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Ιωάννα Καρυστιάνη, Τα σακιά.

Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού «Διαβάζω» για το 2011

"Τι έχουν, μωρέ, τα δικά σας σακιά; Μια χρεωκοπία, έναν ξενιτεμένο, κατραπακιές
της εφορίας, αποτυχία στον ΑΣΕΠ, μια κακιά πεθερά, έναν νευρασθενικό
προϊστάμενο, ένα παιδί που πετάει μολότοφ, ένα τζάκι που ντουμανιάζει το
λιβινγκρούμ, οισοφαγική παλινδρόμηση, υψοφοβία, κερατλίκια, ραγάδες στον
πισινό. Για περάστε να ρίξετε μια ματιά στο δικό μου, να σας κοπεί ο βήχας."

Στο νέο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη η Βιβή Χολέβα, η κεντρική ηρωίδα
του βιβλίου, εργάζεται ως "αποκλειστική κατ' οίκον". Περιποιείται ηλικιωμένους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη φροντίδα της. Έχει έναν γιο, τον Λίνο, ο οποίος
βαδίζει σε "περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια". Μια ολιγοήμερη άδεια γίνεται
αφορμή να φύγουν οι δυο τους για ένα ταξίδι στους Δελφούς. Εκεί, στον ιερό χώρο
της ελληνικής αρχαιότητας, μάνα και γιος θα έρθουν κοντά, αν και τους χωρίζει
χάσμα βιωμάτων, ένα κενό που μοιάζει να είναι από παλιά αγεφύρωτο. Στις πέντε
μέρες που διαρκεί η εκδρομή, ξετυλίγεται το παρελθόν τους ενώ ο αναγνώστης,
μέσα από την ορμητική γραφή της συγγραφέως, ανακαλύπτει σταδιακά τι είναι τα
σακιά του τίτλου: τα ηθικά και ψυχικά φορτία που κουβαλούν οι ήρωες, αλλά
κυρίως τα βάρη που επωμίζεται εδώ και χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής
κοινωνίας, το οποίο παρακολουθεί αδύναμο την ιστορία να χαράσσεται ερήμην του
και τη ζωή να διαδραματίζεται μακριά του.

Ένα βιβλίο που "ζυγίζει" τα άχθη των ανθρώπων των λαϊκών περιοχών και μας
ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στις απαγορευμένες ζώνες της καθημερινότητάς μας.

Με 4 μόνο μυθιστορήματα (συν ενάμισι σενάριο και μια συλλογή διηγημάτων) η
Ιωάννα Καρυστιάνη έχει ήδη βρει μια θέση στην πρώτη γραμμή της ελληνικής
λογοτεχνίας. Σε κάποιες αναγνώσεις και σχόλιά της που είδαμε στο You Tube
ομολογεί ότι φοβόταν αυτό το πέμπτο μυθιστόρημά της. Προφανώς επειδή το θέμα
ήταν και "βαρύ" και πρωτότυπο και δεν ήξερε πώς θα το αντιμετωπίσει το κοινό.
Πραγματικά δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο να διαβάζουμε ένα ελληνικό
μυθιστόρημα με έναν τόσο αρνητικό (εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον) χαρακτήρα
και μια τόσο (θα περίμενε κανείς) ασφυκτική ατμόσφαιρα. Όμως τελικά η
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συγγραφέας τα καταφέρνει να μη μας δώσει ένα στενάχωρο βιβλίο, κυρίως χάρη
στο (πικρό συχνά) χιούμορ της που την ξελασπώνει ακόμη και στα πιο δύσκολα
κομμάτια.

Η Βιβή Χολέβα δείχνει να είναι μια συνηθισμένη γυναίκα στα πενήντα δύο της,
αλλά δεν είναι. Έχει έναν γιο βιαστή και φονιά που εκτίει ισόβια κάθειρξη. Όταν
παίρνει άδεια για να περάσει ένα πενθήμερο εκτός φυλακής, η μητέρα του ετοιμάζει
ένα "ταξίδι αναψυχής" στους Δελφούς. Όμως κάθε άλλο παρά περί αναψυχής
καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται όταν βλέπουμε την ηρωίδα να βάζει μέσα στα
πράγματά της ένα μαχαίρι. Μέσα από την ελλειπτική γραφή της η Ι.Κ. μάς
προσφέρει ένα καθηλωτικό πρώτο μέρος γεμάτο αγωνία. Στο δεύτερο μέρος
μεταφερόμαστε στην χρονολογική αρχή της ιστορίας, σε ένα χωριό της Βόρειας
Πελοποννήσου, όπου μεγαλώνει η Βιβή. Το παράξενο, μονόχνοτο κορίτσι γίνεται
μια μάλλον "θαμπή" έφηβη και μια νεαρή γυναίκα που μένει έγκυος στον πρώτο
(ουσιαστικά) άντρα που γνωρίζει στη ζωή της και αναγκάζεται να διακόψει τις
σπουδές της στην Ιατρική. ["Όνειρο" των άλλων που έχει γίνει και δικό της.] Πέφτει
με τα μούτρα στο μικροαστικό πια όνειρό της να βγάλει λεφτά για να χαρίσει μιαν
άνετη ζωή στον μοναχογιό της. Αλλά δεν της έρχονται όλα όπως τα θέλει. Ο
σύζυγός της πεθαίνει αλκοολικός, αφήνοντάς την μόνη να αναθρέψει τον γιο που
μέσα από μια δύσκολη (μα καθόλου ασυνήθιστη) παιδική ηλικία θα περάσει σε μια
βουβή εφηβεία για να γίνει ένας προβληματικός νεαρός άντρας που μέσα στη
μόνωσή του και στην απεγνωσμένη προσπάθεια να δηλώσει το "παρών" του,
καταλήγει να βιάζει και να σκοτώνει.

Τηρουμένων των αναλογιών, ο Λίνος έχει μια παρόμοια μοναχική παιδική και
εφηβική ζωή με τη μάνα του. Τι είναι αυτό που οδηγεί τη μεν σε μια συμβατική ζωή
και τον δε στο έγκλημα; Όσα βιώνει ο γιος δεν μου φαίνονται ιδιαίτερα διαφορετικά
από αυτά που ζει στην καθημερινότητά της η πλειοψηφία των σημερινών παιδιών.
Ίσως το κακό να λανθάνει μέσα μας στο ευνοϊκό αστικό περιβάλλον της ανωνυμίας
και της αποξένωσης, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία - το τυχαίο γεγονός -
που θα το βγάλει στην επιφάνεια. Ο εγκληματίας δεν είναι ένα διαφορετικό
υποείδος. Όλοι έχουμε ένα χάος να αντιπαλέψουμε εντός μας. Η Βιβή κατατρύχεται
από τις ενοχές της μα η ευθύνη είναι συνολικότερη.

Στα "Σακιά" είμαστε όλοι εκεί. Είναι μια ιστορία της καθημερινότητάς μας των
τελευταίων σαράντα, πενήντα χρόνων (όσο περίπου η ηλικία της Βιβής). Συναντάμε
μέσα τους όλες τις ματαιωμένες ελπίδες και τις ενοχές που βάρυναν το σακί του
καθένα μας. Εκτελεσμένο με ακρίβεια και ελλειπτικότητα, σασπένς και χιούμορ, το
μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη θα συζητηθεί πολύ. Είναι σίγουρα ένα από
τα καλύτερά της και ο αναγνώστης (που δεν φοβάται να δει τον εαυτό του στον
καθρέφτη) θα το απολαύσει από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα.
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Ιωάννα Καρυστιάνη

Η Ιωάννα Καρυστιάνη γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1952 στα Χανιά της
Κρήτης από γονείς Μικρασιάτες. Σπούδασε νομικά. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με
το σκίτσο και την εικονογράφηση (με το όνομα "Ιωάννα"). Δούλεψε στην εφημερίδα
"Ριζοσπάστης", στα περιοδικά "Τέταρτο", "Ένα", "Εικόνες", και σε ξένες εφημερίδες.
Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη λογοτεχνία το 1994, με τη συλλογή διηγημάτων
"Η κυρία Κατάκη". Ακολούθησε το μυθιστόρημα "Μικρά Αγγλία", το οποίο
τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος, το 1998, και ήταν υποψήφιο για
το Ευρωπαϊκό Αριστείο Λογοτεχνίας και για το λογοτεχνικό βραβείο Balkanika. Το
επόμενο μυθιστόρημά της, "Κουστούμι στο χώμα", τιμήθηκε με το βραβείο
μυθιστορήματος του περιοδικού "Διαβάζω" το 2001.
Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη και μητέρα των
σκηνοθετών Αλέξανδρου Βούλγαρη ("Κλαις;", "Ροζ") και Κωνσταντίνας Βούλγαρη
("Γιούπι", "Με τα φώτα νυσταγμένα", "Βαλς Σεντιμεντάλ").

Τίτλοι βιβλίων
(2010) Τα σακιά, Καστανιώτη
(2010) Τα σακιά, Καστανιώτη
(2006) Σουέλ, Καστανιώτη
(2004) Νύφες, Καστανιώτη
(2003) Ο άγιος της μοναξιάς, Καστανιώτη
(2001) Κουστούμι στο χώμα, Καστανιώτη
(1997) Μικρά Αγγλία, Καστανιώτη
(1995) Η κυρία Κατάκη, Καστανιώτη
(1988) Ένα σκίτσο στο τσεπάκι, Αίολος, [εικονογράφηση]
(1987) Με γκρι και γκρίζο, Αίολος, [εικονογράφηση]

Συνέντευξη της Καρυστίανη για «Τα σακιά»

Η Iωάννα Kαρυστιάνη στο νέο βιβλίο της περιγράφει δύο Νεοέλληνες που κρύβουν τις
επιθυμίες και την καθημερινότητά τους
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Mια συζήτηση με την Iωάννα Kαρυστιάνη δεν μπορεί παρά να κινείται στο κέντρο
των πολιτικών εξελίξεων. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα παίρνει θέση, πάντα
υπερασπίζεται τη θέση της και πάντα κρίνει, ακόμα και τη δική της «πλευρά». Παρ’
όλα αυτά στα βιβλία της η πολιτική δεν είναι ποτέ άμεσα παρούσα. Προτιμά τους
χαμηλόφωνους ήρωες, τους λιγότερο φωτεινούς, εκείνους που δεν επηρεάζουν τις
εξελίξεις, υφίστανται όμως τις συνέπειες.

Στο νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο «Τα σακιά», παρακολουθούμε μια τοιχογραφία
της μικροαστικής Ελλάδας από τη μεταπολίτευση και μετά. Δύο συνηθισμένοι
άνθρωποι, μια μάνα και ο γιος της, κρύβουν τα δικά τους μυστικά, σηκώνουν τα
δικά τους βάρη, τα σακιά τους, που όμως ξεπερνούν τα όρια των συνηθισμένων
μικροαστών. Μια εκδρομή στους Δελφούς και μια ξενάγηση στα αρχαία ερείπια -
αφού η Βιβή, η κεντρική ηρωίδα, «δεν καταφεύγει στην εκκλησία, αλλά στα αρχαία
φυλακτά» -, μια ακραία παραβατική συμπεριφορά που αποκαλύπτεται σιγά σιγά,
ένα μεγάλο μυστικό, δυο ζωές διαλυμένες. Δίπλα στο κεντρικό στόρι κινούνται
πολλοί δεύτεροι χαρακτήρες, μικροαστοί όλοι τους, άλλοι θυμωμένοι, άλλοι
έξαλλοι, άλλοι αισιόδοξοι, άλλοι απλώς στον κόσμο τους. Και μέσα από τις ζωές
όλων παρακολουθούμε τις μικρές καθημερινότητες ανθρώπων με συμπιεσμένες
επιθυμίες και μεγάλα ανεκπλήρωτα.

Το βιβλίο ήταν η αφορμή σ’ αυτή τη συζήτηση, αλλά γρήγορα πήγαμε σε άλλα
θέματα. Η Ιωάννα Καρυστιάνη, χείμαρρος όπως πάντα στον προφορικό λόγο,
θυμώνει, συγκινείται, αγωνιά: για τη γλώσσα, για την υποχώρηση του αυθεντικού,
για τις πολιτικές εξελίξεις, για την Αριστερά.

– Διαλέγετε να αγγίξετε την κοινωνία του 21ου με δύο ανθρώπινες ζωές που είναι στο
περιθώριο, παρ’ ότι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Γιατί επιλέξατε τόσο
πονεμένους ήρωες;

– Aισθανόμουν, εδώ και αρκετά χρόνια, ότι ήμασταν όλοι στριμωγμένοι σε μια
αίθουσα ενθρόνισης των διαφόρων «λαμπερών» και τράπηκα σε φυγή και πήγα
στους θεοσκότεινους ήρωες. Tο δεύτερο -γιατί αυτή είναι η φτιαξιά μου κι αυτή
είναι η οδός που πλησιάζω λογοτεχνικά τη ζωή και τους ανθρώπους- επειδή πάντα
μ’ αρέσει να ακολουθώ τη μοίρα των ανθρώπων που δεν είναι οι οδηγοί της
κοινωνίας, δεν είναι οι άνθρωποι με τις ενδεδειγμένες αρετές ή οι επιτυχημένοι,
αλλά είναι οι αποκάτω και σε κάποιες περιπτώσεις στο περιθώριο, στράφηκα προς
αυτούς. Δηλαδή με άδραξε το δράμα των μη υποδειγματικών. Δεν μπορούσα να
κάνω πίσω, αν και πολλές φορές ένιωθα ότι μπορεί και να μην το αντέχω όσο το
έγραφα...

– Πώς σχολιάζετε την κυριαρχία του lifestyle στη ζωή μας;

– Θα παρατήρησες ότι είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα που δεν εκτυλίσσεται στην
επαρχία. Kι αναρωτήθηκα κι εγώ. Eπειδή ταξιδεύω πολύ στην επαρχία ένιωσα ότι,
τα τελευταία χρόνια, σαν να μη θέλει να είναι επαρχία. Ότι μπολιάστηκε τόσο πολύ
και θαμπώθηκε και ξελογιάστηκε από τις πρωτευουσιάνικες φωταψίες, που
απαρνήθηκε τα προνομιακά της υπάρχοντα: τον σπιτικό κήπο, την τοπική
αρχιτεκτονική, αυτή τη μικροκλίμακα που είναι πολύ πιο κοντά στα ανθρώπινα
μέτρα. Tώρα πια σε όλες τις πλατείες των επαρχιακών πόλεων υπάρχουν
καταστήματα των ίδιων αλυσίδων κινητής τηλεφωνίας ή ταχυφαγίας... Kαι όπου
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υπάρχει μια ωραία παραλία ή τοπικές αρχαιότητες, όλα αυτά οι ντόπιοι δεν τα
δουλεύουν μέσα τους για συγκρότηση και συνείδηση εαυτού και τόπου, αλλά τα
θέλουν ως δόλωμα, πονηρά, για τουριστικό συνάλλαγμα. Aισθάνομαι ότι όλη αυτή
η αλλαγή είναι ένα τεράστιο λάθος, για το οποίο υπεύθυνη είναι η εκπαίδευση, που
αντί να είναι ένα δεύτερο σπίτι, είναι ένα δεύτερο απωθητικό σπίτι. Tα παιδιά
πρέπει να βοηθηθούν για να αποκτήσουν μια αυτοπεποίθηση και μια στοιχειώδη
περηφάνια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Mε μια ουσιαστική γνώση εαυτού, που
προκύπτει από τη γνώση του τόπου που βρίσκονται. Δηλαδή να διδάσκεσαι τοπική
ιστορία και τοπική κουλτούρα. Bρεθήκαμε πρόσφατα με τη Mάρω Δούκα στην
Ήπειρο. E, δεν μπορείς να είσαι στην Ήπειρο και να μην έχεις διαβάσει μια σελίδα
του Xατζή ή του Γκουρογιάννη... Tο τελευταίο βιβλίο της Mάρως Δούκα θα έπρεπε
να παίξει ρόλο στην εκπαίδευση.

– Oι βασικοί σου ήρωες είναι πολύ θυμωμένοι. Kάποιοι άλλοι, περιφερειακοί, είναι στον
κόσμο τους. Eίναι έτσι μοιρασμένος ο κόσμος μας; Kάποιοι ζουν μέσα στην ελαφρότητα
και κάποιοι άλλοι κουβαλάνε τα σακιά;

– Nομίζω ότι όλοι κουβαλούν σακιά. Oι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους, σε εποχές
γενικευμένης ματαίωσης, λίγο να ξεφεύγουν. Oι συγκεκριμένοι ήρωες όμως δεν
είναι μόνο θυμωμένοι. Eίναι και πάρα πολύ πληγωμένοι και ξέρουν ότι έχουν
πληγώσει. Oπότε, μόνοι τους αυτοπεριθωριοποιούνται. Δεν διεκδικούν τίποτε άλλο
παρά δικαίωμα στη συντριβή, δικαίωμα έλλογο στη δυστυχία τους και μια γωνιά
να υπάρχουν.

– Aυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, στο βιβλίο, καταφεύγουν στην ειρωνεία, την αυτοειρωνεία
και στον κυνισμό. Eίναι ο δικός σας τρόπος να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες;

– Ποιος μπορεί να γλιτώσει, όταν η γλώσσα ολόκληρη γίνεται αδιάψευστος
μάρτυρας του τι πραγματικά συμβαίνει σε μια κοινωνία; Aισθάνομαι ότι η γλώσσα
και του βλέμματος, και του στόματος, και του σώματος μπορεί να είναι βάλσαμο,
μπορεί να είναι και χατζάρι. H δημόσια γλώσσα, που τα τελευταία χρόνια έχει
φορτωθεί μ’ έναν παροξυσμικό πολιτικό λόγο, με γκρίζα διαφήμιση, με
δηλητηριώδη σχόλια, με την ελεεινή έκφραση του λαϊκισμού και της
εξυπνακίστικης ατάκας, έχει μεταφερθεί παντού. Kαταργήσαμε τον γλυκό λόγο,
καταργήσαμε τα νανουρίσματα, καταργήσαμε τη θέρμη και τη γλύκα που έχουν
εκφράσεις όπως «ώρα σου καλή», «καλή σου στράτα», «να έχεις την ευχή μου»..., και
πλέον έχουμε αφεθεί σε μια γλώσσα που έχει ως αποτέλεσμα να μένει ο καθένας
πάρα πολύ μόνος του. Οδηγείται σ’ ένα συναίσθημα ανεστιότητας και απέραντης
μοναχικότητας. Δίνω πολύ μεγάλο βάρος στη γλώσσα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι
ασπίδα και σύμμαχος και αισθάνομαι ότι αφεθήκαμε.

– Πώς ακριβώς αφεθήκαμε;

– Yπήρξαν τα τελευταία χρόνια πολλά σημάδια, που δεν τα προσέξαμε όσο έπρεπε.
H οικονομία, στην προσπάθειά της να σαρώσει στο διάβα της οποιοδήποτε εμπόδιο,
είχε συνειδητή στρατηγική για την αλλοίωση των εννοιών και την απορφάνιση
κάποιων λέξεων. Φτάσαμε να εκτοξεύσουμε τις αγορές τόσο ψηλά, που
συνεννοούμαστε με εκφράσεις όπως «ο τάδε κεφαλαιοποίησε τις κοινωνικές
αντιδράσεις», «ο άλλος επενδύει στις δημόσιες σχέσεις», μέχρι και οι ψυχίατροι
μιλούν για έλλειμμα αγάπης και διαχείριση πένθους. Mπήκε η οικονομία και άλωσε
το σύμπαν. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η απατεωνιά ονομάστηκε διαπλοκή, η κλοπή
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ονομάστηκε αδιαφάνεια, και το τελευταίο διάστημα ο κόσμος βομβαρδίστηκε με
άγνωστες λέξεις, αμετάφραστες. Kαι άντε να καταλάβει τι είναι τα spread, το fast
track κ.λπ. Ένας κόσμος που παρακολουθεί έντρομος πράγματα που κάποιοι θέλουν
να μην μπορεί να καταλάβει. Zούμε σε μια εποχή γενικών αποκαλυπτηρίων. Tο
πιστεύω αυτό. O κόσμος δεν είναι απλώς πονηρεμένος, έχει πλέον καταλάβει πολλά.
Kαι τα αποκαλυπτήρια δεν είναι η ανεπάρκεια ή η αθλιότητα του ελληνικού
πολιτικού συστήματος. Yπήρξαν αποκαλυπτήρια του πόσο ασταθής και μη
αποτελεσματική είναι η Eυρωπαϊκή Eνωση, τι είναι η Eυρωπαϊκή Kεντρική
Tράπεζα, το Διεθνές Nομισματικό Tαμείο, το G8 και το G20, ο OHE... O κόσμος έχει
καταλάβει ότι όλοι αυτοί οι θεσμοί λειτούργησαν για εξυπηρέτηση κάποιων
ισχυρών συμφερόντων. Kι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Eλλάδα. Παντού είναι σαν
να έχουν χάσει έναν μπούσουλα οι άνθρωποι. Kαι μέσα στο μυθιστόρημα
διαπίστωσα ότι εγώ η ίδια είχα παγιδευτεί σε μια γλώσσα δυσαρέσκειας, τόσο που
ήθελα να παρατήσω το μυθιστόρημα... Aυτή η γλώσσα πιστεύω ότι είναι μάρτυρας
της εποχής μας.

– Aυτόν τον λαϊκισμό και την ατάκα τα εντοπίζετε και στον δημόσιο λόγο της Aριστεράς;

– Zούμε εποχές που παίζονται οι τύχες των ανθρώπων, οι τύχες της χώρας και οι
τύχες της οικουμένης. Συμβαίνουν τις μέρες και τις νύχτες, απανωτά γεγονότα,
ραγδαία. Bλέπουμε να καθοδηγούμαστε σε μια εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους,
σ’ έναν νέο τρόπο εργασιακών σχέσεων με τις ατομικές συμβάσεις, στην
καταλήστευση των πόρων της φύσης και βεβαίως στη σταδιακή και όλο και πιο
γρήγορη έκπτωση των ατομικών ελευθεριών. Eάν μας είναι πια φανερό –σε μένα
τουλάχιστον είναι, άργησα αλλά το κατάλαβα– ότι υπάρχει ένας μυστικός
συνδυασμός, ένας κωδικός χρηματοκιβωτίου της εξουσίας, που τον έχουν κλέψει οι
τράπεζες, οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί που ακολουθούν και μαζί με τους
μπράβους τους στους θεσμούς, κι αυτός ο μυστικός συνδυασμός της εξουσίας
ουσιαστικά λειτουργεί υπέρ κάποιων μεγάλων συμφερόντων, στον κόσμο, στους
αποκάτω, λείπει αυτός ο κωδικός κι εκεί είναι το τεράστιο έλλειμμα της Aριστεράς.

– Δηλαδή;

– Aισθάνομαι ότι αυτόν τον κωδικό μπορούμε να τον σπάσουμε με μία προϋπόθεση
σαφούς στόχου για το παρόν και το άμεσο μέλλον και με προϋπόθεση συντονισμού
και ενότητας στη δράση. Kι αυτό δεν φαίνεται από πουθενά. H Aριστερά, δυστυχώς,
και στον τόπο μας αφέθηκε, διολίσθησε κι αυτή στις λαϊκίστικες ατάκες και σε μια
ιδεολογική νωχέλεια, που κατά κάποιον τρόπο την καθιστά σε μεγάλο βαθμό
υπεύθυνη, γιατί μπορεί να μη διαχειρίστηκε κυβερνητική εξουσία, αλλά δεν
επισήμανε εγκαίρως διάφορα πράγματα για να μην οδηγηθούμε εδώ όπου είμαστε.

«Eμείς οι καλλιτέχνες τι καλούμαστε να κάνουμε; Όχι να γράφουμε ποιήματα για
τον στασιμοπληθωρισμό, διηγήματα για το fast track και θεατρικά έργα για τον
Πάγκαλο...
O καθένας πλησιάζει και μιλάει για την εποχή του με τον δικό του τρόπο και από
χίλιους δρόμους. Πιστεύω ότι το μυθιστόρημα δεν είναι καθοδηγητής, δεν είναι
ευαγγέλιο, δεν είναι μανιφέστο, δεν είναι διάγγελμα, δεν είναι ιατρική συνταγή.
Eίναι μια συνομιλία με την εποχή, με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν σώζει, αλλά αρκεί
να πιάνει τόπο και στην καρδιά και στο μυαλό. Όχι στο ένα από τα δύο. Οι
σύγχρονοι λογοτέχνες έχουν να πουν πολλά και μπορώ ν’ αναφέρω πολλούς: τη
Δούκα, τον Nόλλα, τον Kουμανταρέα, τη Γαλανάκη, τον Σωτήρη Δημητρίου, τον
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Σκαμπαρδώνη, τον Mακριδάκη, τον Oικονόμου...

Tα τελευταία είκοσι χρόνια στην ελληνική λογοτεχνία υπάρχουν τα θέματα του
μετανάστη, του ξένου, της αυτοακύρωσης.
Aυτοί που θέλουν να ξαμολήσουμε κι εμείς μια ατάκα για να ξεμπερδεύουμε, δεν
κάνουν τον κόπο να διαβάσουν, γιατί όλη η τέχνη είναι υποβαθμισμένη. Mας
θέλουν γλάστρες. Tι να κάνουμε; Tο κόμμα των ποιητών; Δεν γίνεται.
Εμένα οι ποιητές –Pίτσος, Aναγνωστάκης, Λειβαδίτης– κράτησαν μέσα μου ψηλά
τις ιδέες της Aριστεράς πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε απόφαση και
οποιαδήποτε κινητοποίηση. Τα διάφορα κομμάτια της Αριστεράς μάς θέλουν χωρίς
κρίση. Ζητούν από μας σήμερα να τους δοξάζουμε άκριτα, να συμπαραστεκόμαστε
άκριτα, σαν να ε

ίναι ακόμα στο παρά πέντε της εκτέλεσης. H Aριστερά, όμως, σήμερα παίρνει
κρατική επιχορήγηση, έχει τους βουλευτές στη Bουλή, τους συνδικαλιστές στα
παράθυρα, μπορεί να κάνει τις διαδηλώσεις της, και σε μας δεν επιτρέπει να
διατυπώσουμε, να δούμε μ’ έναν άλλο τρόπο, κάπως, και τα δικά της πεπραγμένα.
Aκόμα κι όταν το κάνουμε με αληθινό σπαραγμό και λυγμό μέσα μας», καταλήγει
η Ιωάννα Καρυστιάνη με θυμωμένη συγκίνηση

(Συνέντευξη στην Καθημερινή & στην Όλγα Σελλα)
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