
(0) Προοίμιο

Η θάλασσα των Σαργασσών και τα χέλια – ως μια αλληγορία για την περιπέτεια της ζωής

Η θάλασσα των Σαργασσών βρίσκεται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, 
και έχει σχήμα ελλειψοειδές. Έχει βάθος 1.500-7.000 μέτρα και χαρακτη-
ρίζεται από ασθενή ρεύματα, χαμηλές βροχοπτώσεις, μεγάλη εξάτμιση, 
ήπιους ανέμους και ζεστά, αλμυρά νερά. Οι ιδιότητες αυτές, σε συνδυα-
σμό με την έλλειψη θερμικής ανάμιξης, δημιουργούν μια βιολογική έρη-
μο, κατά μεγάλο μέρος χωρίς πλαγκτόν, της κύριας δηλαδή πηγής τρο-
φής για τα ψάρια. Το νερό της θάλασσας είναι βαθύ μπλε και διάφανο, 
αργοσαλεύει μέσα στον κλειστό κύκλο των ρευμάτων σαν ζεστός στρό-
βιλος, και στην επιφάνειά του επιπλέουν τεράστια χαλιά από κολλώδη 
καφετιά φύκια.

Η θάλασσα των Σαργασσών, που περιβάλλει τις Βερμούδες, μνημο-
νεύεται για πρώτη φορά από τον Κολόμβο, ο οποίος τη διέσχισε στο πρώ-
το του ταξίδι το 1492. Η παρουσία των φυκιών υποδήλωνε την ύπαρξη 
στεριάς σε μικρή απόσταση και ενθάρρυνε τον Κολόμβο να συνεχίσει, 
ενώ πολλοί από τους μετέπειτα θαλασσοπόρους φοβήθηκαν μήπως πα-
γιδευτούν στη μάζα της επιπλέουσας βλάστησης.

b
Στη θάλασσα των Σαργασσών γεννιούνται τα χέλια ολόκληρης της γης, 
κάθε ποταμιού και κάθε λίμνης. Γεννιούνται ως μικροσκοπικές, διαφα-
νείς προνύμφες, λεπτοκέφαλες. Μετά ξεκινάει το μυστήριο των αέναων 
μετασχηματισμών τους, μαζί με τη μετανάστευσή τους στην Ευρώπη, 
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που διαρκεί περίπου τρία χρόνια. Όταν πλησιάσουν στις ακτές μετατρέ-
πονται σε γιαλόχελα: μοιάζουν με λεπτές ράβδους, μικρότερες από ένα 
ανθρώπινο δάχτυλο και είναι διαφανή. Έπειτα αναζητούν το γλυκό νερό, 
λίμνες και ποτάμια. Εκεί μένουν για καιρό, μπορεί και για τριάντα χρόνια 
και, αργά και σταθερά, παίρνουν βάρος, τρεφόμενα με σκουλήκια, έντο-
μα και ψαράκια, ζωντανά ή όχι. 

Σε κάποια φάση, έχοντας μείνει πολύ στο γλυκό νερό, ξαφνικά το χέλι 
υφίσταται την τελική του μεταμόρφωση. Το δέρμα του γίνεται παχύτερο 
και ανθεκτικότερο, τα μάτια του μεγαλύτερα και πιο μπλε, βρίσκεται σε 
ετοιμότητα για το ταξίδι στα βάθη των ωκεανών. Το κιτρινωπό χρώμα 
του εξαφανίζεται, η ράχη του γίνεται μαύρη και τα πλευρά του ασημένια. 
Είναι τα ασημόχελα, αυτά που κυνηγούν οι άνθρωποι για τη γευστικό-
τητά τους.

Τα χέλια τότε κινούνται όσο πιο γρήγορα μπορούν, απ’ όπου κι αν 
βρίσκονται, προς τα μεγάλα ποτάμια κι από εκεί στη θάλασσα. Μετακι-
νούνται ακόμα κι από την ξηρά, καθώς μπορούν να επιζήσουν έξω από 
το νερό για τρεις ή τέσσερις ώρες. Το στομάχι τους διαλύεται, αφού δεν 
μπορεί να τραφεί σ’ αυτό το ταξίδι, οπότε αντλούν την απαραίτητη ενέρ-
γεια από το λίπος τους. Είναι το τελευταίο τους ταξίδι. 

Τελικά, μετά από έξι μήνες ή ένα χρόνο, φτάνουν στη θάλασσα των 
Σαργασσών, με τα τεράστια χαλιά από κολλώδη φύκια και το βαθύ μπλε, 
διάφανο νερό, που αργοσαλεύει σαν ζεστός στρόβιλος. Εκεί γεννούν και 
γονιμοποιούν τα αβγά τους, φέρνοντας στη ζωή τους επιγόνους τους –
τις προνύμφες των χελιών– κι ύστερα πεθαίνουν. 

b
Δεν είναι χωρίς προβλήματα αυτό το θαυμαστό ταξίδι προς την πιο μυ-
στηριώδη θάλασσα του κόσμου. Κινδυνεύουν από τα άλλα πλάσματα του 
νερού, και βεβαίως από τους ανθρώπους. Στην Άπω Ανατολή πληρώνουν 
πάνω από 4.000 λίρες Αγγλίας το κιλό γι’ αυτή τη νοστιμιά, οπότε το πα-
ράνομο ψάρεμά τους είναι μια αποδοτική σκοτεινή δραστηριότητα. Ο 
χειρότερος εχθρός τους όμως είναι το παράσιτο Angnillicoloides crassus, 
που εμφανίστηκε σε ιχθυοκαλλιέργειες χελιών των Ιαπώνων και μετά δι-
αδόθηκε παντού. Επηρεάζει τα όργανα που συνιστούν το «σύστημα πλο-
ήγησης» των χελιών, που αφορά το βάθος στο οποίο κολυμπούν αυτά τα 
πλάσματα. Στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιούν τα βάθη της θάλασσας 
για να αποφύγουν τα «ψάρια-κυνηγούς», ενώ τη νύχτα κολυμπούν κοντά 
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στην επιφάνεια. Με την πλοήγηση κατεστραμμένη, βυθίζονται στα βάθη 
και πεθαίνουν. Τα περισσότερα χέλια λοιπόν χάνονται χωρίς τελικά κά-
ποιος να επωφελείται εμπορικά, ή έστω διατροφικά, από το χαμό τους. 
Και χάνονται λίγο πριν συμβάλουν στην ανανέωση του είδους τους.



(-) Εισαγωγή ή το σχήμα του βιβλίου

Τα χρόνια που είμαστε πεθαμένοι είναι απείρως περισσότερα 
από τα χρόνια που είμαστε ζωντανοί», λέει ένας σοφός φίλος, 
«γι’ αυτό ας φροντίσουμε όσο γίνεται καλύτερα το φωτεινό 
διάλειμμα που μας έτυχε».

Η αλήθεια είναι ότι ζωή και θάνατος δεν είναι αξεχώριστα. Ακόμα και στο 
θάνατο εμφιλοχωρεί η ζωή (τι άλλο είναι ο «πολιτισμός των φαντασμά-
των», από τα ερείπια κατασκευών περασμένων εποχών μέχρι τα μπαούλα 
αναμνήσεων, όπου τα αποτυπώματα του παρελθόντος επηρεάζουν το πα-
ρόν;) και το αντίστροφο (τι είναι η στεγνή επιβίωση, δηλαδή μια ύπαρξη 
χωρίς νόημα και ευαισθησία, παρά μια έρπουσα αίσθηση θανάτου;) Ακό-
μα και στη διάρκεια του φωτεινού διαλείμματος, λοιπόν, το εκκρεμές πάλ-
λεται μεταξύ της κίνησης και της ακινησίας, μεταξύ της εξέλιξης και της 
αποτελμάτωσης ή της κατάψυξης. Μεταξύ της ζωής και του θανάτου.

Το βιβλίο Ηδονική γεωγραφία αφορά την κίνηση του εκκρεμούς (με-
ταξύ αυτού που δοξάζει τη ζωή κι εκείνου που την εμποδίζει) και το πε-
δίο αντιπαράθεσης των δυνάμεων που το κινούν, δηλαδή των δυνάμεων 
καταστροφής και των ροπών αντίστασης και δημιουργίας.

Η αναφορά της Ηδονής στον τίτλο, έχει σχέση βεβαίως με τη χαρά, την 
απόλαυση, την ευφορία, τη ροπή που κινητοποιεί υπέρ της αναδημιουρ-
γίας (όπως σημειώνεται στα λεξικά), μα στο βιβλίο έχει σχέση κυρίως με 
τη δίψα, τον έρωτα της αναζήτησης κατά την περιήγηση αυτού του πε-
δίου («στα αμφιθέατρα σε ψάχνω, στους διαδρόμους και τους δρόμους, 
και ζητώ πληροφορίες και υλικό, να φωτίσω τις αιτίες που μ’ αφήνουνε 
μισό…», «κι εσύ έφεγγες στη μέση, κατακόκκινη νιφάδα σε γιορτή, σε 
γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου την σκυφτή…», όπως ωραία το τρα-
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γουδάει ο ποιητής). Και μαζί μ’ αυτό, η Ηδονή αναφέρεται και στη βαθιά 
αίσθηση ευρυχωρίας που προκύπτει από την ανάδειξη αυτού του πεδί-
ου. Η ευρυχωρία δεν αναιρεί ούτε ακυρώνει τον πόλεμο των αντιθέτων, 
μα μεγαλώνει το ζωτικό χώρο των ελιγμών μας.

Το πεδίο διατρέχουν πολλές ενέργειες, που έχει ενδιαφέρον να τις 
ψηλαφήσουμε, να τις αντιληφθούμε κατά το δυνατόν, να τις ξεκλειδώ-
σουμε. Η έννοια της «ψυχής» είναι ένα από αυτά τα κλειδιά. Η ελληνική 
έκφρασή της σημαίνει πνοή, ανάσα, και η αντίστοιχή της λατινική anima, 
«μεταφράζει τον άνεμο» σε μια θαυμάσια, δυναμική διατύπωση του Ιτα-
λού φιλοσόφου και ψυχαναλυτή Ουμπέρτο Γκαλιμπέρτι, που αποδίδει 
το ασύλληπτο και αιθέριο της έννοιας «ψυχή».

Μια ψυχή, βεβαίως, που συνυπάρχει με το σώμα, ή καλύτερα, δεν θα 
υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτό. Προκύπτει λοιπόν το «σώμα» ως άλλο ένα 
κλειδί, και μάλιστα κρίσιμο, αφού, όπως ωραία το διατυπώνει ο Γκαλι-
μπέρτι: «Το χέρι ενός πτώματος δεν αποκαλύπτει παρά μόνο τον εαυτό 
του, ενώ το χέρι ενός σώματος αποκαλύπτει τα αντικείμενα που αγγίζει, 
την αντίστασή τους, την εναντίωση των πραγμάτων. Σε αντίθεση με το 
πτώμα, που περικλείεται στον εαυτό του, το σώμα ανοίγεται στον κό-
σμο, προβάλλεται στα πράγματα και αλληλεπιδρά με αυτά». 

Αυτό που προκύπτει είναι ότι συνολικά το σύστημα «σώμα-ψυχή» 
δεν είναι ένα κλειστό αυτοαναφορικό σύστημα, μα υπάρχει και εξελίσ-
σεται σε σχέση με την έκθεσή του στον κόσμο. Όπως συνοψίζει ο Γκα-
λιμπέρτι: «Αρχέγονη δεν είναι η σχέση ψυχής-σώματος, αλλά η σχέση 
σώματος-Κόσμου». Επομένως, κατά τη διερεύνησή μας, δεν είναι μόνο 
η εσωτερικότητα –ο εαυτός– που ενδιαφέρει, μα οπωσδήποτε ο τρόπος 
που ο εαυτός συναρτάται με τον Κόσμο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Θ.Π. Τάσιο: «Πάμπολλα από τα βάσανά 
μας οφείλονται στην απομόνωση του καθενός μας – μια κατάσταση 
εξόχως αφύσικη, αλλά συνηθέστατη. Παρ’ όλον ότι η ίδια η Αυτοσυνει-
δησία του καθενός μας δομείται από τις σχέσεις με τους Άλλους και με 
το Περιβάλλον…»

Και συμπληρώνουμε ότι, κρίσιμο στοιχείο στη διερεύνηση είναι και 
η έννοια της υπέρβασης, όπου «υπερβαίνω» σημαίνει αναδεικνύω τις 
διαφορές, όχι για να τις καταπνίξω, μα κατά το δυνατόν για να τις ξε-
περάσω. Με αυτή την έννοια, η υπέρβαση προσομοιάζει με το έργο της 
γεφυροποιίας, όπου εντοπίζονται τα προβλήματα (τα χαρακτηριστικά 
του εδάφους, το είδος της ροής του ποταμού, οι κυκλοφοριακές φορ-
τίσεις), προκειμένου να ανεγερθεί η γέφυρα. Γιατί εμείς, εκ των πραγ-
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μάτων, δεν είμαστε μόνο θεατές αυτού του συναρπαστικού πεδίου δι-
απάλης των αντιθέτων, είμαστε εσωτερικό του στοιχείο, συνεπώς οι 
εξελίξεις μας αφορούν ευθέως.

b
Με το που ψηλαφούμε αυτό το υψηλής έντασης ενεργειακό πεδίο, προ-
κύπτουν πολλαπλές σπίθες που μπορεί να φωτίσουν δημιουργικά τον 
τρόπο που ζούμε τη ζωή μας, την προσωπική και τη συλλογική. Το ζήτη-
μα είναι ότι η κουβέντα γι’ αυτό το πεδίο, όχι μόνο δεν υποστηρίζεται, μα 
περιθωριοποιείται από κάθε λογής μεγάλες ή μικρές εξουσίες υπέρ ενός 
στεγνού, σχεδόν ολοκληρωτικού, οικονομισμού και μιας συνακόλουθης 
ρομποτοποίησης των ανθρώπινων λειτουργιών που απομειώνει τους 
ανθρώπους σε μια διαδικασία προσομοίωσής τους με ρομπότ. 

Ακόμα χειρότερα, αυτή η κυριαρχία του οικονομισμού και της εργα-
λειοποίησης, συχνά τροφοδοτεί μια αντι-εξουσία που έχει τη δική της 
αντι-λογική, ακόμα πιο ολοκληρωτική και πιο ασφυκτική από την πρώτη, 
η οποία αντι-εξουσία αναφέρεται στη θεολογία ή τα υποκατάστατά της, 
που περικλείουν τα πάντα σε ένα σχήμα με μια ήδη δοσμένη απάντηση.

Σε τέτοιες συνθήκες, μια τέτοια κουβέντα αποκόπτεται από τη βαθιά 
ουσία της πολιτικής και των μηχανισμών της (σε σχέση με τις συνθήκες 
όπου προκύπτουν η ζωή και ο θάνατος, ή η εξέλιξη και η κατάψυξη, ή το 
μεταξύ τους), μα και από τις επιστήμες, οι οποίες είναι ασφαλώς εξαιρετι-
κά πολύτιμες, αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να προσφέρουν μια συ-
νολική αντίληψη των πραγμάτων, μιας και δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. 
Η σύγχυση που προκύπτει από αυτή την αποκοπή είναι τεράστια. Είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση της «ψυχής»: ενώ η αναφορά σ’ αυτή την 
έννοια μπορεί να προσληφθεί ως κάτι το παράδοξο για την εποχή μας –και 
πάντως «εκτός μόδας»–, παράλληλα λειτουργούν τεράστιες μηχανές που 
επικαλούνται την ψυχή, όπως η ψυχανάλυση και η ψυχιατρική, μόνο προ-
κειμένου να τη «θεραπεύσουν», επαναφέροντάς τη δηλαδή στην τροχιά 
της κυρίαρχης λογικής της κανονικότητας, λειτουργώντας σε αρκετές πε-
ριπτώσεις ως συνεργεία αποκατάστασης «χαλασμένων ψυχών». 

Η σύγχυση δεν είναι ποτέ «καλός σύμβουλος», ακόμα περισσότερο 
τώρα που μια στριμωγμένη, αναστατωμένη ανθρωπότητα βρίσκεται 
σε αναζήτηση ενός «νέου παραδείγματος» για μια πολύ κρίσιμη «αλ-
λαγή ρότας».
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Αντικείμενο και δομή του βιβλίου

Αντικείμενο του βιβλίου Ηδονική γεωγραφία δεν είναι μια ιστορία των 
δυνάμεων καταστροφής και δημιουργίας – έχουν ήδη γραφτεί πολλές 
και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτό που μας 
ενδιαφέρει, καθώς ένα τέτοιο σχήμα είναι στατικό, δεν διαθέτει το δυνα-
μισμό του εγχειρήματος που επιχειρούμε εδώ. Εννοείται επίσης ότι το βι-
βλίο, με κανένα τρόπο δεν συνιστά μια «φιλοσοφία αυτού που δοξάζει τη 
ζωή ή εκείνου που την εμποδίζει» (κάτι τέτοιο θα εμπεριείχε τον κίνδυνο 
της τερατογονίας). Το ζητούμενο είναι η ανάδειξη του θέματος (ότι δη-
λαδή «υπάρχει θέμα» και ότι αυτό το θέμα είναι πολύπτυχο). Ότι δηλαδή 
υφίσταται ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δυνάμεων καταστρο-
φής και των ροπών αντίστασης και δημιουργίας, το οποίο διατρέχουν 
ενέργειες πολύ πιο σύνθετες από έναν στεγνό οικονομισμό και από την 
εργαλειοποίηση των ανθρώπινων λειτουργιών. 

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 
παραπέρα. Κατά κάποιο τρόπο κλείνουν το θέμα, έτσι ώστε το βιβλίο να 
μπορεί να λειτουργήσει εργαλειακά.

Η Ηδονική γεωγραφία δεν έχει γραφτεί έτσι. Ο προσανατολισμός της 
είναι εγγενώς διαφορετικός, καθώς επιχειρεί να ανοίξει το θέμα κι όχι να 
το κλείσει, να δώσει χώρο στο λόγο περί των ζητημάτων που θίγει.

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. 

Κάνοντας μια μουσική προσομοίωση, το βιβλίο, με τον τρόπο που δο-
μείται, ισοδυναμεί με ένα ενεργειακό πεδίο το οποίο διατρέχουν διάφο-
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ρες μελωδίες που δεν στρογγυλεύονται για να μη χάσουν τις αιχμές τους, 
που αρχίζουν μεν, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ. Η ατέρμων μελωδία μοιάζει 
να στέλνει στο άπειρο την έκρηξη και να την εκτονώνει έτσι. Για να μη 
χαθεί ο αναγνώστης μέσα σε τούτη τη συσσώρευση ανοιχτών μελωδι-
ών, του δίνεται μια σημαδούρα, ένα είδος λάιτ μοτίφ. Πρόκειται για μια 
μελωδία που επαναλαμβάνεται συχνά –έστω και εμμέσως– και γίνεται 
κατά κάποιο τρόπο το σήμα του έργου. Στην περίπτωσή μας, αυτό το 
μοτίβο είναι η Ηδονική γεωγραφία. 

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 δυνά-
μει αναγνώστες, εκείνοι τους οποίους φαντάζεται ο συγγραφέας όταν 
γράφει το βιβλίο, και στη συνέχεια οι πραγματικοί αναγνώστες, ένας κό-
σμος ολόκληρος, στον οποίο δίνεται από τον συγγραφέα ο χώρος ώστε 
ενδεχομένως να προχωρήσει το βιβλίο πιο πέρα, να το πάει αλλού, να το 
πολλαπλασιάσει. 

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, που λειτουργούν παραγωγικά υπέρ του έργου. Συγκεκριμένα: ναι 
μεν το βιβλίο επιχειρεί να αρθεί υπεράνω των τειχών περιχαράκωσης 
των επιμέρους επιστημονικών ειδικοτήτων, παράλληλα όμως λαμβάνει 
υπόψη και τον δικό τους λόγο. Το υψηλότερο επίπεδο των ειδικοτήτων 
εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων ότι η κουβέντα δεν μπορεί να ξεχειλώ-
σει, να κατρακυλήσει στην αυθαιρεσία.

b
Αναφορικά με τη δομή, το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη, με αντί-
στοιχους τίτλους: «Τοπία ψυχής», «Εμπειρίες γεφυροποιίας: συγγραφέ-
ας και μηχανικός» (όπου η προσωπική διαδρομή έρχεται να συναντήσει 
τη συλλογική), «Η δυναμική του πεδίου» (όπου επιχειρείται μια θέαση 
των χαρακτηριστικών της συνολικής λειτουργίας του πεδίου της πραγ-
ματικότητας) και «1000+1 απομεσήμερα» (όπου με όχημα την ειδική 
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περίπτωση της Ιταλίας, διερευνάται η επικράτεια του διαλείμματος από 
τον αγώνα, του παιχνιδιού ως τρόπου να παίρνεις μια απόσταση από τα 
πράγματα, προκειμένου ενδεχομένως να τα αναδιατάξεις). 

Εννοείται ότι τα τέσσερα μέρη του βιβλίου συμπλέκονται. Δεν έχει 
σημασία που η τονικότητά τους, ο τροπισμός τους, ακόμα και η θεμα-
τολογία τους είναι διαφορετικά. Μυριάδες κοινά ερωτήματα τα διατρέ-
χουν, 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 της αναζήτησης στον «κόσμο της Ηδονικής γεω-
γραφίας». Επειδή, αν εδώ ο συγγραφέας δανείζει σ’ αυτό τον κόσμο την 
«κουλτούρα» του, εκείνος, σε αντάλλαγμα, του χαρίζει την αθωότητα της 
ρευστότητας που αδιαφορεί για τις επακριβείς χρήσεις της γνώσης.




