
(0) Η δύναμη του ερειπίου

Μεγάλωσα στο πατρικό μου σπίτι παρέα με ένα φάντασμα. Το φάντα-
σμα αυτό καμία σχέση δεν είχε με τους φρικαλέους σκελετούς των πα-
ραμυθιών που διηγούνται μαυροφορεμένες γριές, αυτούς που βγαίνουν 
τη νύχτα από τους τάφους και μας κυνηγάνε, ούτε με λοξές νεράιδες που 
μας παίρνουν τη φωνή άμα τις παραπλησιάσουμε. Ήταν κάτι πολύ γήινο 
και στιβαρό. Ένας επιβλητικός πέτρινος πύργος μέσα σε ένα πυκνό δά-
σος από έλατα, με πολεμίστρες και δυνατότητα άμυνας –ρίψης καυτού 
λαδιού στους πολιορκητές–, μόνο που δεν είχε πια υλική υπόσταση, τον 
είχαν κάψει τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής στην Ελλάδα στη διάρ-
κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με αναρίθμητα άλλα κτίρια στην 
Πίνδο και αλλού, καταστρέφοντας έτσι τα αποτυπώματα ενός μακραίω-
νου, παρελθόντος μεν, αλλά ακόμα ζωντανού πολιτισμού των βουνών.

Ευτυχώς είχαν σωθεί φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την εποχή πριν 
από την πυρπόληση. Μία από αυτές ήταν τοποθετημένη στην τραπεζαρία 
του σπιτιού μας, όχι σαν τα κεφάλια των θηραμάτων που αναρτούν οι 
κυνηγοί στους τοίχους των σπιτιών τους, ούτε σαν τις πένθιμες εικόνες 
χαμένων συγγενών μας, μα σαν κάτι αέρινο και φωτεινό. Μια πύλη, ένα 
πέρασμα σε έναν διαφορετικό, γοητευτικό κόσμο, κάτι που πρόσθετε μια 
ευρυχωρία στον ψυχοδιανοητικό χώρο, τον δικό μου και των δικών μου.

Το καλοκαίρι που παραθερίζαμε οικογενειακά στον τόπο όπου άλλοτε 
έστεκε αυτό το κτίσμα, η ασπρόμαυρη φωτογραφία αποκτούσε ζωντανά 
χρώματα στο μυαλό μου, καθώς κάναμε με τον πατέρα μου βόλτα στα 
ερείπια αυτού, αλλά και των άλλων γειτονικών χαλασμάτων. Το πνεύμα 
που μου μεταδιδόταν δεν είχε ούτε σκιά οργής, θλίψης ή μνησικακίας. 
Ανέπνεα, μαζί με τον καθαρό αέρα του προαιώνιου δάσους που μας πε-
ριτριγύριζε, μια αίσθηση γενεαλογικού βάθους –«δεν είμαστε μόνοι μας 
και δεν ερχόμαστε από το πουθενά»–, όπως επίσης και μια αίσθηση υψη-
λού φρονήματος όταν κατεβαίναμε να βρεθούμε με τους άλλους παρα-
θεριστές, που και τα δικά τους σπίτια είχαν καταστραφεί, μα παρ’ όλα 
αυτά απολάμβαναν τώρα τους καρπούς ενός νέου ξεκινήματος. «Τα σπί-
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τια κι αν μας κάψουν, άλλα φτιάχνουμε», λέει ένα πολύ παλιό δημοτικό 
τραγούδι της περιοχής, καθώς αυτή είχε καεί και ξανακαεί την περίοδο 
της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και μεταγενέστερα.

Οι ιστορίες του ερειπίου δεν είχαν να κάνουν μόνο με νίκες, μα και με 
τη διαχείριση της ήττας, ή έστω της υποχώρησης, όταν η νίκη δεν ήταν 
δυνατή: κάτω από τον επιβλητικό πύργο είχε σκαφτεί ένα υπόγειο πέρα-
σμα που οδηγούσε βαθιά μέσα στο δάσος, σε περίπτωση που η πολιορ-
κία κράταγε πολύ και οι προμήθειες τελειώνανε.

Το κοίτασμα αυτής της συναναστροφής αποδείχθηκε πολυδιάστατο 
και ανεξάντλητο· ο κόσμος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και βαθύτερο 
από την όποια καθημερινότητα της ύπαρξής μας. Και ασχέτως αν στο 
πατρικό μου, όπως και στα σπίτια όλων των συνανθρώπων μας, η έμφα-
ση ήταν οπωσδήποτε στις τρέχουσες υποθέσεις, η επίγνωση της ύπαρ-
ξης αλλά και της ακτινοβολίας αυτού του κοιτάσματος έδινε μια άλλη 
διάσταση στη θεώρηση των πραγμάτων.

Αυτή είναι η επαφή που έχτισε το κίνητρο για τη μετέπειτα πολλαπλή 
συναναστροφή μου με τον κόσμο των ερειπίων, αυτών των φωτεινών 
φαντασμάτων άλλων εποχών. Με αυτή την έννοια το βιβλίο Ο πολιτι-
σμός των φαντασμάτων χρωστάει πολλά σ’ αυτή την επαφή και ακριβώς 
γι’ αυτό, ως αντίδωρο, κάνει ό,τι μπορεί για να την αναδείξει.

Πύργος στο Περτούλι Θεσσαλίας.  
Χτίστηκε το 1841 και πυρπολήθηκε από τους Ναζί το 1943.



(-) Εισαγωγή ή το σχήμα του βιβλίου

Υπάρχει η ζωή. Υπάρχει και ο θάνατος. Κι ανάμεσά τους υπάρχει η φθο-
ρά. Για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα δένδρα, τα φυτά, αλλά και για τα 
ανθρώπινα δημιουργήματα: τα υφάσματα, τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα, τα 
κτίρια. Η αλήθεια είναι πως στη μακρά ανθρώπινη περιπέτεια ο θάνατος 
δεν είναι ακριβώς τελεσίδικος, με την έννοια ότι το παρελθόν εξακολου-
θεί να υπάρχει με τον τρόπο του, να ανακατεύεται με τους ζωντανούς και 
να τους επηρεάζει.

Το βιβλίο Ο πολιτισμός των φαντασμάτων έχει να κάνει ακριβώς με 
τη διάσταση της «μετά θάνατον ζωής», όχι βέβαια από την πλευρά της 
θεολογίας και των υποκατάστατών της (που περικλείουν τα πάντα σε 
ένα σχήμα με μια ήδη δοσμένη απάντηση) ή μιας νοσηρής και αδιέξοδης 
προσκόλλησης στο «πριν», αλλά από την πλευρά της ζωής: πώς δηλαδή 
το παρελθόν εμπλέκεται στη ζωή, τη νοηματοδοτεί και την ενδυναμώνει.

Η διάσταση αυτή είναι στις μέρες μας κατακερματισμένη, πρώτα απ’ 
όλα λόγω των διαφόρων ειδικοτήτων, όπως η Iστορία, η κοινωνιολο-
γία, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική, η μηχανική και άλλες, απαραίτητες 
ασφαλώς για κάθε εξειδίκευση, αλλά ανίκανες να προσφέρουν μια συ-
νολική αντίληψη, μιας και δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Εννοείται ότι 
αυτό εγκυμονεί κινδύνους για μικρούς ή μεγάλους δογματισμούς που 
μπορεί να λειτουργήσουν ως εργαλεία μικρών ή μεγάλων εξουσιών.

Επιπλέον, η διάσταση αυτή είναι συχνά αποκομμένη τόσο από τη βα-
θιά ουσία της πολιτικής και των μηχανισμών της (σε σχέση με τις συν-
θήκες όπου προκύπτουν η ζωή και ο θάνατος ή το μεταξύ τους), όσο και 
από την αναγνώριση των υπαρξιακών αναγκών του ανθρώπου («είμα-
στε κάτι παραπάνω από τη ζωή μας, κάτι παραπάνω από την ύπαρξή 
μας», όπως το διατυπώνει πολύ ωραία ο φιλόσοφος Κώστας Αξελός).

Για να μπορέσει λοιπόν μια διερεύνηση να προχωρήσει παράγοντας απο-
τελέσματα, έχει ανάγκη από ένα κύριο, αποτελεσματικό όχημα. Για το 
βιβλίο Ο πολιτισμός των φαντασμάτων, το κύριο όχημα είναι τα κτίρια.
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Είναι τα κτίρια, όχι μόνο λόγω της ιδιότητας του συγγραφέα («πολι-
τικός μηχανικός που γράφει») –αν και αυτό έχει τη σημασία του–, αλλά 
λόγω των πολύπτυχων εγγενών χαρακτηριστικών τους. Διαθέτουν κατ’ 
αρχάς μια στιβαρή υλικότητα, απαραίτητη στη διαπραγμάτευση ενός 
τόσο «αέρινου» θέματος. «Οι πέτρες έχουν φωνή και μιλάνε!» έγραφε ο 
Άρης Κωνσταντινίδης μνημονεύοντας τον Διονύσιο Σολωμό, υπογραμμί-
ζοντας την αξία της υλικής μαρτυρίας, πέρα από τις προπαγανδιστικές 
σκοπιμότητες και τα αγοραία στερεότυπα.

Τα κτίρια συνιστούν επίσης διαχρονικά, εκ των πραγμάτων και εκ του 
μεγέθους τους, κυρίαρχα στοιχεία του δημόσιου χώρου, ως νεόχτιστα, 
ως εγκαταλειμμένα, ως ανακαινισμένα, ως κτίσματα δημόσια ή ιδιωτι-
κά, ως ενδιαιτήματα πλουσίων και φτωχών, ακόμα και ως ερείπια. Με 
αυτή την έννοια, δεν μετατρέπονται ποτέ σε εκθέματα όπως τα προφυ-
λαγμένα και καλοδιατηρημένα αντικείμενα συλλογών, τα κοσμήματα ή 
οι ζωγραφικοί πίνακες. Είναι κατά κάποιο τρόπο «ελεύθερης βοσκής», 
εκτεθειμένα ποικιλοτρόπως στην καθημερινότητα, είτε ως σκηνικό της 
δημόσιας ζωής, είτε ως το «δέρμα» της κοινωνίας που πάνω του είναι 
εμφανή τα αποτυπώματα των φυσικών φαινομένων, των καυσαερίων, 
των graffiti, των κοινωνικών συγκρούσεων ή των πινακίδων που καθο-
ρίζουν τις κατά καιρούς χρήσεις τους.

Αντικείμενο και δομή του βιβλίου

Αντικείμενο του βιβλίου δεν είναι μια «ιστορία των φαντασμάτων» 
(έχουν ήδη γραφεί πολλές και διάφορες). Έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτό 
που μας ενδιαφέρει, καθώς ένα τέτοιο σχήμα είναι στατικό, δεν διαθέτει 
το δυναμισμό του εγχειρήματος που επιχειρούμε εδώ. Εννοείται επίσης 
ότι το βιβλίο με κανένα τρόπο δεν συνιστά μια «φιλοσοφία των φαντα-
σμάτων» (κάτι τέτοιο θα εμπεριείχε τον κίνδυνο της τερατογονίας). Το 
ζητούμενο είναι η ανάδειξη του θέματος (ότι δηλαδή «υπάρχει θέμα» και 
ότι αυτό το θέμα είναι πολύπτυχο). Ότι δηλαδή υφίσταται ένας «κόσμος 
των φαντασμάτων» και ότι αυτός ο κόσμος λειτουργεί ως «κόσμος μέσα 
στον κόσμο της ανθρωπότητας».

Υπάρχουν ασφαλώς βιβλία που είναι γραμμένα ως επιστημονικές 
μελέτες, τα οποία σου μεταδίδουν την αίσθηση της αυτάρκειας και της 
ολοκληρωμένης γνώσης, καθώς εστιάζουν στο να συγκεντρώσουν την 
υπάρχουσα γνώση για το θέμα και ενδεχομένως να την προχωρήσουν 
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παραπέρα. Κατά κάποιο τρόπο κλείνουν το θέμα, έτσι ώστε το βιβλίο να 
μπορεί να λειτουργήσει εργαλειακά. 

Ο Πολιτισμός των φαντασμάτων δεν έχει γραφεί έτσι. Ο προσανατο-
λισμός του είναι εγγενώς διαφορετικός, καθώς επιχειρεί να ανοίξει το 
θέμα και όχι να το κλείσει. Το βιβλίο αφορά το λόγο περί φαντασμάτων.

Dis-cursus (=Λόγος), κατά τον Ρολάν Μπαρτ, σημαίνει αρχικά «τρέ-
ξιμο εδώ κι εκεί», «πήγαιν’ έλα», «διαβήματα», «μηχανορραφίες». Αυτός 
είναι και ο σκοπός του βιβλίου: «κουβέντα για…», «συζήτηση για…». Η 
τεχνική συνίσταται μάλιστα στο να ανοίγουμε την κουβέντα, να θέτουμε 
ερωτήματα χωρίς να θεωρούμε ως προκαθορισμένο τον ορίζοντα των 
ερωτήσεων και των απαντήσεων, ακολουθώντας ένα δρόμο, μία οδό, 
και όχι ακολουθώντας μία μέθοδο. Αυτό που χαρακτηρίζει το δρόμο, την 
οδό που ακολουθούμε, είναι το γεγονός πως μας ενδιαφέρει ό,τι αντιστέ-
κεται στην καταστροφή, ό,τι επιμένει να ζήσει, κι αυτό όχι μόνο επειδή 
βοηθάει κι εμάς να αντέξουμε περισσότερο, αλλά κυρίως επειδή έτσι δι-
εκδικούμε ζωτικό χώρο για να μπορούν να αναπτυχθούν οι έρωτές μας, 
ιδίως ο έρωτας για τη ζωή.

Επιπλέον, το βιβλίο είναι γραμμένο με το πνεύμα ότι σ’ αυτό μπορούν 
να συναντηθούν τρία ρεύματα σκέψης: αυτά που θέλει να πει ο συγγρα-
φέας, αυτά που μπορεί να πει, αλλά και αυτά που βλέπουν οι εν δυνάμει 
αναγνώστες, αυτοί τους οποίους φαντάζεται ο συγγραφέας όταν γράφει 
το βιβλίο, και στη συνέχεια οι πραγματικοί αναγνώστες, ένας κόσμος 
ολόκληρος στον οποίο δίνεται από τον συγγραφέα ο χώρος ώστε ενδε-
χομένως να προχωρήσει το βιβλίο πιο πέρα, να το πάει αλλού, να το πολ-
λαπλασιάσει.

Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι μας επιτρέπεται μια «χύμα προσέγ-
γιση», η οποία θα ήταν χωρίς αμφιβολία ατελέσφορη ή απλά «μια τρύ-
πα στο νερό», χωρίς ενδιαφέρον. Το κείμενο διέπεται από εσωτερικούς 
νόμους που ταυτόχρονα μας ελέγχουν και μας υποστηρίζουν, οι οποίοι 
αντανακλώνται στη δομή του βιβλίου.

Παράλληλα υφίστανται πολλοί συγκεκριμένοι εξωτερικοί περιορι-
σμοί, οι οποίοι λειτουργούν παραγωγικά υπέρ του έργου. Συγκεκριμένα: 
ναι μεν το βιβλίο επιχειρεί να αρθεί υπεράνω των τειχών περιχαράκω-
σης των επιμέρους επιστημονικών ειδικοτήτων, παράλληλα όμως είναι 
υποχρεωμένο να λάβει υπόψη και το δικό τους λόγο. Το υψηλότατο επί-
πεδο των ειδικοτήτων, εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων ότι η κουβέντα 
δεν μπορεί να ξεχειλώσει, να κατρακυλήσει στην αυθαιρεσία.
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Αναφορικά με τη δομή, το βιβλίο αποτελείται από τα ακόλουθα Μέρη.
Το Πρώτο Μέρος, με τίτλο «Το (αέρινο) βάρος των φαντασμάτων», 

έχει σχέση με το ψυχοδιανοητικό φορτίο που τα ερείπια εν δυνάμει φέ-
ρουν.

Αν το πρώτο τμήμα του βιβλίου έχει να κάνει με προσωπικά ή συλλο-
γικά «παιχνίδια του μυαλού», το Δεύτερο Μέρος, με τίτλο «Γεννιούνται 
και ζουν ανάμεσά μας» αναδεικνύει τη διάσταση της καταστρεπτικότη-
τας, ως μήτρας κυοφόρησης και γέννησης των φαντασμάτων.

Η καταστροφή μπορεί να είναι απόλυτη, κατεδαφιστική –σε καιρούς 
πολέμου αλλά και ειρήνης, όπως ήταν η ειρηνική κατεδάφιση των ελλη-
νικών πόλεων μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου–, αλλά μπορεί 
να είναι μερική, βαθμιαία, αργής εξέλιξης: αυτή της φθοράς.

Τα φαντάσματα εμφανίζονται στο «μεταξύ», στο κενό που επιφέρει 
η καταστροφή, κάτι σαν τα λουλούδια που ανθίζουν στις ρηγματώσεις 
των ερειπίων.

Σε κάθε περίπτωση, η καταστρεπτικότητα έχει να κάνει με τις εξελί-
ξεις της πραγματικότητας: αν τα φαντάσματα είναι «σκιές των ζωντα-
νών», τι είναι το ζωντανό, τι το καταστρέφει, και σε ποιες συνθήκες προ-
κύπτει η σκιά του, η νοηματοδότηση του ίχνους του;

Τα κεφάλαια «Πόλεμος: ο μηχανισμός γέννησης των φαντασμάτων», 
«Ειρήνη: περιβάλλοντα που γεννούν φαντάσματα» και «Στην Ελλάδα», 
ασχολούνται με τα πρώτα σκέλη του ερωτήματος και τέμνονται με το πε-
δίο της πολιτικής, όχι με την έννοια των τρεχουσών ή παρωχημένων ιδεο-
λογιών, αλλά της πολιτικής με την αριστοτελική έννοια, αυτή του ενεργού 
ενδιαφέροντος του πολίτη για όσα συμβαίνουν στην πόλη του. Το κεφά-
λαιο «Το έργο των μουσών και οι εχθροί του» σχετίζεται με τις απόπειρες 
νοηματοδότησης των φαινομένων και τις εναντιώσεις σ’ αυτές.

Το Τρίτο Μέρος με τίτλο «Στερεώνοντας τα ίχνη του παρελθόντος» 
διαπνέεται από το πνεύμα του «πώς κρατάμε τα φαντάσματα ζωντανά». 
Αν στο «Έργο των μουσών» του Δεύτερου Μέρους έχουμε να κάνουμε με 
τους τρόπους με τους οποίους το μυαλό διαχειρίζεται την απώλεια ή τη 
φθορά, το Τρίτο Μέρος έχει ως θέμα την επέμβαση επί των ερειπίων στο 
πεδίο της υλικής πραγματικότητας. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επεμβάσεων, αντλώντας –από τεχνική 
άποψη– υλικό από τη σχετική μ’ αυτά τα θέματα, ευρεία επαγγελματική 
μας εμπειρία. Στο τμήμα αυτό επισημαίνεται και ο τρόπος που η ευρύτε-
ρη κοινωνία εμπλέκεται ακόμα και στην κατεύθυνση που θα πάρει η τε-
χνολογική αποκατάσταση. Έχει σημασία να συνειδητοποιηθεί ότι τόσο 
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οι επεμβάσεις όσο και οι επεμβαίνοντες γίνονται πλέον μέρος της ιστορί-
ας κάθε συγκεκριμένης κατασκευής, για το καλό και το κακό.

Εννοείται ότι μέσα σ’ αυτή τη δυναμική, τα τρία Μέρη του βιβλίου συ-
μπλέκονται. Δεν έχει σημασία που η τονικότητά τους, ο τροπισμός, ακόμα 
και η θεματολογία τους είναι διαφορετικά. Μυριάδες κοινά ερωτήματα 
τα διατρέχουν, αναδεικνύοντας έναν κοινό τόπο. Έναν τόπο γοητευτικό 
αλλά και κινδυνώδη, ο οποίος πάντως μεγαλώνει το ζωτικό χώρο που 
διατίθεται για τις ψυχοδιανοητικές μας ανάγκες και αναζητήσεις.

Αναφορές

Είναι πολλές οι εξωτερικές επιρροές που συνέβαλλαν στη σύνθεση αυ-
τού του βιβλίου: άλλα βιβλία, μελέτες, ειδικά κείμενα, επαγγελματικές 
εμπειρίες, συζητήσεις, περιηγήσεις, βιώματα…

Οι αναφορές που γίνονται σ’ αυτές είναι σημειακές και ποτέ εξαντλη-
τικές (δεν γράφουμε εγκυκλοπαίδεια). Όταν γίνονται, δεν γίνονται για να 
αποκτήσει το βιβλίο κάποιου είδους «δανεικό κύρος», αλλά για λόγους 
φιλίας και αναγνώρισης. Δεν επικαλούμαι εγγυήσεις, απλώς θυμίζω, μ’ 
ένα είδος φευγαλέου χαιρετισμού, αυτό που με γοήτευσε, με έπεισε, μου 
χάρισε για μια στιγμή την ηδονή του να καταλαβαίνεις, να εμβαθύνεις 
(ίσως και να σε καταλαβαίνουν). Οι υπομνήσεις αναγνωσμάτων, ακου-
σμάτων και εμπειριών έχουν συχνά ένα ρευστό, ημιτελή χαρακτήρα, κάτι 
που αρμόζει στη φύση του «κόσμου των φαντασμάτων». Γιατί, αν εδώ ο 
συγγραφέας δανείζει σ’ αυτόν τον κόσμο την «κουλτούρα» του, εκείνος, 
σε αντάλλαγμα, του χαρίζει την αθωότητα του ά-υλου που αδιαφορεί για 
τις επακριβείς χρήσεις της γνώσης.


