ἄν ὁ προηγμένος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός εἶναι συμβατός μέ τή δημοκρατία.
14

Πόσο γρήγορα φθείρεται σήμερα στά μάτια μας ὁ
συμπαθέστατος, χτές, πολιτικός! Πῶς γίνεται ἀπωθητικός ἀκόμα καί γιά ὅσους τόν ψηφίσαμε καί τόν
παινέψαμε! Μήπως, ὡστόσο, οἱ ἀλλεπάλληλες
διαψεύσεις τῶν προσδοκιῶν μας ἔχουν ἀλλοιώσει
πρῶτα τό δικό μας βλέμμα; Μήπως ὁ πολιτικός πού
τή μιά μέρα τόν ἐπευφημοῦμε καί τήν ἄλλη τόν λοιδοροῦμε δέν εἶναι παρά τό εἴδωλο τοῦ ρευστοῦ μας
ἑαυτοῦ;
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Τό ζάπινγκ ἔχει γίνει ἡ κοινή μας μοίρα. Δέν μιλῶ
γιά τηλεόραση, ἀλλά γιά κάθε πράξη ἤ χειρονομία
25

τῆς καθημερινῆς ζωῆς μας. Λές κι ἔχουμε γίνει ἐμεῖς
οἱ ἴδιοι αὐτοκινούμενα νευρόσπαστα, τόσο ἀχώριστα
ἀπό τό τηλεχειριστήριό μας ὥστε νά μή διακρίνουμε τό ἀόρατο νῆμα πού μᾶς συνδέει μέ τά ἀεικίνητα
καί φευγαλέα εἴδωλα ἑνός κόσμου θρυμματισμένου,
καθένα ἀπό τά ὁποῖα σβήνει μέσα σέ μιά στιγμή τό
προηγούμενο.
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Στή νιότη μου ἕνα βιβλίο δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνα πολύτιμο ἀπόκτημα, ἀλλά ἕνα δῶρο χαρισμένο σ’ ἐμᾶς
προσωπικά ἀπό τό Ἄγνωστο, πού γινόταν μέρος τῆς
ὕπαρξής μας καί κάποτε τή μεταμόρφωνε. Τέτοια
φαινόμενα σπανίζουν ὅταν τά βιβλία (τά CD, τά DVD
κτλ.) προσφέρονται δωρεάν ἀπό τίς ἐφημερίδες, ὡσάν
προϊόντα μέ ἡμερομηνία λήξεως, πού ἡ μοίρα τους
εἶναι νά πεταχτοῦν ἤ νά μείνουν ἀδιάβαστα στό ράφι. Ἄραγε τούτη ἡ κατάσταση δέν ἐπηρεάζει τόν
τρόπο πού διαβάζονται –ἀλλά καί γράφονται– σήμερα τόσα βιβλία;
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Κινητό τηλέφωνο. Λόγια πού πετοῦν στόν ἄνεμο,
κοινοποιώντας στόν πασαένα τά ἀσήμαντα ἤ τά ἀπόκρυφα μιᾶς ἰδιωτικῆς ζωῆς. Ἔπεα πτερόεντα. Ποιός
Ὅμηρος θά τά διασώσει; Καί γιατί θά τά διέσωζε;
Ἀλλά ἔχουμε πιά ἀνάγκη ἀπό ἕναν Ὅμηρο;
26
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Στόν ἠλεκτρικό σιδηρόδρομο. Μιά γυναίκα φωνάζει
στό κινητό της: «Αὐτή τή στιγμή βρίσκομαι στό
Mall!» Ὅλοι μές στό βαγόνι ξέρουν πώς λέει ψέματα – ὅλοι, ἐκτός ἀπό τό πρόσωπο πού τήν ἀκούει δίχως νά τή βλέπει.
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Ἄλλος στό κινητό – καταμεσῆς τοῦ δρόμου: «Ἔχω
μιάν ὥρα ἐλεύθερη γιά νά κάνουμε ἔρωτα ἤ ὅ,τι γουστάρεις». Ἀκύρωση τῆς διάκρισης ἀνάμεσα στόν ἰδιωτικό καί στόν δημόσιο χῶρο; Ὄχι μόνο: ἀκαριαία
κατάργηση ἀμφοτέρων.
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Ὅταν, ἀκόμα χτές, ἀναζητούσαμε μιά σημαντική
γιά ἐμᾶς πληροφορία, χρειαζόταν νά ἐπισκεφθοῦμε
βιβλιοθῆκες καί ἀρχεῖα, ταξιδεύοντας ἐνίοτε στήν
ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου.
Σήμερα αὐτό μπορεῖ νά γίνει αὐτοστιγμεί μέ ἕνα
κλίκ. Κι ἄν λησμονήσουμε τήν ἀπάντηση πού ζητούσαμε, τήν ξαναβρίσκουμε ἐπαναλαμβάνοντας τήν
ἴδια κίνηση.
Πόσο ἔχουν πληθύνει οἱ γνώσεις μας! Ἄραγε πόσο βάθυνε ἡ γνώση μας;
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Ἀναλογισθεῖτε λιγάκι τήν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ναοῦ
πού ἤρθατε νά ἐπισκεφθεῖτε. Στήν ἀρχή ἦταν ἀφιερωμένος στή λατρεία ἑνός θεοῦ – γύρω του συναθροιζόταν ἡ πόλις γιά νά τοῦ προσφέρει θυσίες καί νά τόν
ὑμνήσει, ἐνισχύοντας ἔτσι τή συνείδηση τοῦ συλλογικοῦ της ἑαυτοῦ. Οἱ αἰῶνες πέρασαν, ὁ χριστιανισμός ξεθεμελίωσε τόν ἀρχαῖο ἑλληνισμό, ὁ ναός ρήμαξε ἤ ἔγινε ἐκκλησία τῆς νέας θρησκείας. Πέρασαν
πάλι κάμποσοι αἰῶνες, ἡ καινούργια πίστη πῆρε κι
ἐκείνη νά φυραίνει, ὁ ναός ἔγινε μνημεῖο πού τό θαύμαζαν οἱ φωτισμένοι Εὐρωπαῖοι (ὅταν δέν τό λεηλατοῦσαν γιά νά μεταφέρουν τούς θησαυρούς του στά
μουσεῖα τους).
Καί σήμερα; Σήμερα δέν ὑπάρχει, νομίζω, ἄνθρωπος πού νά μή δηλώνει σεβασμό γιά τό σεπτό
μνημεῖο. Οἱ σπουδαγμένοι ὅλης τῆς γῆς ἐγκωμιάζουν τόν πολιτισμό πού δημιούργησε, ἀχώριστα ἀπό
ἐκεῖνο, τή δημοκρατία, τή φιλοσοφία, τήν τραγωδία.
Πολιτικοί καί ἀρχαιολόγοι μεριμνοῦν γιά τήν «ὑγειονομική» του προστασία, ἀπαγορεύοντας στά τουριστικά πλήθη νά τό ἀγγίξουν ἤ ἔστω νά τό πλησιάσουν.
Μήπως, ὡστόσο, ἔχει ἀλλάξει κάτι πιό βαθύ; Μήπως, γιά τούς περισσότερους ἀνάμεσά μας, αὐτή ἡ
πολυθρύλητη «πολιτιστική κληρονομιά» ἔχει καταντήσει ἕνα ἐμπορεύσιμο, τουριστικό, καταναλωτικό
προϊόν; Μήπως ὁ θαυμασμός τοῦ μέσου τουρίστα
28

ἐξαντλεῖται, κατά κανόνα, στή δυνατότητα νά φωτογραφίζει τό μνημεῖο, δίχως νά τό ἀγγίζει – ἄραγε πόσο τό μνημεῖο «ἀγγίζει» αὐτόν τόν ἴδιον, ὅταν
τό θωρεῖ ἀπό μακριά, στή γιγάντια τηλεοθόνη πού
πάει νά γίνει ὁ κόσμος;
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Ὅλα τηλεόραση / δύσκολα ’γγίζεις κάτι ἀπό κοντά,
ἔγραφε ὁ Σεφέρης, βλέποντας τούς φωταγωγημένους οὐρανοξύστες τῆς Νέας Ὑόρκης νά ἀδειάζουν
τή νύχτα καί νά «μένουν χωρίς ψυχή». Ἀλλά καί ἡ
σχέση τοῦ σημερινοῦ αὐτοκινούμενου ἀνθρώπου μέ
τή φύση δέν εἶναι μήπως κι αὐτή μιά σχέση «τηλε-οπτική»; Ὅσα πανέμορφα κι ἀπίστευτα ποικίλα τοπία κι ἄν διασχίζει, «δύσκολα ’γγίζει κάτι ἀπό κοντά». Γιά νά ἀγγίξει τό δέντρο, τήν πέτρα καί τό
χῶμα, πρέπει νά ξαναπιάσει ἀπό τήν ἀρχή μέ ἕναν
καινούργιο τρόπο τήν κοπιαστική πεζοπορία τῶν
προγόνων του.
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«Ἡ βιομηχανία τοῦ γάμου στήν Ἑλλάδα [!] εἶναι
ἕνας ἐξαιρετικά ἑλκυστικός τουριστικός προορισμός
γιά τούς Κινέζους», διαβάζω σέ ρεπορτάζ ἔγκριτης
διεθνοῦς ἐφημερίδας. Ἀλλά γιατί ἐκπλήσσομαι; Ἡ
σοβαρότερη, ἴσως, ἑλληνική ἐφημερίδα μήπως δέν
μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «οἱ ξένοι ἀγοράζουν καί πάλι
Ἑλλάδα»; Καί ὁ πρόεδρος Μακρόν, πού ἐπέπληξε
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διακριτικά τή χώρα μας γιά τό ἄνοιγμά της στίς κινεζικές ἐπενδύσεις, δέν ταξίδεψε μήπως λίγο ἀργότερα στήν Κίνα, προσπαθώντας, σύμφωνα μέ τήν
ἴδια διεθνῆ ἐφημερίδα, νά τῆς «πουλήσει Γαλλία»;
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Πῶς ὁ ταξιδιώτης πού διψοῦσε γιά ἕνα ἀλλοῦ μεταλλάχθηκε ραγδαῖα σέ (τηλε)κατευθυνόμενο τουρίστα – σ’ ἐσᾶς, ὅπως καί σ’ ἐμένα! Καί μή γελαστοῦμε ὅταν, βγαίνοντας ἀπό τό ἀεροδρόμιο ὅπου προσγειωθήκαμε –πού τόσο μοιάζει μ’ ἐκεῖνο ἀπ’ ὅπου
ἀπογειωθήκαμε– ἀντικρίζουμε τόπους ἐξωτικούς.
Γιά νά φιλοξενήσει ἡ ψυχή μας τοῦτο τό ἀλλοῦ, θά
χρειαζόταν νά ξεφύγει ὄχι μόνο ἀπό τήν ἀ-τοπία τῶν
ἀναρίθμητων τεχνητῶν χώρων πού μᾶς περιβάλλουν
κάθε μέρα, ἀλλά προπάντων ἀπό τήν ἀτοπία τοῦ ναρκισσευόμενου αὐτοειδώλου μας.
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Nusquam est qui ubisque est [=Δέν εἶναι πουθενά
ὅποιος εἶναι παντοῦ], προειδοποιοῦσε πρίν ἀπό δύο
χιλιάδες χρόνια ὁ Σενέκας. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν αἴσθηση δέν μᾶς δίνουν, κάθε στιγμή, οἱ σύγχρονες μαγικές τεχνολογίες, πού καταργοῦν ὄχι μόνο τίς ἀποστάσεις ἀνάμεσα στούς πιό ἀπομακρυσμένους τόπους, ἀλλά τό ἴδιο τό βίωμα τοῦ τόπου; Ἡ ἀτοπία
δέν εἶναι ἄραγε ἡ ἄλλη ὄψη τῆς παντοπίας;
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Ὅταν ὅλα κρέμονται ἀπό μιά κλωστή

Τό ζητούμενο τοῦ ἀνθρώπου, 2011

Στήν αὐγή μιᾶς νέας χιλιετίας ὁ κόσμος μας δείχνει ξανά τό
τραγικό του πρόσωπο. Κατάρρευση τοῦ «ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ». Δίδυμοι Πύργοι. Παγκόσμια κυριαρχία ἑνός ἀνεξέλεγκτου καπιταλισμοῦ. Οἰκονομικές κρίσεις. Τρομοκρατία.
Οἰκολογική καταστροφή…
Πῶς ἔφτασε ἐδῶ ὁ κόσμος πού τόσα ὑποσχόταν; Μήπως οἱ
κρίσεις πού μᾶς δέρνουν εἶναι μία καί μοναδική, πού ἀπορρέει
ἀπό τήν ὕβρη τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ὅλων μας –
μιά κρίση ἀνθρωπολογική; Αὐτό τό ἐρώτημα βασανίζει τόν
συγγραφέα, καθώς περιπλανιέται στίς πολιτεῖες τοῦ κόσμου
μας, βλέποντας τόν ἄνθρωπο νά μεταλλάσσεται σέ μηχανή,
τόν πολίτη σέ καταναλωτή, τόν ταξιδιώτη σέ τουρίστα, τόν
μετανάστη σέ πρόσφυγα… Πῶς νά μήν ἀποδυναμώνονται
οἱ δημοκρατικές ἀξίες εἰς ὄφελος αὐταρχικῶν καθεστώτων;
Τό ἀνά χεῖρας βιβλίο δέν ὑποστηρίζει κάποια ἰδεολογία οὔτε
προτείνει λύσεις. Ὅσα θά διαβάσετε ἐδῶ εἶναι ἕνα ἀτελές
ψηφιδωτό κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κατακερματισμένου κόσμου μας,
γιά τόν ὁποῖο καμία ὁριστική κρίση δέν εἶναι θεμιτή. Τίποτε
περισσότερο ἀπό μιά πρόσκληση σέ διάλογο στούς καιρούς
τῶν παράλληλων μονολόγων: ἕνα γράμμα πού ὁ συγγραφέας
ἀπευθύνει σέ κάθε ἀναγνώστη, περιμένοντας ἀπό ἐκεῖνον νά
τό συζητήσει, νά τό κρίνει, νά τό ἀντικρούσει καί προπαντός
νά τό ὁλοκληρώσει. Τό ζητούμενο: μιά συλλογική δημιουργία
πού ἴσως μᾶς βοηθήσει νά συναισθανθοῦμε βαθύτερα ἀπό ποῦ
ἐρχόμαστε, ποῦ βρισκόμαστε καί ποῦ πᾶμε, γιά νά ζήσουμε
μιά ζωή πιό ἄξια νά βιωθεῖ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ

᾿Ἀπό τίς Ἐκδόσεις Πατάκη
κυκλοφοροῦν ἐπίσης τά βιβλία του:

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ

Ὅταν
ὅλα κρέμονται
ἀπό μιά κλωστή
Ἐσαεί ἀτελείωτο ψηφιδωτό

Ἐρευνητικό, δοκιμιακό ἤ μυθιστορηματικό,
ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ Γιάννη Κιουρτσάκη,
ὅπως ἀποκρυσταλλώνεται μέ τόν χρόνο, εἶναι
ἕνας διαρκής διάλογος: μέ τούς δασκάλους
του, τούς φίλους του, τόν ἀναγνώστη· μέ τήν
ἑλληνική λαϊκή παράδοση καί τόν εὐρωπαϊκό
πολιτισμό· μέ τούς ἀγαπημένους του νεκρούς,
τίς νεότερες γενιές καί τούς ἀγέννητους· μέ τόν
ἴδιο του τόν ἑαυτό. Πίσω ἀπό τήν ποικιλία τῶν
θεμάτων ὑπάρχουν τρεῖς σταθεροί ἄξονες: ἡ
ταυτότητα, ἀτομική ἤ συλλογική, ὡς ἀναπόφευκτη σχέση μέ τούς ἄλλους· ἡ δημιουργία, ὡς
μοναδικό θεμέλιο ἑνός ζωντανοῦ πολιτισμοῦ·
ἡ ἀναζήτηση μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς στούς δύσκολους καιρούς.
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