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Ε ίναι μ ε ρ ε ς  που  ση κ ώ ν ο μ α ι από το κρεβάτι, με μια 
τρελή ελπίδα, στιγμές που νιώθω ότι οι δυνατότη
τες για μια πιο ανθρώπινη ζωή είναι κοντά μας, 
φτάνει ν’ απλώσουμε το χέρι μας. Μια τέτοια μέρα 
είναι η σημερινή.

Κι έτσι, κάθισα το χάραμα να γράψω σχεδόν ψη
λαφιστά, βιαστικά, σαν κάποιος που βγαίνει στο 
δρόμο να ζητήσει βοήθεια μπροστά στην απειλή μιας 
πυρκαγιάς ή σαν πλοίο που, λίγο πριν βυθιστεί, στέλ
νει ένα ύστατο, φλογερό μήνυμα σε κάποιο λιμάνι 
που ξέρει πως βρίσκεται εκεί κοντά, αλλά έχει κου-
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φαθεί από το θόρυβο της πόλης και από την ποσότη
τα των επιγραφών που θολώνουν τη ματιά.

Σας ζητώ να κοντοσταθούμε να σκεφτούμε το 
μεγαλείο που μπορούμε ακόμα να αναζητάμε, αν 
τολμήσουμε να αξιολογήσουμε τη ζωή με άλλο 
τρόπο. Μας ζητώ αυτό το κουράγιο που μας τοπο
θετεί στην πραγματική διάσταση του ανθρώπου. 
Όλοι μας, κάποιες φορές, υποτασσόμαστε. Όμως, 
υπάρχει κάτι που δε λαθεύει ποτέ: είναι η πεποίθη
ση ότι -μονάχα- οι αξίες του πνεύματος μπορούν 
να μας σώσουν απ’ αυτό το σεισμό που απειλεί την 
ανθρώπινη υπόσταση.

Όσο σας γράφω, στάθηκα να ψηλαφίσω ένα χο
ντροκομμένο σκαλιστό που μου χάρισαν οι Τό- 
μπας* και που μου έφερε σαν αχτίνα στη μνήμη μια 
«εικονική» έκθεση που μου έδειξαν χθες σ’ έναν 
υπολογιστή, πράγμα που οφείλω να ομολογήσω 
ότι μου φάνηκε κάπως διαβολικό. Γιατί στο βαθμό 
που συνδεόμαστε με τρόπο αφηρημένο, τόσο πε
ρισσότερο απομακρυνόμαστε από την καρδιά των

*  Φυλή της Λατινικής Αμερικής που ανήκει στους λαούς της περιο
χής Τσάκο, στα βορειοανατολικά της Αργεντινής. Ο πολιτισμός 
τους βρίσκεται μεταξύ του πολιτισμού της πάμπας της Αργεντινής 
και της ζούγκλας του Αμαζονίου.
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πραγμάτων και μας κυριεύει μια μεταφυσική αδια
φορία, ενώ αποκτούν εξουσία οντότητες χωρίς αί
μα και κύρια ονόματα. Με τρόπο τραγικό, ο άν
θρωπος χάνει σταδιακά το διάλογο με τους άλλους 
και την αναγνώριση του κόσμου που τον περιβάλ
λει, αφού εκεί είναι όπου λαμβάνει χώρα η συνά
ντηση, η δυνατότητα της αγάπης, οι ανώτατες εκ
φράσεις της ζωής. Οι λέξεις στο τραπέζι, συμπερι
λαμβανομένων των συζητήσεων ή των τσακωμών, 
μοιάζουν να έχουν ήδη αντικατασταθεί από την 
υπνωτική θεώρηση. Η τηλεόραση μας βασανίζει, 
μένουμε μπροστά της σαν μαγεμένοι. Αυτό το 
αποτέλεσμα, κάτι μεταξύ μαγικού και φθοροποιού, 
είναι, πιστεύω, έργο του υπερβολικού φωτός που 
μας συνεπαίρνει με την έντασή του. Δεν μπορώ 
παρά να θυμηθώ αυτό το ίδιο αποτέλεσμα που 
προκαλεί στα έντομα, ακόμα και στα μεγάλα ζώα. 
Κι επομένως, δε μας πέφτει μόνο δύσκολο να την 
εγκαταλείψουμε, αλλά χάνουμε ταυτόχρονα και 
την ικανότητα να κοιτάμε και να βλέπουμε τα κα
θημερινά. Ένα δρόμο με τεράστια δέντρα τίπα*, 
κάποια μάτια γεμάτα ειλικρίνεια στο πρόσωπο 
μιας ηλικιωμένης γυναίκας, τα σύννεφα κάποιου

*  Δέντρα της Λατινικής Αμερικής που φτάνουν τα είκοσι μέτρα 
ύψος.
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δειλινού. Η ανθοφορία του αρόμο* μέσα στη μέση 
του χειμώνα δεν τραβάει την προσοχή εκείνων που 
δεν καταφέρνουν ούτε να χαρούν τα χακαραντά** 
στο Μπουένος Άιρες. Πολλές φορές μου προκάλε- 
σε έκπληξη το γεγονός ότι βλέπουμε τα τοπία κα
λύτερα στις ταινίες παρά στην πραγματικότητα.

Είναι απόλυτη ανάγκη να προσδιορίσουμε τους 
χώρους συνάντησης που θα μας εμποδίσουν να ε ί
μαστε ένα μαζικοποιημένο πλήθος που κοιτάζει 
αποκομμένα τηλεόραση. Το παράδοξο είναι ότι 
μέσα απ’ αυτή την οθόνη μοιάζουμε σαν να είμα
στε συνδεμένοι με ολόκληρο τον κόσμο, τη στιγμή 
που στην πραγματικότητα μας αφαιρεί τη δυνατό
τητα να συζούμε ανθρώπινα, και, πράγμα που ε ί
ναι το ίδιο σοβαρό μ’ αυτό, μας προδιαθέτει στην 
αβουλία. Σε πολλές συνεντεύξεις έχω πει ειρωνικά 
ότι «η τηλεόραση είναι το όπιο του λαού», αλλάζο
ντας τη γνωστή φράση του Μαρξ. Όμως πιστεύω 
ότι μένει κανείς σαν απολιθωμένος μπροστά στην 
οθόνη και, παρ’ όλο που δε βρίσκει τίποτε απ’ ό,τι 
αναζητάει, μένει εντούτοις εκεί, ανίκανος να σηκω

*  Είδος ακακίας.
**Τροπικό δέντρο της Λατινικής Αμερικής, με μπλε άνθη, που κο
σμεί πάρκα και δημόσιους κήπους.
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θεί και να κάνει κάτι καλό. Μας αφαιρεί την όρεξη 
να δουλέψουμε και να κάνουμε κάποια χειροτε
χνία, να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, να φτιάξουμε 
κάτι στο σπίτι ακούγοντας μουσική ή πίνοντας μά- 
τε.*Ή να πάμε στο μπαρ με κάποιο φίλο ή να συ
ζητήσουμε με τους δικούς μας. Είναι πλήξη, βαριε- 
στιμάρα που την έχουμε συνηθίσει σαν να οφείλε- 
ται «στην έλλειψη κάτι καλύτερου». Το να κάθεσαι 
μονότονα μπροστά στην τηλεόραση αναισθητοποι- 
εί την ευαισθησία, κάνει το μυαλό αργόστροφο, 
βλάπτει την ψυχή.

Κλείνουν οι αισθήσεις του ανθρώπου, κάθε φορά 
χρειάζεται περισσότερη ένταση, σαν τους κωφούς. 
Δεν βλέπουμε ό,τι δεν έχει τη φωτεινότητα της οθό
νης, ούτε ακούμε ό,τι δεν φτάνει σε μας φορτωμένο 
ντεσιμπέλ, ούτε μυρίζουμε αρώματα. Ούτε τα λου
λούδια δεν έχουν πια άρωμα.

Κάτι που εμένα με ενοχλεί τρομερά είναι ο θόρυ
βος. Υπάρχουν βράδια που περπατάμε τετράγωνα 
ολόκληρα μέχρι να βρούμε ένα μέρος να πιούμε με 
την ησυχία μας ένα καφεδάκι. Και όχι ότι τελικά

*  Αφέψημα από τα φύλλα του ομώνυμου χόρτου, πολύ συνηθισμέ
νο στην Αργεντινή.
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βρίσκουμε ένα σιωπηλό μπαράκι, απλά παραιτού
μαστε από το να παρακαλάμε να κλείσουν την τη
λεόραση, πράγμα που στην περίπτωσή μου κάνουν 
με όλη τους την προθυμία. Αλλά αναρωτιέμαι τι 
κάνουν οι άνθρωποι που ζουν σ’ αυτή την πόλη των 
δεκατριών εκατομμυρίων κατοίκων προκειμένου 
να βρουν ένα μέρος να συζητήσουν με κάποιο φίλο 
τους; Αυτό που σας λέω συμβαίνει σε όλους μας, 
και ιδιαίτερα στους γνήσιους λάτρεις της μουσικής, 
ή μήπως πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος που προ
τιμάει να την ακούει ενόσω όλοι μιλάνε για άλλα 
θέματα και ανάμεσα σε φωνές; Σε όλα τα καφε
νεία υπάρχει είτε τηλεόραση είτε κάποιο μουσικό 
μηχάνημα στη διαπασών. Αν παραπονούνταν όλοι 
όπως εγώ, δραστικά, η κατάσταση θα άρχιζε ν’ αλ
λάζει. Αναρωτιέμαι αν ο κόσμος αντιλαμβάνεται 
το κακό που του κάνει ο θόρυβος, ή μήπως μας 
έχουν πείσει για το πόσο προωθημένο είναι να μι
λάς φωνάζοντας; Σε πολλά διαμερίσματα ακούγε- 
ται η τηλεόραση του γείτονα, πώς είναι δυνατό να 
σεβόμαστε τόσο λίγο ο ένας τον άλλο; Πώς τα κα
ταφέρνει ο άνθρωπος να αντέχει την αύξηση των 
ντεσιμπέλ στη ζωή του; Οι εμπειρίες με τα ζώα 
έχουν δείξει ότι η υψηλή ένταση βλάπτει πρώτα τη 
μνήμη τους, μετά τα τρελαίνει και τελικά τα σκο
τώνει. Θα πρέπει να είμαι σαν κι αυτά, γιατί πάει
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καιρός που προχωράω στο δρόμο φορώντας ωτα- 
σπίδες.

0  άνθρωπος συνηθίζει σταδιακά να ανέχεται παθη
τικά μια συνεχή καταπάτηση του αισθητηρίου του. 
Κι αυτή η παθητική στάση καταλήγει σε μια πνευ
ματική δουλεία, σε μια πραγματική σκλαβιά.

Υπάρχει, όμως, ένας τρόπος για να συμβάλει 
κανείς στην προστασία της ανθρωπότητας. 0  τρό
πος αυτός είναι να μην παραιτηθεί. Να μην κοιτά
ζει με αδιαφορία πώς εξαφανίζεται από τη ματιά 
μας ο ατέλειωτος πλούτος που αποτελεί το σόμπαν 
που μας περιβάλλει, με τα χρώματά του, τους 
ήχους και τα αρώματά του. Οι αγορές δεν είναι πια 
αυτές όπου πήγαιναν κάποτε οι γυναίκες, με τους 
πάγκους με τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρέατα, 
πραγματικό πανηγύρι χρωμάτων και μυρωδιών, 
πανηγύρι της φύσης μέσα στην πόλη, όπου μας πε
ριποιούνταν άντρες που μιλούσαν φωναχτά μεταξύ 
τους, ενώ μας μετέδιδαν την ευγνωμοσύνη μέσω 
των φρούτων τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι με τη 
μαμά πηγαίναμε στο μαγαζί με τα πουλερικά για 
ν’ αγοράσουμε αυγά, που εκείνη τη στιγμή είχαν 
πάρει από τις κότες που τα γέννησαν! Τώρα όλα 
πια είναι συσκευασμένα κι έχουμε αρχίσει να κά
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νουμε τα ψώνια μέσω υπολογιστή, μέσω αυτής της 
οθόνης που θα είναι το παράθυρο μέσα από το 
οποίο οι άνθρωποι θα νιώθουν τη ζωή. Το ίδιο 
αδιάφορα, ανέγγιχτα.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσεις την αιωνιό
τητα παρά με το να βυθιστείς στη στιγμή, ούτε άλ
λη περίπτωση να φτάσεις την παγκοσμιότητα πα
ρά μέσω της ίδιας της περίστασης: το σήμερα και 
το εδώ. Πώς, λοιπόν; Πρέπει να επανεκτιμήσουμε 
το μικρό μέρος και το λίγο χρόνο που ζούμε, που 
καμιά σχέση δεν έχουν με εκείνα τα θαυμάσια το
πία που μπορούμε να δούμε στην τηλεόραση, αλλά 
που είναι ιερά διαποτισμένα από την ανθρωπιά 
εμάς των ίδιων που ζούμε σ’ αυτά. Λέμε καρέκλα ή 
παράθυρο ή ρολόι, λέξεις που ορίζουν απλά αντι
κείμενα, και, ωστόσο, ξαφνικά μεταδίδουμε κάτι 
το μυστηριώδες και απροσδιόριστο, κάτι σαν κώδι
κα, σαν άφατο μήνυμα κάποιας βαθιάς περιοχής 
του είναι μας. Λέμε καρέκλα, αλλά δεν θέλουμε να 
πούμε καρέκλα, και μας καταλαβαίνουν. Ή, τουλά
χιστον, μας καταλαβαίνουν εκείνοι για τους οποί
ους προορίζεται μυστικά το μήνυμα. Έτσι, εκείνο 
το ζευγάρι τα τσόκαρα, εκείνο το κερί, αυτή η κα
ρέκλα, δεν πάνε να πούνε ούτε αυτά τα τσόκαρα,

22
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ούτε αυτό το χλωμό κερί, ούτε εκείνη η ψάθινη κα
ρέκλα, αλλά ο Βαν Γκογκ, ο Βίνσεντ: η ανησυχία 
του, η αγωνία του, η μοναξιά του, έτσι ώστε είναι 
μάλλον η αυτοπροσωπογραφία του, η περιγραφή 
των πιο βαθιών και οδυνηρών ανησυχιών του. Χρη
σιμοποιώντας αντικείμενα αυτού του φαινομενικά 
στεγνού κόσμου, που βρίσκεται έξω από μας, που 
ίσως να υπήρχε πριν από μας και που πολύ πιθανό 
να επιβιώσει και μετά από μας. Σαν τα αντικείμε
να αυτά να ήταν τρεμάμενες και μεταβατικές γέ
φυρες για να σώσουν την άβυσσο που ανοίγεται 
πάντα ανάμεσα στον ένα και το σύμπαν, σύμβολα 
εκείνου του βαθιού και απόκρυφου που αντανα
κλούν αδιάφορα και γκρίζα για όσους δεν είναι 
ικανοί να κατανοήσουν τον κώδικα, αλλά γεμάτα 
ζεστασιά και ένταση και μυστική πρόθεση για 
όσους τον γνωρίζουν. Γιατί ο άνθρωπος πραγματο
ποιεί με τα αντικείμενα το ίδιο που πραγματοποιεί 
η ψυχή με το σώμα, εμποτίζοντάς το με τους πό
θους και τα αισθήματά της, εκφραζόμενη μέσα 
από τις ρυτίδες της σάρκας, τη λάμψη των ματιών, 
τα χαμόγελα και τη γωνιά που σχηματίζουν τα χεί
λια.

Αν γίνουμε ανίκανοι να δημιουργούμε ένα κλίμα 
ομορφιάς στο μικρό κόσμο τριγύρω μας και ασχο
λούμαστε μονάχα με τα ζητήματα της δουλειάς
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μας, που έχει απανθρωποποιηθεί τόσες φορές και 
έχει γίνει ανταγωνιστική, πώς θα μπορέσουμε ν’ 
αντισταθούμε;

Η παρουσία του ανθρώπου εκφράζεται στο 
στρώσιμο ενός τραπεζιού, σε μια στοίβα δίσκους, 
σ’ ένα βιβλίο, σε κάποιο παιχνίδι. Η επαφή με 
οποιοδήποτε ανθρώπινο έργο μας θυμίζει τη ζωή 
του άλλου, αφήνει ίχνη στο πέρασμά της που μας 
καλούν να τον γνωρίσουμε, να τον συναντήσουμε. 
Αν ζούμε σαν αυτόματα, θα γίνουμε τυφλοί στα 
ίχνη που μας αφήνουν οι άνθρωποι, σαν τα πετρα- 
δάκια που έριχναν ο Χάνζελ κι η Γκρέτελ με την ελ
πίδα να τα βρει κάποιος.

Ο άνθρωπος εκφράζεται για να πλησιάσει τους άλ- 
λους, για να βγει από τα δεσμά της μοναξιάς του. 
Είναι τέτοια η ταξιδιάρικη φύση του που τίποτα 
δεν ολοκληρώνει την επιθυμία του να εκφραστεί. 
Είναι μια σύμφυτη χειρονομία στη ζωή που δεν συ
νηθίζει τη χρησιμότητα, που ξεπερνάει κάθε λει
τουργική δυνατότητα. Οι άνθρωποι, στο πέρασμά 
τους, αφήνουν σταδιακά τα ίχνη τους. Με τον ίδιο 
τρόπο, επιστρέφοντας σπίτι μας μετά από μια κο
πιαστική εργασία, ένα οποιοδήποτε τραπεζάκι, ένα 
ζευγάρι πολυφορεμένα παπούτσια, μια απλή οικο
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γενειακή λάμπα, είναι συγκινητικά σύμβολα μιας 
ακτής που ποθούμε να φτάσουμε, σαν εξαντλημέ
νοι ναυαγοί που κατάφεραν να πατήσουν γη μετά 
από μια πολύωρη πάλη με τη θύελλα.

Είναι πολύ λίγες οι ελεύθερες ώρες που μας αφήνει 
η δουλειά. Μόλις ένα βιαστικό πρωινό που συνηθί
ζουμε να ξεκλέβουμε την ώρα που σκεφτόμαστε 
τα προβλήματα που μας περιμένουν στο γραφείο, 
γιατί μ’ αυτό τον τρόπο ζούμε σαν παραγωγοί που 
ξαναγινόμαστε ανίκανοι να σταθούμε μπροστά σ’ 
ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί ή μπροστά σε μερικά 
μάτε που μοιραζόμαστε με άλλους. Και όταν γυρί
σουμε στο σπίτι, την ώρα που θα συναντηθούμε με 
τους φίλους μας ή με την οικογένεια ή που θα μεί
νουμε σιωπηλοί όπως η φύση εκείνη τη μυστηριώδη 
ώρα του δειλινού που θυμίζει τους πίνακες του 
Μιλλέ, πόσες φορές τα αφήνουμε όλ’ αυτά απαρα
τήρητα κοιτάζοντας τηλεόραση! Συγκεντρωμένοι 
σε κάποιο κανάλι ή κάνοντας ζάπινγκ, φαίνεται 
πως πετυχαίνουμε μια ομορφιά ή μια ευχαρίστηση 
που δεν ανακαλύπτουμε πια όταν μοιραζόμαστε 
ένα μαγειρευτό φαγητό ή ένα ποτηράκι κρασί ή 
μια αχνιστή σούπα που μας συνδέει μ’ ένα φίλο μια 
οποιαδήποτε νύχτα.
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Όταν είμαστε ευαίσθητοι, όταν οι πόροι μας δεν ε ί
ναι σκεπασμένοι με τις ανήλεες στρώσεις αδιαφο
ρίας, η γειτνίαση με την ανθρώπινη παρουσία μάς 
συγκλονίζει, μας ενθαρρύνει, καταλαβαίνουμε ότι 
ο άλλος είναι που μας σώζει πάντα. Κι αν έχουμε 
φτάσει στην ηλικία αυτή, είναι επειδή άλλοι μας 
έχουν σώσει τη ζωή, αδιάκοπα. Στην ηλικία που 
έχω σήμερα μπορώ να πω με οδύνη ότι κάθε φορά 
που χάσαμε μια ανθρώπινη συνάντηση, έμεινε κάτι 
ατροφικό μέσα μας, κάτι έσπασε. Πολλές φορές 
είμαστε ανίκανοι για μια γνήσια συνεύρεση, γιατί 
αποδεχόμαστε τους άλλους στο βαθμό που καθο
ρίζουν το είναι μας και τον τρόπο που αισθανόμα
στε ή που βλέπουν με καλό μάτι τα σχέδιά μας. 
Μπορεί κανείς να αναβάλει μια συνεύρεση επειδή 
πνίγεται στη δουλειά, στις διεκπεραιώσεις, στις 
φιλοδοξίες. Και επειδή το μέγεθος της πόλης μας 
ξεπερνάει. Επομένως, το άλλο ανθρώπινο ον δε 
φτάνει σε μας, δεν το βλέπουμε. Είναι πιο κοντά 
μας ένας άγνωστος με τον οποίο μιλάμε μέσω του 
υπολογιστή. Στο δρόμο, στις δουλειές, στις ατέλει
ωτες διεκπεραιώσεις, ξέρουμε -αφηρημένα- ότι 
έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα όντα, αλλά συ
γκεκριμένα συμπεριφερόμαστε στους άλλους 
όπως σε τόσους άλλους πληροφοριακούς ή λει
τουργικούς χρήστες. Δεν ζούμε αυτή τη σχέση με
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συναισθηματικό τρόπο, λες κι έχουμε ένα προστα
τευτικό στρώμα που μας προφυλάσσει από τα αν
θρώπινα συμβάντα που μας «τραβάνε» την προ
σοχή. Οι άλλοι μας ενοχλούν, μας κάνουν να χά
νουμε τον καιρό μας. Αυτή η κατάσταση είναι που 
αφήνει τον άνθρωπο τρομακτικά μόνο ανάμεσα σε 
τόσους ανθρώπους ή, ακριβώς γι’ αυτό, πολλαπλα
σιάζει τον αυτισμό.

Έχω δει μερικές ταινίες όπου η αποξένωση και η 
μοναξιά είναι τέτοιες, που οι άνθρωποι αναζητούν 
τον έρωτα μέσα από ένα μόνιτορ. Για να μη μιλή
σουμε γι’ αυτές τις τεχνητές μασκότ που εφηύραν 
οι Γιαπωνέζοι, που δεν ξέρω πώς τις λένε, που τις 
φροντίζει κανείς σαν να είχαν ζωή, γιατί έχουν «α ι
σθήματα» και πρέπει να τους μιλάς. Τι σκουπίδια, 
τι τραγικό να σκέφτεσαι ότι αυτός είναι ο τρόπος 
που πολλοί άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν την 
αγάπη τους! Ένα βρόμικο παιχνίδι, τη στιγμή που 
υπάρχουν τόσα παιδιά πεταμένα στο δρόμο και 
τόσα ευγενή ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανι
στούν.

Ήρθε η ώρα να αναστρέψουμε αυτή την εγκατά
λειψη, αυτή τη σφαγή. Αυτή η πεποίθηση πρέπει 
να μας διακατέχει μέχρι και να μας δεσμεύει.
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Η ζωή είναι ανοιχτή από τη φύση της, ακόμα και 
γ ι’ αυτούς που ο φράχτης που έχουν υψώσει γύρω 
από τον εαυτό τους μοιάζει πιο σκοτεινός κι από 
μπουντρούμι. Ο παλμός της ζωής απαιτεί ένα διά
κενο, ίσα ίσα το χώρο που χρειάζεται ένας παλμός 
για να εξακολουθήσει να ζει, και μέσα απ’ αυτό 
μπορεί να ξεγλιστρήσει η πληρότητα μιας συνά
ντησης, σαν τις μεγάλες παλίρροιες που μπορούν 
να εισχωρήσουν ακόμα και στα πιο γεροχτισμένα 
φράγματα. Ή μια αρρώστια μπορεί να είναι το 
άνοιγμα ή το ξέσπασμα ενός οποιουδήποτε θαύ
ματος της ζωής: ένας άνθρωπος που μας αγαπάει 
παρ’ όλη τη σκοτεινιά μας σαν μια σταγόνα που 
χτυπάει ασταμάτητα πάνω στους ψηλούς τοίχους. 
Κι έτσι, ο άνθρωπος που ήταν πιο μοναχικός και 
κλεισμένος στον εαυτό του μπορεί να είναι αυτός 
ο ίδιος ο πιο ικανός, αφού υπήρξε εκείνος που 
άντεξε για μεγάλο διάστημα αυτή τη σοβαρή έλ
λειψη. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές 
εκείνοι που έχουν υποφέρει τη μεγαλύτερη ορφά- 
νια είναι εκείνοι που δίνουν την περισσότερη φρο
ντίδα στο αγαπημένο πρόσωπο. Μια αγάπη που 
ποτέ δεν τη δέχεται κανείς σαν κάτι το δεδομένο, 
που πάντοτε ανήκει στο μεγαλείο του θαύματος. 
Και αυτή η διαπίστωση που τόσες φορές έχουμε 
κάνει στη ζωή, που κακοπέφτει σε ορισμένους ψυ
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χολόγους, είναι αυτό που μας ενθαρρύνει να σκε
φτόμαστε ότι η κοινωνία μας, που είναι τόσο αρ- 
ρωστημένη και απάνθρωπη, μπορεί να είναι αυτή 
που θα δώσει ζωή σε μια θρησκευτική κουλτούρα, 
όπως προφήτεψε ο Μπερντιάεφ* στις αρχές του 
20ού αιώνα.

Η ιατρική είναι ένας από τους τομείς όπου μπορεί 
κανείς να δει ένα αντιμάμαλο που χτυπάει αυτή 
την τραγική πίστη στην Αφαίρεση. Αν το 1900 ένας 
κομπογιαννίτης θεράπευε μέσω της επιρροής, οι 
γιατροί έβαζαν τα γέλια, γιατί εκείνη την εποχή πί
στευαν μονάχα σε υλικά πράγματα, όπως ένας μυς 
ή ένα οστό. Σήμερα εφαρμόζουν ό,τι τότε θεωρού
σαν δεισιδαιμονία δίνοντας του το όνομα «ψυχο
σωματική ιατρική». Όμως, για μεγάλο χρονικό διά
στημα υπήρχε σ’ αυτούς ο φετιχισμός για τη μηχα
νή, το λόγο και την ύλη και περηφανεύονταν για 
τους μεγάλους θριάμβους της επιστήμης τους, για 
το απλό γεγονός ότι είχαν αντικαταστήσει την αύ
ξηση της ευλογιάς με την αύξηση του καρκίνου.

*Νικολάι Μπερντιάεφ (1874-1948). Ρώσος φιλόσοφος, που μετά 
την Οκτωβριανή Επανάσταση εγκαταστάθηκε στο Παρίσι (1922). 
Κύρια έργα του: 0  άνθρωπος και η μηχανή (1933) και Ο χριστια
νισμός και η ταξική πάλη (1934).
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To κεντρικό σφάλμα που έκανε η ιατρική προέρχε
ται από την εσφαλμένη φιλοσοφική βάση των τριών 
προηγούμενων αιώνων, από τον αφελή διαχωρισμό 
ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα, από τον αθώο υλι
σμό που οδηγούσε στην αναζήτηση κάθε ασθένειας 
στη σωματική πλευρά. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα 
απλό φυσικό αντικείμενο, χωρίς ψυχή. Ούτε καν ένα 
απλό ζώο: είναι ένα ζώο που δεν έχει μόνο ψυχή, αλ
λά και πνεύμα, είναι το πρώτο από τα ζώα που μετέ
βαλε το ίδιο του το περιβάλλον μέσω του πολιτισμού. 
Σαν τέτοιο, είναι μια ισορροπία -ασταθής- ανάμεσα 
στο ίδιο του το σώμα και το φυσικό και πολιτιστικό 
του περιβάλλον. Μια ασθένεια είναι, ίσως, η ρήξη αυ
τής της ισορροπίας, που καμιά φορά μπορεί να προ- 
κληθεί από ένα σωματικό ερέθισμα και άλλες φορές 
από ένα ψυχικό, πνευματικό ή κοινωνικό ερέθισμα. 
Δεν είναι καθόλου δύσκολο να οφείλονται ουσιαστικά 
σύγχρονες αρρώστιες σαν τον καρκίνο στην ανισορ
ροπία που έχουν προκαλέσει η τεχνική και η σύγχρο
νη κοινωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλ
λον του. Μήπως ο καρκίνος δεν είναι ένα είδος υπέρ
μετρης και ιλιγγιώδους αύξησης;

Μεσολογικές* αλλαγές προκάλεσαν την εξαφάνι

*  Αλλαγές που αφορούν στις σχέσεις των οργανισμών με το περι
βάλλον τους.
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ση ολόκληρων ειδών, κι έτσι όπως τα μεγάλα ερπε
τά δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν στις μεταβολές που 
συνέβησαν στα τέλη της μεσοζωικής περιόδου, θα 
μπορούσε να συμβεί να μην είναι ικανό και το αν
θρώπινο είδος να αντέξει στις καταστροφικές αλλα
γές του σύγχρονου κόσμου. Γιατί οι αλλαγές αυτές 
είναι τόσο τρομερές, τόσο βαθιές και κυρίως τόσο 
ιλιγγιώδεις, που σε σύγκριση με εκείνες που προκά- 
λεσαν την εξαφάνιση των ερπετών αποδείχνονται 
ασήμαντες. Ο άνθρωπος δεν είχε το χρόνο να προ
σαρμοστεί στις απότομες και ισχυρές αλλαγές που η 
τεχνική του και η κοινωνία του προκάλεσαν στον πε
ρίγυρό του. Και δεν είναι παρακινδυνευμένο να βε
βαιώσουμε ότι οι σύγχρονες ασθένειες είναι τα μέσα 
που χρησιμοποιεί το σύμπαν για να ταρακουνήσει 
αυτό το περήφανο ανθρώπινο είδος.

Η εποχή μας διαθέτει τηλέφωνα για αυτόχειρες. 
Ναι, είναι πιθανό να μπορεί να ειπωθεί κάτι σ’ έναν 
άνθρωπο για τον οποίο η ζωή έχει πάψει να είναι το 
ανώτατο αγαθό. Εγώ ο ίδιος πολλές φορές φροντί
ζω ανθρώπους που βρίσκονται στο χείλος της 
αβύσσου. Είναι όμως πολύ σημαντικό το γεγονός 
ότι χρειάζεται να αναζητήσει κανείς μια φιλική χει
ρονομία στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή που δεν
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τη βρίσκει στο σπίτι ή στη δουλειά ή στο δρόμο, λες 
και είμαστε έγκλειστοι σε κάποια σιδερόφραχτη 
κλινική που μας χωρίζει από τους διπλανούς μας. 
Κι έτσι λοιπόν, έχοντας στερηθεί από τη γειτνίαση 
μιας αγκαλιάς ή ενός τραπεζιού που μοιραζόμα
στε, να μας απομένουν «τα μέσα επικοινωνίας».

Με τον ίδιο τρόπο, είναι καλύτερα να πεθαίνει 
κανείς στο κρεβάτι του, περιτριγυρισμένος από 
αγάπη, συνοδευμένος από τις οικογενειακές φω
νές, τα πρόσωπα και τα οικογενειακά αντικείμενα, 
παρά στα ασθενοφόρα που διασχίζουν σαν μετεω
ρίτες τους δρόμους για να εισαγάγουν τον ετοιμο
θάνατο σε μια αποστειρωμένη αίθουσα, αντί να τον 
αφήσουν στην ησυχία του.

Με θαυμασμό θυμάμαι το όνομα μερικών πα
λιών γιατρών που και μόνο η εμφάνισή τους θερά
πευε τον ασθενή. Πόσα ειρωνικά χαμόγελα εισέ- 
πραξε αυτή η εκθαμβωτική αλήθεια!

Είναι μια καλοκαιριάτικη νύχτα, το φεγγάρι φέγγει 
πότε πότε. Προχωρώ προς το σπίτι μου ανάμεσα 
στις μανόλιες και τους φοίνικες, ανάμεσα στα για
σεμιά και τις τεράστιες αροκάριες και σταματάω 
να κοιτάξω τα ίχνη που τα αναρριχητικά φυτά 
άφησαν στην πρόσοψη αυτού του σπιτιού, που έχει
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γίνει πια ένα αγαπημένο ερείπιο, με σάπια και ξε
χαρβαλωμένα παραθυρόφυλλα κι ωστόσο, ή ακρι
βώς λόγω των γερατειών του που μοιάζουν με τα 
δικά μου, καταλαβαίνω ότι δε θα το άλλαζα με κα
μιά σπιταρόνα στον κόσμο.

Στη ζωή υπάρχει μια αξία που πολλές φορές παρα
μένει αθέατη στους άλλους, αλλά που ο άνθρωπος 
ακούει στα βάθη της ψυχής του: είναι η πίστη ή η 
προδοσία σ’ αυτό που νιώθουμε σαν πεπρωμένο ή 
προορισμό για να εκπληρώσουμε.

Το πεπρωμένο, όπως και καθετί το ανθρώπινο, 
δεν εκδηλώνεται αφηρημένα, αλλά ενσαρκώνεται σε 
κάποια περίσταση, σε κάποιο μικρό μέρος, σε κά
ποιο αγαπημένο πρόσωπο ή σε κάποια απλή γέννη
ση στα όρια κάποιας αυτοκρατορίας.

Ούτε η αγάπη, ούτε οι πραγματικές συναντή
σεις, ούτε καν οι βαθιές αποστασιοποιήσεις είναι 
έργο των συμπτώσεων, αλλά μας επιφυλάσσονται 
με μυστηριώδη τρόπο. Πόσες φορές στη ζωή μου 
δε μου προκάλεσε έκπληξη το πώς, ανάμεσα στα 
πλήθη των ανθρώπων που υπάρχουν στον κόσμο, 
διασταυρωνόμαστε με εκείνους που, κατά κάποιον 
τρόπο, γνώριζαν τους κώδικες του πεπρωμένου 
μας, σαν να ανήκουμε στην ίδια μυστική οργάνωση

33

3



E R N E S T O  S A B A T O

ή στα κεφάλαια του ίδιου βιβλίου! Ποτέ δεν έμαθα 
αν τους βρίσκουμε επειδή τους αναζητούσαμε ή 
τους αναζητούμε επειδή περιτριγύριζαν στα όρια 
του πεπρωμένου μας.

Το πεπρωμένο εμφανίζεται σε σημάδια και ενδεί
ξεις που μοιάζουν ασήμαντα, αλλά που μετά ανα
γνωρίζουμε σαν αποφασιστικής σημασίας. Έτσι, 
πολλές φορές στη ζωή νομίζει κανείς πως προχωρά- 
ει χαμένος, ενώ στην πραγματικότητα πάντα προ- 
χωράμε σε μια σταθερή κατεύθυνση, σε ορισμένες 
περιπτώσεις καθορισμένη από την πιο πρόδηλη θέ
λησή μας, άλλες πάλι, ίσως πιο αποφασιστικές για 
την ύπαρξή μας, από μια θέληση άγνωστη ακόμα 
και σε μας τους ίδιους, ωστόσο ισχυρή και δύσχρη
στη, που μας κάνει να πορευόμαστε προς τα μέρη 
εκείνα στα οποία θα πρέπει να συναντηθούμε με 
όντα και πράγματα που, με τον έναν ή τον άλλο τρό
πο, είναι ή υπήρξαν ή θα γίνουν πρωταρχικής σημα
σίας για το πεπρωμένο μας, ευνοώντας ή παρεμπο
δίζοντας τις εμφανείς επιθυμίες μας, βοηθώντας ή 
παρακωλύοντας τις ανησυχίες μας και, καμιά φορά, 
πράγμα που αποδείχνεται ακόμα πιο εκπληκτικό, 
δείχνοντας σε τελική ανάλυση ότι είναι πιο ζωντανά 
από τη συνειδητή μας θέληση.
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Αυτή τη στιγμή οι ζωές μας μας φαίνονται μεμο
νωμένες σκηνές, η μια πλάι στην άλλη, σαν λεπτά, 
άστατα και πανάλαφρα φύλλα που τα παρασύρει 
ο μαινόμενος και χωρίς νόημα άνεμος του χρόνου. 
Η μνήμη μου αποτελείται από κομμάτια ύπαρξης, 
στατικά και αιώνια: ο χρόνος δεν περνάει ανάμεσά 
τους και πράγματα που συνέβησαν σε πολύ παλιές 
εποχές βρίσκονται το ένα πλάι στο άλλο συνδεμένα 
ή συγκεντρωμένα από περίεργες αντιπάθειες ή συ
μπάθειες. Ή ίσως να βγουν στην επιφάνεια της συ
νείδησης ενωμένα με παράλογους αλλά ισχυρούς 
δεσμούς, σαν τραγούδι, σαν αστείο ή σαν κοινό μί
σος. Όπως τώρα για μένα, το νήμα που τα ενώνει 
και που τα κάνει να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο 
είναι κάποια αγριάδα στην αναζήτηση κάποιου 
απόλυτου, κάποια πολυπλοκότητα, αυτή που ενώ
νει λέξεις όπως γιος, αγάπη, Θεός, αμάρτημα, κα
θαρότητα, θάλασσα, θάνατος.

Δεν πιστεύω, όμως, στο πεπρωμένο σαν μοίρα, όπως 
στην ελληνική παράδοση ή στο τάνγκο μας: «ενάντια 
στη μοίρα κανείς δε λαξεύει». Γιατί, αν ήταν έτσι, 
για ποιο λόγο θα σας έγραφα αυτή τη στιγμή; Πι
στεύω ότι η ελευθερία ήταν προορισμένη για μας για 
να εκπληρώσουμε μια αποστολή στη ζωή μας και
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χωρίς ελευθερία τίποτα δεν αξίζει τον κόπο. Κάτι 
παραπάνω, πιστεύω πως η ελευθερία που μπορούμε 
να φτάσουμε είναι μεγαλύτερη απ’ όση τολμάμε να 
βιώσουμε. Αρκεί να διαβάσουμε την ιστορία, αυτή 
τη μεγάλη δασκάλα, για να δούμε πόσους δρόμους 
μπόρεσε ν’ ανοίξει ο άνθρωπος με τα χέρια του, πό
σο άλλαξε ο άνθρωπος την πορεία των γεγονότων. 
Με προσπάθεια, με αγάπη, με φανατισμό.

Αλλά αν δεν αφήσουμε να μας αγγίξει ό,τι μας 
περιβάλλει δε θα μπορέσουμε να είμαστε αλληλέγ
γυοι με τίποτα και με κανέναν, θα είμαστε η φρι- 
κιαστική εκείνη έκφραση με την οποία ονομάζουμε 
τον άνθρωπο αυτής της εποχής, «άτομο κάψουλα», 
αυτό το άτομο που δημιουργεί τριγύρω του άλλες 
τόσες κάψουλες στις οποίες κλείνεται, στο λειτουρ
γικό διαμέρισμά του, στο περιορισμένο τμήμα της 
δουλειάς που έχει αναλάβει, στα ωράρια του προ
γράμματος του. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι 
πριν η σπορά, το ψάρεμα, το μάζεμα των φρούτων, 
η επεξεργασία των ειδών χειροτεχνίας, όπως και η 
δουλειά στα σιδηρουργεία ή στα εργαστήρια ραπτι
κής ή στις εγκαταστάσεις της υπαίθρου, συγκέ
ντρωναν τους ανθρώπους και τους ενσωμάτωναν 
στο σύνολο της προσωπικότητάς τους. Ήταν η διαί
σθηση της αρχής αυτής της ρήξης που οδήγησε τους 
εργάτες του 18ου αιώνα να ξεσηκωθούν κατά των
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μηχανών, να θέλουν να τους βάλουν φωτιά. Σήμερα, 
οι άνθρωποι τείνουν να συνενώνονται μαζικά για να 
ταιριάζουν στην αυξανόμενη και απόλυτη λειτουρ
γικότητα που το σύστημα απαιτεί ώρα με την ώρα. 
Αλλά μεταξύ της ζωής στις μεγάλες πόλεις που πα
ρασέρνει τον άνθρωπο, όπως η λαίλαπα την άμμο 
μιας ερήμου, και της συνήθειας να βλέπεις τηλεό
ραση, όπου αποδέχεσαι να γίνεις ό,τι είναι να γίνεις 
και δε νιώθεις υπεύθυνος, η ελευθερία κινδυνεύει. 
Τόσο σοβαρά σαν αυτό που είπε ο Γιούνγκερ*: «Αν 
οι λύκοι μολύνουν τη μάζα, κάποια κακιά μέρα το 
κοπάδι θα μεταβληθεί σε ορδή».

Αν αλλάξει η νοοτροπία του ανθρώπου, ο κίνδυνος 
που βιώνουμε είναι κατά παράδοξο τρόπο ελπίδα. 
Θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτό το σπίτι που 
μας παραδόθηκε με μυθικό τρόπο. Η ιστορία είναι 
πάντα νεοτεριστική. Γι’ αυτό, παρά τις συσσωρευμέ- 
νες απογοητεύσεις και απελπισίες, δεν υπάρχει λό
γος για να δυσπιστούμε στην αξία των καθημερινών 
πράξεων. Αν και απλές και ταπεινές, είναι αυτές

* ΕρνστΓιούνγκερ (1895). Γερμανός συγγραφέας που κατηγορή- 
θηκε για τις φιλοναζιστικές ιδέες του.
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που παράγουν μια νέα διήγηση της ιστορίας, ανοίγο- 
ντας έτσι μια νέα πορεία στο χείμαρρο της ζωής.

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος ανήκει στο απλό και το 
κοντινό, γίνεται ακόμα πιο έντονο με τα γηρατειά, 
όταν αρχίζουμε να αποχαιρετάμε σχέδια και πε
ρισσότερο πλησιάζουμε στη γη των παιδικών μας 
χρόνων, και όχι γενικά στη γη, αλλά σ’ εκείνο το 
κομμάτι, σ’ εκείνο το μικρό κομματάκι γης όπου 
κύλησαν τα παιδικά μας χρόνια, όπου είχαμε τα 
παιχνίδια μας και τη μαγεία μας, τη χαμένη για 
πάντα μαγεία της χαμένης για πάντα παιδικότη
τας. Και τότε θυμόμαστε ένα δέντρο, το πρόσωπο 
κάποιου φίλου, ένα σκυλί, ένα σκονισμένο δρόμο 
καταμεσήμερο κάποιο καλοκαίρι με τον ήχο των 
τζιτζικιών, κάποιο ρυάκι. Τέτοιου είδους πράγμα
τα. Όχι μεγάλα πράγματα, μικρά και πολύ απλά 
πράγματα, αλλά που για τον άνθρωπο αποκτούν 
απίστευτο μεγαλείο, κυρίως όταν αυτός που πρό
κειται να πεθάνει μπορεί να υπερασπίσει τον εαυ
τό του μονάχα με την ανάμνηση, την τόσο ανήσυχα 
ατελή, τόσο διάφανη και τόσο λίγο σαρκική, εκεί
νου του δέντρου ή εκείνου του ρυακιού των παιδι
κών χρόνων που όχι μόνο χωρίζονται από αβύσ
σους χρόνου αλλά και από απέραντες εκτάσεις.
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Έτσι, είναι συνηθισμένο να βλέπεις πολλούς ηλι
κιωμένους που σχεδόν δεν μιλάνε και συνέχεια μοι
άζουν να κοιτάζουν μακριά, ενώ στην πραγματικό
τητα κοιτάζουν μέσα τους, προς ό,τι πιο βαθύ 
υπάρχει στη μνήμη τους. Γιατί η μνήμη είναι εκείνο 
που αντιστέκεται στο χρόνο και στη δύναμη της 
καταστροφής του, είναι κάτι σαν τη μορφή που η 
αιωνιότητα μπορεί να πάρει σ’ αυτή την ατέλειωτη 
μετάβαση. Και αν και εμείς (η συνείδησή μας, τα 
αισθήματά μας, η σκληρή πείρα μας) έχουμε αλλά
ξει με τα χρόνια, και ακόμα και το δέρμα μας και 
οι ρυτίδες μας μεταβάλλονται σε απόδειξη και 
μαρτυρία αυτής της μετάβασης, υπάρχει κάτι στον 
άνθρωπο, εκεί, πολύ βαθιά μέσα του, εκεί σε πολύ 
σκοτεινές περιοχές, που κρατιέται με νύχια και με 
δόντια στην παιδική ηλικία και στο παρελθόν, στη 
φυλή και στη γη, στην παράδοση και στα όνειρα, 
που φαίνεται να αντιστέκεται σ’ αυτή την τραγική 
διαδικασία, προστατεύοντας την αιωνιότητα της 
ψυχής μέσα στην ασημαντότητα μιας παράκλησης.

Χρειάστηκε μια γενική κρίση της κοινωνίας για να 
αναβιώσουν με όλο τους το σφρίγος αυτές οι απλές, 
αλλά ανθρώπινες αλήθειες. Θα είμαστε χαμένοι αν 
δεν αναστρέψουμε, με ενεργητικότητα, με αγάπη,
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αυτή την τάση που μας καθιστά λάτρεις της τηλεό
ρασης -  τα αποβλακωμένα παιδιά που δεν παίζουν 
πια στα πάρκα. Αν υπάρχει Θεός, ας βοηθήσει σ’ 
αυτή την αναστροφή.

Επανέρχονται στη μνήμη μου εικόνες ανδρών 
και γυναικών που αγωνίζονται μέσα στις αντιξοό
τητες, σαν εκείνη την έγκυο Ινδιανούλα, σχεδόν 
παιδούλα, που μου έφερε δάκρυα συγκίνησης στα 
μάτια στο Τσάκο* γιατί μέσα στην εξαθλίωση και 
τις στερήσεις, η ψυχή της ήταν γεμάτη ευγνωμοσύ
νη για τη ζωή που είχε μέσα της.

Πόσο θαυμαστό είναι παρ’ όλα αυτά το ανθρώπινο 
ον, αυτό το τόσο μικρό και παροδικό πράγμα, που 
τόσες φορές έχει συνθλίβει από σεισμούς και πολέ
μους, που τόσο σκληρά έχει δοκιμαστεί από πυρ
καγιές και ναυάγια και πανούκλες και θανάτους 
παιδιών και πατεράδων.

Ναι, έχω μια τρελή ελπίδα, που κατά παράδοξο 
τρόπο συνδυάζεται με τη σημερινή υπαρξιακή μας 
ένδεια και με την επιθυμία, που ανακαλύπτω σε 
πολλά βλέμματα, ότι κάτι μεγάλο μπορεί να μας 
κάνει να αφοσιωθούμε στην κοπιαστική φροντίδα 
της γης πάνω στην οποία ζούμε.

*  Βορειοανατολική επαρχία της Αργεντινής.
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Όμως, ενώ τα λέω αυτά, κάτι σαν καταπληκτικό 
όραμα με κάνει να νιώθω ότι πέρασε πια ο μεγάλος 
εφιάλτης, ότι καταλάβαμε πια πως κάθε αφηρημέ- 
νη εκτίμηση, ακόμα κι αν αναφέρεται σε ανθρώπι
να προβλήματα, δεν αρκεί για να ανακουφίσει κα- 
νέναν άνθρωπο, για να μετριάσει καμιά θλίψη ή 
αγωνία που μπορεί να νιώθει ένα συγκεκριμένο ον 
με σάρκα και οστά, ένα ταλαίπωρο ον με μάτια 
που κοιτάζουν ανήσυχα (τι ή ποιον;), ένα πλάσμα 
που επιζεί μονάχα με την ελπίδα.

Είμαι πολύ κουρασμένος πια, κι αυτή τη νύχτα του 
Νοέμβρη, η αροκάρια μου φέρνει στη μνήμη την 
αγάπη που ο φίλος μου ο Τορτορέλι είχε για τα δέ
ντρα του. Ήταν συγκινητικό, έφτανε στο σημείο να 
αγκαλιάζει κάποιο που του θύμιζε την εποχή που ο 
ίδιος ήταν δασοφύλακας. Είχαμε τη συγκίνηση να 
διασχίσουμε μαζί του, στην Παταγωνία, μέρη τόσο 
εντυπωσιακά, όπως είναι τα απολιθωμένα δάση, 
εκείνα με τις μυρτιές και εκείνα τα άλλα όπου υψώ
νονται δέντρα χιλιετιών. Μας έλεγε, χαϊδεύοντας τον 
κορμό κάποιας θαυμάσιας αροκάριας και κάποιου 
κόίούε* που ήταν ακόμα ζωντανό: «Φανταστείτε για

*  Δέντρο που συναντάται στην Αργεντινή, τη Χιλή και το Περού, 
που το ξύλο του μοιάζει με της βελανιδιάς.
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μια στιγμή πως όταν εμφανίστηκε η Ρωμαϊκή Αυτο
κρατορία και όταν συντρίφτηκε, όταν οιΈλληνες και 
οι Τρώες έκαναν πόλεμο για την Ωραία Ελένη, το 
δέντρο αυτό ήταν ήδη εδώ, κι ήταν ακόμα πιο πριν 
εδώ όταν ο Ρώμος και ο Ρωμύλος ίδρυσαν τη Ρώμη 
κι όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Κι όταν η Ρώμη έφτανε 
να κατακτήσει τον κόσμο κι όταν έπεσε. Κι έτσι πέ- 
ρασαν αυτοκρατορίες, ατέλειωτοι πόλεμοι, σταυρο
φορίες, η Αναγέννηση κι ολόκληρη η ιστορία της Δύ
σης μέχρι σήμερα. Κι αυτό, να το, εδώ είναι ακό
μα». Μας είπε ακόμα ότι οι υγροί άνεμοι του Ειρηνι
κού ρίχνουν σχεδόν όλο το νερό τους από την πλευ
ρά της Χιλής, έτσι ώστε μια πυρκαγιά απ’ την πλευ
ρά της Αργεντινής να είναι μοιραία, γιατί τα δέντρα 
πεθαίνουν και η έρημος προχωράει αμείλικτα. Έτσι, 
μας πήγε μέχρι τα όρια της στέπας της Παταγωνίας 
και μας έδειξε τα κυπαρίσσια, που είχαν σχεδόν 
στραβώσει από την ταλαιπωρία και που, όπως είπε, 
«κάλυπταν την οπισθοφυλακή». Σκληρά και στωι- 
κά, σαν μια λεγεώνα αυτοκτονίας, έδιναν την τελευ
ταία μάχη ενάντια στις αντιξοότητες.

Πιστεύω στα καφενεία, στο διάλογο, πιστεύω στην 
αξιοπρέπεια του ατόμου, στην ελευθερία. Νιώθω 
νοσταλγία, σχεδόν αγωνία για μια Απεραντοσύνη, 
αλλά ανθρώπινη, στα δικά μας μέτρα.
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Οι παλιές αξίες





Είχα μπροστά μου όλη την πλούσια γη, και 
ωστόσο κοιτούσα μόνο το πιο ταπεινό και το 
πιο μικρό... Πού θα ήμασταν οι φτωχοί άνθρω
ποι αν δεν υπήρχε η πιστή γη, τι θα είχαμε αν 
δεν είχαμε αυτή την ομορφιά και την καλοσύνη;

Ρ . Β α λ ς ε ρ





Αφου ΔΙΑΣΧΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΩΡΕΣ τη σημαντική Χαράδρα 
του Ουμαουάκα*, επιστρέψαμε στην παλιά πόλη 
Σάλτα, τόσο όμορφη σε άλλες εποχές, σήμερα σχε
δόν αγνώριστη, αφού μαστίζεται από επιγραφές και 
σύγχρονα κτίρια, που διέλυσαν την ομορφιά των 
αποικιακών δρόμων της. Δε μένει τίποτα πια, λες 
και κανείς δεν την κοιτάζει, την αριστοκρατική πόλη 
της Σάλτα, λες και έχει φτάσει και σε τούτη αυτή η

*Η  Ουμαουάκα είναι οροσειρά της Αργεντινής που σε κάποιο ση
μείο της σχηματίζει την πασίγνωστη από τον πόλεμο της ανεξαρ
τησίας Χαράδρα της Ουμαουάκα.
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σύγχρονη απογοήτευση που για τίποτα δεν καταβά
λει προσπάθεια, που χτίζει τα σπίτια για να διαλυ
θούν την επομένη, χωρίς αυτούς που σκαλίζουν τις 
προσόψεις πια, χωρίς τους παλιούς σιδεράδες.

Το βράδυ πήγα κοντά στον παλιό Καθεδρικό Ναό, 
τον τόπο προσκυνήματος όπου αύριο χιλιάδες πι
στοί θα γιορτάσουν τη Γιορτή του Θαύματος. Εδώ 
και μέρες πολλοί απ’ αυτούς έρχονται να προσκυ
νήσουν και να προσφέρουν τα τάματά τους, τα τό
σο απλά όσο ένα αγριολούλουδο, και τις παρακλή
σεις τους για πράγματα τόσο απαραίτητα όσο το 
φαγητό, η υγεία ή η δουλειά.

Καθώς καθόμουν στην πλατεία, μου ξανάρθαν οι 
γνωστές έμμονες ιδέες που με βασανίζουν πάντα. Οι 
αναπτυγμένες κοινωνίες υψώθηκαν πάνω στα ερεί
πια των διαδεδομένων αξιών της κοινότητας και πά
νω σ’ εκείνους που δεν έχουν καμιά αξία σε χρήμα 
αλλά σε ομορφιά. Για μιαν ακόμα φορά διαπιστώνω 
πόσο έχουν ασκημύνει οι πόλεις της χώρας μας, τόσο 
το Μπουένος Άιρες όσο και οι παλιές επαρχιακές 
πόλεις. Πόσο λίγο τις φροντίσαμε! Πονάς βλέποντας 
παλιές φωτογραφίες, όταν η καθεμιά τους διατηρού
σε το στιλ της, τα δέντρα της, την πρόσοψη των κτι
ρίων της. Μέσα από τις βαθιές σκέψεις μου, σταμα
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τάω και κοιτάζω ένα πιτσιρίκι τριών τεσσάρων ετών 
που παίζει κάτω από το προστατευτικό βλέμα της 
μητέρας του, λες και βρίσκεται σ’ έναν κόσμο ακρω
τηριασμένο από τον ανταγωνισμό και τον ατομικι
σμό, όπου σχεδόν δε μένει πια περιθώριο για τα αι
σθήματα ούτε για το διάλογο ανάμεσα στους ανθρώ
πους. Υποβόσκουν, σαν αρχαία μνημεία, τα απομει- 
νάρια μιας πιο ανθρώπινης εποχής. Στα παιχνίδια 
των παιδιών διαισθάνομαι καμιά φορά τη γεύση του 
τελετουργικού και αξιών που μοιάζουν να έχουν χα
θεί για πάντα, αλλά που τόσες φορές ανακαλύπτω 
σε μικρά, απομακρυσμένα και αφιλόξενα χωριουδά- 
κια: την αξιοπρέπεια, την ανιδιοτέλεια, το μεγαλείο 
μπροστά στις αντιξοότητες, τις απλές χαρές, το φυ
σικό κουράγιο και την ηθική ακεραιότητα.

Το παιδί συνεχίζει να παίζει στο κιόσκι της πλα
τείας, όπου σίγουρα αύριο θα παίξει η ορχήστρα ή 
θα γίνει κάποια συναυλία κιθάρας όπως παλιά στη 
Ρόχας, τις γιορτινές ημέρες.

Άλλες εποχές -λυπάμαι που χρησιμοποιώ εκφρά
σεις με κάποια αρχαιολογική χροιά, αλλά όταν έχει 
κανείς σχεδόν την ηλικία του αιώνα... τι λέω; του 
προηγούμενου αιώνα!- όταν ήμουνα παιδί στη Ρό
χας, διατηρούνταν ακόμα αξίες που έκαναν τη γέν
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νηση, την αγάπη, την εφηβεία, το θάνατο, ένα 
όμορφο και βαθύ εθιμοτυπικό. Ο χρόνος της ζωής 
δεν ήταν ο χρόνος της βιασύνης των ρολογιών, αλ
λά ο χρόνος που διατηρούσε ακόμα χώρο για τις ιε
ρές στιγμές και για τα μεγάλα τελετουργικά, όπου 
αναμειγνύονταν παλιές δοξασίες αυτής της γης με 
τους άθλους των χριστιανών αγίων. Ένας αργός 
ρυθμός όπου γιορτές και γεγονότα σημείωναν τους 
βασικούς δείχτες της ύπαρξης, που αναμένονταν 
από εκείνους που ήμασταν έξι ή επτά ετών, από 
τους ενήλικες, ακόμα και από τους ηλικιωμένους. 
Όπως ο ερχομός του καρναβαλιού, κάποια γενέ
θλια, οι γιορτές των Χριστουγέννων, εκείνη η ανεξι
χνίαστη μαγεία του πρωινού της Πρωτοχρονιάς με 
τα δώρα ή η μεγάλη γιορτή του Αγίου Προστάτη με 
τη λιτανεία, τις κρεατόπιτες και τους χορούς. Μέ
χρι και η αλλαγή των εποχών και η εναλλαγή της 
ημέρας και της νύχτας έμοιαζαν να φυλάνε ένα αί
νιγμα που αποτελούσε τμήμα εκείνου του τελε
τουργικού, που διαιωνιζόταν μέσα από γενιές σαν 
σε μια ιερή ιστορία. Όλοι συμμετείχαν σ’ αυτές τις 
γιορτές, από τους πιο φτωχούς μέχρι τους πιο 
πλούσιους. Θυμάμαι το θαυμασμό με τον οποίο 
παρατηρούσα τις δοκιμές των καβαλάρηδων και 
πόσο μου άρεσε να πηγαίνω στο τσίρκο.

Υπήρχαν καλές εποχές και ολέθριες εποχές, αλ-
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λά εξαρτιούνταν από τη φύση, από τη σοδειά. 0  
άνθρωπος δεν ένιωθε ότι έπρεπε ενεργεί συνέχεια 
και την κάθε στιγμή για να ελέγχει όλα όσα συμ
βαίνουν, όπως πιστεύει σήμερα.

Τώρα η ανθρωπότητα στερείται ελεύθερου χρό
νου σε μεγάλο βαθμό, γιατί συνηθίσαμε να μετράμε 
το χρόνο με ωφελιμιστικό τρόπο, με όρους παραγω
γής. Πριν οι άνθρωποι δούλευαν σε πιο ανθρώπινο 
επίπεδο, συχνά σε επαγγέλματα και χειροτεχνίες, 
και όσο εργάζονταν συζητούσαν μεταξύ τους. Ήταν 
πιο ελεύθεροι απ’ ό,τι ο σημερινός άνθρωπος που εί
ναι ανίκανος να αντισταθεί στην τηλεόραση. Εκείνοι 
μπορούσαν να ξεκουράζονται το μεσημέρι παίρνο
ντας κανέναν υπνάκο ή να παίζουν τάβλι με τους φί
λους τους. Από τότε θυμάμαι αυτή την τόσο συνηθι
σμένη φράση για εκείνη την εποχή: «Έλα, φίλε, να 
παίξουμε λίγο χαρτιά, ίσα ίσα να σκοτώσουμε την 
ώρα μας», κάτι τόσο αδιανόητο για μας. Στιγμές 
όπου ο κόσμος μαζευόταν να πιει μάτε, ενώ κοιτού
σε το δειλινό, καθισμένος στα παγκάκια που τα σπί
τια είχαν συνήθως στο μπροστινό μέρος, πλάι στις 
πιλοτές. Κι όταν ο ήλιος βυθιζόταν στον ορίζοντα, 
ενώ τα πουλιά είχαν πια βολευτεί στις φωλιές τους, 
έπεφτε μια μακριά σιωπή στη γη κι οι άνθρωποι, 
απορροφημένοι στις σκέψεις τους, έμοιαζαν να ανα
ρωτιούνται για το νόημα της ζωής και του θανάτου.
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Η ζωή των ανθρώπων επικεντρωνόταν σε πνευματι
κές αξίες που σήμερα είναι σχεδόν σε αχρηστία, 
όπως η αξιοπρέπεια, η ανιδιοτέλεια, η στωικότητα 
του ανθρώπου απέναντι στις αντιξοότητες. Αυτές 
οι μεγάλες αξίες, όπως η τιμιότητα, η τιμή, η χαρά 
για τα καλοκαμωμένα πράγματα, ο σεβασμός απέ
ναντι στους άλλους, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο· το 
συναντούσες στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Από 
πού αναδινόταν η αξία τους, το κουράγιο τους απέ
ναντι στη ζωή;

Μια άλλη έκφραση εκείνης της εποχής που δεν 
ξανάρθε από τότε στα χείλη μου είναι το «έχει ο θε
ός». Ο τρόπος ύπαρξης τότε, η ανιδιοτέλεια, η ηρε
μία στο φέρσιμο βασίζονταν χωρίς αμφιβολία στη 
βαθιά εμπιστοσύνη που όλοι είχαν στη ζωή. Τόσο 
για την τύχη όσο και για την ατυχία, το σημαντικό 
δεν προερχόταν από εκείνους. Και οι αξίες προέρ
χονταν από ιερά κείμενα, ήταν θεϊκές εντολές.

Οι άνθρωποι, από τότε που εμφανίστηκαν στη γη, 
πίστεψαν σε ένα ανώτερο Ον. Δεν υπήρξε πολιτισμός 
που να μην είχε τους θεούς του. Ο αθεϊσμός είναι 
ένας νεοτερισμός της σύγχρονης εποχής «βλέπεις τη 
Βίβλο να κλαίει πλάι σ ένα θερμοσίφωνα», ποτέ 
πριν δε θα μπορούσε να είχε ειπωθεί αυτό. Και, αν
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όχι, ας ξαναδιαβάσουμε τον Όμηρο ή τους μύθους 
της Αμερικής. Οι άνθρωποι πίστευαν πως είναι παι
διά του Θεού κι ο άνθρωπος που νιώθει μια τέτοια 
σχέση μπορεί να φτάσει να γίνει δούλος, σκλάβος, 
αλλά ποτέ δε θα γίνει γρανάζι. Όποιες κι αν είναι οι 
περιστάσεις της ζωής, κανείς δε θα μπορέσει να του 
αφαιρέσει την αίσθηση ότι ανήκει σε μια ιερή ιστο
ρία: η ζωή του θα συνεχίσει πάντα να περιέχεται μέ
σα στο βλέμμα των θεών.

Θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς η ζωή να έχει 
διαρκώς νόημα; Ο Καμύ, κατανοώντας το μεγαλείο 
όσων είχαν χαθεί, λέει ότι το μεγάλο δίλημμα του 
ανθρώπου είναι άλλο από το αν είναι ή δεν είναι δυ
νατό να γίνει άγιος χωρίς το Θεό. Όμως, όπως είχε 
διακηρύξει πριν με μοναδικό τρόπο ο Κίριλοφ, «αν 
δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται». Ο Σαρτρ συ
νάγει από την περίφημη αυτή φράση την πλήρη ευ
θύνη του ανθρώπου, αν και, όπως είπε, η ζωή είναι 
ένας παραλογισμός. Αυτό το «ύψιστο» της ανθρώ
πινης συμπεριφοράς εκφράζεται στην αλληλεγγύη, 
αλλά όταν η ζωή γίνεται νοητή σαν χάος, όταν δεν 
υπάρχει πια Πατέρας μέσα από τον οποίο να νιώ
θουμε αδέρφια, η θυσία χάνει τη φωτιά από την 
οποία τρέφεται.
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Αν όλα είναι σχετικά, βρίσκει ο άνθρωπος κουρά
γιο για τη θυσία; Και χωρίς θυσία μπορεί μήπως 
να ζήσει; Τα παιδιά είναι μια θυσία για τους γο
νείς, η φροντίδα των ηλικιωμένων ή των αρρώστων 
επίσης. Όπως η παραίτηση από το ατομικό για το 
κοινό καλό, όπως η αγάπη. Θυσιάζονται όσοι γερ
νάνε δουλεύοντας για τους άλλους, όσοι πεθαί
νουν για να σώσουν το διπλανό τους, και μπορεί 
να υπάρξει θυσία όταν η ζωή έχει χάσει το νόημα 
για τον άνθρωπο ή το ανακαλύπτει μόνο στο ατο
μικό βόλεμα, στην πραγμάτωση της προσωπικής 
επιτυχίας;

Το πρωί, στο δρόμο προς το μνημείο του Γουέμες*, 
αυτού του ρομαντικού και θαρραλέου ήρωα, στα
μάτησα να κοιτάξω κάτι αλογάκια ενός λούνα 
πάρκ με πλούσια χαίτη γεμάτη μπούκλες, σαν 
εκείνα στο χωριό μου. Και η συγκίνηση μου κλείνει 
το λαιμό, καθώς σκέφτομαι την επαρχιώτικη ομορ
φιά μέσα στην οποία μεγάλωσα, εκείνες τις απλές 
χαρές που είναι τόσο σπάνιες στα σημερινά παι
διά.

*  Μαρτίν Γουέμες (1785-1821). Στρατηγός της Αργεντινής, κυ- 
βερ νήτης της Σάλτα.
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Άλλη χαμένη αξία είναι η αιδώς. Έχετε προσέξει 
ότι ο κόσμος σήμερα δεν έχει πια καμιά αιδώ και, 
επομένως, συμβαίνει ανάμεσα σε ανθρώπους κα
θωσπρέπει να συναντάμε, χαμογελαστό, οποιοδή- 
ποτε υποκείμενο που κατηγορείται για τη χειρότε
ρη διαφθορά, λες και δεν τρέχει τίποτα; Άλλες επο
χές η οικογένειά του θα τον είχε κλείσει σε μονα
στήρι, ενώ τώρα όλα είναι ίδια και μερικά τηλεο
πτικά προγράμματα τον προσκαλούν και του συ- 
μπεριφέρονται σαν να ήταν κύριος.

Από την άποψη του σύγχρονου ανθρώπου, ο κό
σμος πριν είχε λιγότερη ελευθερία. Ήταν λιγότερες 
οι δυνατότητες επιλογής, αλλά, αναμφίβολα, η ευ
θύνη του ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δε σκεφτόταν καν 
ότι μπορούσε να αποποιηθεί τις υποχρεώσεις της 
δουλειάς του και την αφοσίωση στο χώρο που η 
ζωή έμοιαζε να του έχει προσφέρει.

Κάτι αξιόλογο είναι η αξία που έδινε εκείνος ο 
κόσμος στις λέξεις. Με κανέναν τρόπο δεν ήταν 
ένα όπλο για να δικαιολογούν τα γεγονότα. Σήμε
ρα όλες οι ερμηνείες ισχύουν και οι λέξεις χρησι
μεύουν περισσότερο για να μας ξελαφρώνουν από 
τις πράξεις μας παρά για να ανταποκρίνονται σ 
αυτές.
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Δε θέλω να σας ταλαιπωρήσω με τις ιστορίες που 
έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Επιπλέον, είναι πι
θανό οι πιο νέοι να μην καταλάβουν την έκταση των 
θρύλων, που είναι η πείρα μιας απόμακρης άχρονης 
ζωής, φορτωμένης με νοήματα που φωτίζουν το πα
ρόν. Όπως σωστά λέει ο Ελιάντ, κάθε αντίληψη για 
τον κόσμο χρειάζεται να έχει βιωθεί από τα μέσα 
για να κατανοηθεί, και το γεγονός ότι τη μοιραζό
μαστε ενισχύει ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους ανή
κουν στο ίδιο είδος και έχουν δεσμούς.

Τότε ο κόσμος γνωριζόταν και δε χρειαζόταν να 
επιδεικνύεται, η πορεία της ζωής του καθενός ήταν 
στην κοινή θέα. Κι αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, 
γιατί, για μένα, το γεγονός ότι ο κόσμος όταν με 
συναντάει στο δρόμο με αναγνωρίζει δε μου δίνει 
μόνο πολύ κουράγιο, αλλά δημιουργεί μέσα μου 
και μια ευθύνη. Αντίθετα, όταν πλήθη ανθρώπων 
συρρέουν μαζικά στους δρόμους των μεγάλων πό
λεων χωρίς κανείς να τους φωνάζει με τ  όνομά 
τους, χωρίς να ξέρουν κομμάτι ποιας ιστορίας είναι 
ή προς τα πού κατευθύνονται, ο άνθρωπος χάνει το 
δεσμό με την ύπαρξή του. Δε ζει πια μπροστά στον 
κόσμο του χωριού του, μπροστά στους γείτονές 
του, στο Θεό του, αλλά ανήσυχα χαμένος ανάμεσα 
στα πλήθη που δε γνωρίζει τις αξίες τους ή που δε 
συμμερίζεται καν την ιστορία τους.
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Όταν η πληθώρα των πολιτισμών σχετικοποιεί 
τις αξίες και η «παγκοσμιοποίηση» συντρίβει με 
την εξουσία της και επιβάλλει μια υπεροπτική 
ομοιομορφία, ο άνθρωπος, μέσα στην ασυμφωνία 
με τον ίδιο του τον εαυτό, χάνει το νόημα των 
αξιών και του εαυτού του και δεν ξέρει πια σε ποι
ον ή σε τι να πιστέψει. Όπως είπε ο Γκάντι:

Δε θέλω να κλείσω τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού 
μου ούτε να βάλω κάγκελα στα παράθυρά μου. Θέ
λω το πνεύμα όλων των πολιτισμών να πνέει στο 
σπίτι μου με κάθε δυνατή ελευθερία. Αλλά αρνού- 
μαι να μη μου σαλπίζουν παιάνες. Θα μου άρεσε να 
δω αυτούς τους νέους μας που νιώθουν κλίση στη 
λογοτεχνία να μαθαίνουν σε βάθος αγγλικά και 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Δε θα μου άρεσε, όμως, 
έστω και ένας Ινδός να ξεχάσει ή να αμελήσει τη μη
τρική του γλώσσα, να ντρέπεται γι αυτή ή να τη θε
ωρεί ακατάλληλη για να εκφράσει τη σκέψη του και 
τους πιο βαθιούς συλλογισμούς του. Η θρησκεία 
μου μου απαγορεύει να μεταβάλω το σπίτι μου σε 
φυλακή.

Στη χώρα μας είναι πολλοί οι άντρες και οι γυναί
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κες που ντρέπονται, στις μεγάλες πόλεις, για τις 
συνήθειες της περιοχής τους. Με τρόπο τραγικό, ο 
κόσμος χάνει σταδιακά την πρωτοτυπία των χω
ριών του, τον πλούτο των διαφορών του, στην κο
λασμένη επιθυμία του να «κλωνοποιήσει» τον άν
θρωπο για να τον εξουσιάζει καλύτερα. Όποιος δεν 
αγαπάει την επαρχία του, τον τόπο του, το χωριό 
του, το μικρό εκείνο μέρος, το ίδιο του το σπίτι όσο 
φτωχικό κι αν είναι, δύσκολα μπορεί να σέβεται 
τους άλλους. Όταν όμως έχουν όλα χάσει την ιερό- 
τητά τους, η ύπαρξη έχει σκοτεινιάσει από ένα πι
κρό αίσθημα παραλογισμού. Κι αυτό είναι ένας 
από τους λόγους που σήμερα υπάρχει τόσος τρό
μος απέναντι στο θάνατο. Έχει μεταβληθεί σε τα
μπού. Ήδη δεν ξαγρυπνάμε πια τους νεκρούς και 
το κλάμα στις κηδείες θεωρείται ανάρμοστη πρά
ξη, ασυνήθιστη.Έτσι και δεν προσέξουμε, θα έχου
με σταματήσει να συμμεριζόμαστε αυτή τη μυστη
ριώδη στιγμή όπου η ψυχή αποχωρεί από το σώμα, 
όπου αυτό μένει τόσο νεκρό όσο ένα σπίτι όταν 
αποχωρούν για πάντα οι άνθρωποι που το κατοι
κούν και, κυρίως, που υπέφεραν και αγάπησαν 
εκεί. Γιατί δεν είναι οι τοίχοι ούτε η στέγη, ούτε το 
πάτωμα αυτό που προσωποποιεί το σπίτι, αλλά τα 
πρόσωπα εκείνα που το κατοικούν, με τις συζητή
σεις τους, τα γέλια τους, με τις αγάπες και τα μίση
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τους· όντα που διαποτίζουν το σπίτι με κάτι άυλο 
αλλά βαθύ, όπως είναι το χαμόγελο σ’ ένα πρόσω
πο.

Το να αρνούμαστε το θάνατο, να μην πηγαίνου
με στα νεκροταφεία, να μη φοράμε μαύρα, όλα αυ
τά φάνηκαν σαν μια επιβεβαίωση της ζωής και, 
όντως ήταν, σε κάποιο βαθμό. Κατά παράδοξο 
τρόπο, όμως, αυτό μεταβλήθηκε σε παγίδα, σε μια 
από τις τόσες που έχει εφεύρει η σημερινή κοινω
νία ώστε ο άνθρωπος να μη φτάσει να αντιληφθεί 
τις οριακές καταστάσεις, εκείνες κατά τις οποίες 
καταρρέει ο κόσμος μας, τις μοναδικές που μπο
ρούν να μας συγκλονίσουν μέσα σ’ αυτή την αδρά
νεια που βαδίζουμε. Έλεγε ο Ντον* ότι κανείς δεν 
κοιμάται στην άμαξα που τον οδηγεί από τη φυλα
κή στο ικρίωμα και ότι, ωστόσο, όλοι κοιμόμαστε 
από την κούνια στον τάφο ή δεν είμαστε τελείως 
ξύπνιοι.

Τίποτα δε θα ξέραμε για τη ζωή χωρίς την οδυνηρή 
συνείδηση αυτού του τελικού μυστηρίου. Έτσι το 
κατανόησαν οι πολιτισμοί που ταύτιζαν τη Θεά της

*  Τζον Ντον (1572-1631). Άγγλος ποιητής, καθολικής παιδείας, 
οπαδός της μεταφυσικής ποίησης, που ωστόσο έγραψε και ερωτι
κά λυρικά ποιήματα.
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Γονιμότητας με τη Θεότητα του Θανάτου. Η Μητέ
ρα Γη φρόντιζε τόσο τους σπόρους όσο και τους νε
κρούς, αφού αυτοί οι τελευταίοι, όπως και τα δη
μητριακά που είχαν θαφτεί, θα επέστρεφαν στη 
ζωή με μια νέα μορφή. Στην Κίνα, στην παράδοσή 
της που κρατάει χιλιετίες, οι γυναίκες ενταφιάζο
νταν με το νυφικό τους.

Αυτή η πίστη στη γονιμότητα της ζωής πέρα από 
το θάνατο είναι παγκόσμια και την εκφράζουν τα 
σύμβολα που, ακόμα κι αν δεν το γνωρίζουμε, είναι 
παρόντα στις νεκρικές τελετουργίες μας, όπως τα 
κεριά που καίνε για τα τελευταία γενέθλια του αν
θρώπου που πέθανε και τα στέμματα που του βά
ζουν για να συμβολίσουν τη νίκη του, το γεγονός ότι 
έφτασε στο σκοπό του, με τον ίδιο τρόπο που στέ
φονται οι αθλητές που νίκησαν. Στις επαρχίες μας 
υπάρχουν όμορφες γιορτές, όπως είναι η Difunta 
Correa (Αποθανούσα Αντοχή), εκείνη η νεαρή γυ
ναίκα που φεύγει με το μωρό της αναζητώντας τον 
άντρα της που πιάστηκε αιχμάλωτος. Πέφτει νεκρή 
στην έρημο, αλλά όταν τη βρίσκουν, οι συγχωριανοί 
της βεβαιώνουν ότι το πλασματάκι εξακολουθούσε 
να τη βυζαίνει. Κάτι το ακατάληπτο για μας, αλλά 
γεμάτο ποίηση και συμβολισμό για τους ανθρώ
πους εκείνων των περιοχών που ταξίδευαν για 
προσκύνημα στην έρημο του Σαν Χουάν. Με πόση
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συγκίνηση συμμετείχαμε στο Σαντιάγο ντελ Εστέ- 
ρο σ’ εκείνο το δείπνο που ακολουθεί το θάνατο 
ενός πλάσματος! Το ονομάζουν το Γεύμα του Μι
κρού Αγγέλου και έχει μια πολύ βαθιά ιερή απήχη
ση λόγω του πόνου που νιώθουν εκείνοι που έμει
ναν χωρίς το πλασματάκι και τρώνε εν μέσω δα
κρύων, σαν παράκληση, συμβολίζοντας το μεγαλείο 
της ελπίδας τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ντοστο- 
γιέβσκη τελειώνει τους Καραμάζοφ με μια παρό
μοια διήγηση.

Η ζέστη είναι αφόρητη και βαριά, το φεγγάρι, σχε
δόν γεμάτο, περιβάλλεται από ένα κιτρινωπό φω
τοστέφανο. Φύλλο δεν κουνιέται: όλα αναγγέλ
λουν την καταιγίδα. Τα βουνά μοιάζουν φωτισμένα 
σαν νυχτερινό θεατρικό σκηνικό· ωστόσο, οι κήποι 
είναι ακόμα διαποτισμένοι από ένα έντονο άρωμα 
γιασεμιού και μανόλιας.

Η θρησκεία έχει χάσει την επιρροή της πάνω στους 
ανθρώπους και εδώ και μερικές δεκαετίες οι μύθοι 
και οι θρησκείες έμοιαζαν να έχουν ξεπεραστεί για 
πάντα και ο αθεϊσμός γενικεύτηκε στα προωθημέ
να πνεύματα. Ωστόσο, αυτά τα χρόνια, ο άνθρω
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πος στην απελπισία του έστρεψε το βλέμμα του 
προς τις θρησκείες σε αναζήτηση Κάποιου που να 
μπορεί να τον στηρίξει.

Όλα αυτά, θα μου πείτε, δεν είναι παρά θρύλοι, 
πράγματα στα οποία πιστεύαμε παλιά. Όταν, 
όμως, η σκέψη και η ποίηση αποτελούσαν μια μόνη 
εκδήλωση του πνεύματος η οποία διαπότιζε από τη 
μαγεία των τελετουργικών λέξεων μέχρι την εκ
προσώπηση των ανθρώπινων πεπρωμένων, από τις 
επικλήσεις στους θεούς μέχρι τις ικεσίες του, ο άν
θρωπος μπόρεσε να ερευνήσει το σύμπαν, χωρίς να 
σπάσει την αρμονία με τους θεούς. Σήμερα δεν 
έχουμε κάποια διήγηση, κάποια αφήγηση που να 
μας ενώνει σαν λαό, σαν ανθρωπότητα και να μας 
επιτρέπει να χαράζουμε τα ίχνη της ιστορίας για 
την οποία είμαστε υπεύθυνοι. Η διαδικασία εγκο- 
σμιοποίησης έχει κονιορτοποιήσει τις ιεροτελεστίες 
χιλιετιών και τις κοσμογονικές διηγήσεις -  δοξα
σίες που ήταν τόσο ριζωμένες στην ανθρωπότητα 
όπως η συνάντηση πάλι με τους νεκρούς, οι ιαματι
κές δυνάμεις μιας βάφτισης ή η άφεση των αμαρ
τιών.

Πώς, όμως, μπορεί να είναι μια απάτη οι μεγάλες 
αλήθειες που αποκαλύπτουν την ψυχή του ανθρώ
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που μέσα από ένα μύθο ή ένα έργο τέχνης; Αν ακό
μα εξακολουθούν να μας συγκινούν οι κακοτυχίες 
και τα ανδραγαθήματα εκείνου του ρακένδυτου ιπ
πότη από τη Μάντσα, αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι κάτι τόσο γελοίο όσο η πάλη του κατά των ανε
μόμυλων αποκαλύπτει μια απελπισμένη αλήθεια 
της ανθρώπινης φύσης. Το ίδιο συμβαίνει με τα 
όνειρα, πολλά μπορεί κανείς να πει γι’ αυτά, εκτός 
από το ότι είναι ψέματα. Αλλά καθώς υπερεκτιμή
σαμε το ορθολογικό, υποτιμήθηκαν όλα εκείνα που 
η λογική δεν κατάφερνε να εξηγήσει. Μα μήπως 
εξηγούνται οι μεγάλες αξίες που διακρίνουν την 
ανθρώπινη φύση, όπως η ομορφιά, η αλήθεια, η αλ
ληλεγγύη ή το κουράγιο; 0  μύθος, όπως και η τέ
χνη, εκφράζουν ένα είδος πραγματικότητας κι αυ
τός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί 
να εκφραστεί. Στην ουσία, είναι αντίθετος σε κάθε 
απόπειρα ορθολογισμού, και η παράδοξη αλήθεια 
του αψηφά κάθε κατηγορία της αριστοτέλειας λο
γικής ή διαλεκτικής. Μέσα απ’ αυτές τις βαθιές εκ
δηλώσεις του πνεύματός του, ο άνθρωπος αγγίζει 
τα τελευταία θεμέλια της φύσης του και καταφέρ
νει να αποκτάει ο κόσμος στον οποίο ζει το νόημα 
που στερείται. Γι’ αυτό ακριβώς, όλοι οι φιλόσοφοι 
και καλλιτέχνες, κάθε φορά που θέλησαν να φτά- 
σουν το απόλυτο, έπρεπε να καταφύγουν σε κά-
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ποια μορφή του μύθου ή στην ποίηση. 0  Γιάσπερς 
υποστήριζε ότι οι μεγάλοι δραματουργοί της αρ
χαιότητας έβαζαν στα έργα τους μια τραγική γνώ
ση, που δε συγκινούσε μονάχα τους θεατές, αλλά 
τους μετέβαλλε ακόμα, και γι’ αυτό οι δραματουρ
γοί μεταβάλλονταν σε προφήτες των ηθών του λα
ού τους. Και ο ίδιος ο Σαρτρ, όταν προσπαθεί να 
μας αποκαλύψει το δράμα των Γάλλων κάτω από 
την κυριαρχία των ναζί, γράφει τις Μύγες, που 
στην ουσία δεν είναι άλλο από μια προσαρμογή 
του αρχαίου δράματος του Αισχύλου Ορέστεια, για 
τον Ορέστη, εκείνον τον τραγικό ήρωα που με γεν
ναιότητα θα παλέψει για την ελευθερία.

Ένας πολιτισμός φτωχαίνει περισσότερο από τη 
στιγμή όπου ο μύθος αρχίζει να ορίζεται λαϊκά σαν 
απάτη. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα των κλασικών 
χρόνων. Μετά την ανατροπή εκείνων των διηγήσε
ων, ο Λουκρήτιος* διηγείται ότι είδε «θλιμμένες 
καρδιές σε όλα τα σπίτια· καταδιωκόμενο από 
ασταμάτητες τύψεις, το μυαλό ήταν ανίκανο να 
ανακουφιστεί και ένιωθε εξαναγκασμένο να ξαλα- 
φρώσει με δύστροπους». Όπως ένα σπίτι καταρρέ
ει όταν διαβρώνονται τα θεμέλιά του, έτσι και οι

*  Τίτος Λουκρήτιος Κάρος. Λατίνος ποιητής του 1ου αιώνα π.Χ., 
οπαδός του Επίκουρου, που έγραψε το φιλοσοφικό έπος· Περί Φύ- 
σεως.
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κοινωνίες αρχίζουν να ξεπέφτουν όταν οι μύθοι 
τους χάνουν όλο τους τον πλούτο και την αξία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ατρο- 
φούν βαθιές ικανότητες της ψυχής, τόσο στενά δε
μένες με τη ζωή του ανθρώπου, όπως είναι η στορ
γή, η φαντασία, το ένστικτο, η διαίσθηση για ανά
πτυξη, η λειτουργική ευφυΐα στο έπακρο και οι 
πρακτικές και ωφελιμιστικές ικανότητες.

Είναι άκαρπο να προσπαθούμε να προσεγγί
σουμε άφατα ζητήματα μέσω των ορισμών. Η ανι
κανότητα των φιλοσοφικών, θεολογικών ή μαθημα
τικών διαλέξεων να απαντήσουν σ’ αυτά τα μεγάλα 
ερωτήματα αποκαλύπτει ότι η ύστατη κατάσταση 
του ανθρώπου είναι σπουδαία και, επομένως, μυ
στηριώδης, άπιαστη.

Όταν το 1945, στο Άνθρωποί και γρανάζια εξέ
φραζα αυτή την ίδια άποψη, οι διανοούμενοι όρμη- 
σαν ενάντια στο βιβλίο μου με αγριότητα και ειρω
νεία. Αλλά τώρα, μπροστά στο ευάλωτο ή την απο
τυχία της Λογικής, της Πολιτικής και της Επιστή
μης, ο άνθρωπος παραπαίει στο κενό χωρίς να βρί
σκει τόπο να ριζώσει ούτε στον ουρανό ούτε στη 
γη, ενώ τον καταπίνει μια χιονοστιβάδα ενημέρω
σης που δεν μπορεί να αφομοιώσει και από την 
οποία δεν μπορεί να τραφεί.
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«Είναι δυνατό παρά τις ανακαλύψεις και τις 
προόδους, παρά τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τη 
γνώση του σύμπαντος, να αγγίζουμε μόνο την επι
φάνεια της ζωής;» Δυστυχώς, με τη νοσταλγία των 
απραγματοποίητων σχεδίων, δε μας απομένει πα
ρά να απαντήσουμε θετικά στο ερώτημα του Ρίλκε, 
γιατί η σοφία είναι πίστη στην ανθρώπινη φύση. Τι 
έβαλε ο άνθρωπος στη θέση του Θεού; Δεν απελευ
θερώθηκε από λατρείες και βωμούς. Ο βωμός πα
ραμένει, μόνο που δεν είναι πια ο τόπος της θυσίας 
και της αυταπάρνησης, αλλά της ευημερίας, της 
λατρείας του εαυτού μας, της υπόκλισης στους με
γάλους θεούς της οθόνης.

Το αίσθημα ορφάνιας που είναι τόσο συχνό αυτή 
την εποχή, οφείλεται στην πτώση των ιερών αξιών 
που συμμεριζόμασταν. Αν οι αξίες είναι σχετικές, 
και τις ακολουθούμε όπως τους κανόνες μιας αθλη
τικής λέσχης, πώς θα μπορέσουν να μας σώσουν 
από την ατυχία ή την κακοτυχία;Έτσι απογοητεύο
νται τόσοι άνθρωποι και φτάνουν στα όρια της αυ
τοκτονίας. Γι’ αυτό η μοναξιά γίνεται τόσο τρομα
κτική και ασφυκτική. Σε τερατώδεις πόλεις, όπως 
το Μπουένος Άιρες, υπάρχουν εκατομμύρια αγχω
μένα όντα. Οι πλατείες είναι γεμάτες από μοναχι
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κούς ανθρώπους και, πράγμα ακόμα πιο θλιβερό, 
από απελπισμένους νέους που συχνά μαζεύονται 
για να πιουν αλκοόλ ή να πάρουν ναρκωτικά, με τη 
σκέψη ότι η ζωή δεν έχει νόημα, μέχρι που τελικά 
λένε στον εαυτό τους με τρόμο ότι δεν υπάρχει τ ί
ποτε απολύτως. Θυμάμαι τη μοναξιά της υπαί
θρου, πόσο διαφορετική ήταν! Ήταν η μοναξιά 
εκείνη της απέραντης πεδιάδας, που έδινε στον άν
θρωπο μια φυσική τάση για θρησκευτικότητα και 
για μεταφυσική. Δεν είναι τυχαίο που οι τρεις με
γάλες θρησκείες της Δύσης γεννήθηκαν στη μονα
ξιά της ερήμου, σ’ αυτό το είδος μεταφοράς του τ ί
ποτα, όπου το άπειρο συνδυάζεται με το φθαρτό 
του ανθρώπου. Οι σύγχρονοι τρόποι σκέψης θεω
ρούν ότι επρόκειτο για καθυστερημένους λαούς, 
αφού γι’ αυτούς η αλήθεια ήταν μια αποκάλυψη, 
κάτι απέναντι στο οποίο μπορούσαν να νιώθουν 
έκπληξη. Στη σημερινή εποχή, ο άνθρωπος αναζή
τησε στις λογικές κατασκευές του την απάντηση 
στα μεγάλα ερωτήματα, με την πεποίθηση ότι, κά- 
νοντάς το αυτό, ήταν πολύ ανώτερος από εκείνους 
που περίμεναν τη Θεία Πρόνοια. Σήμερα, όμως, η 
περήφανη ανθρώπινη διάνοια έχει δεχτεί τόσα 
πλήγματα, που είμαστε σε θέση να στρέψουμε το 
βλέμμα σε δοξασίες αδιανόητες πριν από μερικά 
χρόνια.
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Η θρησκευτική αναζήτηση του σημερινού ανθρώ
που είναι αναμφισβήτητη. Και όπως λέει ο Γιούν- 
γκερ:

Το μυθικό θα έρθει χωρίς καμιά αμφιβολία, βρίσκε
ται ήδη στο δρόμο. Κάτι παραπάνω, είναι πάντα 
εκεί, και μόλις φτάσει η ώρα αναδύεται στην επιφά
νεια σαν θησαυρός.

Ήδη οι νέοι έχουν αρχίσει να ανασκαλεύουν με νέο 
τρόπο τις θρησκείες. Αλλά δεν πρέπει να ξεγελιόμα
στε· πολλές φορές αυτό εμφανίζεται σαν κάτι το 
επιφανειακό, ικανό να προσαρμοστεί σε οποιονδή- 
ποτε τρόπο ζωής, ένα άνετο σπιτάκι που δε ζητάει 
τίποτα, χωρίς την άβυσσο της πίστης που συνεπάγε
ται η αληθινή θρησκευτικότητα.

Δε μιλάω από νοσταλγία για ένα θρυλικό καιρό για 
τον οποίο εκείνοι που τον ζήσαμε θα μπορούσαμε 
να καυχηθούμε. Είναι ανάγκη να παραδεχτούμε 
ότι πολλές από τις αξίες αυτές ήταν σεβαστές για
τί δε διαφαινόταν άλλος τρόπος ζωής. Η γνώση άλ
λων πολιτισμών προσφέρει την αναγκαία προοπτι
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κή για να κοιτάξει κανείς από άλλη πλευρά, για να 
προσθέσει άλλη διάσταση και άλλη διέξοδο στη 
ζωή. Η ανθρωπότητα πέφτει σε μια παγκοσμιοποί
ηση που δεν τείνει να συνενώσει πολιτισμούς, αλλά 
να επιβάλει πάνω τους το μοναδικό μοντέλο που 
θα τους επιτρέψει να παραμείνουν μέσα στο πα
γκόσμιο σύστημα. Ωστόσο, και παρ’ όλα αυτά, η 
πίστη που με διακατέχει στηρίζεται στην ελπίδα 
ότι ο άνθρωπος, πριν από ένα μεγάλο άλμα, θα ξα- 
ναενσαρκώσει τις σημαντικές αξίες, επιλέγοντάς 
τις με μια ελευθερία με την οποία με ουρανόπε
μπτο τρόπο τον φέρνει αντιμέτωπο αυτή η εποχή.

Κάτω από τον ήλιο της Χαράδρας της 
Ουμαουάκα, 

σιωπηλός μάρτυρας αγώνων και σφαγών, 
οΡίο Γκράντε στριφογυρνάει σαν λαμπερός 

υδράργυρος.
Στρατοί του'Ινκα, 
καραβάνια αιχμαλώτων, 
φάλαγγες κατακτητών, 
ιππικά πατριωτών.
Πάνω, κάτω...
Κι ύστερα νύχτες ορυκτής σιωττής,
όπου ξαναγίνεται αισθητό
το μοναχικό μουρμουρητό τουΡίο Γκράντε,
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που επιβάλλεται -αργά αλλά σταθερά- 
πάνω στις αιματηρές, αλλά τόσο 

παροδικές! 
μάχες των ανθρώπων.

Μπαίνουμε στην πλατεία της Σάλτα και μπερδευό
μαστε- με τον κόσμο που έχει περπατήσει χιλιόμετρα 
με τα “misa chicos” του, τις σύντομες εκείνες προ
σευχές. Φαίνονται κουρασμένοι, μέσα στη φτώχεια 
τους, με τα σκαμμένα τους πρόσωπα, αλλά γεμάτοι 
εμπιστοσύνη συνεχίζουν να ψάλλουν με τη συνοδεία 
των βουνίσιων οργάνων τους. Στο πλάι τους ξανα
νιώνει η αθωότητα. Είναι θαύμα, είναι θαύμα που οι 
άνθρωποι δεν παραιτούνται από τις αξίες τους, τη 
στιγμή που ο μισθός τους δε φτάνει για να θρέψουν 
τις οικογένειές τους, είναι θαύμα που η αγάπη πα
ραμένει και που ακόμα κυλάνε τα ποτάμια τη στιγ
μή που έχουμε κόψει τα δέντρα της γης.
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Ανάμεσα στο καλό 
και στο κακό





Η ανθρωπιά του ανθρώπου είναι να κάνει 
τα πάντα για τον άλλον άνθρωπο.

Ε . Λ ε β ιν α ς





Σ ήμερα  τ ο  πρωι ήμουν ς ιγ ο υ ρ ο ς  ότι θα ερχόταν σο
ροκάδα, κι έκανα λάθος. Η καταιγίδα έμεινε να αι- 
ωρείται, στατική. Το κρύο έκοψε σταδιακά και κα
τά το απογεμ,ατάκι δεν ξεχώριζε πια στον ουρανό 
κανένα γκρίζο ίχνος. Αυτό το απλό και άκακο λά
θος με έκανε να σκεφτώ, χωρίς να το καταλάβω, τα 
μεγάλα λάθη που κάνει κανείς στη ζωή. Κι από κει, 
μέσα από ένα αχανές έδαφος ονείρων και αναμνή
σεων, η ψυχή μου έμεινε στην εικόνα της μητέρας 
μου εκείνο το βράδυ, όταν πήγα να την επισκεφτώ 
στη Λα Πλάτα και τη βρήκα με την πλάτη γυρισμέ-
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νη, καθισμένη στο μεγάλο μοναχικό τραπέζι της 
τραπεζαρίας, να κοιτάζει το κενό, δηλαδή τις ανα
μνήσεις της, μέσα στο σκοτάδι των κλειστών παρα
θυρόφυλλων, με τη μοναδική συντροφιά του τικ- 
τακ του παλιού ρολογιού στον τοίχο. Έφερνε, σί
γουρα, στη θύμισή της εκείνο τον ευτυχισμένο και
ρό, που όλοι βρισκόμασταν γύρω από το τεράστιο 
τραπέζι στιλ Τσίπεντεϊλ*, με τους μεγάλους μπου
φέδες και τα έπιπλα άλλων καιρών γύρω μας, με 
τον πατέρα στη μια κεφαλή κι εκείνη στην άλλη, με 
τον αδελφό μου τον Πέπε να επαναλαμβάνει τις 
διηγήσεις του, τα αθώα ψέματα εκείνου του οικο
γενειακού φολκλόρ.

Τα μάτια της μητέρας μου είχαν θαμπώσει βλέπο- 
ντάς με και κάτι μου είχε επαναλάβει ότι, δηλαδή, η 
ζωή είναι όνειρο. Εγώ την είχα κοιτάξει σιωπηλά. Τι 
μπορούσα να κάνω; Εκείνη θα έβλεπε πίσω ενενήντα 
χρόνια φαντασμαγοριών. Μετά, γουλιά γουλιά, άρχι
σε να μου διηγείται ιστορίες της Ρόχας και της αλβα
νικής της οικογένειας μέχρι που ήρθε η ώρα να φύ
γω. Έπρεπε να φύγω; Τα μάτια της μητέρας μου

* Τόμας Τσίπεντεϊλ (1718-1779). Άγγλος επιπλοποιός που δημι
ούργησε ένα πολύ διαδεδομένο στιλ πολυτελών επίπλων.
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συννέφιασαν πάλι. Ήταν όμως στωική, προερχόταν 
από οικογένεια πολεμιστών, αν και δεν της άρεσε, αν 
και το αρνιόταν.

Ακόμα τη θυμάμαι στην πόρτα, να με αποχαιρε
τάει γνέφοντάς μου απαλά με το δεξί της χέρι, με 
τρόπο όχι υπερβολικά έντονο, λες και δεν το πί
στευε. Στην οδό 3, τα δέντρα είχαν αρχίσει να επι
βάλλουν το σιωπηλό τους αίνιγμα του δειλινού. Γύ
ρισε ακόμα μια φορά το κεφάλι. Με το χέρι της, 
δειλά, επανέλαβε το νεύμα. Μετά έμεινε μόνη.

Ήταν τόσο φλογερές οι αναζητήσεις μου που τότε 
δεν μπόρεσα να συνειδητοποιήσω ότι αυτή ήταν η 
τελευταία φορά που θα έβλεπα τη μητέρα μου υγιή, 
όρθια και ότι αυτός ο πόνος θα έμενε για πάντα, 
όπως ακριβώς σήμερα το βράδυ που τη θυμάμαι με 
δάκρυα στα μάτια μου.

Ανάμεσα σ’ αυτό που θέλουμε να ζήσουμε και το 
ασήμαντο πηγαινέλα όπου συμβαίνει το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής, μπαίνει κάτι σαν σφήνα στην ψυχή 
που χωρίζει τον άνθρωπο από την ευτυχία σαν τον 
εξόριστο από τη γη του. Γιατί τότε, ενώ η μητέρα 
μου παρέμενε όρθια εκεί, ακίνητη, χωρίς να μπορεί 
να κρατήσει το γιο της, χωρίς να θέλει να το κάνει, 
εγώ, κουφός στο χαμηλόφωνο κάλεσμά της, έτρεχα
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κιόλας πίσω από τις πυρετώδεις ουτοπίες μου, πι
στεύοντας ότι κάνοντας το εκπλήρωνα την πιο βα
θιά κλίση μου. Και παρ’ όλο που ούτε η επιστήμη, 
ούτε ο σουρεαλισμός, ούτε η στράτευσή μου στο 
επαναστατικό κίνημα έσβησαν καθόλου την αγχώδη 
δίψα μου, αποζημιώνομαι επειδή έχω ζήσει αφοσιω- 
μένος σ’ αυτό που αγάπησα με πάθος. Σ’ αυτή τη 
μετάβαση, μιαρή και αντιφατική, όπως είναι οι επι
θετικοί προσδιορισμοί της ανθρώπινης κίνησης, με 
έσωσε ένα διαισθητικό νόημα της ζωής και μια ξέ
φρενη απόφαση γι’ αυτό που πίστευα αληθινό. Η 
ύπαρξη, όπως στον ήρωα του έργου Αποστροφή, 
μου φαινόταν σαν ανόητος, γιγάντιος και ζελατινώ- 
δης λαβύρινθος και, όπως εκείνος, ένιωσα την ανη
συχία για μια αγνή τάξη πραγμάτων, μιας δομής 
από γυαλιστερό, καθάριο και δυνατό χάλυβα. Όσο 
περισσότερο με καταδίωκαν τα σκοτάδια του κό
σμου της νύχτας, τόσο περισσότερο δενόμουν με το 
πλατωνικό σύμπαν, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η 
εσωτερική αναταραχή, τόσο περισσότερο νιώθουμε 
την τάση να κλειστούμε. Κι έτσι, οι αναζητήσεις 
μας, τα σχέδιά μας ή οι δουλειές μας μας κάνουν να 
μη βλέπουμε τα πρόσωπα που αργότερα αποδει- 
κνύονται οι αληθινοί αγγελιαφόροι ακριβώς εκείνου 
που αναζητούσαμε, όντας ταυτόχρονα εκείνοι που 
οφείλαμε να έχουμε ακολουθήσει ή προστατέψει.
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Πόσο λίγο χρόνο αφιερώνουμε στους ηλικιωμέ
νους! Τώρα που κι εγώ είμαι γέρος, πόσες φορές 
μέσα στη μοναξιά των ωρών που αναπόφευκτα 
συνοδεύουν τα γηρατειά, θυμάμαι με πόνο εκείνο 
το τελευταίο γνέψιμο του χεριού της και βλέπω με 
θλίψη την ανημποριά που φέρνουν τα χρόνια, την 
εγκατάλειψη που οι άνθρωποι του καιρού μας επι
φυλάσσουν στους ηλικιωμένους, στους γονείς, 
στους παππούδες, σ’ εκείνους τους ανθρώπους 
που οφείλουμε τη ζωή μας. Η «προωθημένη» κοι
νωνία μας αφήνει κατά μέρος εκείνους που δεν 
παράγουν. Θεέ μουϊΈχοντάς τους αφήσει στη μο
ναξιά τους και στις σκέψεις τους, πόσο σεβασμό 
και ευγνωμοσύνη έχουμε χάσει! Πόση ερήμωση 
έφεραν οι καιροί στη ζωή, τι άβυσσοι ανοίχτηκαν 
με τα χρόνια, πόσες αυταπάτες έσβησαν από το 
κρύο και τις θύελλες, από τις απογοητεύσεις και το 
θάνατο τόσων σχεδίων και ανθρώπων που αγα
πούσαμε!

Είχα αρκετές φορές ήδη αναρρηχηθεί σ’ ένα κατα
φύγιο πάνω στα ψηλά βουνά όσες φορές ένιωσα 
πόνο, γιατί το βουνό αυτό ήταν αλώβητο κάθε φο
ρά που τα σκουπίδια ήταν πια αφόρητα, γιατί το 
βουνό αυτό ήταν διάφανο κάθε φορά που η παρο-
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δικότητα του χρόνου με βασάνιζε, γιατί σ’ εκείνο 
το ύψος βασίλευε η αιωνιότητα. Αλλά ο ψίθυρος 
των ανθρώπων με έφτανε πάντα, έμπαινε στο διά
κενο και ανέβαινε από τα ίδια μου τα σωθικά. Για
τί ο κόσμος δεν είναι μονάχα έξω, αλλά και στα πιο 
απόκρυφα της καρδιάς μας. Και αργά ή γρήγορα, 
εκείνο το ψηλό, αδιάφθορο βουνό καταλήγει να μας 
φαίνεται μια θλιβερή απομίμηση, μια φυγή, γιατί ο 
κόσμος για τον οποίο είμαστε υπεύθυνοι είναι αυ
τός εδώ: ο μοναδικός που μας πληγώνει με τον πό
νο και την κακομοιριά, αλλά επίσης και ο μοναδι
κός που μας δίνει την πληρότητα της ύπαρξης, αυ
τό το αίμα, αυτή τη φωτιά, αυτή την αγάπη, αυτή 
την αναμονή του θανάτου. Ο μοναδικός που μας 
προσφέρει έναν κήπο το σούρουπο, την οικειότητα 
του χεριού που αγαπάμε.

Όσο σας γράφω, επιστρέφει η εικόνα της μητέρας 
μου που άφησα τόσο μόνη στο τέλος της ζωής της. 
Πριν από καιρό έγραψα ότι ζούμε τη ζωή στα πρό
χειρα, πράγμα που αναμφίβολα της δίνει τη σημα
σία της, αλλά μας εμποδίζει, με οδυνηρό τρόπο, να 
επανορθώσουμε τις πλάνες και τις αμέλειές μας. 
Τίποτα απ’ ό,τι υπήρξε δεν ξαναγίνεται, και τα 
πράγματα και οι άνθρωποι και τα παιδιά δεν είναι
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πια αυτό που υπήρξαν κάποτε. Τι τρομερή και, τι 
θλιβερή η ματιά του παιδιού που χάσαμε!

Κοίτα! Οι αθώες λέξεις με αναζωογόνησαν τελικά 
και όπως σε άλλους καιρούς τα δάκρυα αναβλύζουν 

από τα μάτια μου.
Και θυμάμαι τις ημέρες που πέρασαν πριν από καιρό 
και η γενέθλια γη έρχεται πάλι να κάνει χαρούμενη 

τη μοναχική μου ψυχή 
και το σπίτι όπου μεγάλωσα κάποια μέρα με τις 

ευλογίες σου, 
όπου, θρεμμένο με αγάπη, πολύ γρήγορα 

μεγάλωσε το παιδί.
Αχ, πόσες φορές σκέφτηκα ότι θα σε 

παρηγορούσα.
Όταν έβλεπα τον ίδιο μου τον εαυτό να δουλεύει 

μακριά πάνω στον απέραντο κόσμο.
Πολύ προσπάθησα και ονειρεύτηκα και πλήγωσα 

το στήθος μου 
βίαια πάλεψα, αλλά δείξτε ότι πιστεύετε 

πως θεραπεύτηκα, 
αγαπημένοι μου! Και θα μάθω να ζω όπως και συ, 

Μητέρα, πολύ καιρό 
είναι ευλαβικά και ήρεμα τα γηρατειά.
Θα έρθω σε σένα: ευλόγησε τώρα το εγγόνι σου 

για άλλη μια φορά,

8 ι
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ώστε, έτσι, ο άνθρωπος να κρατήσει ό,τι 
υποσχέθηκε σαν παιδί.

Χ ε λ ν τ ε ρ λ ιν

Στην απελπισία που νιώθω βλέποντας τον κόσμο, 
θέλησα να διατηρήσω την εποχή των παιδικών 
χρόνων. Ναι, βλέποντας τους μαζεμένους σε κά- 
ποια γωνιά, σ αυτές τις ερμητικές συζητήσεις που 
για τους μεγάλους δεν έχουν καμιά σημασία, ένιω
σα την ανάγκη να παραλύσω την πορεία του χρό
νου. Ν’ αφήσω αυτά τα παιδιά για πάντα εκεί, σ’ 
αυτό το μονοπάτι, σ’ αυτό το σαγηνευτικό σό
μπαν. Να μην επιτρέψω οι ασχήμιες του κόσμου 
των ενηλίκων να τα πληγώσουν, να τα κάμψουν. Η 
ιδέα είναι τρομερή, θα ήταν σαν να σκότωνα τη 
ζωή, αλλά πολλές φορές αναρωτήθηκα πόσο συμ
βάλλει η παιδεία στη νόθεψη της ψυχής των παι
διών. Είναι αλήθεια ότι η ανθρώπινη φύση μετα
μορφώνει τα χαρακτηριστικά, τα συναισθήματα, 
την προσωπικότητα. Όμως ο πολιτισμός είναι 
εκείνος που δίνει μορφή στην άποψη που έχουν 
για τον κόσμο.

Είναι απόλυτης προτεραιότητας να δημιουργήσου
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με μια διαφορετική παιδεία, να διδάξουμε ότι ζού- 
με σε μια γη που οφείλουμε να τη φροντίζουμε, ότι 
εξαρτόμαστε από το νερό, από τον αέρα, από τα 
δέντρα, από τα πουλιά και απ’ όλες τις ζωντανές 
υπάρξεις και ότι οποιαδήποτε ζημιά κάνουμε σ’ 
αυτό το μεγαλειώδες σόμπαν θα βλάψει τη ζωή στο 
μέλλον και μπορεί να φτάσει στο σημείο να την κα
ταστρέφει. Τι θα μπορούσε να προσφέρει η παι
δεία αν, αντί να εισάγει ένα πλήθος πληροφοριών 
που ποτέ κανείς δε συγκράτησε, τις συνέδεε με την 
πάλη των ειδών, με την επείγουσα ανάγκη να φρο
ντίζουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς!

Πρέπει να προειδοποιούμε τα παιδιά για τους 
κινδύνους του πλανήτη και τις φρικαλεότητες που 
προκάλεσαν οι πόλεμοι στους λαούς. Είναι σημαντι
κό να νιώθουν κομμάτι μιας ιστορίας κατά την 
οποία οι άνθρωποι έκαναν μεγάλες προσπάθειες και 
επίσης τρομερά λάθη. Η αναζήτηση μιας πιο ανθρώ
πινης ζωής πρέπει ν’ αρχίσει από την παιδεία. Γι’ 
αυτό είναι οδυνηρό που τα παιδιά περνάνε ώρες 
αποβλακωμένα μπροστά στην τηλεόραση, αφομοι
ώνοντας κάθε είδους βία, ή αφοσιωμένα σ’ αυτά τα 
παιχνίδια που επιβραβεύουν την καταστροφή. Το 
παιδί μπορεί να μάθει να εκτιμά το καλό και να μην 
πέφτει εκεί που το σπρώχνουν το περιβάλλον και τα 
μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να
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διαβάζουμε στα παιδιά ιστορίες για κότες και κοτο
πουλάκια, όταν υποβάλλουμε τα πουλιά αυτά στα 
χειρότερα βασανιστήρια. Δεν μπορούμε να τα εξα
πατούμε σ’ ό,τι αφορά τον παραλογισμό της κατα
νάλωσης, την κοινωνική αδικία, την αναπόφευκτη 
εξαθλίωση και τη βία που υπάρχει στις πόλεις και 
περιέχεται στους διαφορετικούς πολιτισμούς. Με το 
λίγο που θα τους εξηγήσεις, τα παιδιά θα καταλά
βουν ότι πέφτουμε στο μεγάλο αμάρτημα της σπα
τάλης.

Ο Γκάντι καλεί στην πνευματική διαπαιδαγώγη
ση, στη διαπαιδαγώγηση της καρδιάς, στο ξύπνημα 
της ψυχής και είναι αποφασιστικής σημασίας να κα
τανοήσουμε ότι το πρώτο ίχνος που το σχολείο και η 
τηλεόραση χαράζει στην ψυχή του παιδιού είναι ο 
ανταγωνισμός, η νίκη σε βάρος των συντρόφων του 
και ο πιο εμφατικός ατομικισμός: να είναι ο πρώ
τος, ο νικητής. Πιστεύω ότι η παιδεία που δίνουμε 
στα παιδιά μας γεννάει το κακό, γιατί το παρουσιά
ζει σαν καλό: ο ακρογωνιαίος λίθος της παιδείας 
μας βασίζεται πάνω στον ατομικισμό και τον αντα
γωνισμό. Προκαλούμε τρομερή σύγχυση όταν τους 
διδάσκουμε το χριστιανισμό και τον ανταγωνισμό, 
τον ατομικισμό και το κοινό καλό, και τους βγάζου
με πύρινους λόγους περί αλληλεγγύης που έρχονται 
σε αντίθεση με την αχαλίνωτη αναζήτηση της ατομι
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κής επιτυχίας, για την οποία τα προετοιμάζουμε. 
Χρειαζόμαστε σχολεία που να ευνοούν την ισορρο
πία ανάμεσα στην ατομική πρωτοβουλία και στην 
ομαδική δουλειά, που να καταδικάζουν τον άγριο 
ατομικισμό που μοιάζει να είναι η προετοιμασία για 
το ζοφερό Λεβιάθαν του Χομπς*, που μας λέει ότι ο 
άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος.

Πρέπει να ξαναμάθουμε τι σημαίνει διασκέδαση. 
Είμαστε τόσο αποπροσανατολισμένοι, που πιστεύ
ουμε ότι διασκέδαση είναι να πηγαίνουμε για ψώ
νια. Είναι πραγματική πολυτέλεια μια ανθρώπινη 
συνάντηση, μια στιγμή σιωπής μπροστά στη δημι
ουργία, η απόλαυση ενός έργου τέχνης ή μιας κα
λοκαμωμένης δουλειάς. Αληθινές απολαύσεις είναι 
εκείνες που γεμίζουν την ψυχή ευγνωμοσύνη και 
μας προδιαθέτουν για την αγάπη. Η σοφία που τα 
πολλά χρόνια μου έχουν προσφέρει και η προσέγ
γιση του θανάτου με δίδαξαν να ξαναγνωρίσω τη

*ΤόμαςΧομπς (1588-1679). Άγγλος φιλόσοφος και δοκιμιογρά
φος, συγγραφέας του Λεβιάθαν, έργο όπου υποστηρίζει ότι από τη 
φύση του ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος (homo homini 
lupus) και ότι για να αποφευχτεί η συνεχής πάλη ανάμεσα στα 
άτομα, αυτά κλείνουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο που αποτελεί τη 
βάση της κοινωνίας.
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μεγαλύτερη από τις χαρές που μας πλημμυρίζει 
στη ζωή, αν και δεν είναι κατορθωτή όταν η ανθρω
πότητα υποφέρει τρομακτικά και πεινάει.

Η παιδεία δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την 
εξουσία και, επομένως, έχει σαν μοναδικό καθήκον 
της τη διαπαιδαγώγηση ανθρώπων κατάλληλων 
για τις απαιτήσεις του συστήματος. Αυτό είναι μια 
αναπόφευκτη αλήθεια, γιατί αν ίσχυε το αντίθετο 
θα διαπαιδαγωγούσε θαυμάσιους «άνεργους», 
θαυμάσιους «αποκλεισμένους» άντρες και γυναί
κες από τον κόσμο της δουλειάς. Αν όμως αυτό δεν 
αντισταθμιστεί με μια παιδεία που να δείχνει τι 
συμβαίνει γύρω μας και, ταυτόχρονα, να προωθεί 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χάνονται, αυτός 
που θα χάσει θα είναι ο άνθρωπος. Γιατί τότε θα 
υπάρχουν μόνο προνομιούχοι που θα μπορούν ταυ
τόχρονα να τρώνε, να έχουν σπίτι και ένα μίνιμουμ 
οικονομικών δυνατοτήτων και να είναι άνθρωποι 
πνευματικά μορφωμένοι και αξιόλογοι. Θα είναι 
δύσκολο να βρεθεί ο τρόπος που θα επιτρέψει 
στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε καλές 
δουλειές και σε μια ζωή που να διαθέτει τη δυνατό
τητα να δημιουργεί ή να πραγματώνει δικές τους 
πνευματικές δραστηριότητες.
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Η ιστορία είναι νεοτεριστική. Ο άνθρωπος, τυφλω
μένος από το παρόν, σχεδόν ποτέ δεν προβλέπει τι 
πρόκειται να συμβεί. Αν καταφέρει να δει ένα δια
φορετικό μέλλον, το βλέπει σαν επιδείνωση της ση
μερινής κατάστασης ή σαν τη δημιουργία του αντί
θετου, όταν οι αλλαγές συνηθίζουν να έρχονται μέ
σω μη αναγνωρίσιμων γεγονότων στη συγκεκριμέ
νη στιγμή ή, τουλάχιστον, χωρίς να τα αξιολογεί 
στη σωστή τους διάσταση. Σήμερα, μπροστά στην 
ύστατη στιγμή που πλησιάζει, διαισθάνομαι ότι μια 
νέα εποχή, πνευματικά πολύ πλούσια βρίσκεται 
προ των πυλών της ανθρωπότητας, αν κατανοή
σουμε ότι ο καθένας από μας κατέχει περισσότερη 
εξουσία πάνω στο κακό που υπάρχει στον κόσμο 
απ’ όσο πιστεύουμε. Και πάρουμε μια απόφαση.

Αργά αργά γεννιόταν μια καινούρια μέρα στην πό
λη του Μπουένος Άιρες, μια μέρα σαν οποιαδήποτε 
άλλη από τις αναρίθμητες που γεννήθηκαν από τότε 
που ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος. Από το παράθυ
ρο, ο Μαρτίν είδε ένα αγόρι που έτρεχε με τις πρω
ινές εφημερίδες, ίσως για να ζεσταθεί, ίσως γιατί σ 
αυτή τη δουλειά χρειάζεται να κινείσαι. Ένας περι- 
πλανώμενος σκύλος, όχι πολύ διαφορετικός από 
τον Μπονίτο, αναποδογύριζε ένα σκουπιδοντενε
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κέ. Μια κοπέλα σαν την Ορτένσια πήγαινε στη δου
λειά της.

Πώς το είχε πει κάποτε ο Μπρούνο; Ο πόλεμος 
μπορούσε να είναι παράλογος ή λαθεμένος, αλλά η 
διμοιρία στην οποία ανήκες ήταν κάτι το απόλυτο.

Ήταν ο Ντ Αρκάνχελο, για παράδειγμα. Ήταν η 
ίδια η Ορτένσια.

Ένα σκυλί αρκεί.

Ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, αιωρείται ανά
μεσα στη λαχτάρα του Καλού, αυτή την αιώνια νο
σταλγία αγάπης που έχουμε, και την τάση προς το 
Κακό, που μας παραπλανεί και μας διακατέχει, 
πολλές φορές χωρίς καν εμείς να έχουμε κατανοή
σει τα βάσανα που οι πράξεις μας θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν στους άλλους. Η εξουσία του κα
κού στον κόσμο με οδήγησε να υποστηρίζω για 
χρόνια ένα είδος μανιχαϊσμού: αν ο Θεός υπάρχει 
και είναι απέραντα καλοκάγαθος και παντοδύνα
μος, είναι αλυσοδεμένος, γιατί δεν το αντιλαμβάνε
ται· αντίθετα, το κακό είναι έκδηλο, δε χρειάζεται 
επίδειξη. Μερικά παραδείγματα αρκούν: 0  Χίτλερ, 
τα βασανιστήρια που διαπράχτηκαν στη Λατινική 
Αμερική. Είναι αυτές οι στιγμές που με κάνουν συ
νεχώς να επαναλαμβάνω πόσο πιο καλά είναι τα

88



A Ν  Τ I  Σ Τ  Α Σ  Η

ζώα! Ωστόσο, τι μεγαλειώδης και συγκινητική που 
είναι η παρουσία της καλοσύνης μέσα στη θηριωδία 
και τη βία.

Η καλοσύνη και η κακία αποδείχνονται ακατανόη
τες για μας, γιατί συμβαίνουν στην ίδια την καρδιά 
μας. Χωρίς αμφιβολία, είναι το μεγάλο μυστήριο. 
Αυτός ο τραγικός δυϊσμός αντικαθρεψτίζεται πάνω 
στο πρόσωπο του ανθρώπου, όπου, αργά αλλά 
αμείλικτα, αφήνουν τα ίχνη τους τα αισθήματα και 
τα πάθη, η στοργή και η μνησικακία, η πίστη, η ψευ
δαίσθηση και οι απογοητεύσεις, οι θάνατοι που ζή- 
σαμε ή προαισθανθήκαμε, τα φθινόπωρα που μας 
γέμισαν θλίψη ή μας αποθάρρυναν, οι αγάπες που 
μας μάγεψαν, τα φαντάσματα που, στα όνειρά μας 
ή στη φαντασία μας, μας επισκέπτονται ή μας κα
ταδιώκουν. Στα μάτια που κλαίνε από πόνο ή κλεί
νουν από τη νύστα αλλά και από την αιδώ ή την πο
νηριά, στα χείλια που σφίγγονται από πείσμα αλλά 
και από σκληρότητα, στα φρύδια που σουφρώνουν 
από ανησυχία ή έκπληξη ή που ανασηκώνονται 
στην απορία και την αμφιβολία, τέλος πάντων, στις 
φλέβες που φουσκώνουν από λύσσα ή αισθησιασμό, 
διαγράφεται σταδιακά μια κινητική γεωγραφία που 
μ’ αυτήν η ψυχή καταλήγει να δημιουργεί πάνω στο
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λεπτό και σφυρηλατήσιμο δέρμα του προσώπου. 
Και αποκαλύπτει έτσι, σύμφωνα με το αναπόφευ
κτο που τη χαρακτηρίζει, μέσα από αυτή την ύλη 
που ταυτόχρονα είναι η φυλακή της και η μεγάλη 
της δυνατότητα για ύπαρξη.

Η τέχνη ήταν το οριστικό λιμάνι όπου εκπλήρωσα 
τους πόθους μου σαν διψασμένο και χωρίς προορι
σμό καράβι. Αυτό έγινε όταν η θλίψη και η απαι
σιοδοξία είχαν πια ροκανίσει με τέτοιο τρόπο το 
πνεύμα μου και σαν στίγμα έ;μειναν για πάντα 
εκεί, στο τραύμα της ύπαρξής μου. Οφείλω, όμως, 
να αναγνωρίσω ότι ήταν ακριβώς η έλλειψη επα
φής, η αμφιλογία, εκείνη η μελαγχολία απέναντι 
στο εφήμερο και αβέβαιο, που έκανε τη λογοτεχνία 
να μπει στη ζωή μου.

Στα δοκίμια, ο συγγραφέας πρέπει να έχει συ
νοχή και να είναι μονοσήμαντος, γι’ αυτό και ο άν
θρωπος του ξεφεύγει από μέσα απ’ τα χέρια. Στο 
μυθιστόρημα, τα πρόσωπα είναι αμφιλεγόμενα 
όπως στην αληθινή ζωή, και η πραγματικότητα που 
εμφανίζεται σ ένα μεγάλο έργο φαντασίας αντι
προσωπεύει πραγματικά την ίδια τη ζωή. Ποια ε ί
ναι η πραγματική Ρωσία; Αυτή του θεοσεβούμε- 
νου, ταλαιπωρημένου και συμπονετικού Αλιόσα
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Καραμάζοφ; Ή αυτή του παλιάνθρωπου του Σβι- 
ντριγκάιλοφ; Ούτε η μία ούτε η άλλη.Ή, καλύτερα, 
και η μία και η άλλη. 0  μυθιστοριογράφος είναι 
ύλοι και το καθένα από τα πρόσωπά του, με το σύ
νολο των αντιφάσεων που παρουσιάζει αυτό το 
πλήθος. Είναι, ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές στιγ
μές της ύπαρξής του, ευσεβής και ανηλεής, ευγενής 
και μικροπρεπής, εγκρατής και φιλήδονος. Κι όσο 
πιο πολύπλοκο είναι ένα άτομο, τόσο πιο αντιφατι
κό είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τους λαούς.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ανάπτυξη του μυθιστορή
ματος συμπίπτει με την ανάπτυξη της σύγχρονης 
εποχής. Πού θα κατέφευγαν οι Ερινύες;Όταν ένας 
πολιτισμός τις καταπιέζει, εκρήγνυνται και η ζημιά 
που κάνουν είναι πολύ μεγαλύτερη. Πολύς λόγος 
γίνεται για το Νέο Άνθρωπο, με κεφαλαία γράμμα
τα. Αλλά δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε αυτόν 
τον άνθρωπο, αν δεν τον αποκαταστήσουμε. Έχει 
διαλυθεί από αυτόν τον ορθολογιστικό και μηχανι
στικό πολιτισμό των κακόγουστων πλαστικών και 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στους μεγάλους 
πολιτισμούς, όπως και στα έργα τέχνης, οι σκοτει
νές δυνάμεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, όσο κι 
αν μας κάνουν να ντρεπόμαστε ή μας προκαλούν 
αηδία.

«Πρόσωπο» σημαίνει προσωπείο, κι ο καθένας
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από μας έχει πολλά. Υπάρχει άραγε πραγματικά 
κάποιο αληθινό πρόσωπο που να μπορεί να εκφρά
ζει την πολύπλοκη, αμφιλεγόμενη και αντιφατική 
ανθρώπινη φύση;

Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Μπρούνο: πάντα 
είναι τρομερό να βλέπεις έναν άνθρωπο που πι
στεύει ότι είναι απόλυτα και σίγουρα μόνος, γιατί 
υπάρχει σ' αυτόν κάτι τραγικό, ίσως μέχρι και ιερό, 
και ταυτόχρονα απαίσιο και επαίσχυντο. Πάντα, 
έλεγε ο Μπρούνο, φοράμε ένα προσωπείο, που δεν 
είναι ποτέ το ίδιο, αλλά αλλάζει για τον καθένα απ’ 
τους ρόλους που μας έχουν ανατεθεί στη ζωή: εκεί
νον του καθηγητή, εκείνον του εραστή, εκείνον του 
διανοούμενου, εκείνον του ήρωα, εκείνον του τρυ
φερού αδελφού. Αλλά τι προσωπείο φοράμε ή τι 
προσωπείο μας απομένει όταν είμαστε μοναχοί 
μας, όταν πιστεύουμε ότι κανείς δε μας βλέπει, δε 
μας ελέγχει, δε μας ακούει, δεν απαιτεί κάτι από 
μας, δε μας ικετεύει, δε μας ειδοποιεί, δε μας επι
τίθεται; Μήπως ο ιερός χαρακτήρας αυτής της 
στιγμής οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος τότε βρίσκε
ται απέναντι στο Θεό ή τουλάχιστον απέναντι στη 
δική του αδυσώπητη συνείδηση;

Πόσα δάκρυα υπάρχουν πίσω από τα προσωπεία!
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Πόσο θα μπορούσε ο άνθρωπος να έρθει σ’ επαφή 
με τον άλλο άνθρωπο, αν πλησιάζαμε ο ένας τον 
άλλο σαν άνθρωποι που έχουν ανάγκη, όπως έχου
με, αντί να το παίζουμε δυνατοί! Αν σταματούσα
με να εμφανιζόμαστε σαν αυτάρκεις και τολμού
σαμε να παραδεχτούμε τη μεγάλη ανάγκη που 
έχουμε ο ένας για τον άλλο σαν πεθαμένοι από τη 
δίψα όπως είμαστε πραγματικά για να συνεχίσου- 
με να ζούμε, πόσα κακά θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχτεί!

Έρχεται στη μνήμη μου η διήγηση εκείνη που κάνει 
ο Σαιντ Εξυπερύ όταν χρειάστηκε να κάνει ανα
γκαστική προσγείωση στην έρημο και εκείνος κι ο 
μηχανικός του έμειναν για τρεις μέρες χωρίς νερό. 
Μέχρι τις δροσοσταλίδες πάνω στην άτρακτο του 
αεροπλάνου έγλειφαν το ξημέρωμα. Όταν είχε αρ
χίσει το παραλήρημα, ένας Βεδουίνος πάνω σε μια 
καμήλα, από ένα μακρινό αμμόλοφο, στύλωσε τη 
ματιά του πάνω τους. 0  νομάδας προχώρησε πάνω 
στην άμμο, μας λέει, σαν θεός πάνω στη θάλασσα.

Ο Άραβας μας κοίταξε. Μας έσπρωξε με τα χέρια 
στους ώμους μας και υπακούσαμε. Ξαπλώσαμε. Δεν
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υπάρχουν εδώ ούτε φυλές, ούτε γλώσσες, ούτε διαχω
ρισμοί. Υπάρχει αυτός ο φτωχός νομάδας που άγγιξε 
τους ώμους μας με χέρια αρχάγγελου.

Αφού κάνει μια αξέχαστη περιγραφή του νερού, 
λέει:

Όσο για σένα που μας σώζεις, Βεδουίνε της Λιβύης, 
θα φύγεις, ωστόσο, για πάντα από τη μνήμη μου. Δε 
θα θυμηθώ ποτέ το πρόσωπό σου. Είσαι ο Άνθρω
πος και θα μου εμφανίζεσαι με το πρόσωπο όλων 
των ανθρώπων ταυτόχρονα. Ποτέ δε στύλωσες τη 
ματιά για να μας εξετάσεις, κι όμως μας αναγνώρι
σες. Είσαι ο πολυσγαπημένος αδελφός.

Και, γω με τη σειρά μου, θα σε αναγνωρίζω σε 
όλους τους ανθρώπους.

Θα μου εμφανίζεσαι λουσμένος στην ευγένεια 
και στην καλοσύνη, μεγάλε Κύριε, που έχεις τη δύ
ναμη να προσφέρεις νερό. Όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι 
εχθροί μου μέσα σου περπατάνε προς εμένα, και 
δεν έχω πια ούτε έναν εχθρό στον κόσμο.

Οι σύγχρονοι καιροί ήταν αιώνες που χαρακτηρίζο
νταν από την υποτίμηση στους σημαντικούς προσ
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διορισμούς και τις αξίες του ασυνείδητου. Οι φιλό
σοφοι του Διαφωτισμού πέταξαν έξω από την πόρ
τα με τις κλοτσιές την ασυνειδησία. Και εκείνη ξα- 
ναμπήκε από το παράθυρο. Από τους Έλληνες, 
τουλάχιστον, είναι γνωστό ότι οι θεές της νύχτας 
δεν μπορούν να υποτιμούνται κι ακόμα λιγότερο 
να αποκλείονται, γιατί τότε αντιδρούν και εκδικού
νται με μοιραίους τρόπους.

Οι άνθρωποι ταλαντεύονται ανάμεσα στην ιερο
σύνη και την αμαρτία, ανάμεσα στη σάρκα και το 
πνεύμα, ανάμεσα στο καλό και το κακό. Και το σο
βαρό, το βλακώδες είναι ότι από τον καιρό του Σω
κράτη θέλησαν να απαλλαγούν από τη σκοτεινή 
τους πλευρά. Αυτές οι δυνάμεις είναι ακατανίκη
τες. Κι όταν θέλησαν να τις καταστρέψουν, μαζεύ
τηκαν και τελικά εξεγέρθηκαν με μεγαλύτερη βία 
και ανωμαλία.

Πρέπει να τις αναγνωρίζουμε, αλλά και να αγω
νιζόμαστε ακούραστα για το καλό. Οι μεγάλες θρη
σκείες δε συνιστούν με θέρμη μονάχα το καλό, αλλά 
και διατάσσουν να το πράττουμε, πράγμα που δεί
χνει τη συνεχή παρουσία του κακού. Η ζωή είναι 
μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα στον άγγελο και 
το κτήνος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον άνθρω
πο σαν να ήταν άγγελος και δεν πρέπει να το κά
νουμε. Αλλά ούτε και σαν να ήταν κτήνος, γιατί ο
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άνθρωπος είναι ικανός να κάνει τις χειρότερες φρι
καλεότητες, αλλά είναι ικανός να κάνει και τους με
γαλύτερους και πιο αγνούς ηρωισμούς.

Υποκλίνομαι με σεβασμό μπροστά σ’ εκείνους που 
αφέθηκαν να σκοτωθούν χωρίς να ανταποδώσουν το 
χτύπημα. Προσπάθησα να δείξω στα μυθιστορήμα- 
τά μου αυτή την ύψιστη καλοσύνη του ανθρώπου σε 
πρόσωπα απλά σαν την Ορτένσια Πας ή το λοχία 
Σόσα. Όπως έχω διαπιστώσει, ο άνθρωπος δε θα 
μπορούσε να επιζήσει χωρίς ήρωες, άγιους και μάρ
τυρες, γιατί η αγάπη, όπως και η αληθινή δημιουργι
κή πράξη, είναι πάντα η νίκη πάνω στο κακό.
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Οι αξίες της κοινότητας



1



Ο καθένας από μας είναι ένοχος απέναντι 
σε όλους, για όλους και για όλα.

Φ . Ν τ ο ς τ ο γ ιε β ς κ η





Θελω  να  ς α ς  μιλήσω για το Μπουένος Άψες. Αν και 
δε ζω εκεί και θα μου ήταν αφόρητο να ζήσω, το θε
ωρώ σαν την πόλη μου, αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπο
φέρω. Αντιπροσωπεύει, κατά κάποιον τρόπο, τη 
ζωή σ’ αυτές τις μεγαλουπόλεις όπου ζουν ή επιβιώ
νουν εκατομμύρια κάτοικοι. Προηγουμένως, όμως, 
θα σας επαναλάβω αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, 
όσα ξέρουμε όλοι, με την ελπίδα ότι με την επανά
ληψη, σαν τη σταγόνα του νερού ή το σφυρί που χτυ
πάει την κλειστή πόρτα, θα δούμε μια μέρα ότι τα 
πράγματα αντιστράφηκαν. Ίσως στην πραγματικό



E R N E S T O  S A B A T O

τητα ήδη αυτό έχει αρχίσει: ήδη το φως περνάει 
ανάμεσα στις χαραμάδες του παλιού πολιτισμού.

Είμαστε μάρτυρες μιας ολοκληρωτικής χρεοκοπίας 
του δυτικού πολιτισμού. 0  κόσμος τρίζει και μας 
απειλεί ότι θα καταρρεύσει, αυτός ο κόσμος που, 
να η μεγαλύτερη ειρωνεία, είναι το αποτέλεσμα 
της θέλησης του ανθρώπου, της τιτάνιας προσπά- 
θειάς του για κυριαρχία.

Οι πόλεμοι που ενώνουν την παραδοσιακή θη
ριωδία με την απάνθρωπη μηχανοποίησή του, οι 
ολοκληρωτικές δικτατορίες, η αποξένωση του αν
θρώπου, η καταστροφική φθορά της φύσης, η συλ
λογική νεύρωση και η γενικευμένη υστερία μάς 
άνοιξαν επιτέλους τα μάτια για να μας αποκαλύ- 
ψουν τι είδους τέρας δημιουργήσαμε και μεγαλώ
σαμε με τόση περηφάνια.

Εκείνη η επιστήμη που θα έδινε λύση σε όλα τα 
φυσικά και μεταφυσικά προβλήματα του ανθρώ
που συνέβαλε στο να διευκολύνει τη συγκέντρωση 
των γιγάντιων κρατών, να πολλαπλασιάσει την κα
ταστροφή και το θάνατο με τα ατομικά μανιτάρια 
και τα σύννεφα της αποκάλυψης.

Η εξουσία του κόσμου την κάθε στιγμή συγκεντρώ
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νεται και παγκοσμιοποιείται. Είκοσι ή τριάντα επι
χειρήσεις, σαν άγριο ζώο του ολοκληρωτισμού, την 
κρατάνε στα νύχια τους. Ήπειροι σε εξαθλίωση πλάι 
σε υψηλά επίπεδα τεχνολογίας, εκπληκτικές δυνατό
τητες ζωής την ίδια στιγμή που υπάρχουν εκατομμύ
ρια άνεργοι χωρίς σπίτι, χωρίς ιατρική περίθαλψη, 
χωρίς παιδεία. Η μαζικοποίηση δημιούργησε κατα
στροφή, είναι πια δύσκολο να βρεις πρωτοτυπία 
στους ανθρώπους και μια πανομοιότυπη διαδικασία 
προωθείται στους λαούς, η λεγάμενη παγκοσμιοποί
ηση. Τι φρίκη! Μήπως δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η 
απώλεια των χαρακτηριστικών μας ανοίγει την πο
ρεία στην κλωνοποίησή μας; Οι άνθρωποι φοβούνται 
ότι, αν πάρουν αποφάσεις που θα έκαναν τη ζωή 
τους πιο ανθρώπινη, θα έχαναν τη δουλειά τους, θα 
αποκλείονταν, θα έφταναν να ανήκουν σ’ εκείνο το 
πλήθος που τρέχει ανήσυχα αναζητώντας μια απα
σχόληση που θα τους εμπόδιζε να πέσουν στην εξα
θλίωση, που θα τους έσωζε. Η πλήρης ασυμμετρία 
στην πρόσβαση των αγαθών που παράγονται κοινω
νικά τελειώνει μαζί με τη μεσαία τάξη και τα βάσανα 
εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην εξαθλίωση 
είναι μόνιμα μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώ
πων, όσο κι αν προσπαθούμε να σφαλίσουμε τα βλέ
φαρά μας. Σύντομα δε θα μπορούμε πια να απολαύ
σουμε τις μελέτες ή κάποια συναυλία, γιατί θα είναι

103



E R N E S T O  S A B A T O

πιο πιεστικά τα ερωτήματα που θα μας επιβάλλει η 
ζωή σχετικά με τις ανώτερες αξίες μας. Λόγω της ευ
θύνης που έχουμε σαν άνθρωποι.

Αυτή η κρίση δεν είναι η κρίση του καπιταλιστικού 
συστήματος, όπως φαντάζονται πολλοί. Είναι η κρί
ση μιας ολόκληρης αντίληψης του κόσμου και της 
ζωής, που βασίζεται στην ειδωλολατρία της τεχνικής 
και στην εκμετάλλευση του ανθρώπου. Για την από
κτηση χρημάτων ίσχυσαν όλα τα μέσα. Αυτή η ανα
ζήτηση του πλούτου δεν προωθήθηκε για όλους, για 
όλες τις χώρες, για όλες τις κοινότητες. Δεν δουλέ
ψαμε με ένα ιστορικό συναίσθημα, έχοντας εμπιστο
σύνη στη γη. Όχι, δυστυχώς αυτό μοιάζει με την πα
νικόβλητη φυγή που ακολουθεί ένα σεισμό, όπου 
μέσα στο χάος ο καθένας λεηλατεί ό,τι μπορεί. Είναι 
αναμφισβήτητο το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία με
γάλωσε έχοντας ως σκοπό την κατάκτηση, όπου 
εξουσία σήμαινε σφετερισμός και η εκμετάλλευση 
έφτασε σε όσες περιοχές του κόσμου ήταν δυνατό.

Η κυρίαρχη οικονομία διασφαλίζει ώστε ο πα
γκόσμιος υπερπληθυσμός να μην μπορεί να αφο
μοιωθεί από τη σημερινή κοινωνία. Η φράση αυτή 
με κάνει ν’ ανατριχιάζω: αρκεί για να δικαιολογή
σουν οι κακής ποιότητας εξουσίες τον πόλεμο. Οι
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πόλεμοι πάντα βρίσκονταν κάτω από την προστα
σία μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, που με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο ευνοούνταν απ’ αυτούς. Σαν 
σε σκοπιά, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να παραμέ
νουν σε επαγρύπνηση. Αυτό δεν επιτρέπεται να 
συμβεί ποτέ. Το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» δεν ε ί
ναι μόνο ανήθικο, αλλά ούτε και αρκεί.

Η πίστη και η σκέψη, οι πόροι και οι εφευρέσεις 
τέθηκαν στην υπηρεσία της κατάκτησης. Αποικιο
κρατίες και αυτοκρατορίες κάθε είδους, μέσα από 
αιματοβαμμένους αγώνες, κονιορτοποίησαν ολόκλη
ρες παραδόσεις και κηλίδωσαν αξίες χιλιετιών, μετα
βάλλοντας σε κάτι το εμπράγματο πρώτα τη φύση 
και έπειτα τις επιθυμίες των ανθρώπων.

Ωστόσο, κατά μυστηριώδη τρόπο, μέσα στην 
επιθυμία είναι που γεννιέται η αλλαγή. Το νιώθω 
στους ανθρώπους που με πλησιάζουν στο δρόμο 
και το πιστεύω για τους νέους του κόσμου. Όμως 
είναι μέσα στη γυναίκα που βρίσκεται απόλυτα η 
επιθυμία για την προστασία της ζωής.

Η υποβάθμιση των δικαστηρίων και η έλλειψη πίστης 
στη δικαιοσύνη προκαλούν την αίσθηση ότι η δημο
κρατία είναι ένα σύστημα ανίκανο να βρει και να κα
ταδικάσει τους ενόχους, λες και είναι μια εστία μι
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κροβίων που ευνοεί τη διαφθορά, ενώ στην πραγμα
τικότητα η δημοκρατία είναι το μόνο σύστημα που 
μπορείς να την καταγγείλεις. Όχι ότι σε άλλα δεν 
υπάρχει. Μέχρι που καταντάει να είναι πιο διεφθαρ
μένη και υποτιμητική, αν πιστέψουμε το γνωστό 
αφορισμό του Λόρδου Άκτον: «Η εξουσία διαφθεί- 
ρει, αλλά η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα».

Οφείλουμε να απαιτήσουμε από αυτούς που κυ
βερνούν να χρησιμοποιούν όλες τους τις δυνάμεις 
ώστε η εξουσία να αποκτήσει τη μορφή της αλλη
λεγγύης, που να προωθεί και να παροτρύνει τις 
ελεύθερες ενέργειες, μπαίνοντας στην υπηρεσία 
του κοινού καλού, που δεν πρέπει να την αντιλαμ
βάνεται σαν το σύνολο των ατομικών εγωισμών, 
αλλά αποτελεί το ύψιστο αγαθό μιας κοινότητας. 
Οφείλουμε να βοηθήσουμε να ξεπηδήσει, ακόμα 
και με τη βοήθεια όλων των δυνάμεών μας, ένας 
τρόπος συνύπαρξης και σκέψης που να σέβεται 
ακόμα και τις πιο βαθιές διαφορές. Όπως καθορί
ζει όμορφα η Σαμπράνο*, η δημοκρατία είναι η κοι

*  Μαρία Σαμπράνο (1907-1991). Ισπανίδα δοκιμιογράφος και 
φιλόσοφος, μαθήτρια του Ορτέγα, καθηγήτρια φιλοσοφίας στα 
πανεπιστήμια της Μαδρίτης, τηςΜορέλια (Μεξικό) και της Αβά
νας. Μετά την επικράτηση του Φράνκο, κατέφυγε στη Λατινική 
Αμερική και αργότερα στη Γενεύη. Στο έργο της ασχολήθηκε ιδι
αίτερα με την ελευθερία του ανθρώπου, τη διαφορά ανάμεσα στις 
ιδέες και την πίστη, τη φιλοσοφική και την ποιητική ζωή.
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νωνία εκείνη όπου όχι μόνο είναι δυνατό, αλλά 
απαιτείται να είναι κανείς άνθρωπος. Παρ’ όλο 
που είναι εύθραυστη και κάνει συχνά σφάλματα, 
στον καιρό μας δεν υπάρχει άλλο σύστημα που να 
έχει αποδείξει ότι προσφέρει στον άνθρωπο περισ
σότερη κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία απ’ ό,τι 
αυτή η αβέβαιη δημοκρατία στην οποία ζούμε. Η 
δημοκρατία δεν επιτρέπει μονάχα τη διαφορετικό
τητα, αλλά θα όφειλε και να προτρέπει σ’ αυτή, να 
την απαιτεί. Γιατί χρειάζεται την ενεργή παρουσία 
των πολιτών για να υπάρχει, αλλιώτικα μαζικοποι- 
εί και γεννάει αδιαφορία και κομφορμισμό. Αυτή 
είναι και η αιτία της σκλήρυνσης από την οποία 
πάσχουν πολλές δημοκρατίες.

Δεν μπορούμε να ταυτίζουμε, χωρίς σκέψη, τη 
δημοκρατία με την ελευθερία. Πολλοί όχι μόνο 
παύουν να αναζητούν την ελευθερία, αλλά και τη 
φοβούνται ακόμα. Αν συγκρίνει κανείς τη σημερινή 
ελευθερία με αυτή που υπήρχε πριν από λίγες δε
καετίες, θα αποδειχτεί με πόνο ότι η ελευθερία βρί
σκεται σε ύφεση. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κό
σμο, και στην πολύ πλούσια χώρα μας, είναι κατα
δικασμένοι να δουλεύουν δέκα ή δώδεκα ώρες και 
να ζουν στοιβαγμένοι μέσα στην εξαθλίωση. Δεν 
απέχουν και πολύ από την εποχή της δουλείας. Το 
γεγονός αυτό οδηγεί όσους από μας μπορούμε να
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ζούμε ελεύθεροι να είμαστε πιο υπεύθυνοι, γιατί, 
όπως είπε ο Καμύ, «η ελευθερία δεν είναι φτιαγμέ
νη από προνόμια, είναι φτιαγμένη κυρίως από χρέ
ος».

Σαν ελεύθεροι άνθρωποι σε στρατόπεδο συγκέ
ντρωσης, η αποστολή μας είναι να δουλεύουμε γι’ 
αυτούς, με όλους τους τρόπους που έχουμε στη 
διάθεσή μας. «Η πραγματική ελευθερία δε θα έρ
θει από την κατάληψη της εξουσίας από κάποιους, 
αλλά από την εξουσία που θα έχουν όλοι κάποια 
μέρα για να αντιπαλέψουν τις καταχρήσεις της αυ
θαιρεσίας. Η προσωπική ελευθερία θα έρθει ενστα- 
λάζοντας στα πλήθη την πεποίθηση ότι έχουν τη 
δυνατότητα να ελέγχουν την άσκηση της εξουσίας 
και να επιβάλλουν το σεβασμό», διαβεβαίωνε ο 
Γκάντι, ο άντρας που αγωνίστηκε μέχρι θανάτου 
για την ελευθερία της πανάρχαιας χώρας του. 0 
Γκάντι ήταν πεπεισμένος ότι στον άνθρωπο δε θα 
δινόταν η εξωτερική ελευθερία, αν δεν είχε κατα
φέρει προηγουμένως να αναπτύξει την εσωτερική 
ελευθερία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο καθήκον για όσους 
δουλεύουν στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή γρά
φουν στις εφημερίδες. Ένας αληθινός άθλος που 
μπορεί να πραγματοποιηθεί αν είναι γνήσιος ο πό
νος που νιώθουμε για όσα υποφέρουν οι άλλοι.
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Πολύ συχνά διαπιστώνω ότι μπορεί κανείς να έχει σε 
όλα άποψη και κάποιος που άρχισε προχτές μπορεί 
να μιλάει τόσο όσο και ο άλλος που η πορεία του έχει 
δοκιμαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή της 
χώρας. Και η άποψή του φτάνει στο σημείο να είναι 
ταξινομική, δε χρειάζεται καν να αποδειχτεί. Η λεγά
μενη κοινή γνώμη είναι το σύνολο όσων κατεβαίνουν 
στο μυαλό εκείνων που τη συγκεκριμένη στιγμή περ
νάνε τυχαία από τη γωνία του δρόμου που επιλέχτη- 
κε και αποτελούν το ελάχιστο σύμπαν μιας δημοσκό
πησης που, ωστόσο, θα βγει με τεράστιους τίτλους 
στις εφημερίδες και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οι 
ερωτήσεις που συνήθως γίνονται είναι τόσο αδέξιες, 
που θα έκαναν και τον Σωκράτη να παραφρονήσει. 
Όλα συμβαίνουν και όλες οι προοπτικές ισχύουν. Το 
ίδιο είναι ο Τσίτσο με τον Ναπολέοντα, ο Χριστός με 
τον Ρήγα Μπαστούνι. Δε σκέφτεται κανείς το μέλ
λον, όλα αφορούν τη συγκυρία.

Άλλη μια συνέπεια αυτής της κατάστασης πραγ
μάτων είναι η υπερεκτίμηση της ψυχαγωγίας. Τα 
«ψυχαγωγικά» προγράμματα έχουν πολυ μεγάλη 
θεαματικότητα -και η θεαματικότητα είναι το παν- 
δεν παίζει ρόλο σε βάρος ποιας αξίας, ούτε ποιος τα 
χρηματοδοτεί. Είναι αυτά τα προγράμματα όπου 
ψυχαγωγία σημαίνει υποβάθμιση, όπου τα πάντα 
εκχυδάίζονται. Σαν να έχουμε χάσει την ικανότητα
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του μεγαλείου και να συμβιβαζόμαστε με μια κω
μωδία μέτριας ποιότητας. Αυτή η απελπιστική ανά
γκη για ψυχαγωγία έχει τη γεύση της παρακμής.

Όποιοι ενεργούν έτσι αντανακλούν μια θέση 
πραγματικά σκεπτικιστική, όπου δεν ταιριάζει να 
γίνει κανείς έξω φρενών, αφού υπάρχει δυσπιστία 
για κάθε κατάκτηση που μπορεί να βελτιώσει τη 
ζωή. Αν κάτι μοιάζει με αποκάλυψη, είναι ακριβώς 
αυτός ο τρόπος ζωής σαν αύριο να μην υπήρχε κό
σμος και να μας έμενε μόνο να παριστάνουμε την 
τραγωδία.

Ο πολιτισμός μας έχει αποκτήσει ένα είδος ευημε
ρίας, κάτι σαν το «καθώς πρέπει» της ζωής, έξω 
από το οποίο δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτός ο στόχος 
πετυχαίνεται με το φόβο και με την ανικανότητα 
που έχουν σήμερα οι άνθρωποι να ζουν τις δύσκολες 
στιγμές, τις οριακές καταστάσεις, τα εμπόδια. Ειδι
κά, υπάρχει ο τρόμος για την αποτυχία. Κρύβεται η 
οποιαδήποτε ζημιά της ευημερίας, γιατί αμέσως φο
βάται κανείς τον αποκλεισμό, το να μην προκριθεί 
στην ύπαρξη, σαν ποδοσφαιρική ομάδα στο πρωτά
θλημα. Τόση είναι η δυσκολία που έχει ο σημερινός 
άνθρωπος να ξεπεράσει τις θύελλες της ζωής, να 
διασκεδάσει την ύπαρξη μετά από τις πτώσεις.

110



Α Ν Τ Ι  Σ Τ Α Σ Η

Έβγαιναν κατά εκατοντάδες από το υπόγειο, σκό- 
νταφταν, έπεφταν από τα υπερπλήρη λεωφορεία, 
έμπαιναν στην κόλαση του Ρετίρο, όπου ξαναστοι- 
βάζονταν μέσα στα τρένα. Καινούριος χρόνος, και
νούρια χιλιετία, σκεφτόταν το αγόρι με ευλαβική ει
ρωνεία, βλέποντας αυτούς τους απελπισμένους να 
ζητούν μια ελπίδα που να διαθέτει γλυκό ψωμί και 
μηλίτη, με σειρήνες και κραυγές.

Χτες έλαβα το γράμμα ενός αγοριού που μου 
έγραφε: «Φοβάμαι τον κόσμο». Μέσα στον ίδιο 
φάκελο μου στέλνει μια φωτογραφία του, όπου 
μπόρεσα να παρατηρήσω κάτι στον τρόπο που κοί
ταζε, στις γυρτές πλάτες του, κάτι που αποκάλυ
πτε μια τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στους 
πόρους του και στην τρομακτική πραγματικότητα 
που τον κάνει να τρέμει από φόβο. Πάντα υπήρχαν 
πλούσιοι και φτωχοί, αίθουσες χορού και μπου
ντρούμια, πεθαμένοι από την πείνα και πολυτελή 
συμπόσια. Αλλά, στον αιώνα που ζούμε, ο μηδενι
σμός εξαπλώθηκε με τέτοιο τρόπο που είναι αδύ
νατη η μετάδοση αξιών στις νέες γενιές.

Αν και, ίσως, οι νέοι να μας σώσουν. Γιατί πώς 
θα μπορέσουμε να τους μεγαλώσουμε μιλώντας 
τους για τις μεγάλες αξίες, για τις αξίες εκείνες
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που δικαιολογούν τη ζωή, όταν διαπιστώνουν ότι 
μπροστά στα μάτια τους βυθίζονται χιλιάδες 
άντρες και γυναίκες, χωρίς βοήθεια, χωρίς μια στέ
γη να τους προστατεύει; Ή όταν βλέπουν ολόκλη
ρους πληθυσμούς να παρασύρονται από πλημμύ
ρες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Πιστεύετε πως είναι δυνατό να συνεχίσουμε να 
βλέπουμε στην τηλεόραση τη φρίκη που αντιμετω
πίζουν οι φτωχοί ταυτόχρονα με την επιδεικτική 
και διεφθαρμένη ελαφρότητα, ανακατεμένες μετα
ξύ τους όπως στο χειρότερο παλιατζίδικο; Και ν’ 
αποκτούμε παιδιά που να είναι αληθινοί άνθρωποι; 
Η έλλειψη ανθρωπιάς προκαλεί μια βία που δε θα 
μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε με όπλα, που 
μονάχα ένα αίσθημα πιο αδελφικό ανάμεσα στους 
ανθρώπους θα μπορέσει να επουλώσει.

Χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σκληρά μέχρι να πε- 
θάνουν, όταν βρίσκουν δουλειά, συσσωρεύοντας 
πίκρες και απογοητεύσεις, και με δυσκολία κατα
φέρνουν να συντηρηθούν για μια ακόμα μέρα στην 
αβέβαιη κατάσταση που βρίσκονται· αντίθετα, δεν 
υπάρχει σχεδόν άτομο που μετά από το πέρασμά 
του από την εξουσία να μην έχει αλλάξει, σε μερι
κούς μόλις μήνες, το απλό διαμερισματάκι του μ’
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ένα πολυτελές μέγαρο με πάρκινγκ για υπερπολυ
τελή αυτοκίνητα. Πώς και δεν ντρέπονται;

Αν σταυρώσουμε τα χέρια, θα είμαστε συνένο
χοι σ’ ένα σύστημα που νομιμοποίησε το σιωπηλό 
θάνατο. Οι άνθρωποι χρειάζονται να προστεθεί η 
φωνή μας στα αιτήματά τους. Απεχθάνομαι την 
υποταγή που διακηρύσσουν οι κομφορμιστές, 
αφού δεν είναι δική τους η θυσία, ούτε της οικογέ- 
νειάς τους. Με τρόμο σκέφτηκα τη δυνατότητα, να 
φτάσουν στο σημείο να καθιερωθούν, σαν εκείνες 
τις μολυσμένες ασθένειες των προηγούμενων αιώ
νων, η ατιμωρησία και η διαφθορά στην κοινωνία 
σαν κομμάτι μιας πραγματικότητας, στην οποία θα 
πρέπει να συνηθίσουμε. Πώς φτάσαμε σ’ αυτόν τον 
εκφυλισμό των αξιών στην κοινωνική ζωή; Όταν 
ήμασταν παιδιά, μάθαμε πώς να συμπεριφερόμα- 
στε παρακολουθώντας τους ανθρώπους που απλά 
εκτελούσαν το καθήκον τους -μια έκφραση που 
σήμερα έχει πέσει σε αχρηστία- περιμένοντας να 
λάβουν μια αξιοπρεπή ανταμοιβή για τη δουλειά 
τους, που όμως ποτέ δε θα είχαν δεχτεί κάποια δω
ροδοκία. Ήταν άτομα με αξιοπρέπεια: δε θα είχαν 
βάλει ποτέ στην τσέπη τους ό,τι δεν τους ανήκε, 
ούτε θα είχαν δεχτεί δωροδοκίες ή άλλες τέτοιες 
ποταπότητες.

Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου έχασε τον αλευρό
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μυλό του γιατί δεν μπόρεσε να εξοφλήσει κάποιο 
δάνειο που είχε αναλάβει δίνοντας το λόγο του. 
Φυσικά, ήταν τεράστια η οδύνη του. Θα ήταν, 
όμως, αναξιοπρεπές για έναν αληθινό άνθρωπο να 
μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, αυτό το αί
σθημα τιμής του έδινε δύναμη και ζούσε ήρεμα. 
Και τι να πει κανείς γι’ αυτό που ήταν κάποτε τα 
συνδικάτα! Σχεδόν με θαυμασμό θυμάμαι την ιστο
ρία εκείνου του άντρα που λιποθύμησε στο δρόμο 
και όταν τον συνέφεραν εκείνοι που τον βοήθησαν 
τον ρώτησαν πώς και δεν αγόρασε κάτι να φάει με 
τα χρήματα που είχε στην τσέπη του, κι εκείνος ο 
θαυμάσιος άνθρωπος απάντησε ότι τα χρήματα 
εκείνα ήταν του συνδικάτου. Όχι ότι εκείνη την 
εποχή δεν υπήρχε διαφθορά, υπήρχε όμως ένα αί
σθημα τιμής που οι άνθρωποι ήταν ικανοί να υπε
ρασπιστούν με την ίδια τη στάση τους. Και το να 
κλέψεις από το ταμείο του Έθνους, που προοριζό
ταν για το κοινό καλό, ήταν το χειρότερο. Και εξα
κολουθεί να είναι.

Δεν μπορούμε να επιβραβεύουμε όσους κατα
κρατούν τους μισθούς των δασκάλων, όσους κλέ
βουν τα κοινωνικά ταμεία ή βάζουν στην τσέπη τα 
χρήματα από τις δημοπρασίες. Δεν επιτρέπεται να 
βοηθάμε τη διαφθορά. Δεν πρέπει να βγάζουμε 
στην τηλεόραση υποκείμενα που συνέβαλαν στην
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εξαθλίωση των ομοίων τους και να τους φερόμαστε 
σαν να ήταν κύριοι μπροστά στα παιδιά. Είναι πο
λύ αισχρό! Πώς θα μπορέσουμε να τα διαπαιδαγω- 
γήσουμε αν μέσα σ’ όλη αυτή τη σύγχυση δεν μπο
ρούμε να ξεχωρίζουμε πια αν οι άνθρωποι είναι 
γνωστοί σαν ήρωες ή σαν εγκληματίες; Θα πουν ότι 
υπερβάλλω, μα μήπως δεν είναι έγκλημα όταν 
παίρνουν από εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν 
μέσα στη φτώχεια το λίγο που τους ανήκει; Πόσα 
σκάνδαλα δεν είδαμε, κι όλα παραμένουν όπως 
ήταν και κανείς -που να έχει χρήματα- δε συλλαμ- 
βάνεται; Ο κόσμος ξέρει ότι λένε ψέματα, αλλά η 
διαφθορά μοιάζει με κύμα τέτοιου μεγέθους που 
να μην μπορούν να το σταματήσουν. Αυτό σε κάνει 
να νιώθεις ανίκανος και τελικά προκαλεί βία. Μέ
χρι πού θα φτάσουμε;

Ούτε μπορούμε να ζήσουμε σε μια κοινότητα, όταν 
όλα βασίζονται στον ανταγωνισμό. Είναι αναμφι
σβήτητο ότι σε ορισμένα άτομα αυτή η κατάσταση 
δημιουργεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα βασισμένη 
στην επιθυμία να θριαμβεύσουν πάνω στους άλ
λους. Δεν πρέπει, όμως, να ξεγελιόμαστε, ο αντα
γωνισμός είναι ένας πόλεμος χωρίς όπλα και, ακρι
βώς όπως ο πραγματικός πόλεμος, έχει για βάση
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έναν ατομικισμό που μας διαχωρίζει από τους άλ
λους, ενάντια στους οποίους αγωνιζόμαστε. Αν 
διαθέταμε ένα πιο ισχυρό αίσθημα για την κοινότη
τα θα ήταν πολύ διαφορετική η ιστορία μας, όπως 
και το νόημα της ζωής που θα απολαμβάναμε.

Όταν κριτικάρω τον ανταγωνισμό δεν το κάνω μό
νο για λόγους ηθικής αρχής, αλλά και για την τερά
στια ευχαρίστηση που νιώθεις όταν επιδιώκεις τον 
ίδιο στόχο με κάποιον άλλο, πράγμα που θα μας 
σώσει από το να αποστειρωθούμε από το κυνήγι 
της ατομικής επιτυχίας όπου καταλήγει η ζωή του 
ανθρώπου.

Βδομάδες αργότερα, κάποιο απόγευμα, όταν 
κάθισα να απαντήσω στο γράμμα του νεαρού, του 
επισήμανα ότι από νέος έγραφα κάθε φορά που 
ήμουνα δυστυχισμένος, που ένιωθα μόνος ή δυσα- 
ρεστημένος με τον κόσμο που σ’ αυτόν μου έλαχε 
να γεννηθώ. Και σκέφτομαι αν δεν είναι πάντα 
έτσι, ότι δηλαδή η τέχνη γεννιέται αμετάβλητα από 
τη διαφωνία μας, από τη λαχτάρα και τη δυσφορία 
μας. Για μένα η Τέχνη είναι ένα είδος προσπάθειας 
συμφιλίωσης με το σόμπαν αυτής της φυλής των 
εύθραυστων, ανήσυχων και γεμάτων επιθυμίες 
πλασμάτων, όπως είναι τα ανθρώπινα όντα. Τα
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ζώα δεν το χρειάζονται: τους αρκεί να ζουν. Γιατί η 
ύπαρξή τους κυλάει αρμονικά με τις αταβιστικές 
ανάγκες. Και στο πουλί αρκούν μερικά σποράκια ή 
σκουλήκια, ένα δέντρο για να φτιάξει τη φωλιά 
του, μεγάλες εκτάσεις για να πετάει. Και η ζωή 
του περνάει από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό 
του μέσα σ’ ένα ευτυχισμένο ρυθμό που δε σπάει 
ποτέ ούτε από τη μεταφυσική απελπισία ούτε από 
την τρέλα. Ενώ ο άνθρωπος με το που στάθηκε στα 
δυο του πίσω πόδια και με το που μετέτρεψε σε 
τσεκούρι την πρώτη κοφτερή πέτρα, έβαλε τις βά
σεις του μεγαλείου του αλλά και την πηγή της αγω
νίας του. Γιατί με τα χέρια του και με τα εργαλεία 
που έφτιαξαν τα χέρια του θα θεμελίωνε αυτό το 
τόσο ισχυρό οικοδόμημα που ονομάζεται πολιτι
σμός και θα ξεκινούσε έτσι τη μεγάλη του ρήξη: θα 
έπαυε να είναι ένα απλό ζώο, αλλά δε θα έφτανε 
στο σημείο να γίνει ο θεός που του υποδείκνυε το 
πνεύμα του. Θα είναι το διττό και δυστυχισμένο ον 
που κινείται και ζει ανάμεσα στη γη των ζώων και 
τον ουρανό των θεών του, που θα έχει χάσει το γή
ινο παράδεισο της αθωότητάς του και δε θα έχει 
κερδίσει τον παράδεισο της λύτρωσής του.

Πόσες φορές έχω συμβουλέψει εκείνους που έρχο
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νται σε μένα, μέσα στην αγωνία τους και στην 
απελπισία τους, να στραφούν στην τέχνη και ν’ 
αφεθούν στις αόρατες δυνάμεις που λειτουργούν 
μέσα μας. Κάθε παιδί είναι κι ένας καλλιτέχνης 
που τραγουδάει, χορεύει, ζωγραφίζει, διηγείται 
ιστορίες και φτιάχνει κάστρα. Οι μεγάλοι καλλιτέ
χνες είναι τα περίεργα άτομα που κατάφεραν να 
διατηρήσουν στο βάθος της ψυχής τους αυτή την 
ιερή αθωότητα των παιδιών και των ανθρώπων που 
ονομάζουμε πρωτόγονους, και γι’ αυτό προκαλούν 
το γέλιο των ηλιθίων. Σε διαφορετικό βαθμό, η δη
μιουργική ικανότητα ανήκει σ’ όλους τους ανθρώ
πους, όχι απαραίτητα σαν ανώτερη ή αποκλειστική 
δραστηριότητα. Πόσα μπορούν να μας διδάξουν οι 
παλιοί λαοί, όπου όλοι, πέρα από τις ατυχίες και 
τις δυστυχίες, συγκεντρώνονταν για να χορέψουν 
και να τραγουδήσουν! Η τέχνη είναι ένα χάρισμα 
που γιατρεύει την ψυχή από τις αποτυχίες και τις 
λύπες. Μας δίνει κουράγιο να αγωνιστούμε για την 
ουτοπία για την οποία ήμασταν προορισμένοι.

Η τέχνη κάθε εποχής αντιγράφει μια θεώρηση 
του κόσμου, τη θεώρηση του κόσμου που έχουν οι 
άνθρωποι της συγκεκριμένης εποχής και ιδιαίτερα 
την αντίληψη της πραγματικότητας. Σ’ αυτή τη νέα 
χιλιετία, κάτω από αυτό το μεγάλο σουπερμάρκετ 
της τέχνης, σαν τα βλαστάρια που ξεπετάγονται
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μετά από ένα μακρύ χειμώνα, νιώθει κανείς εδώ κι 
εκεί τις μαρτυρίες ενός άλλου τρόπου να κοιτάς τα 
πράγματα. Ιδιαίτερα στον κινηματογράφο, σε ται
νίες πολύ χαμηλού προϋπολογισμού που μας έρχο
νται από μικρές χώρες, που δεν έχουν μολυνθεί 
από την παγκοσμιοποίηση, εκφράζεται η επιθυμία 
για έναν πιο ανθρώπινο κόσμο που έχει χαθεί, αλλά 
τον οποίο ακόμα αναζητάμε. Είναι ταινίες που μας 
δίνουν μιαν ανάσα, επειδή βλέπουμε ότι η απλή, 
ανθρώπινη ζωή είναι ακόμα ζωντανή. Ο άνθρωπος 
δεν είναι φτιαγμένος μόνο από θάνατο, αλλά και 
από τη λαχτάρα για τη ζωή· ούτε μόνο από τη μο
ναξιά, αλλά και από την επικοινωνία και την αγά
πη:

Παρατηρούσε με το βλέμμα μικρού ανίσχυρου θεού 
το θολό και γιγάντιο συσσώρευμα, τρυφερό και 
κτηνώδες, απεχθές και αγαπημένο, που σαν τρομα
κτικός λεβιάθαν διαγραφόταν στα σύννεφα της δύ
σης που ανάγγελναν την καταιγίδα.

Ο ήλιος έδυε και με κάθε δευτερόλεπτο που περ
νούσε άλλαζε ο χρωματισμός των σύννεφων με τον 
πουνέντε. Μεγάλα γκρίζα και μενεξεδιά ρήγματα 
ξεχώριζαν πάνω στο φόντο των πιο μακρινών σύν
νεφων: γκρίζων, μενεξεδιών, μαυριδερών. Κρίμα
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αυτό το τριανταφυλλί, σκάφτηκε, λες και βρισκόταν 
σε έκθεση ζωγραφικής. Αλλά μετά το τριανταφυλλί 
άρχισε να τρέχει όλο και περισσότερο, παρασύρο- 
ντας τα πάντα. Μέχρι που άρχισε να σβήνει και, 
περνώντας από το πορφυρό και μενεξεδί, έφτασε 
στο γκρίζο και τελικά στο μαύρο που αναγγέλλει το 
θάνατο, που πάντα είναι εντυπωσιακός και πάντα 
τελειώνει προσφέροντας αξιοπρέπεια.

Κι ο ήλιος εξαφανίστηκε.

Μια ακόμα μέρα τέλειωσε στο ΜπουένοςΆιρες: κάτι 
που δεν μπορεί να ξαναγυρίσει ποτέ πια, κάτι που 
αμείλικτα τον έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στο θάνα
τό του. Και τόσο γρήγορα, τελικά, τόσο γρήγορα! 
Παλιά, τα χρόνια περνούσαν πιο αργά κι όλα έμοια
ζαν δυνατά, σε ένα χρόνο που εκτεινόταν μπροστά 
του, σαν ανοιχτός δρόμος προς τον ορίζοντα. Τώρα, 
όμως, τα χρόνια έτρεχαν με όλο και μεγαλύτερη τα
χύτητα προς το λυκόφως, και την κάθε στιγμή ένιωθε 
έκπληξη λέγοντας: «πριν από είκοσι χρόνια, όταν τον 
είδα για τελευταία φορά», ή κάτι άλλο το ίδιο ασή
μαντο, αλλά και το ίδιο τραγικό σαν αυτό. Και σκέ- 
φτηκε αμέσως, σαν μπροστά σε άβυσσο, πόσο λίγο, 
πόσο μίζερα λίγο απομένει από εκείνη την πορεία 
προς το τίποτα. Επομένως, για ποιο σκοπό;
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Κι όταν έφτανε σ’ αυτό το σημείο κι όταν έμοιαζε 
πως τίποτα δεν έχει νόημα, έπεφτε τυχαία πάνω σε 
κάποιο από εκείνα τα αδέσποτα σκυλάκια, το έβλε
πε πεινασμένο να λαχταράει λίγο χάδι, με το μικρό 
πεπρωμένο του (τόσο μικρό όσο και το σώμα του 
και η μικρή καρδούλα του που θα αντισταθεί με 
γενναιότητα μέχρι το τέλος, υπερασπιζόμενη εκείνη 
τη μικρή και ταπεινή ζωούλα σαν μέσα από ένα μι- 
κροσκοπικό οχυρό), και τότε το έπαιρνε, το μετέφε
ρε μέχρι ένα αυτοσχέδιο κατάλυμα, όπου τουλάχι
στον δε θα κρύωνε, δίνοντάς του κάτι να φάει, έτσι 
μεταβαλλόταν στο νόημα της ύπαρξης αυτού του 
μικρού ζώου, και τότε κάτι πιο αινιγματικό αλλά 
και πιο ισχυρό από τη φιλοσοφία έμοιαζε να ξανα
δίνει νόημα στην ίδια του την ύπαρξη. Σαν δύο 
απροστάτευτους μέσα στη μοναξιά που ξαπλώνουν 
πλάι πλάι για να ζεσταθούν.
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ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

Αντίσταση





Είναι οι απόβλητοι, οι προγραμμένοι, οι κατα- 
φρονεμένοι, οι εκτοπισμένοι από την πατρίδα 
τους και τη γη όπου γεννήθηκαν, οι βάναυσα 
διωγμένοι στην πιο βαθιά άβυσσο. Εκεί είναι 
που βρίσκονται οι σημερινοί κατηχούμενοι.

Ε. Γ ιο υ ν γ κ ε ρ
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ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΛΙΓΓΟΣ.

Στον ίλιγγο δεν υπάρχουν καρποί ούτε ανθοί. Το 
χαρακτηριστικό του ιλίγγου είναι ο φόβος, ο άν
θρωπος αποκτάει τη συμπεριφορά του αυτόματου, 
δεν είναι πια υπεύθυνος, δεν είναι πια ελεύθερος, 
ούτε αναγνωρίζει τους άλλους.

Πιάνεται η ψυχή μου βλέποντας την ανθρωπότη
τα σ’ αυτό το τρένο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύ
τητα και είμαστε τρομοκρατημένοι και αδαείς επι
βάτες του, χωρίς να γνωρίζουμε τη σημαία αυτού 
του αγώνα, χωρίς να την έχουμε επιλέξει.
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To κλίμα του Μπουένος Άιρες έχει αλλάξει. 
Στους δρόμους, άντρες και γυναίκες προχωράνε 
βιαστικοί χωρίς να κοιτάζονται, εξαρτημένοι από 
την τήρηση των ωραρίων που θέτουν σε κίνδυνο 
την ανθρωπιά τους. Χωρίς περιθώρια πια για εκεί
νες τις συζητήσεις με τον καφέ που αποτελούσαν 
ένα διακριτικό χαρακτηριστικό αυτής της πόλης, 
όταν η θηριωδία και η βία δεν την είχαν μετατρέψει 
σε μια τρελαμένη μεγαλούπολη. Όταν οι μανάδες 
μπορούσαν ακόμα να πάνε τα παιδιά τους στις 
πλατείες ή να επισκεφτούν τους μεγαλύτερους. 
Μπορεί να ανθίσει τίποτα με τέτοια ταχύτητα; 
Ένας από τους σκοπούς αυτού του κυνηγητού φαί
νεται να είναι η παραγωγικότητα, μα μήπως αυτά 
τα προϊόντα είναι πραγματικοί καρποί;

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διατηρηθεί ανθρώπινος 
με τέτοια ταχύτητα· αν ζει σαν αυτόματο, θα εξο
ντωθεί. Η γαλήνη, μια κάποια βραδύτητα, είναι τό
σο αναπόσπαστες από τη ζωή του ανθρώπου, όπως 
η διαδοχή των εποχών για τα φυτά ή η γέννηση των 
παιδιών.

Βρισκόμαστε στο δρόμο αλλά όχι περπατώντας, 
βρισκόμαστε πάνω σ’ ένα όχημα και κινούμαστε 
χωρίς σταματημό, κάτι σαν μεγάλη κινητή σκάλα ή
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σαν αυτές τις πόλεις-δορυφόρους «ου λένε ότι θα 
υπάρξουν. Τίποτα πια δεν προχωράει με to βήμα 
του ανθρώπου. Άραγε ποιος από μας περπατάει 
αργά;Όμως ο ίλιγγος δεν είναι μόνο έξω, τον έχου
με αφομοιώσει και στο μυαλό μας που δε σταμα
τάει να γεννά εικόνες, σαν να κάνει κι αυτό ζάπιν
γκ και, ίσως, η επιτάχυνση να έχει φτάσει στην 
καρδιά που ήδη χτυπάει κατεπειγόντως ώστε να 
γίνουν όλα γρήγορα και να μην παραμείνουν ακίνη
τα. Αυτός ο κοινός προορισμός είναι η μεγάλη ευ
καιρία, αλλά ποιος τολμάει να πηδήξει έξω; Ούτε 
ξέρουμε πια να προσευχόμαστε, γιατί έχουμε χά
σει τη σιωπή αλλά και την κραυγή.

Στον ίλιγγο όλα είναι τρομακτικά και εξαφανίζεται 
ο διάλογος ανάμεσα στα άτομα. Αυτά που λέμε 
μεταξύ μας είναι περισσότερο αριθμοί παρά λέ
ξεις, περιέχουν περισσότερο πληροφορίες παρά 
νέα. Η απώλεια του διαλόγου πνίγει τη δέσμευση 
που γεννιέται ανάμεσα στα άτομα και μπορεί να 
μεταβάλει τον ίδιο το φόβο σε δυναμισμό που θα 
τον κατανικήσει και θα δώσει στους ανθρώπους 
μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλά το σοβαρό πρόβλημα 
είναι ότι σ’ αυτό τον άρρωστο πολιτισμό δεν υπάρ
χει μονάχα εκμετάλλευση και εξαθλίωση, αλλά και
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μια ανάλογη πνευματική εξαθλίωση. Η μεγάλη 
πλειοψηφία δε θέλει την ελευθερία, τη φοβάται. Ο 
φόβος είναι σύμπτωμα της εποχής μας. Σε τέτοιο 
ακραίο βαθμό που, αν ξύσουμε λιγάκι την επιφά
νεια, θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τον πανικό 
που υποβόσκει στον κόσμο που ζει απαιτώντας 
δουλειά στις μεγάλες πόλεις. Είναι τέτοια η απαί
τηση, που ζούμε αυτόματα, χωρίς ένα ναι ή ένα όχι 
να έχει προηγηθεί των πράξεων.

Η πλειοψηφία της ανθρωπότητας είναι υπάλλη
λος μιας αφηρημένης εξουσίας. Υπάρχουν υπάλλη
λοι που κερδίζουν περισσότερα και άλλοι που κερ
δίζουν λιγότερα. Όμως, ποιος είναι ο ελεύθερος άν
θρωπος που παίρνει τις αποφάσεις; Αυτό είναι ένα 
βασικό ερώτημα που όλοι πρέπει να θέσουμε στον 
εαυτό μας μέχρι ν’ ακούσουμε, στην ψυχή μας, την 
ευθύνη την οποία καλούμαστε να αναλάβουμε.

Πιστεύω πως πρέπει να αντισταθούμε: αυτό υπήρ
ξε το σύνθημά μου. Σήμερα, όμως, πόσες φορές 
δεν αναρωτήθηκα πώς να δώσω σάρκα σ’ αυτή τη 
λέξη. Πριν, όταν η ζωή ήταν λιγότερο σκληρή, θα 
αντιλαμβανόμουνα την αντίσταση σαν μια ηρωική 
πράξη, όπως να αρνηθώ να μείνω πάνω σ’ αυτό το 
τρένο που μας ωθεί στην τρέλα και στην κακοτυ-
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χία. Μπορεί κανείς να ζητήσει από τον κόσμο του 
ιλίγγου να εξεγερθεί; Μπορεί κανείς να ζητήσει 
από τους άντρες και τις γυναίκες της χώρας μου να 
αρνηθούν να ανήκουν σ’ αυτόν τον άγριο καπιταλι
σμό, όταν συντηρούν παιδιά και γονείς; Άμα έχουν 
φορτωθεί όλη αυτή την ευθύνη, πώς θα μπορούσαν 
να εγκαταλείψουν αυτή τη ζωή;

Η κατάσταση έχει τόσο αλλάξει που οφείλουμε 
να επανεκτιμήσουμε προσεκτικά τι εννοούμε λέγο
ντας αντίσταση. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντη
ση. Αν την είχα, θα έβγαινα σαν το Στρατό της Σω
τηρίας ή σαν αυτούς τους πιστούς που παραληρούν 
-ίσως τους μόνους που πραγματικά πιστεύουν στη 
μαρτυρία- να τη διακηρύξω στις γωνίες, με τη βια
σύνη που πρέπει να μας δίνουν τα λίγα μέτρα που 
μας χωρίζουν από την καταστροφή. Όμως, όχι, δι
αισθάνομαι ότι είναι κάτι λιγότερο καταπληκτικό, 
πιο μικρό, σαν την πίστη σε κάποιο θαύμα αυτό 
που θέλω να σας μεταφέρω σ’ αυτό το γράμμα. 
Κάτι που αντιστοιχεί στη νύχτα που ζούμε, ίσα ίσα 
ένα κερί, κάτι να περιμένουμε.

Οι δυσκολίες της σύγχρονης ζωής, η ανεργία και ο 
υπερπληθυσμός έχουν οδηγήσει τον άνθρωπο σε 
μια δραματική ανησυχία για το οικονομικό. Όπως
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και στον πόλεμο η ζωή παζαρεύει μεταξύ του να 
είσαι στρατιώτης ή να είσαι τραυματίας σε κάποιο 
νοσοκομείο, έτσι και στις χώρες μας, για αναρίθμη
τους ανθρώπους, η επιλογή περιορίζεται μεταξύ 
του να είσαι εργαζόμενος με πλήρες ωράριο ή να 
μείνεις αποκλεισμένος. Είναι μεγάλη η ορφάνια 
που απλώνεται στις πόλεις· η μεγάλη μοναξιά του 
πρωτότυπου ανθρώπου είναι μια από τις τραγω
δίες του ιλίγγου και της αποτελεσματικότητας.

Η πρώτη τραγωδία που πρέπει να αντιμετωπι- 
σθεί επειγόντως είναι η υποτίμηση του ίδιου του 
εαυτού του που νιώθει ο άνθρωπος και που αποτε- 
λεί το βήμα πριν από την υποταγή και τη μαζικο- 
ποίηση. Σήμερα, ο άνθρωπος δε νιώθει αμαρτωλός, 
πιστεύει ότι είναι γρανάζι, πράγμα τραγικά χειρό
τερο. Κι αυτή η βεβήλωση μπορεί να επουλωθεί μο
νάχα με τη ματιά που ρίχνει ο καθένας μας στους 
άλλους, όχι για να εκτιμήσουμε τα υπέρ της προσω
πικής τους πραγμάτωσης ούτε για να αναλύσουμε 
οποιαδήποτε πράξη τους. Μια αγκαλιά είναι που 
μπορεί να μας δώσει την απόλαυση να ανήκουμε σε 
ένα μεγάλο έργο που να μας περιλαμβάνει όλους.

Αν, παρά το φόβο που μας παραλύει, αποκτούσα
με πάλι πίστη στον άνθρωπο, έχω την πεποίθηση
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ότι θα μπορούσαμε να νικήσουμε το φόβο που μας 
κάνει να δειλιάζουμε. Έχω περάσει θανάσιμους 
κινδύνους για χρόνια. Χωρίς φόβο;Όχι, φοβόμουνα 
μέχρι απερισκεψίας, αλλά δεν μπορούσα να κάνω 
πίσω. Αν δεν ήταν για τους συντρόφους μου, για 
τους φτωχούς ανθρώπους με τους οποίους είχα 
στρατευτεί, σίγουρα θα τα είχα παρατήσει. Δεν 
τολμάει κανείς όταν είναι μόνος και απομονωμέ
νος, αλλά όντως μπορεί να το κάνει όταν έχει βυθι
στεί τόσο στην πραγματικότητα των άλλων που να 
μην μπορεί να κάνει πίσω. Όταν δούλευα στην 
CONADEP*, ονειρευόμουνα τρομοκρατημένος τη 
νύχτα ότι εκείνα τα βασανιστήρια, μπροστά στα 
οποία εγώ θα είχα προτιμήσει το θάνατο, τα υπέ
φεραν οι άνθρωποι που αγαπούσα περισσότερο. 
Ξυπνούσα ύστερα αγχωμένος και χωρίς να ξέρω 
πώς να συνεχίσω, αλλά ώρες αργότερα δεν μπο
ρούσα να αρνηθώ να ακούσω εκείνους που ζητού
σαν να τους δεχτώ. Δεν μπορούσα· ήταν απαράδε
κτο να έλεγα όχι σ’ αυτούς τους γονείς που τα παι
διά τους, στην πραγματικότητα, είχαν σφαγιαστεί.

Θέλω να σας πω ότι δεν μπορούσα να το κάνω,

*  CONADEP (Εθνική Επιτροπή Εξαφάνισης Ατόμων): Επιτροπή 
που συγχροτήθηκε στην Αργεντινή μετά τη δικτατορία για την 
αναζήτηση των αγνοουμένων και των συνθηκών εξαφάνισής τους 
κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.
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γιατί βρισκόμουνα μέσα στο πρόβλημα, είχα ανα- 
μειχθεί. Έτσι είναι· αποχτάει ζωντάνια κανείς φτά- 
νοντας στον πόνο του άλλου, και η ζωή μεταβάλλε
ται σε κάτι απόλυτο. Τις περισσότερες φορές, οι 
άνθρωποι δεν πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο, ούτε 
καν στο κατώφλι όλων όσων συμβαίνουν στον κό
σμο, όσων συμβαίνουν σε όλους μας, και τότε χά
νουμε την ευκαιρία να ρισκάρουμε, να πεθάνουμε 
ήρεμα, εξημερωμένοι στην πειθαρχία σε μία κοινω
νία που δε σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώ
που. Πολλοί θα μας διαβεβαιώσουν ότι το καλύτε
ρο είναι να μην μπλέκεσαι, γιατί τελικά τα ιδανικά 
υποβιβάζονται σαν εκείνους τους πλατωνικούς 
έρωτες που μοιάζουν να βρομίζονται όταν παίρ
νουν σάρκα και οστά. Πιθανόν κάτι απ’ όλα αυτά 
να είναι έτσι, όμως οι πληγές των ανθρώπων μας 
καλούν.

Αυτό, όμως, απαιτεί δημιουργικότητα, καινοτο
μία σε σχέση μ’ αυτό που ζούμε και η δημιουργικό
τητα βγαίνει μόνο στην ελευθερία και είναι στενά 
δεμένη με την έννοια της ευθύνης, είναι η δύναμη 
που νικά το φόβο. 0  άνθρωπος της μεταμοντέρνας 
εποχής είναι αλυσοδεμένος στις βολές που του 
εξασφαλίζει η τεχνική, και συχνά δεν τολμάει να 
κολυμπήσει σε βαθιές εμπειρίες όπως η αγάπη ή η 
αλληλεγγύη. Όμως, ο άνθρωπος κατά παράδοξο
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τρόπο θα σωθεί μονάχα αν βάλει τη ζωή του σε κίν
δυνο για χάρη του άλλου, για τον πλησίον του, ή 
για το γείτονά του, ή για τα εγκαταλειμμένα στο 
κρύο παιδιά του δρόμου, που ζουν χωρίς τη φρο
ντίδα που απαιτεί η ηλικία τους, σ’ αυτές τις αντί
ξοες καιρικές συνθήκες που θα τα συμπαρασύρουν 
σαν μια ανοιχτή πληγή για την υπόλοιπη ζωή τους. 
Διακόσια πενήντα εκατομμύρια παιδιά είναι πετα
μένα στους δρόμους του κόσμου.

Τα παιδιά αυτά μας ανήκουν, είναι παιδιά μας, 
και πρέπει να είναι η πρώτη αιτία των αγώνων μας, 
η πιο γνήσια απασχόλησή μας.

Από τη δέσμευσή μας απέναντι στην ορφάνια 
μπορεί να ξεπηδήσει ένας άλλος τρόπος ζωής, 
όπου η ενασχόληση με τον ίδιο μας τον εαυτό να 
αποτελεί σκάνδαλο, όπου ο άνθρωπος να μπορεί 
να ανακαλύψει και να δημιουργήσει μια διαφορετι
κή ύπαρξη. Η ιστορία είναι το μεγαλύτερο σύνολο 
παρεκκλίσεων, πολέμων, διώξεων, βασανιστηρίων 
και αδικιών, όμως, ταυτόχρονα, ή γι’ αυτό ακριβώς, 
εκατομμύρια άντρες και γυναίκες θυσιάζονται για 
να φροντίσουν τους πιο κακότυχους. Αυτοί ενσαρ
κώνουν την αντίσταση.

Εδώ πρόκειται για το να ξέρει κανείς, όπως είπε 
ο Καμύ, αν η θυσία του είναι στείρα ή γόνιμη, κι αυ
τό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τίθεται μέσα

135



E R N E S T O  S A B A T O

a t  κάθε καρδιά, με τη σοβαρότητα της αποφασιστι
κής στιγμής. Σ’ αυτή την απόφαση θα αναγνωρί
σουμε το σημείο όπου ο καθένας από μας καλείται 
να αντιτάξει αντίσταση. Θα δημιουργηθούν, επομέ
νως, σημεία ελευθερίας, που μπορούν ν’ ανοίξουν 
ορίζοντες ανέλπιστους μέχρι σήμερα.

Είναι μια γέφυρα που θα πρέπει να διαβούμε, 
ένα πέρασμα. Δεν μπορούμε να μείνουμε βιδωμέ
νοι στο παρελθόν ούτε και να γοητευτούμε βλέπο
ντας την άβυσσο. Σ’ αυτό το αδιέξοδο που αντιμε
τωπίζουμε σήμερα, η αναδημιουργία του ανθρώ
που και του κόσμου του μας παρουσιάζεται όχι σαν 
μια επιλογή ανάμεσα σε άλλες, αλλά σαν η χειρο
νομία που δε σηκώνει αναβολή, όπως η γέννηση 
του πλάσματος όταν έχει φτάσει η ώρα του.

Οι άνθρωποι βρίσκουν μέσα στις ίδιες τις κρίσεις τη 
δύναμη να τις ξεπεράσουν. Αυτό απέδειξαν τόσοι 
άντρες και γυναίκες που, μονάχα με τη βοήθεια του 
πείσματος και του θάρρους, αγωνίστηκαν και νίκη
σαν τις αιματοβαμμένες δικτατορίες της ηπείρου 
μας. 0  άνθρωπος ξέρει να φτιάχνει από τα εμπόδια 
νέους δρόμους, γιατί στη ζωή αρκεί μια χαραμάδα 
για να ξεπροβάλει ξανά. Γι’ αυτό καθήκον πρωταρ
χικό είναι να αρνηθεί κανείς να πνίξει όσα μπορούμε
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να φωτίσουμε στη ζωή. Να υπερασπιστούμε, όπως 
έκαναν οι κατεχόμενοι λαοί, με ηρωισμό την Παρά
δοση που μας λέει πόσα ιερά έχει ο άνθρωπος. Να 
μην επιτρέψουμε να σπαταλήσουμε τη χαρά των μι
κρών στιγμών ελευθερίας που μπορούμε να απο
λαύσουμε: ένα τραπέζι που μοιραζόμαστε με αν
θρώπους που αγαπάμε, μερικά πλασματάκια στα 
οποία δίνουμε καταφύγιο, έναν περίπατο ανάμεσα 
στα δέντρα, την ευγνωμοσύνη ενός αγκαλιάσματος. 
Μια θαρραλέα πράξη, όπως είναι να πηδήξουμε έξω 
από ένα σπίτι που καίγεται. Αυτές δεν είναι ορθο
λογικές πράξεις, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, θα 
σωθούμε με την αγάπη.

Ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα ενάντια σ 
έναν άνθρωπο που τραγουδάει μέσα στην εξαθλίω
ση.
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Η απόφαση και ο θάνατος
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Ο θάνατος, αυτή η ανέγγιχτη πράξη που 
γίνεται πειθαρχώντας, συμβαίνει πέρα από 
την πραγματικότητα, σε άλλο βασίλειο.

Μ . Σ αμ πρανο
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Η ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΤΟΥ ανθρώ που  είναι ένας ζωντανός χώ
ρος της ύπαρξής μας που συμβαίνει μια μοναδική 
φορά, αναντικατάστατη για πάντα. Εδώ βρίσκεται 
η ένταση της ζωής, το μεγαλείο της, η δυνατότητα 
να γεμίσει το ανέγγιχτο φευγαλέο του χρόνου από 
απόλυτες στιγμές, έτσι ώστε κοιτάζοντας προς τα 
πίσω, η μακριά πορεία να μοιάζει σαν να ξεφλουδί
σαμε ιερές μέρες, καταγραμμένες σε διαφορετι
κούς χρόνους ή εποχές.

Το να συγκρατήσουμε τη ζωή, το άφατο πέρα
σμά της, δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά και αν το
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κατορθώναμε θα πέφταμε στην πιο μαύρη κατά
θλιψη. Οι μέρες μας θα περνούσαν χωρίς καμιά ση
μασία, θα μας περίσσευαν και θα μπορούσαμε να 
τις χαραμίζουμε κοινότοπα, αφού τίποτα το ουσια
στικό δε θα γινόταν. Η ζωή του ανθρώπου θα πε
ριοριζόταν στην ευτυχία που θα μπορούσε να χα
ράξει, λες και η καλύτερη στιγμή της ύπαρξής του 
θα ήταν εκείνη που θα έμοιαζε περισσότερο μ’ ένα 
ταξίδι αναψυχής μέσα σ’ ένα πολυτελές πλοίο.

Πιστεύω ότι το ουσιαστικό στη ζωή είναι η αφο
σίωση σ’ αυτό που θεωρεί κανείς πεπρωμένο του, 
που αποκαλύπτεται σ’ αυτές τις αποφασιστικές 
στιγμές, σ’ αυτά τα σταυροδρόμια που είναι δύ
σκολο να τ ’ αντέξεις αλλά που μας ανοίγουν τις με
γάλες επιλογές. Είναι πολύ σοβαρές στιγμές, γιατί 
η επιλογή μάς ξεπερνάει, δε βλέπουμε ούτε μπρο
στά ούτε πίσω, σαν να μας καλύπτει μια ομίχλη την 
κρίσιμη ώρα ή σαν να έπρεπε να τραβήξουμε το 
αποφασιστικό χαρτί της ύπαρξης με τα μάτια κλει
στά.

Κάτι τέτοιο μας συμβαίνει σήμερα, όταν εκα
τομμύρια άνθρωποι κατανοούμε την επιτακτικότη- 
τα που μας καλεί και δεν καταφέρνουμε να ξεχω
ρίσουμε το φως που μας προσανατολίζει. Ενωμένοι 
στην προσφορά στους άλλους και στην απόλυτη 
επιθυμία για έναν πιο ανθρώπινο κόσμο, ας αντι-
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σταθούμε. Αυτό αρκεί για να περιμένουμε ό,τι θα 
μας παράσχει η ζωή.

Από νέος έζησα τη δίψα της ελευθερίας. Έχω πε- 
ράσει στιγμές αγωνίας χωρίς να ξέρω τι να κάνω, 
χωρίς να καταλαβαίνω τι θα έβγαινε από μια σοβα
ρή επιλογή απέναντι στην οποία, ωστόσο, ποτέ δεν 
μπόρεσα να εκτιμήσω τα γεγονότα με μετριοπά
θεια. Θυμάμαι τον εαυτό μου σαν κάποιον που 
τρέχει ένα κομμάτι διαδρομής σ’ ένα χαμένο μονο
πάτι και μετά γυρνάει πίσω, χωρίς να βρίσκει ένα 
οριστικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο δρόμος 
ήταν καλός. Ταλαντευόμουν άσκοπα μέχρι την κρί
σιμη στιγμή που έφτανε η απόφαση στην ψυχή μου 
και τότε την ακολουθούσα, οποιεσδήποτε κι αν 
ήταν οι συνέπειες.

Οι αξίες μάς προσανατολίζουν και κυριαρχούν στις 
μεγάλες αποφάσεις. Δυστυχώς, λόγω των απάν
θρωπων συνθηκών εργασίας, λόγω της παιδείας 
τους ή από φόβο, πολλοί άνθρωποι δεν τολμάνε να 
αποφασίσουν ανάλογα με την κλίση τους, ανάλογα 
με αυτό το εσωτερικό κάλεσμα που ακούει ο άν
θρωπος στη σιωπή της ψυχής. Και ούτε ριψοκινδυ

145

10



E R N E S T O  S A B A T O

νεύουν να κάνουν λάθος αρκετές φορές. Κι ωστό
σο, η αφοσίωση στην κλίση, αυτό το μυστηριώδες 
κάλεσμα, είναι ο δείκτης της ζυγαριάς όπου παίζε
ται η ύπαρξη, αν κάποιος είχε το προνόμιο να ζει 
ελεύθερος.

Υπάρχουν αποφασιστικές στιγμές στη ζωή των λα
ών όπως και στη ζωή των ανθρώπων. Σήμερα περ
νάμε μια τέτοια στιγμή, με όλους τους κινδύνους 
που δημιουργούνται. Όμως, κάθε δυστυχία έχει 
τους καρπούς της άμα ο άνθρωπος είναι ικανός να 
υπομένει την ατυχία με μεγαλείο, χωρίς να συνθη
κολογεί ο ό,τι αφορά τις αρχές του.

Όπως στη ζωή των ανθρώπων, οι πολιτισμοί 
περνάνε κι αυτοί περιόδους γόνιμες όπου οι στιγ
μές του πόνου και της χαράς εναλλάσσονται, κάτω 
από τον ίδιο ουρανό οι λαοί παρακολουθούν τα γε
γονότα της ζωής με την ίδια θεώρηση από γενιά σε 
γενιά και ενσωματώνουν τις αλλαγές με μια έννοια 
που τους ξεπερνάει.

Η τωρινή δεν είναι μια από αυτές τις στιγμές, 
αντίθετα, είναι μια εποχή αγχώδης και αποφασι
στική, όπως ήταν και το πέρασμα από τις ημέρες 
της αυτοκρατορικής Ρώμης στη φεουδαρχία ή από 
το Μεσαίωνα στον καπιταλισμό. Θα τολμούσα,
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όμως, να πω ότι είναι πιο σοβαρή γιατί είναι από
λυτη, αφού κινδυνεύει η ίδια η ζωή του πλανήτη.

0 πολιτισμός μας παρουσιάζει αναμφίβολα δείγ
ματα ότι πλησιάζει στο τέλος του. Χωρίς ανακωχή 
είναι υποχρεωμένος να ξαναεφευρίσκει ειδήσεις, 
μόδες ή νέες παραλλαγές, γιατί τίποτα απ’ όσα 
βγάζει ο ίδιος δεν έχει διάρκεια, δεν είναι γόνιμο, δε 
θεραπεύει. Όπως όταν ένας άρρωστος είναι πολύ 
σοβαρά κι ο γιατρός του γράφει κάθε μέρα και μια 
καινούρια συνταγή και η οικογένεια του, στην 
απελπισία της, αλλάζει κάθε λίγο γιατρό και θερα
πεία. Αυτό συμβαίνει και με μας, συγχέουμε την εί
δηση με την καινοτομία. Το αποφασιστικό είναι να 
μην πιστεύεις ότι τα πάντα θα παραμείνουν αναλ
λοίωτα κι ότι αυτός ο τρόπος ζωής θα συνεχιστεί 
για ένα μεγάλο διάστημα.

Η ικανότητα του πολιτισμού μας να πείθει είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη και επικεντρώνεται στο να πεί
θει τους ανθρώπους για το πόσο καλά είναι τα εκα
τοντάδες εκατομμύρια άχρηστα συμπράγκαλα που 
προσφέρει στην αγορά, χωρίς να παίρνουμε υπόψη 
μας τα απόβλητα που συσσωρεύονται ώρα με την 
ώρα και που η γη δεν μπορεί να τα αφομοιώσει. Η 
παγκοσμιοποίηση, που τόση πίκρα μου έχει φέρει, 
ισοσκελίζεται: δεν υπάρχουν πια δυνατότητες για 
τους λαούς ούτε για τους ανθρώπους να διακινδυ
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νεύσουν οι ίδιοι. Τώρα είναι η αποφασιστική στιγ
μή όχι για αυτή ή την άλλη χώρα, αλλά για ολόκλη
ρη τη γη. Πάνω στη γενιά μας βαραίνει η τύχη της, 
αυτή είναι η ιστορική ευθύνη μας.

Αυτοί οι σύγχρονοι καιροί της Δύσης, που σήμε
ρα βρίσκονται στην τελική τους φάση, πρόσφεραν 
στους ανθρώπους έναν πολιτισμό που τους έδωσε 
καταφύγιο και προσανατολισμό. Κάτω από το στε
ρέωμά του, οι άνθρωποι πέρασαν με ευφορία λα
μπρές στιγμές και υπέμειναν με ακεραιότητα τρο
μερούς πολέμους και εξαθλίωση. Σήμερα με δυ
σκολία αποδεχόμαστε το θάνατό του, τον αναγκαίο 
χειμώνα του, ξέροντας ότι χτίστηκε με το μόχθο 
εκατομμυρίων ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή 
τους, τα χρόνια τους, τις σπουδές τους, το σύνολο 
των ωρών δουλειάς τους, και το αίμα όλων όσων 
έπεσαν, είτε με κάποιο νόημα είτε χωρίς λόγο, για 
το καλό ή το κακό, στη διάρκεια πέντε αιώνων.

Η σύγχρονη εποχή άρχισε με την Αναγέννηση, μια 
εποχή ασύγκριτη σε δημιουργίες, εφευρέσεις και 
ανακαλύψεις. Ήταν ένα στάδιο που, όπως τα παι
δικά χρόνια, βρισκόταν ακόμα κάτω από το βλέμ
μα των προκατόχων της. Ο ορθολογισμός ήταν η 
πραγματική ανεξαρτησία της.
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%
Δια σχίσαμε μέχρι την άβυσσο τα μονοπάτια του 

ουμανιστικού πολιτισμού. Εκείνος ο Ευρωπαίος 
που μπήκε στη σύγχρονη ιστορία γεμάτος εμπι
στοσύνη στον εαυτό του και στις δημιουργικές του 
ικανότητες βγαίνει τώρα απ’ αυτή με την πίστη του 
καταρρακωμένη.

Βρισκόμαστε αναμφίβολα μπροστά στο πιο κρίσι
μο σταυροδρόμι της ιστορίας, δεν μπορούμε πια να 
προχωρήσουμε στον ίδιο δρόμο. Εδώ και καιρό το 
ουμανιστικό αίσθημα της ζωής έχασε τη φρεσκάδα 
του- στο εσωτερικό του ξέσπασαν καταστροφικές 
αντιθέσεις: ο σκεπτικισμός υπονόμευσε το νεύρο του. 
Η πίστη στον άνθρωπο και οι αυτόνομες δυνάμεις 
που τον κρατούσαν έχουν συγκλονιστεί συθέμελα. Οι 
ψηλοί πύργοι ανατράπηκαν. Ένα σωρό παράλογες 
ελπίδες θρυμματίστηκαν στην καρδιά των ανθρώπων. 
Ήταν το πεπρωμένο των ανθρώπων η προσπάθεια 
για υπεροχή και ανεξαρτησία; Ήταν καταγραμμένη 
αυτή η ώρα ήδη στους παπύρους της αιωνιότητας;

Οφείλω να ομολογήσω ότι εδώ και πολύ καιρό πί
στεψα και διαβεβαίωσα ότι πρόκειται για την επο
χή του τέλους. Λόγω γεγονότων και ψυχικών κατα
στάσεων, καμιά φορά ξαναγυρίζω σε καταστροφι
κές σκέψεις που δεν αφήνουν πια περιθώρια στην
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ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στη γη. Σε άλλες στιγμές, 
η ικανότητα της ζωής να βρίσκει χαραμάδες απ’ 
όπου να δημιουργεί και πάλι με αφήνουν αποσβο
λωμένο, σαν κάποιον που καταλαβαίνει καλά ότι η 
ζωή μάς ξεπερνάει και υπερβαίνει όλα όσα μπο
ρούμε να σκεφτούμε γι’ αυτήν.

Ξέρω ότι πολλούς ανθρώπους θα τους εξοργίσει 
αυτό το γράμμα, εγώ ο ίδιος θα το είχα απορρίψει 
πριν από χρόνια, τότε που μπέρδευα την παραίτη
ση με την αποδοχή. Η παραίτηση είναι δειλία, είναι 
το αίσθημα που δικαιολογεί την εγκατάλειψη εκεί
νου για το οποίο αξίζει τον κόπο να παλέψουμε, ε ί
ναι, κατά κάποιον τρόπο, μια αναξιοπρέπεια. Η 
αποδοχή είναι ο σεβασμός απέναντι στη θέληση 
του άλλου, είτε αυτός είναι ανθρώπινο ον ή το ίδιο 
το πεπρωμένο. Δε γεννιέται από το φόβο όπως η 
παραίτηση, είναι περισσότερο ένας καρπός.

Δεν ξέρω αν κάποιος, πριν από τον Μπερντιάεφ, 
προέβλεψε ότι θα επιστρέφαμε σε ένα νέο Μεσαίω
να. Θα ήταν δυνατό και επίσης θεραπευτικό. Ορι
σμένα στοιχεία έμοιαζαν να υπάρχουν, δείχνοντας 
ομοιότητες με την κατάσταση αποσύνθεσης της 
εξουσίας που επικρατούσε τότε στη Ρώμη, όπου η 
σοβαρότητα που έδειχναν στην εκλογή των διαδό-
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χων του Καίσαρα είχε καταπέσει σε βαθμό ανευθυ- 
νότητας, πράγμα που αποτελεί σοβαρό σύμπτωμα· 
η τάση να δίνεται η εξουσία σαν φέουδο, λόγω των 
εξωτερικών κινδύνων. Τότε, όπως τώρα, έξω δεν 
υπήρχε ασφάλεια και η βία αποδυνάμωνε όσους δεν 
προστατεύονταν από τα τείχη. Επίσης, η δραστική 
διαίρεση ανάμεσα σε ισχυρούς και φτωχούς- η αυ
ξανόμενη θρησκευτικότητα. Τότε έκοβαν τους δρό
μους, σήμερα θα έπρεπε να έκοβαν τα καλώδια, αν 
δεν ήταν εκείνοι οι «προσηλυτισμένοι», και η τηλεό
ραση θα πέρναγε στην υπηρεσία των ανθρώπων.

Θεωρούμε το Μεσαίωνα σαν νύχτα, σαν αυστη
ρή, λιτή εποχή, τότε που έσβησε όλη η λάμψη του 
ρωμαϊκού πολιτισμού. Λέει ο Μπερντιάεφ:

Η νύχτα δεν είναι λιγότερο Θαυμάσια από την 
ημέρα, δεν είναι λιγότερο θεόσταλτη, και η 
λάμψη των άστρων τη φωτίζει, και η νύχτα 
έχει αποκαλύψεις που η μέρα αγνοεί. Η νύχτα 
έχει περισσότερη ομοιότητα με τα μυστήρια 
της προέλευσης απ’ όσο η ημέρα. Η Άβυσσος 
δεν ανοίγει παρά μ ε τη νύχτα.

Για τον πολιτισμό μας, η νύχτα θα ήταν η απώ λεια  
τω ν αντικειμένων, γ ιατί το  φως μας φωτίζει το  δρ ό 
μο.
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Ποιος θα μπορέσει να μας καθοδηγήσει σήμερα; 
Ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που, σαν την Ιωάν
να της Λωρραίνης ή το μικρό Δαβίδ, άλλαξαν τον 
ρου της ιστορίας με μοναδική βοήθεια την πίστη 
τους και το θάρρος τους;

Οπως και στον ατομικό θάνατο υπάρχει κάτι που 
συμβαίνει στο πνεύμα και που κάνει αποδεκτό το 
θάνατο, είναι σημαντικό να πάψει ο πολιτισμός μας 
να φυλλορροεί. Κάθε μεταλλαγή, όπως και ο ίδιος ο 
θάνατος, έχει ένα πέρασμα, ένα χρονικό διάστημα 
για να εγκαταλείψει τα χαρακτηριστικά του παρελ
θόντος και να αποδεχτεί την ιστορία, όπως αποδέ
χεται κανείς τα γηρατειά. Να γίνουμε συνένοχοι του 
χρόνου ώστε να πέσουν οι πέπλοι και να απογυμνω
θεί η απλή αλήθεια. Αν κάτι οφείλεται στους ανθρώ
πους είναι η δυνατότητα να ωριμάσει η αλήθεια και 
να φανεί επιτέλους ολόκληρη, χωρίς τις διαστρεβλώ
σεις της προπαγάνδας ή των καιροσκοπισμών.

Νιώθω με ενθουσιασμό ότι υπάρχει η δυνατότητα 
να ξαναρχίσουμε να ζούμε με άλλο τρόπο. Αυτό 
που βοηθάει το να πάρουμε απόφαση είναι ένα με
γάλο χάσμα, που δημιουργήθηκε μέσα από μεμο
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νωμένα γεγονότα που αρχίζουν να αποκτάνε σκε
λετό, εικόνες που μας εκπλήσσουν, βιβλία που δια
βάζουμε. Οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε, 
ένα πατριωτικό συναίσθημα όταν βρισκόμαστε 
εξόριστοι. Κάτι διαφορετικό που αξιολογούμε, 
που μας εκπλήσσει και που το νιώθουμε σαν ουτο
πία που μας πλησιάζει. Η αλλαγή γίνεται όταν η 
ματιά μας δεν απομακρύνεται απ’ αυτή.

Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι σ’ εκείνους τους 
παλιούς καιρούς, που οι αξίες τους έχουν πια ξο- 
φλήσει, υπάρχουν εκείνοι που δεν πιστεύουν σε τ ί
ποτα, αλλά υπάρχει κι ένα πλήθος ανθρώπων που 
δουλεύουν και εξακολουθούν να ελπίζουν, σαν 
ακρίτες. Στην ιστορία οι τομές δεν είναι απότομες, 
και ήδη στα τέλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι 
πολίτες της συναναστρέφονταν τους βάρβαρους 
γείτονές τους και είναι σίγουρο ότι θα υπήρχαν και 
έρωτες αναμεταξύ τους. Έτσι και ανάμεσά μας 
βρίσκονται ήδη οι άνθρωποι με τον άλλο τρόπο ζω
ής. Σήμερα όπως και τότε υπάρχει πλήθος ανθρώ
πων που δεν ανήκουν σ’ αυτό το μεταμοντέρνο πο
λιτισμό, πολλοί είναι τραγικά αποκλεισμένοι και 
πολλοί άλλοι μοιάζουν ακόμα να αποτελούν κομ
μάτι των κοινωνικών θεσμών, αλλά η ψυχή τους ε ί
ναι διαποτισμένη από άλλες αξίες.

Το πέρασμα είναι ένα βήμα προς τα πίσω ώστε
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μια νέα αίσθηση του σύμπαντος να πάρει θέση, με 
τον ίδιο τρόπο που στην ύπαιθρο καίμε τα χωρά
φια για να μείνει γυμνή η γη και να μπορέσει να 
δεχτεί τη νέα σπορά.

Αν ερωτευόμασταν αυτό το πέρασμα!
Αν αντί να τροφοδοτούμε τις εστίες της απελπι

σίας και της αγωνίας, παθιαζόμασταν αποκαλύ
πτοντας έναν ενθουσιασμό για το καινούριο που να 
εκφράζει την εμπιστοσύνη που ο άνθρωπος μπορεί 
να δείξει στην ίδια τη ζωή, το αντίθετο ακριβώς 
από την αδιαφορία! Να σταματήσουμε να κλεινό- 
μαστε μέσα σε τείχη, να λαχταράμε έναν κόσμο αν
θρώπινο και να είμαστε κιόλας στο δρόμο.

Σαν το φως της αυγής που νιώθουμε μέσα στο σκο
τάδι, τόσο κοντά μου είναι ο θάνατος. Είναι μια 
αόρατη παρουσία.

Μερικές φορές στη ζωή μου ένιωσα ότι βρισκόμουν 
σε κίνδυνο, ότι μπορούσα να πεθάνω. Κι ωστόσο, 
εκείνο το αίσθημα του θανάτου σε τίποτα δε μοιά
ζει με το σημερινό. Τότε θα μπορούσε να ήταν κομ
μάτι των αγώνων μου ή κάποιας συγκυρίας: μια 
αποτυχία των σχεδίων μου. Θα μπορούσα να είχα
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πεθάνει χωρίς να το περιμένω και δε θα ήταν όπως 
σήμερα, όπου ο θάνατος με παίρνει λίγο λίγο, όπου 
εγώ είμαι αυτός που τείνει προς το μέρος του.

0  ερχομός του δε θα είναι τραγωδία όπως θα 
ήταν παλιά, γιατί ο θάνατος δε θα μου πάρει τη 
ζωή: εδώ και καιρό τον περιμένω.

Υπάρχουν μέρες που μέσα μου εισβάλλει η θλίψη 
του θανάτου και, λες και θα μπορούσε ποτέ να ξε
γελαστεί ο θάνατος, οχυρώνομαι στο στούντιο μου 
και αρχίζω να ζωγραφίζω σαν τρελός, όντας σίγου
ρος ότι δε θα μου πάρει τη ζωή όσο υπάρχει κά
ποιο ατέλειωτο έργο ανάμεσα στα χέρια μου. Λες 
και ο θάνατος μπορεί να καταλάβει τους λόγους 
μου κι εγώ μπορώ να παίξω την Πηνελόπη για να 
τον καθυστερήσω.

Όταν ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο για να 
με φιλήσει, να με αγκαλιάσει ή, όποτε πηγαίνω σε 
κάποια εκδήλωση, όπως στην Έκθεση Βιβλίου, με 
περιμένει ώρες ολόκληρες ένα πλήθος και με γεμί
ζει με την αγάπη του, ένα ακατανίκητο αίσθημα 
αποχαιρετισμού μου θολώνει την ψυχή.

Κάθε φορά και λιγότερο με απασχολούν οι συλλο
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γισμοί, σαν να μην μπορούν πια να μου δώσουν και 
πολλά. Όπως σωστά είπε ο Κίρκεγκωρ, «η πίστη 
αρχίζει εκεί που σταματάει η λογική». Στιγμές που 
πλανιέμαι χωρίς ερωτήματα στη θάλασσα, χωρίς 
να μ’ ενδιαφέρουν οι βροχές ούτε τα κρύα. Και άλ
λες, όπου δένομαι σε παλιές σοφίες του εσωτερι
σμού και βρίσκω ζεστασιά στις παλιές τους σελί
δες, όπως στα άτομα που είναι γύρω μου και με 
φροντίζουν. Νιώθω ντροπή όταν σκέφτομαι τους 
γέρους που είναι μόνοι, παραπεταμένοι, να κάνουν 
τη θλιβερή καταγραφή όσων έχασαν.

Παλιά, ο θάνατος ήταν η επίδειξη της σκληρότητας 
της ύπαρξης. Το γεγονός που μείωνε και μάλιστα 
γελοιοποιούσε τους καθημερινούς τιτάνιους αγώ
νες μου. Το αποτρόπαιο. Συνήθιζα να λέω ότι στο 
θάνατο θα με πήγαιναν με τη βοήθεια των οργάνων 
ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο εξέφραζα την 
αποφασιστικότητά μου να αγωνιστώ μέχρι το τέ
λος, να μην παραδοθώ ποτέ.

Τώρα, όμως, που ο θάνατος είναι κοντά, η προ
σέγγισή του ακτινοβολεί μέσα μου μια κατανόηση 
που ποτέ δεν είχα. Σ’ αυτό το καλοκαιριάτικο δει
λινό, η ιστορία όσων έζησα είναι μπροστά μου, σαν 
να βρίσκεται μέσα στα χέρια μου, και υπάρχουν
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ώρες που οι στιγμές που πίστευα πως σπατάλησα 
άσκοπα έχουν περισσότερο φως απ’ ό,τι άλλες, που 
θεωρούσα μεγαλοπρεπείς.

Έχω ξεχάσει μεγάλα διαστήματα από τη ζωή 
μου και, αντίθετα, αισθάνομαι σαν να αγγίζω με τα 
χέρια μου τις συναντήσεις, τις στιγμές κινδύνου και 
τα ονόματα εκείνων που με έσωσαν από την κατά
θλιψη και τις πίκρες. Και το δικό σας όνομα, όσων 
πιστεύετε σε μένα, που διαβάσατε τα βιβλία μου 
και που θα με βοηθήσετε να πεθάνω.
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Emesto Sabato
ΠΡΙΝ TO ΤΕΛΟΣ

Μετάφραση: α γ γ ε λ ικ ή  β α ς ιλ α κ ο υ

«Απευθύνομαι σε σένα και, μέσω εσού, σε όλα αυτά τα 
νέα παιδιά που μου γράφουν ή με σταματούν στο δρό
μο, ακόμα και σε κείνα που με παρατηρούν από τα άλ
λα τραπέζια σε κάποιο καφέ και που θέλουν να με πλη
σιάσουν, αλλά δεν τολμούν. Δεν θέλω να πεθάνω χωρίς 
να σας πω αυτά τα λόγια. Έχω πίστη σε σας. Σας έχω 
περιγράφει τόσα σκληρά περιστατικά και για ένα μεγά
λο διάστημα δεν ήξερα αν θα σας ξαναέκανα λόγο για 
τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Τον κίνδυνο που δια
τρέχουμε όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι ή φτωχοί. Γιατί 
τούτο είναι που αγνοούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές μας. 
Δεν ξέρουν ότι και τα δικά τους παιδιά βρίσκονται στην 
ίδια άσχημη θέση. Δεν μπορούμε όμως να πέσουμε στην 
κατάθλιψη, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτή μια 
πολυτέλεια που δεν μπορούν να την προσφέρουν οι πα
τεράδες στα παιδιά τους που πεθαίνουν από την πείνα. 
Και δεν είναι δυνατόν να αμπαρωνόμαστε κάθε φορά με 
όλο και περισσότερη σιγουριά στα σπίτια μας. Οφείλου
με ν’ ανοιχτούμε στον κόσμο. Να πάψουμε να θεωρούμε 
ότι η καταστροφή βρίσκεται εκεί έξω, αλλά να καταλά
βουμε ότι καίει σαν μια καλοτάίσμένη φωτιά μέσα στην 
ίδια την εστία των σπιτιών μας. Είναι η ζωή μας κι η γη 
μας που βρίσκονται σε κίνδυνο...»

0  Ernesto Sabato γεννήθηκε στην Αργεντινή το 1911. Σπούδασε Φυσική 
και Φιλοσοφία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λα Πλάτα και ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του στο Εργαστήριο Κιουρί στο Παρίσι. Έργα του είναι: 
«Uno y el universe» (1945), «Το Τούνελ» (1948), «Περί ηρώων και τά- 
φων»(1961)κ.ά. Το «Πριν το τέλος» είναι το τελευταίο του βιβλίο, λίγο 
πριν το κλείσιμο του αιώνα και αμέσως μετά το θάνατο του γιου του, 
Χόρχε και της γυναίκας του Ματθίλδης.
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