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Πρόλογος του Εντγκάρ Μορέν

Η θάλασσά μας ήταν ένας ωκεανός που έγινε νάνος. Ο ωκε-
ανός αυτός, που εκ των υστέρων ονομάστηκε Τηθύς και κά-
λυπτε την Κασπία Θάλασσα, την Αράλη και άλλους βόρειους 
τόπους, εκτεινόταν πολύ προς τον Νότο. Η πίεση της Αφρι-
κής τη συρρίκνωσε, ούτως ώστε να στριμωχτεί τελικά ανά-
μεσα στη Βόρεια Αφρική, τη Νότια Ευρώπη και την Ανατο-
λική Ασία, και να μετασχηματιστεί σε μια θάλασσα σχεδόν 
κλειστή, με ένα μικρό στόμιο στο Γιβραλτάρ.

Αυτή ήταν η τύχη της. Έγινε η Μητέρα των επαφών ανά-
μεσα σε τρεις ηπείρους, Μητέρα της επικοινωνίας και των 
ανταλλαγών, κέντρο τροφοδοσίας των κατοικημένων ακτών 
της όπου άνθησαν οι πολιτισμοί, ενώ οι μεγάλες ηπειρωτικές 
περιοχές παρέμειναν βάρβαρες.

Εάν η Μεσόγειος γεννήθηκε από μια ισχυρή γεωλογική 
ώθηση από τον Νότο, δεχόταν πάντα μια πίεση από τα ανα-
τολικά, από την ασιατική πλάκα, που, κάτω από το Αιγαίο 
πέλαγος, προκαλεί σεισμούς στην Ελλάδα και ηφαιστειακές 
εκρήξεις στη νότια Ιταλία. Και ύστερα από την Αρχαιότητα, 
υπήρξε το επίκεντρο των σεισμών της Ιστορίας, που επανει-
λημμένα τη συγκλόνισαν.

Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως, ήταν κυ-
ριολεκτικά το κέντρο του κόσμου, που γνώριζε μια πρόσκαι-
ρη ειρήνη. Ενώ παλαιότερα δεν τη συνελάμβαναν ως ενιαία 
θάλασσα αλλά ως μια σειρά από θάλασσες, που τα ονόμα-
τά τους ακόμη χρησιμοποιούνται (Αιγαίο Πέλαγος, Αδρια-
τική Θάλασσα, Τυρρηνική Θάλασσα κ.λπ.), με τη Ρώμη η 
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Μεσόγειος έγινε η Ρωμαϊκή Θάλασσα, το Mare Νostrum. 
Ήταν οι περιοχές που περιέβαλλαν τη θάλασσα. Ήταν η θά-
λασσα που περιείχε την πληρότητα που έφερνε τον πολιτι-
σμό. Ακόμα δεν ήταν σε καμία περίπτωση η θάλασσα «εν 
μέση γη» – η Μεσόγειος: αυτό το όνομα τής αποδόθηκε μό-
λις τον 16ο αιώνα με τους Ευρωπαίους, και ύστερα με τους 
Άραβες. Το όνομα αυτό ήταν συνέπεια της ανάπτυξης των 
ηπειρωτικών πολιτισμών που έκτοτε εισχωρούν στη Μεσό-
γειο σαν ένα κενό ανάμεσα στις στεριές. Αυτό το κατάλαβα 
καλά στη Βαλένθια όταν, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου 
που παρέδιδα σχετικά με τη Μεσόγειο, ζήτησα έναν χάρτη. 
Οι φοιτητές έψαξαν παντού για χάρτη αλλά δεν βρήκαν κα-
νένα: υπήρχαν χάρτες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρι-
κής, αλλά κανένας χάρτης της Μεσογείου. Εκείνη η πληρό-
τητα είχε γίνει κενό, η θάλασσα ήταν σύνορο.

* * *
Παρ’ όλα αυτά, η Μεσόγειος δεν αφέθηκε να την καταβρο-
χθίσουν οι τρεις, ξένες μεταξύ τους, ήπειροι. Παραμένουν 
ζωντανά όχι μόνο το μεσογειακό κλίμα, τα μεσογειακά το-
πία, οι μεσογειακές παραδόσεις, αλλά και μια μεσογειακή 
ζωή, μια μεσογειακή κουλτούρα στην καρδιά ενός συνόλου 
από πολύ διαφορετικές μεσογειακές κουλτούρες, μια μεσο-
γειακή γαστρονομία,� το μεσογειακό ταμπεραμέντο.

Αυτό είναι το παράδοξο που δεν μπορεί να κατανοήσει 
ούτε η σκέψη που ατενίζει μόνο την ενότητα και παραβλέ-

� Η οποία, ξεκινώντας από τα βασικά της στοιχεία, το σιτάρι, το 
ελαιόλαδο, το κρασί, μπόρεσε να εγκλιματίσει μέσα της τα καρποφόρα 
δέντρα που ήρθαν από την Άπω Ανατολή, τη θεϊκή μελιτζάνα και την ντο-
μάτα και το καλαμπόκι που ήρθαν από την απώτατη Δύση… [Οι υποση-
μειώσεις είναι της μεταφράστριας.]
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πει την πολυφωνικότητα, ούτε η σκέψη που δεν βλέπει πα-
ρά μια σειρά από πολυφωνικότητες χωρίς να συλλαμβάνει 
την ενότητα. Για να συλλάβει κανείς τη Μεσόγειο πρέπει να 
συλλάβει ταυτόχρονα την ενότητα, την πολυφωνία και τα 
σημεία σύγκρουσης· είναι αναγκαία μια σκέψη μη γραμμι-
κή, μια διαλογική σκέψη που να αποδέχεται ταυτόχρονα τη 
συμπληρωματικότητα και τον ανταγωνισμό. Ναι, η Μεσό-
γειος είναι η θάλασσα της επικοινωνίας και της σύγκρουσης, 
η θάλασσα των πολυθεϊσμών και των μονοθεϊσμών, η θάλασ-
σα του φανατισμού και της ανεκτικότητας, και, ω του θαύ-
ματος, η θάλασσα όπου η σύγκρουση, εκπολιτισμένη επιτέ-
λους στη μικρή Αθήνα του 5ου αιώνα, μετατρέπεται σε δη-
μοκρατικό και φιλοσοφικό διάλογο.

Και μέσα από την επικοινωνία, τις ανταλλαγές, τις συ-
γκρούσεις, πόση δημιουργικότητα σε έναν τόσο μικρό χώ-
ρο… Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει το βιβλίο-προσκύνημα του 
Μπαλταζάρ Πορσέλ. Το βιβλίο αυτό είναι μια μαιανδρική 
πλοήγηση από το παρελθόν στο παρόν, από το παρόν στο 
παρελθόν, ποτέ γραμμική, με αναρίθμητες συναρπαστικές 
στιγμές, όπως αυτή της Νεφερτίτης, στην οποία βλέπει τη 
Χίλαρι ενός Ακενακλίντον, της Κλεοπάτρας και του Μάρκου 
Αντώνιου, που μοιάζει να τους βλέπει με τη μεσολάβηση της 
Ελίζαμπεθ Τέιλορ και του Ρίτσαρντ Μπάρτον, ή της μυθικής 
Κωνσταντινούπολης… Σαν Οδυσσέας για τον οποίο Ιθάκη 
θα ήταν η Μαγιόρκα, ό,τι απομακρύνεται από το νησί του 
τελικά επιστρέφει πάλι σε αυτό, σε ένα τελικό ανάθημα με 
το οποίο ξαναβρίσκει στη μνήμη των δικών του μια συμπύ-
κνωση της μεσογειακής ουσίας και της αλληλεπίδρασης 
Χριστιανών και Αράβων.

Πόση δημιουργικότητα! Πόσες εποποιίες! Στον Μπαλτα-
ζάρ Πορσέλ θα μπορούσα να προσάψω μόνο ότι υποτίμησε 
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τον Νέαντερταλ, τον θείο μας, που ήδη σε μια Μικρά Ασία 
(η οποία πολύ αργότερα θα μας δώσει το σιτάρι, τη γεωρ-
γία, την πόλη) προβάλλει τη ζωή του πιο πέρα από τον θά-
νατο και εκδηλώνει τη συγκινητική πρωτοτυπία του ανθρώ-
που: τη δύναμη της φαντασίας.

Στη Μεσόγειο υπάρχει, ύστερα από επτά χιλιάδες χρό-
νια, μια εκπληκτική εκδίπλωση των ανθρώπινων δυνατοτή-
των, που αποκαλύπτει ότι ο homo δεν είναι μόνο faber και sa-
piens αλλά και ludens και demens. Η κορύφωση του ορθού λό-
γου εκδηλώνεται στη Μεσόγειο, από τους Έλληνες φιλοσό-
φους στον Αβερρόη, από τον Αβερρόη στους ανθρωπιστές 
της Αναγέννησης, αλλά και στο άκρον άωτον της τρέλας με 
τη καταστροφή από το σίδερο, τη φωτιά και τον φανατισμό 
τόσων ανθρώπων, τόσων πόλεων, τόσων βιβλίων και έργων 
τέχνης, τόσων πολιτισμών.

Μέσα από μια μοναδική διαλεκτική, η υποδούλωση των 
ηττημένων, η σεξουαλική αποχαλίνωση των νικητών, οι αρ-
παγές των κουρσάρων, οι βίαιοι προσηλυτισμοί, ο θεσμός 
των γενιτσάρων, όλα αυτά οδήγησαν σε μια εκπληκτική ανά-
μειξη λαών. Τα γονίδια του μεσογειακού κόσμου είναι σή-
μερα χίλιες φορές πιο πολυφωνικά απ’ ό,τι οι θρησκείες και 
οι εθνικισμοί του…

Σήμερα… η Μεσόγειος, που συρρικνώθηκε με την ανά-
πτυξη του Ατλαντικού και αργότερα του Ειρηνικού, έχει με-
τατραπεί σε λίμνη. Κι αυτή η λίμνη, αφού υπέστη την αλα-
ζονική κυριαρχία των Άγγλων και στη συνέχεια των Γάλλων, 
παγκοσμιοποιήθηκε τον 20ό αιώνα και μετατράπηκε σε σει-
σμική ζώνη της εποχής στην οποία οι θρησκείες έρχονται 
αντιμέτωπες μεταξύ τους, όπως και η κοσμικότητα με τη 
θρησκεία, οι πλούσιοι με τους φτωχούς, η Δύση και η Ανα-
τολή, ο Βορράς και ο Νότος…
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Σήμερα… η Μεσόγειος μάς πονάει, η Μεσόγειος διαρρη-
γνύεται, η Μεσόγειος χάνεται. Οι μεγάλες ιστορικές κοσμο-
πολίτικες, πολυεθνικές ή πολυθρησκευτικές οάσεις όπως η 
Αλεξάνδρεια, η Γρανάδα, η Σικελία του Φρειδερίκου Β ,́ η 
Κωνσταντινούπολη, η Βοσνία έχουν χαθεί…

Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι οάσεις πρέπει να μας εμπνέουν, 
εμάς που είμαστε μεσογειακοί. Και πρέπει να αναγεννή-
σουμε την επικοινωνία ανάμεσα στις τρεις ηπείρους, παλεύο-
ντας για να εξαλειφθεί η τρομερή αδικία με την οποία η Δύ-
ση πάντοτε κρίνει οτιδήποτε ισλαμικό ή αραβικό σύμφωνα 
με την αρχή των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Πρέπει να 
ξαναβρούμε την παγανιστική ουσία της Μεσογείου, που βρί-
σκεται στο άνοιγμα, στην επικοινωνία, στην ανοχή και στον 
ορθό λόγο. Πρέπει να γίνουμε ξανά μεσογειακοί ως πολίτες 
της επικοινωνίας και πολίτες της πολυπλοκότητας, ιεροποιώ-
ντας ακριβώς αυτή την κοσμική ουσία, την επικοινωνία και 
τον ορθό λόγο. Και για να ιεροποιήσουμε και πάλι τη Μεσό-
γειο, πρέπει εκ νέου να βρούμε μέσα της τη μητρική ουσία, 
να τη λατρέψουμε σαν παιδιά της. Χωρίς μητρότητα δεν 
υπάρχει αδερφικότητα. Αυτός ακριβώς ο συναισθηματικός, 
μυστικιστικός, θρησκευτικός δεσμός μας με τη Θάλασσα-
μητέρα μας μάς δίνει, μέσα από τόσο πόνο και δυστυχία, 
αρνήσεις και αδικίες, τη χαρά να είμαστε μεσογειακοί. Ας 
ξαναβρούμε τη θάλασσά μας, το Mare Nostrum. Είναι πηγή 
ζωτικής ποίησης.

Η σκέψη του αγγλοσαξονικού Βορρά είναι φτιαγμένη για 
να τακτοποιεί, να μελετά την πρόζα της ζωής, τα τεχνικά, 
πρακτικά, μετρήσιμα προβλήματα οργάνωσης. Η πρόζα μάς 
επιτρέπει να επιζούμε, ενώ η ποίηση είναι ζωή: η νότια σκέ-
ψη –όπως είπε σωστά ο Κασάνο– αρτιώνει την τέχνη του να 
ζεις, την ποίηση της ζωής.
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Αυτό το βιβλίο-προσκύνημα είναι μια πρόσκληση στους μη 
μεσογειακούς να εγγράψουν τη Μεσόγειο στην κληρονομιά 
της μνήμης και της κουλτούρας τους και μια πρόσκληση 
στους μεσογειακούς να αποκτήσουν ή να ανακτήσουν την 
πολλαπλή, επική, τραγική, εκπληκτική κληρονομιά τους, μια 
πρόσκληση να αποδεχτούν τη μεσογειακή πολυμορφία, όχι 
για να οδηγηθούν ξανά στη διαίρεση αλλά για να αναζητή-
σουν την κατανόηση και εντέλει την ένωση.

ΕΝΤΓΚΑΡ ΜΟΡΕΝ



Οδηγίες προς ναυτιλλομένους

Το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι βιβλίο ιστορικό ή τα-
ξιδιωτικό αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο που 
εικονίζει μορφές πάνω στο τοπίο, ένα βιβλίο για την ανατα-
ραχή που προκάλεσαν τα συμβολικά κύματα ανθρώπων που 
τόσες φορές διέσχισαν τον μεσογειακό χώρο. Κατάγομαι εξ 
ολοκλήρου από αυτή την αρχαία ηλιακή θάλασσα, κατάγο-
μαι από τη Μαγιόρκα, και νιώθω να βρίσκομαι σε ζωογόνο 
κοινωνία με την τεράστια πατρίδα που εκτείνεται από τα 
κακοτράχαλα βερβερικά βουνά ώς την ιριδίζουσα πολιτιστι-
κή σκηνή της Ελλάδας, μέσα από την πληρότητα όλων των 
πρωινών κατά τα οποία ένα λατίνι διαγράφει στον γαλαζω-
πό ορίζοντα ένα σημάδι ουσιότητας.

Μου αρέσει η ακτινοβόλα νεότητα που αναβλύζει από τα 
νερά μας, από τις ακτές της από τον ουρανό –σκέφτομαι 
συχνά με φρίκη το συχνά μουντό και τόσο «ενήλικο» τοπίο 
του Ατλαντικού!– και με σαγηνεύει, γεννώντας μου έναν 
ερεθιστικό θαυμασμό, η ανάμνηση τόσων επών και δημιουρ-
γικών στιγμών όπου πρωταγωνίστησε η Μεσόγειος: δεν ξέ-
ρω, αλλά πώς μπορεί να ξεχάσει κανείς, ας πούμε, τον Αν-
νίβα, το πείσμα του, την ευγένειά του, την τραγωδία του; Ή 
το εικαστικό Τσινκουετσέντο; Ποτέ η τέχνη δεν γέννησε τό-
ση ζωή.

Το βιβλίο Μεσόγειος. Ταραγμένα κύματα είναι λοιπόν μια 
αφήγηση επική αλλά και λυρική μαζί, εντυπωσιοθηρική και 
αυθαίρετη, αληθινή, εξπρεσιονιστική αντί για νατουραλιστι-
κή, της ιστορίας των μεσογειακών πολιτισμών, των λαών τους 



ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ20

και των μεμονωμένων ανθρώπων τους, των τοπίων τους. Και 
φυσικά δεν τα εξαντλεί όλα αυτά, ούτε εξερευνά την υπο-
θετική ολότητα κάθε θέματος και κάθε μορφής. Οι εκλεκτι-
κές συγγένειες, το συμπτωματικό, κυριαρχούν μέσα μου εξί-
σου ή περισσότερο από τη λογική και τη σύμβαση. Και η 
Μεσόγειος ως φορέας πολιτισμών είναι απέραντα πληθωρι-
κή, όσο καμιά άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και ένα βιβλίο 
δεν μπορεί να προσφέρει παρά ένα σκαρίφημα του σύμπα-
ντος που γέννησε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία. Τα έχω δια-
βάσει όλα; Όχι, αλλά… Έχω διατρέξει όλες τις διαδρομές 
της Μεσογείου; Όχι, αλλά…

Το βιβλίο αυτό λοιπόν ξεκινά από την προϊστορία, συνε-
χίζει αναλυτικά μέχρι τον 16ο-17ο αιώνα αλλά έπειτα περι-
ορίζει το εύρος του για να επιστρέψει πάλι στην εποχή μας, 
την εποχή του ανανεωμένου μεσογειακού δυναμισμού. Έτσι, 
το Mare Nostrum που δομεί τον κόσμο όπως τον αντιλαμβα-
νόμαστε θετικά –τον κόσμο του ανθρώπου ως κέντρου όλων 
των πραγμάτων, της δημοκρατίας και του δικαίου που ρυθ-
μίζουν τη συλλογική ύπαρξη, τον κόσμο των μονοθεϊστικών 
θρησκειών– καταλαμβάνει τις περισσότερες από τις σελίδες 
του βιβλίου μου. Και, ενώ είναι πολλές, πόσο λίγες είναι! 
Ανοίγω το βιβλίο τυχαία και συναντώ τον Σουλεϊμάν τον 
Μεγαλοπρεπή: νιώθω την επιθυμία να είχα γράψει πολλά 
περισσότερα για αυτόν.

Έπειτα, καθώς κυλά ο 16ος αιώνας, η ορμή της Μεσογείου 
εξασθενεί: ο Κολόμβος ανακαλύπτει τον Νέο Κόσμο, η προ-
τεσταντική μεταρρύθμιση δημιουργεί, προς το κέντρο της 
Ευρώπης, έναν άνθρωπο με νοοτροπία πιο παραγωγική και 
οικονομιστική από τη νοοτροπία του ρωμαιοκαθολικού, οι 
συγκρούσεις ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους 
προκαλούν μια θανάσιμη αιμορραγία και κλείνουν τους δρό-
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μους της Ανατολής, το ισλάμ εγκλωβίζεται στη στατικότη-
τα… Έρχονται σκοτεινοί αιώνες. Ο 20ός είναι όμως ο αιώνας 
της μεσογειακής ανάκαμψης: η δημιουργία πλήθους αθάνα-
των έργων τέχνης –ο Πικάσο, ο Μιρό, ο οριστικός Βαν Γκογκ 
είναι επίσης μεσογειακοί– εμπνέει τον κόσμο, η κοινωνία 
της ευημερίας επιλέγει τις ζεστές ακτές της ως σκηνή μιας 
διαλογικής ανάπαυσης, ο ανοιχτός τρόπος ζωής της γίνεται 
ελκυστικός μετά το απόγειο των γκρίζων βιομηχανικών κοι-
νωνιών με τους τρομερούς πολέμους τους, το ισλάμ παλεύει 
να ανακάμψει…

Και βεβαίως, δεν δέχομαι η Μεσόγειος να θεωρείται απλώς 
μια σοφίτα με σκοτεινά προβλήματα, μολονότι αυτά αφθο-
νούν. Υπάρχουν, βέβαια, αρχίζοντας από τον φονταμενταλι-
σμό και τον υπερπληθυσμό των νότιων ακτών της. Η Ανα-
γέννηση όμως, ίσως η τελευταία εποχή της ανθρωπότητας 
που τη θεωρούμε απολύτως επιτυχημένη, υπήρξε επίσης 
ένας κόσμος ατελείωτων πολεμικών συγκρούσεων και ιδεο-
λογικών διαιρέσεων. Ο άνθρωπος είναι ο αγώνας του αν-
θρώπου και συνάμα το ιδανικό του ανθρώπου, χωρίς να 
υπάρχει γι’ αυτόν άλλος στόχος από «μια συνεχή μετάβαση 
από τη μία κατάσταση στην άλλη», όπως στοχαζόταν ο 
ιστορικός Ιμπν Χαλντούν από το Μαγκρέμπ.

Επιθυμώ επομένως να υπογραμμίσω ότι οι πολλαπλότη-
τες που συγκλίνουν σε αυτό το βιβλίο δεν σημαίνουν ότι 
αντιμετωπίζω τη Μεσόγειο ως ένα πεδίο διαιρέσεων, αλλά 
ακριβώς το αντίθετο: προσπαθώ να τη συλλάβω ως ενότητα, 
μολονότι η φύση της συγκροτείται ένδοξα από την πολυφω-
νία. Πιστεύω ότι η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει σφάλει στο 
σημείο αυτό εξαιτίας αμέλειας ή σεκταρισμού, διότι, ενώ 
οικοδόμησε εννοιακά αρχέτυπα, με προφανή παραδείγματα 
την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, παρά τις αναρίθμητες 
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εσωτερικές διαφορές που χωρίζουν τις γλώσσες και τις κοι-
νωνίες τους, αφήνει αντίθετα τη Μεσόγειο σε μια ακατανό-
ητη κατάσταση απροσδιοριστίας ή κατατεμαχισμού, εκτός 
από την καθαρά γεωγραφική πλευρά.

Γι’ αυτό και το Μεσόγειος. Ταραγμένα κύματα εγγράφε-
ται σε μια ιστοριογραφική αρχή που θεωρώ πρωταρχική. Σε 
όποιον αναρωτηθεί: «Μα, ποια συγκεκριμένη θέση εξάγετε 
εσείς από το βιβλίο σας;» θα απαντήσω με αυτή τη φράση 
του Φερνάν Μπρωντέλ, του μεγαλύτερου σύγχρονου ιστορι-
κού της Μεσογείου: «Συνεπώς, το να μην ορίζει κανείς ση-
μαίνει να ανοίγει έναν μεγάλο ορίζοντα, να ατενίζει αυτόν 
τον ορίζοντα στον σύνολο της επιφάνειάς του, σε όλη του 
την έκταση, και στην πιο σταθερή του διάρκεια: ο ορίζοντας 
αυτός είναι ένα σύνολο οριζόντων… Έχω λοιπόν μπροστά 
μου ένα τεράστιο πλήθος από παρατηρήσεις και μπορώ να 
ξεδιαλύνω τις βασικές γραμμές αυτών των τοπίων.»

Η Καταλωνία, οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Βαλένθια, το Ρου-
σιγιόν, το Αλγκέρο εμφανίζονται συχνά σε αυτές τις εικόνες. 
Η χώρα του έτους χίλια προσδιορίζεται σιγά σιγά σε αντί-
θεση με την επέλαση του Ισλάμ στη Μεσόγειο, ο Ιάκωβος Α΄ 
(της Αραγωνίας) φτιάχνει στη θάλασσα ένα βασίλειο, υπήρ-
ξαμε μια μικρή μεσογειακή αυτοκρατορία… Η Καταλωνία 
έζησε τον Μεσαίωνα μιαν ένδοξη εποχή και υπήρξε μεσο-
γειακή. Τώρα διανύει μία άλλη εποχή και η κύρια οικονομι-
κή της δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεσογειακή ακτή. 
Και προφανώς η Μαγιόρκα και όλες οι Βαλεαρίδες νήσοι 
είναι μεσογειακές! Παρόλα αυτά, η σύγχρονη ιστοριογρα-
φία της χώρας λησμόνησε ουσιαστικά αυτή τη μεσογειακή 
πλευρά. Κατ’ αυτήν την έννοια το βιβλίο προσπαθεί επίσης 
να δείξει πώς μέσα σε ένα σφαιρικό μεσογειακό πανόραμα 
εμφανιζόμαστε κι εμείς ως ξεχωριστοί πρωταγωνιστές.
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Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Μεσόγειος. Ταραγμένα κύμα-
τα αποτελεί «μόνο» μία από τις προσεγγίσεις μου στη Με-
σόγειο. Γιατί υπάρχουν επίσης, και με εμφατικό τρόπο μά-
λιστα, τα περισσότερα μυθιστορήματά μου, η γλώσσα τους, 
η ατμόσφαιρά τους, το αίμα και η ειρωνεία, η ποίηση, από 
τα Άλογα προς το σκοτάδι μέχρι το Οι ανοίξεις και τα κα-
λοκαίρια. Ή όσα έχω γράψει για τα νησιά μου, γραπτά που 
συγκεντρώνονται στον τέταρτο τόμο των Απάντων μου υπό 
τον τίτλο Όλες οι Βαλεαρίδες: το μύχιο, το μαγεμένο, το 
ιστορικό. Και επίσης άλλα έργα όπως το Η αραβοϊσραηλινή 
σύγκρουση ή το Ταξίδια με προσδοκίες και πολυάριθμα άρ-
θρα. Και ίδρυσα στη Βαρκελώνη ένα ίδρυμα –του οποίου 
είμαι πρόεδρος– με διεπιστημονική διάσταση, μια πλατ-
φόρμα έρευνας και διαλόγου: το Καταλανικό Ινστιτούτο 
της Μεσογείου.

Θεωρώ επίσης ότι μπορώ να αισθάνομαι κάποια περη-
φάνεια σε ό,τι αφορά τη μεσογειακή μου συμβολή. Από την 
άλλη, ελάχιστα αξίζω τον έπαινο ως προς τις προθέσεις μου, 
καθότι υπάκουα πάντα σε μια εσωτερική παρόρμηση. Δεν 
σκέφτηκα να γράψω και να εργαστώ πάνω στη Μεσόγειο 
αποβλέποντας σε κάτι συγκεκριμένο αλλά το έκανα απλώς 
ως φυσική συνέπεια του είναι μου, της ύπαρξής μου. Έτσι 
δεν ωριμάζουν οι καρποί;

Από την άλλη πλευρά, τα ταραγμένα κύματα του υποτίτ-
λου δεν είναι ποιητική άδεια, όπως μπορεί να νομίσει κανείς, 
αλλά ακριβώς επειδή αποτελούν μια φυσική πραγματικότη-
τα, μπορούν να γίνουν ανθρώπινο, κοινωνιολογικό σύμβολο. 
Τα κύματα της Μεσογείου είναι λιγότερο μεγαλοπρεπή από 
τα κύματα του ωκεανού, αλλά και λιγότερο μονότονα. Είναι 
ορμητικά, απρόβλεπτα, σύντομα, ευμετάβλητα, γεμάτα νεύ-
ρο. Ο ανεμοδείκτης στο κατάρτι του ιστιοφόρου δεν σταμα-
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τά να ταλαντεύεται, το ανεμόμετρο ησυχάζει και επιταχύ-
νεται ασταμάτητα. Χαρακτηριστικό του μεσογειακού ανέ-
μου είναι το ότι δεν φυσάει από συγκεκριμένη κατεύθυνση 
ούτε με ομοιογενή δύναμη αλλά με ριπές, μερικές από αυ-
τές επικίνδυνες, και μάλιστα με ρυθμό. Και σχεδόν δεν δι-
αρκούν παραπάνω από μερικές ώρες ή στη χειρότερη περί-
πτωση μερικές μέρες.

Ο σιρόκος της ερήμου πάνω από τη Σικελία, το μελτέμι 
του Αιγαίου, ή η μπόρα της Αδριατικής ξεπερνούν τον βοριά 
μας. Ανάμεσα σε δύο επιθέσεις του μαΐστρου σηκώνεται 
οργισμένος λεβάντες που συγκρούεται με φουσκοθαλασσιά 
από όστρια με κύματα μήκους δύο μέτρων. Το κύμα του πιο 
ισχυρού ανέμου κυνηγιέται, παγιδεύεται, καβαλάει και δια-
σταυρώνεται με τα επίμονα κύματα των ανέμων που έχουν 
πλέον κοπάσει ή φυσάνε πιο πέρα (τα κύματα διαδίδονται 
με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή των ταχύτερων ανέμων), 
και συγκρούονται μεταξύ τους. Σε ένα πρόσκαιρο τρίστρα-
το που σχηματίζουν τρία κύματα, υψώνεται ένας υδάτινος 
τοίχος και γκρεμίζεται πάλι βαρύς ενώ η θάλασσα μουγκρί-
ζει και ο άνεμος παρασύρει τον αφρό σε ζιγκ-ζαγκ. Η στα-
θερότητα του ωκεανού είναι ανήκουστη στη Μεσόγειο, όπου 
είναι αδύνατον να φανταστεί καν κανείς κύματα μήκους 50 
ή 100 μέτρων από κορυφή σε κορυφή, όλα στο ίδιο ύψος, με 
μεγάλες απαλές πλαγιές, όλες ισοϋψείς σε μονότονο γκρίζο, 
μονοτονία εβδομάδων και μηνών.

Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο η θάλασσα που κυριολεκτι-
κά βράζει, όπως τραγουδούσε ο Αουσιάς Μαρκ, αλλά και η 
λιγότερο σταθερή απ’ όλες, με κύματα λιγότερο ψηλά αλλά 
πιο ανώμαλα, πολύμορφα, πρωτεϊκά και πράγματι ταραγ-
μένα: όπως η προσωπική και ιστορική μας ζωή…

Όλα αυτά όμως δεν αποτελούν παρά τον προθάλαμο του 
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Μεσόγειος: Ταραγμένα κύματα. Προτιμώ ως βασιλική αί-
θουσα τη φράση ενός πεισματάρη ναυτικού και συγγραφέα, 
του Τζόζεφ Κόνραντ, που δεν ήταν μεσογειακός αλλά διέ-
σχισε και ονειρεύτηκε τα κύματά μας: «Ευτυχισμένος αυτός 
που σαν τον Οδυσσέα έκανε ριψοκίνδυνο ταξίδι: και εάν θέ-
λει κανείς ριψοκίνδυνα ταξίδια, δεν υπάρχει τίποτα καλύτε-
ρο από τη Μεσόγειο, την εσωτερική θάλασσα που οι αρχαίοι 
τη θεωρούσαν τόσο τεράστια και γεμάτη θαύματα. Και ήταν 
πράγματι τρομερή και θαυμάσια: γιατί εμείς, οδηγούμενοι 
από την τόλμη του πνεύματός μας και την ταραχή της καρ-
διάς μας, είμαστε οι μόνοι τεχνουργοί όλων των θαυμάτων 
και οτιδήποτε μυθιστορηματικού στον κόσμο.»

Θα προσθέσω μόνο σε όσα λέει ο Κόνραντ έναν όρο: πά-
θος, ενθουσιασμό: υπάρχουν, σε αυτό το βιβλίο· ανήκουν στη 
Μεσόγειο.

ΜΠΑλΤΑζΑΡ ΠΟΡΣΕλ
Βαρκελώνη - Σαντ Τελμ, Ιανουάριος 1996





ΤΑ  ΝΕΡΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΡωΤΟΙ  λ ΑΟΙ

Το γεωγραφικό πλαίσιο

Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε… Θα θυμίσω μερικούς 
στίχους που γράφτηκαν στα γαλλικά μπροστά στη Μεσό-
γειο: ο ποιητής τους ήταν από τη Σετ. Θα τους παραθέσω 
στα γαλλικά για να μη χάσουν την αρχική τους μουσικότη-
τα, που είναι ουσιώδης στην ποίηση. Την ποίηση και την αρ-
μονία των αισθήσεων που ενυπάρχουν επίσης σε αυτή τη θά-
λασσα, στη γεμάτη χάρη εικόνα του ιστιοφόρου που πλέει 
μπροστά στις ακτές που ξετυλίγονται καμπυλωτές:

Ce toit tranquille, oú marchent des colombes, 
Entre les pins palpite, entre les tombes; 
Midi le juste y compose de feux 
La mer, la mer, toujours recommencée! �

� Η στέγη αυτή ανάμεσα όπου οδεύουν περιστέρια / από τα πεύκα 
ανάμεσα κι από τους τάφους πάλλει / η Μεσημβρία συνθέτει εκεί, με τα 
πυρά, δίκαια / τη θάλασσα, τη θάλασσα που ξαναρχίζει πάντα! (Πολ Βα-
λερί, Το παραθαλάσσιο νεκροταφείο, μτφρ. Αναστάσιου Γιανναρά, εκδ. 
Γαβριηλίδης, Αθήνα 1999).
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Αυτή η θάλασσα, οι αλλαγές στον ρου της ιστορίας της, 
δεν είναι άραγε μια ένδοξη αιώνια επιστροφή στον μεγάλο 
ήλιο του μεσημεριού; Με τα πουλιά να πετούν ψηλά, σαν με-
γαλοπρεπή σωματίδια ενός ουρανού ολάνοιχτου και άσπι-
λα γαλάζιου. Ναι, το ποίημα του Πωλ Βαλερύ είναι μια εκ-
φραστική σύνθεση της Μεσογείου, της «θάλασσας ανάμεσα 
στις στεριές», του medi-terraneum που έλεγαν οι Λατίνοι, 
γιατί πράγματι τρεις ήπειροι, η Ασία, η Ευρώπη και η Αφρι-
κή περικλείουν το γεωλογικό βύθισμα που περιέχει τα νερά 
της Μεσογείου, που η συνολική τους έκταση φτάνει τα 2,996 
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο αριθμός αυτός είναι ασήμαντος στην πλανητική κλί-
μακα στην οποία ζούμε σήμερα, μέσα σε έναν κατακλυσμό 
πληροφορίας και επικοινωνιών. Ο Ατλαντικός Ωκεανός έχει 
έκταση 106 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο Ειρη-
νικός 180 εκατομμύρια! Όμως η Μεσόγειος υπήρξε για αιώ-
νες το κέντρο του δυτικού κόσμου και, επιπλέον, το κέντρο 
μιας δραστηριότητας που έφερνε σε αμοιβαία επαφή ιδιαί-
τερα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ένα πλοίο περίπου δώδεκα 
μέτρων χρειαζόταν εξήντα ημέρες για να τη διασχίσει κατά 
μήκος, καλύπτοντας μια απόσταση 3.800 χιλιομέτρων. Εκεί-
νες τις εποχές ήταν απλώς η Θάλασσα. «Θάλαττα, θάλατ-
τα!», όπως φώναξαν με αγαλλίαση εκείνοι οι αρχαίοι Έλλη-
νες, κατά τον Ξενοφώντα.

Ο θαυμάσιος αυτός ουρανός, η φωτεινότητα της ατμό-
σφαιρας, οφείλονται κατά μεγάλο μέρος σε έναν παράγο-
ντα: τη Σαχάρα. Αυτή μαζί με τον Ατλαντικό συνθέτει και 
ενοποιεί το μεσογειακό κλίμα, που είναι ήπιο τελικά, παρά 
κάποιες ακραίες αναταραχές. Τον μισό χρόνο κυριαρχεί η 
επιρροή του καλοκαιριού, δηλαδή των θερμών και ξηρών αέ-
ριων μαζών που έρχονται από την καυτή έρημο του Νότου, 
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φέρνοντας συχνά μαζί τους σύννεφα σκόνης. Ο υπόλοιπος 
χρόνος, χειμώνας και φθινόπωρο, σημαδεύεται από την υγρή 
χαμηλή πίεση του ωκεανού, που μερικές φορές σηκώνει ορ-
γισμένους ανέμους και θαλασσοταραχή.

Πολλά πράγματα γεννιούνται από αυτό το κλίμα: το σχε-
τικά ζεστό νερό της θάλασσας και η υπέροχη, συχνά ήπια, 
ζέστη, τα οποία έκαναν τη Μεσόγειο επίκεντρο της αναψυ-
χής και του τουρισμού ολόκληρου του πλανήτη· καλλιέρ-
γειες διαποτισμένες από πανάρχαια ευγένεια, όπως η ελιά 
με την αυστηρή της κομψότητα, το αμπέλι με τους λαμπε-
ρούς ευωδιαστούς χυμούς του, η ευλογία των χρυσών στα-
ροχώραφων.

Αξίζει να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το νερό. Το νε-
ρό της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα αλμυρό, γιατί αφενός εξα-
τμίζεται πολύ γρήγορα και αφετέρου, με εξαίρεση τον Νείλο, 
τα ποτάμια που εκβάλλουν σε αυτήν δεν είναι μεγάλα. Έτσι, 
με δυσκολία αντισταθμίζουν την εξάτμιση των νερών η Μαύ-
ρη Θάλασσα στα βορειοανατολικά, πραγματική δεξαμενή 
ομβρίων, και η ελάχιστη εισροή του Ατλαντικού στα δυτικά, 
λεπτός λαιμός μπουκαλιού με τα μόλις δεκαπέντε χιλιόμε-
τρα πλάτος των Στενών του Γιβραλτάρ. Επίσης τα νερά μας 
είναι φτωχά σε άλατα και πλαγκτόν –μικροσκοπικούς οργα-
νισμούς και φυτά– όπως και σε θαλάσσια χλωρίδα, με απο-
τέλεσμα οι διατροφικές πηγές των ψαριών να είναι πενιχρές, 
και γι’ αυτόν τον λόγο είναι λίγα και μικρά σε μέγεθος. 
Όμως, προσοχή! Όλοι αυτοί οι περιορισμοί χαρίζουν συνάμα 
στη σάρκα τους μια λεπτή νοστιμιά· θα έλεγε κανείς ότι 
έχουν τη γεύση του ήλιου και των αρωματικών βοτάνων. Πώς 
να μη γίνει κανείς φανατικός του αστακού στα κάρβουνα, 
της βραστής σκορπίνας, του μπακαλιάρου στον φούρνο…

Ήρεμοι κολπίσκοι καταστίζουν τις ακτές, μαζί με μεγα-
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λοπρεπείς σκοπέλους. Οι βόρειες ακτές γενικά είναι άγριες 
καθώς εκεί καταλήγουν μεγάλες οροσειρές όπως τα Πυρη-
ναία και οι Άλπεις. Από την άλλη, η νότια ακτή είναι σχετι-
κά χαμηλή και μονότονη. Κι ένα περιδέραιο από νησιά απλώ-
νεται στη Μεσόγειο, από την Κύπρο ώς τις Βαλεαρίδες· η 
Κρήτη, η Σικελία, η Σαρδηνία, η Κορσική, η Μάλτα…

Η Μάλτα βρίσκεται στη μέση ακριβώς της γηραιάς μας 
θάλασσας. Με τη Σικελία και την ιταλική χερσόνησο στα βό-
ρεια, και τη μεγάλη γωνία της Τυνησίας στα νότια, η Μάλτα 
αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα σύνορο, με μια μεγάλη 
υποθαλάσσια κρηπίδα, που διαιρεί τη Μεσόγειο σε δύο τε-
ράστιες λεκάνες, τη δυτική και την ανατολική. Για την πρώ-
τη λεκάνη, οι μετρήσεις δείχνουν ένα βάθος περίπου 3.700 
μέτρων, στην Τυρρηνική Θάλασσα. Η δεύτερη έχει μέγιστο 
βάθος 5.131 μέτρα, στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου.

Στο τοπίο των γεωγραφικών δεδομένων όμως φωλιάζει 
και ανθίζει το τοπίο των επιθέτων, το εσωτερικό τοπίο. Η 
Μεσόγειος είναι ένας χώρος και μια ιστορία με οικουμενικές 
διαστάσεις, αναμφίβολα, αλλά και βίωμα λυρικά φωτισμέ-
νο. Ας πάμε έναν Φεβρουάριο στο νησί μου, τη Μαγιόρκα: 
τότε ανθίζουν εκεί οι αμυγδαλιές.

Θα εμφανιστούν μπροστά μου, σε όλο το νησί, σαν κομ-
ψά σιωπηλά φαντάσματα που υψώθηκαν και ξεδιπλώθηκαν 
από την ξερή γη του χειμώνα. Ο εύθραυστος λευκός ανθός 
έχει μια λεπτή μυρωδιά μελιού. Αγαπώ αυτή τη χαμηλόφω-
νη και μελαγχολική μεγαλοπρέπεια της ανθισμένης αμυγδα-
λιάς γιατί αγαπώ επίσης το μόνο που μου απομένει, τη ζωή 
μου, αυτό που είμαι. Το ξέρω ότι είναι λίγο, δεν είναι παρά 
φιλόξενες και εναγώνιες τούφες αναμνήσεων, σταθερά τυ-
φλά βήματα του παρόντος, έντονη αοριστία της ελπίδας. 
«Εφήμεροι· τι είναι κάποιος, τι δεν είναι; Όνειρο σκιάς ο 
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άνθρωπος»,� έγραφε ο Πίνδαρος στα γεράματά του, πάντα 
ευγενής, είτε τραγουδούσε τη δόξα είτε την τραγωδία.

Δεν θέλω όμως να φανώ μελαγχολικός. Στην πραγματι-
κότητα, στο λευκό λουλουδάκι που ζει τόσο λίγο κι επιστρέ-
φει κάθε χρόνο, υπάρχει επίσης το χαρούμενο πνεύμα ενός 
ταπεινού παιδικού παιχνιδιού. Πρέπει να προχωρούμε, πά-
ντα κάτι μας περιμένει, είτε καινούριο είτε κάτι που επι-
στρέφει: αυτό είναι το μυστικό του τοπίου και εμφανίζεται 
ως ηρεμία στη γη, ως κάτι μακρινό στα σύννεφα και στα 
άστρα, όλα όμως στη φύση είναι μια έντονη κρυφή πάλη. Το 
τοπίο λοιπόν μας κινητοποιεί, μας προσκαλεί στο μέλλον.

Κάθε χρόνο το γεγονός επαναλαμβάνεται, τελετουργία 
της δημιουργίας. Έρχεται το πρωί, ανοίγεις την πόρτα σου, 
χαϊδεύεις τον σβέρκο της γατούλας σου, ανοίγεις το ραδιό-
φωνο να δεις τι γίνεται στον κόσμο και… κατάπληξη: εκεί 
μπροστά, στη μέση του κήπου, επιδεικνύει την αθώα λευκό-
τητά της η πρώτη ανθισμένη αμυγδαλιά. Οι πρώτες αμυ-
γδαλιές: απρόσμενη εισβολή ενός άσπιλου παραληρήματος, 
που προχωρεί και μεγαλώνει μέσα σε μια σιωπή μαγική.

Παρατηρώ τα μικρά αρνάκια· γεννήθηκαν το φθινόπωρο, 
είναι άγαρμπα ακόμα, μια ορμάνε άπληστα στις ρώγες της 
μητέρας τους, με ένα βραχνό δύσπιστο βέλασμα, μια μα-
σουλάνε το τρυφερό χορτάρι που μόλις έχει φυτρώσει. Πό-
ση αδελφικότητα έχουν τα ζώα! Ο άνθρωπος είναι μακριά 
από τη φύση, εγώ την κοιτάζω με κρυφή απόλαυση γιατί 
αναγνωρίζω μέσα της μια σκοτεινή πατρότητα, μια πληρό-
τητα που παρ’ όλα αυτά μού διαφεύγει.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος απαρτίζεται από μια σειρά φι-

� Πινδάρου Πυθιόνικοι 8. 95-96· μτφρ. Μάρκου Θεοδωράκη, από το 
Πινδάρου, Επίνικοι, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 2008.
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λοδοξίες που σβήνουν σε μικρές εκρήξεις, η ματαιοδοξία δεν 
στηρίζεται παρά στη βλακεία, δεν είμαστε παρά μια φευγα-
λέα απόπειρα μοναδικότητας μέσα στους απέραντους κόλ-
πους του είδους. Γι’ αυτό αφαιρούμαι παρατηρώντας φιλι-
κά το αρνάκι που χοροπηδάει, τα μάτια του είναι καθάρια 
χωρίς σκιές, είναι η αθωότητα του μεγάλου μαθήματος της 
συνέχειας που συνιστά τον πλανήτη. Και στον χώρο αυτό 
της Μεσογείου η συνέχεια αυτή βρίσκει μια ισορροπία, το 
επίκεντρο της οποίας το αισθάνομαι σε όλα μου τα κύττα-
ρα: δεν είμαστε άνθρωποι των σαφών νοητικών σχημάτων 
αλλά της κρυφής και βαθιάς υπαρξιακής έκφρασης. Ζούμε 
πιο πολύ παρά σκεφτόμαστε.

Πέφτει η νύχτα, οι θόρυβοι της εξοχής καταλαγιάζουν, 
αλλά δυναμώνουν τα κύματα στην κοντινή παραλία, ρυθμι-
κά, αργόσυρτα, βαριά. Στο τζάκι πετάνε σπίθες τα κού-
τσουρα της ελιάς. Δεν επρόκειτο ποτέ να κόψω τις ελιές, 
αλλά τις έκαψε μια καλοκαιρινή πυρκαγιά, άπληστες περι-
πλανώμενες φλόγες. Ξύλο πυκνό, σκληρό, σαν ορυκτό σχε-
δόν, που δύσκολα θα βγάλει τα άμεσα κύματα θερμότητας 
της ξερής αμυγδαλιάς ή του ρετσινωτού πεύκου.

Η ελιά καίγεται κι εγώ νιώθω ένοχος: χρειάστηκαν εκα-
τοντάδες χρόνια για να σχηματιστεί αυτό το δέντρο, ζαρω-
μένο, στραμπουληγμένο, αλλόκοτη μίμηση σπηλιάς ή παχύ-
δερμου, η προϊστορία… Τραγούδησε ένας ποιητής από τη 
Μαγιόρκα, ο Πονς ι Γκαλιάρζα:

Θα έχω πεθάνει, και ακόμα 
θα σείει ο μαΐστρος τις μαύρες σου ελιές: 
όλα θα έχουν χαθεί που υπάρχουν τώρα 
κι εσύ θα ζεις εσύ μπρος στη γαλάζια ακτή.
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Εγώ όμως καταστρέφω την ελιά… Τη νύχτα βέβαια θ’ 
ανθίσουν κι άλλες αμυγδαλιές, αύριο θα τις βρω μπροστά 
μου, στολισμένες.

Οι χθεσινές φωνές, το αποτύπωμα των προγόνων… Συνα-
ντάω τον γέροντα συγγενή μου σε ένα χωράφι με φασολά-
κια. Παρατηρεί καχύποπτος μια αμυγδαλια με μοβ ανθάκια. 
Μουρμουράει: «Εμένα μου αρέσουν οι άσπρες, είναι πιο πο-
λύ δικές μας. Τούτη εδώ μοιάζει με επίσκοπο, σου ’ρχεται 
να της κάνεις υπόκλιση». Και φλυαρεί λέγοντας μου ότι κά-
θε μέρα βγάζει βόλτα τα σκυλιά για να μη βαριούνται. Είναι 
τρία, μικρούλικα, και στριφογυρνάνε δεξιά κι αριστερά: ο 
γρουσούζης, που μου δείχνει τα δόντια του· ένα άλλο με γυα-
λιστερό τρίχωμα που σε γλείφει και σου τρίβεται συνέχεια, 
και μια λυπημένη σκυλίτσα με ψηλά πόδια.

Μια και με βρήκε, ο γέρος φλυαρεί ακατάπαυστα. Αγνοεί 
ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτε από όσα λέει. Με γοητεύει όμως 
ο τόνος της φωνής του, το πρόσωπό του: μιλά ορμητικά, το 
πρόσωπό του έχει έντονα πολυεδρικά χαρακτηριστικά. Αυ-
τό μου θυμίζει τον πατέρα του και τη γιαγιά του, την οποία 
πρόλαβα να γνωρίσω όταν ήμουν πολύ μικρός κι αυτή πολύ 
μεγάλη. Όλοι τους είχαν τα ίδια ακριβώς φυσιογνωμικά χα-
ρακτηριστικά και απαράλλαχτο τρόπο να μιλάνε.

Βλέπω τον άνθρωπο αυτό όπως βλέπω τον εαυτό μου, 
ένα σκαλί σε μια μακρά συνέχεια, η αρχαία φυλή, οι γονείς 
των γονέων, οι νεκροί και οι ζωντανοί και οι ανθισμένες 
αμυγδαλιές και η ασταμάτητη θάλασσσα που μας σφυρη-
λατεί, τείχος που μας προστατεύει και μας καταπιέζει. Περ-
πατώ στα λευκά αιώνια χωράφια. Φυσάει αεράκι. Τα πέτα-
λα πετούν. Περνάει η κόρη μου, βαμμένη για το καρναβάλι, 
χοροπηδά και σιγοτραγουδά. Μέσα στην ανθισμένη αμυ-
γδαλιά, μέσα μας, υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα ελπίδας. 
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Και ρίχνω μια κλωτσιά στο κοκκαλιάρικο αγριόσκυλο που 
πάει να με δαγκώσει. Ο συγγενής μου γελάει και του δίνει 
ένα λουκανικάκι.

Από τον Homo habilis στη Σαχάρα

Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί οικισμοί δημιουργήθηκαν στη Μεσό-
γειο. Ο Homo habilis ήρθε από την ανατολική Αφρική μέσω 
της κοιλάδας του Νείλου πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια 
περίπου και στη Μέση Ανατολή οι πληθυσμοί του χωρίστη-
καν στα δύο ακολουθώντας τη βόρεια και τη νότια ακτή της 
Μεσογείου αντίστοιχα. Και ενώ στην αφρικανική ακτή το ον 
αυτό είχε την εξέλιξη που γνωρίζουμε, και έγινε τελικά Ho-
mo sapiens, στην περιοχή που αντιστοιχεί στη σημερινή Γαλ-
λία, Ιταλία και Ισπανία απομονώθηκε, έγινε ο άνθρωπος του 
Νεάντερταλ, και κλείστηκε στον εαυτό του προσπαθώντας 
να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Διακρίνεται από το μέτω-
πο και το σαγόνι του, που προεξέχουν ιδιαίτερα.

Στη μεσογειακή ακτή μάλιστα, στο Όρθε της Γρανάδας, 
βρέθηκαν τα πιο αρχαία ίχνη αυτού του ανθρωποειδούς 
στην Ευρώπη – κομμάτια από κρανία μαζί με εργαλεία από 
πυριτόλιθο.

Πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια, το Όρθε ήταν μια γό-
νιμη λίμνη, και αυτό το ον πρέπει να γνώρισε μια εικόνα του 
παραδείσου…

Έπειτα, πριν από 100.000 χρόνια περίπου στην περιοχή 
του σημερινού Ισραήλ και 35.000 χρόνια στη δυτική Μεσό-
γειο, έφτασε επίσης από την Αφρική ο Homo sapiens sapiens, 
ο γνωστός μας άνθρωπος του Κρο-Μανιόν, ψηλός, με «φαρ-


