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ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 

θεολόγος 

 

 

 

O Θεός στη μεταμοντέρνα λογοτεχνία. 

Η περίπτωση του Don DeLillo
*
 

 

 

 

ο βίωμα της παρουσίας του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων δεν θα 

ήταν δυνατό να προσεγγισθεί παρά μόνο εκεί που «πάλλεται» αυτό το 

βίωμα: στον χώρο της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη, μεταπολεμική 

της μορφή, στο πλαίσιο της σύγχρονης μεταμοντέρνας εποχή μας. 

 

 

Μεταμοντέρνα εποχή 

 

Βασικό στοιχείο της μεταμοντέρνας εποχή μας είναι το ότι εκφράζει και 

ενσαρκώνεται μέσα από μία νέα προοπτική σχέσης υποκειμένου-αντικει-

μένου. Ο Λόγος, που διαδέχθηκε την έννοια του Θεού ως τοποτηρητής της 

κοσμικής ενότητας, θρυμματίζεται και διασπάται σε πολλαπλά σημεία. Η 

καθολικότητα δεν κατανοείται, δεν συλλαμβάνεται νοητικά, αλλά δημι-

ουργείται κάθε στιγμή από έναν άνθρωπο που παύει να είναι εποπτικό 

υποκείμενο και συμμετέχει στην καθημερινότητα με όλες του τις δυνάμεις.
1
 

Η ανάλυση της μεταμοντέρνας κατάστασης μπορεί να αφορά και να 

απασχολεί ειδικούς σε πολλούς τομείς του επιστητού, όμως είναι στη λογο-

τεχνία, και κυρίως στο μυθιστόρημα που αποτυπώνεται αυτή η στροφή προς 

τον εσωτερικό κόσμο, θα έλεγα καλύτερα, προς τη συνεχή συνειδησιακή 

ροή, η οποία, εκλιπόντων του Λόγου και του Θεού, συνιστά δημιουργικά 

την πραγματικότητα. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, την απουσία πλοκής, την 

αποδόμηση των χαρακτήρων, τους εσωτερικούς μονολόγους στους οποίους 

                                                           
* Ο όρος «μεταμοντέρνα» εκφράζει την περίοδο της ύστερης νεωτερικότητας. 

1. Ζ.-Φρ. Λυοτάρ, Η μεταμοντέρνα κατάσταση, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σ. 17. 

Τ 
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επικρατούν οι ελεύθεροι συνειρμοί, τους εξωτερικούς μονολόγους για τους 

οποίους δεν ξέρει κανείς αν είναι φανταστικοί ή όχι, την ιδιαίτερη βαρύτητα 

που αποκτούν οι «φωτογραφίες» της καθημερινότητας, οι στιγμές του υπο-

κειμένου σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και ρευστό κόσμο, στον οποίο 

βέβαια κανείς δεν είναι ποτέ βέβαιος για οτιδήποτε.
2
 

Ζούμε σε έναν κόσμο-μεταίχμιο. Έχουμε απορρίψει το βάθος των νοη-

μάτων που εκφράζουμε. Τελικά, στα όρια της ερήμωσης καταλήγουμε στα 

ο ν ό μ α τ α , διότι μόνο αυτά δηλώνουν αυτό που είναι, δεν ανάγουν και 

δεν διαστρεβλώνουν· κατάλοιπα μίας παράξενης καββαλιστικής παράδο-

σης.
3
 Το βέβαιο είναι ότι η θρησκεία που ξέρουμε ως ένα κλειστό σύστημα 

αρχών και ως έναν ιεραρχικό κοινωνικό οργανισμό απωθείται από την 

ψυχολογία του μεταμοντέρνου υποκειμένου. Δεν είναι επιθυμητή πλέον η 

αναγωγή σε κρυμμένα, βαθύτερα νοήματα, που απαιτούν προετοιμασία και 

στάδια ωρίμανσης. Είμαστε όλοι μας φορείς μίας νέας π ν ε υ μ α τ ι -

κ ό τ η τ α ς  (και όχι πλέον θρησκείας), η οποία θέτει στο επίκεντρο της 

προσοχής τη μυστική εμπειρία και τα βιώματα καθενός καθημερινού αν-

θρώπου – που δεν χρειάζεται να είναι πιστός. Η θρησκεία μεταβάλλεται από 

ένα πολυεπίπεδο γνωστικό και συναισθηματικό φαινόμενο (κατ’ αρχάς του-

λάχιστον) σε ένα πεδίο παραγωγής και κατανάλωσης μυστικών βιωμάτων. 

Ένας ιδιάζων καταναλωτισμός του μυστικού, του ιερού εμφανίζεται, με 

αποτέλεσμα η νέα ανθρωπολογία ουσιαστικά να προηγείται της θεολογίας.
4
 

Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο όμως ενισχύει τις τάσεις 

που προαναφέρθηκαν, είναι διάχυτος ο φόβος του θρησκευτικού φανατι-

σμού και της τρομοκρατίας που τον συνοδεύει. Οι θρησκείες, ιδιαίτερα οι 

μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, ακριβώς επειδή είναι κλειστά και ιεραρ-

χικά συστήματα αναγωγών και απαιτήσεων, προκαλούν πλέον φόβο και 

πανικό ως πηγές δεινών σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Ο διάχυτος 

φόβος της οργανωμένης μάζας τρομοκρατεί το εξατομικευμένο πεδίο της 

μυστικής εμπειρίας, που είναι τόσο ορθολογικό όσο μπορεί και καταγγέλλει 

τους φανατικούς πιστούς για ανορθολογισμό και μισανθρωπία. Ακόμη και ο 

                                                           
2. Π. Κονδύλης, Η παρακμή του αστικού πολιτισμού. Από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα 

εποχή και από τον φιλελευθερισμό στη μαζική δημοκρατία, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 21995, σ. 133. 

3. Ch. Taylor, Πηγές του Εαυτού. Η γένεση της νεωτερικής ταυτότητας, εκδ. Ίνδικτος, 

Αθήνα 2007, σ. 773. 

4. Δ. Ι. Μπεκριδάκης, «Η νέα θρησκευτικότητα στη μεταχριστιανική Δύση. Εισαγωγι-

κές επισημάνσεις», Σύναξη 103 (2007) 54-61: 58-59. 
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επιστημονισμός που επικαλείται, ή η κοινωνική κριτική ανάλυση, δεν ξε-

φεύγουν από αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο ενός μοναχικού μεταμοντέρνου 

υποκειμένου.
5
 

 

 

Don DeLillo 

 

Ο Don DeLillo γεννήθηκε το 1936 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και είναι ο 

συγγραφέας που χαρακτηρίζει την αμερικανική μεταμοντέρνα λογοτεχνία.
6
 

Αφορμή για την επικέντρωση στη λογοτεχνική του παραγωγή είναι το γε-

γονός ότι μπορεί σχετικά εύκολα ο αναγνώστης να εντοπίσει «θρησκευτικά» 

στοιχεία ή μυστικές εμπειρίες, διάχυτες στο έργο του. Ο καθολικισμός ως 

οικογενειακή πίστη συνδυάζεται με τη διαφύλαξη της εθνοτικής του ταυτό-

τητας στο πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης, 

και είναι αυτός που θα τον χαρακτηρίσει για πολλά χρόνια μετά την απο-

φοίτησή του από το καθολικό σχολείο του Μπρονξ το 1954. 

Ο Don DeLillo θα επηρεαστεί, ανάμεσα στα άλλα, και από το έργο του 

μεγάλου αμερικανού λογοτέχνη William Faulkner. Αυτή η επιρροή διαφαί-

νεται στη συνεχή αναμέτρηση των ηρώων του με τη μετάνοια, δηλαδή με τη 

«σκληρότητα» της θείας χάρης. Άλλωστε, ο Faulkner είναι αυτός που τόσο 

έκδηλα θα αναδεχθεί το «σκάνδαλο του πρωτοχριστιανικού μηνύματος, το 

οποίο εξυμνεί ως λυτρωτή τον ταπεινωμένο και περιφρονημένο, ταπεινωτι-

κά σταυρωμένο παρία. Στο Ρέκβιεμ μιας μοναχής (1951) εξυψώνει τη νέγρα 

πόρνη Νάνσυ σε εξιλαστήριο θύμα μίας «πραγματικά υπαίτιας λευκής αν-

θρωπότητας».
7
 Πιθανώς πρόκειται για νησίδες ευρωπαϊκού (ρωμαιο)καθο-

λικισμού σε μία Αμερική προτεσταντική, φονταμενταλιστική, και τελικά 

άθεη. Η θρησκευτική ευαισθησία σε αυτή τη «νέα Γη» ήταν και είναι πάντο-

τε στοιχείο πρόθυμο να χρησιμοποιηθεί από όσους θέλουν να επαναστα-

τήσουν κατά των απάνθρωπων συστημάτων που τους τυραννούν.  

                                                           
5. Στ. Βιρβιδάκης, «Εκφάνσεις του σύγχρονου αθεϊσμού και ο αντίλογος της πνευματι-

κότητας», Σύναξη 112 (2009) 70-82: 70-71. 

6. Από τις εκδόσεις της Εστίας κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του Λευκός θόρυβος, 

Τα ονόματα, Υπόγειος κόσμος, Οι χρόνοι του σώματος, Κοσμόπολις, Άνθρωπος σε πτώση, 

Σημείο ωμέγα, και Άγγελος Εσμεράλντα. Εννιά ιστορίες. 

7. Β. Μύλμαν, Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και παγκόσμιος πολιτισμός, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 

1997, σ. 333. 
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Δεν αρκεί αυτό. Οι μυστικές εμπειρίες στο έργο του Don DeLillo, όπως 

θα φανεί στη συνέχεια, επιτελούν κάτι περισσότερο: Διασπούν και αμφισβη-

τούν μία τελική, ορθολογική και απόλυτη ερμηνεία των συμβάντων· αναδει-

κνύουν την αδυναμία ενός καθολικού ερμηνευτικού σχήματος. Διόλου τυ-

χαία, ο Don DeLillo συχνά καταφεύγει στην ιδέα της συνωμοσίας, δηλαδή 

μίας πλοκής που δρα παράλληλα με την επίσημη εξουσία. Το έργο του Υπό-

γειος κόσμος (Underworld 1999), το magnum opus του συγγραφέα, τελικά 

βασίζεται σε θέματα-εικόνες όπως η ρυπαρότητα, τα πυρηνικά απόβλητα, τα 

σκουπίδια, οι περιθωριακοί, οι πένητες και οι ζητιάνοι, για να χαρτογρα-

φήσει τη μυστική ιστορία του νέου μας κόσμου.
8
 

 

 

Υπόγειος κόσμος (Underworld) 

 

Πώς μέσα από τα σκουπίδια ανατέλλει η αγιότητα περιγράφεται μοναδικά 

στον Υπόγειο κόσμο. Πρόκειται για την ιστορία της νεαρής Εσμεράλδα, που 

ζει σαν αγρίμι «στα βάθη του γκέτο, σε μία γειτονιά του Νότιου Μπρονξ 

που λέγεται Τείχος».
9
 Είναι μία μυθιστορηματική ιστορία που θα τη βρούμε 

κάπως διευρυμένη και αυτόνομη στη συλλογή Άγγελος Εσμεράλντα. Εννιά 

ιστορίες (The Angel Esmeralda: Nine stories 2011). Η ηρωίδα θα βρεθεί 

δολοφονημένη σε αυτή την κακόφημη γειτονιά, γεμάτη από σκουπίδια και 

ποντίκια, δηλαδή στην άλλη πλευρά του πολιτισμού. Οι δύο μοναχές, η 

αδελφή Γκρέις και η αδελφή Έντγκαρ, στο κοινωνικό τους έργο στην εν 

λόγω περιοχή προσπαθούν να τη βρουν και να τη μεταφέρουν στην Πρόνοια 

ή στη μονή τους στο Μπρονξ. Δεν θα το καταφέρουν. Η νεαρή κοπέλα θα 

δολοφονηθεί. Όμως κάτι το περίεργο θα συμβεί: «όταν τα φώτα του τρένου 

χτύπησαν το πιο σκοτεινό μέρος του ταμπλό, ένα πρόσωπο εμφανίστηκε 

πάνω από την καταχνιασμένη λίμνη, κι αυτό το πρόσωπο ήταν του δολοφο-

νημένου κοριτσιού».
10

 Πρόκειται για ένα διαφημιστικό ταμπλό, που προβάλ-

λει έναν καταρράκτη χυμού πορτοκαλάδας. Ο τόπος της ιεροφάνειας είναι 

                                                           
8. P. Levine – Ντόρα Τσιμπούκη, Αμερικανικές ταυτότητες. Η λογοτεχνική ιστορία των 

Ηνωμένων Πολιτειών, 1603-2000, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 22006, σ. 333. 

9. Ντ. Ντελίλλο, Υπόγειος κόσμος, μτφ. Έφη Φρυδά, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

Αθήνα 2008, σ. 927. 

10. Ντ. Ντελίλλο, Άγγελος Εσμεράλντα. Εννιά ιστορίες, μτφ. Ελένη Γιαννακάκη, εκδ. 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2014, σ. 136-137. 
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αυτός του διαφημιστικού ταμπλό· η προβολή της κατανάλωσης, η οποία στη 

χρονική συνέχεια θα μετατραπεί στα κυρίαρχα σκουπίδια. Οι αδελφές 

Έντγκαρ και Γκρέις δεν παρασύρονται από την έξαψη του πλήθους που 

συρρέει. Δεν πρόκειται για μία κοινότυπη μαζική παράκρουση, μολονότι τα 

εξωτερικά στοιχεία μπορούν να μας οδηγήσουν να το σκεφτούμε.
11

 

Οι αδελφές όμως δεν υποκύπτουν: η αδελφή Γκρέις είναι αυτή που λίγο 

πριν θα επιτεθεί φραστικά σε μία ορδή τουριστών που επιθυμούν να φωτο-

γραφήσουν τη δυστυχία της γειτονιάς των σκουπιδιών, λέγοντας ότι «είναι 

πραγματικό, είναι ρεαλιστικό. Οι Βρυξέλλες είναι σουρεαλιστικές. Το Μιλά-

νο είναι σουρεαλιστικό. Αυτό εδώ είναι το μόνο πραγματικό. Το Μπρονξ 

είναι πραγματικό»,
12

 ενώ πάλι η ίδια, σε μία έκρηξη εικονοκλαστικής πιστό-

τητας και μαθαίνοντας ότι κόσμος συρρέει να δει την εμφάνιση του προσώ-

που του κοριτσιού, θα αντιδράσει με την προτροπή προς την άλλη μοναχή 

«μην προσεύχεσαι στις εικόνες, προσευχήσου στους αγίους».
13

 Από την άλ-

λη πλευρά, η ξερακιανή ηλικιωμένη αδελφή Έντγκαρ μετά την πρωινή της 

προσευχή «στον νεροχύτη έτριψε τα χέρια της πολλές φορές με τραχύ καφέ 

σαπούνι. Πώς μπορούν τα χέρια να είναι καθαρά αν δεν είναι καθαρό το 

σαπούνι; Αυτό ήταν ένα επίμονο ερώτημα στη ζωή της. Αλλά αν καθαρίσεις 

το σαπούνι με χλωρίνη, με τι καθαρίζεις το μπουκάλι της χλωρίνης;».
14

 

Περίκλειστες προσωπικότητες μοναστικού ακτιβισμού, που αντιμετωπίζουν 

τον κόσμο αμυντικά και περιχαρακωμένα, «η γριά, ξερακιανή Έντγκαρ 

κάθεται δίπλα της και ρουφώντας αχόρταγα την ατμόσφαιρα του δρόμου 

μεταφέρεται πίσω, σε έναν άλλον αιώνα. Είναι ζωσμένη και καλυμμένη με 

τα ράσα από την κορυφή ως τα νύχια».
15

 

Και όμως. Στο μεταμοντέρνο μυθιστόρημα το κοσμικό (secular) είναι 

αυτό που αντικαθιστά το θρησκευτικό. Οι παραδοσιακές πηγές της θρησκευ-

τικής εμπειρίας δεν είναι οι καθιερωμένες πηγές της αγιότητας, αλλά ο υλι-

κός κόσμος και οι άνθρωποι στην πτώση τους. Ο «ιερός τρόμος» εμφανίζε-

ται και αγγίζει τον κόσμο. Ακόμη περισσότερο, συνιστά τον τρόπο της 

                                                           
11. Λ. Καλοσπύρος, «Το σημείο ωμέγα της γραφής», The Book’s Journal 25 (2012) 54-

58: 57. 

12. Ντελίλλο, Άγγελος Εσμεράλντα, σ. 119. 

13. Στο ίδιο, σ. 133. 

14. Στο ίδιο, σ. 102. 

15. Ντελίλλο, Υπόγειος κόσμος, σ. 928. 
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«μεταστροφής» για τα υποκείμενα.
16

 Και επειδή δεν υπάρχουν μόνο ευκο-

λίες, το κέντρο εστιασμού του συγγραφέα δεν είναι «οι ειδήσεις» που «γίνο-

νται τόσο ισχυρές, που δεν χρειάζονται τηλεόραση ή εφημερίδες. Υπάρχουν 

στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι», αλλά η δικαιολόγηση 

ενός κόσμου που, παρά αυτή την πραγματικότητα της ψευδο-αληθινής πραγ-

ματικότητας, επιζητεί το θαύμα για να πιστέψει. Λέει η αδελφή Έντγκαρ: 

«οι άνθρωποι πάνε εκεί για να κλάψουν, να πιστέψουν».
17

 

Οι καταστάσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες στη μεταμοντέρνα πραγματικό-

τητα. Πραγματικά, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να κλάψουν και να πιστέ-

ψουν. Ακόμη και η στρατιωτική δύναμη της αντιπαράθεσης δεν ορίζει πλέον 

τίποτα·
18

 

«τριάντα-σαράντα χρόνια πριν, η δύναμη κάτι σήμαινε. Ήταν κάτι 

σταθερό, κάτι ξεκάθαρο, χειροπιαστό … όλα τώρα είναι χωρίς 

όρια. Το χρήμα δεν έχει όρια. Δεν το καταλαβαίνω πια το χρήμα. 

Έχει πάρει την κατηφόρα. Το ίδιο και η βία. Η βία είναι ευκολό-

τερη τώρα. Είναι ξεριζωμένη, ανεξέλεγκτη, δεν έχει μέτρο, δεν 

έχει ηθική». 

 

Η κοινωνία της κατανάλωσης δεν εκτονώνεται ούτε στην ιδέα του θανά-

του·
19

 

«Η Μάριαν κι εγώ βλέπουμε τα προϊόντα σαν σκουπίδια πριν ακό-

μα αγοραστούν, όταν στέκουν λαμπερά και απαστράπτοντα στα 

ράφια του μαγαζιού. Δεν λέμε, τι φαγητό θα φτιάξουμε με αυτό, 

αλλά τι σκουπίδια θα κάνει. Θα είναι σκουπίδια ασφαλή, νοικοκυ-

ρεμένα, εύκολα να τα ξεφορτωθείς; Αυτό το συγκεκριμένο προϊόν 

που έχουμε μπροστά μας μπορεί να ανακυκλωθεί και να επιστρέ-

ψει … Είναι υπεύθυνη πράξη να τρώμε κάτι εφόσον η συσκευα-

σία του θα ζήσει εκατομμύρια χρόνια;». 

 

Ο πολιτισμός χωρίς Θεό ή Λόγο δεν είναι λιγότερο ηρωικός. Με έναν τρό-

πο, βέβαια, ειρωνικό, «Κατανάλωση ή θάνατος. Αυτό είναι το μήνυμα της 

κουλτούρας μας. Τα πάντα καταλήγουν στην χωματερή. Δημιουργούμε 

τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών, κι ύστερα αντιδρούμε σ’ αυτά, όχι μόνο 

                                                           
16. Kathryn Ludwig, «Don Delillo’s Underworld and the postsecular in contemporary 

fiction», Religion & Literature 41/3 (2009) 82-91: 86. 

17. Ντελίλλο, Άγγελος Εσμεράλντα, σ. 133. 

18. Ντελίλλο, Υπόγειος κόσμος, σ. 90. 

19. Στο ίδιο, σ. 142. 
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από άποψη τεχνολογίας, αλλά με την καρδιά και το μυαλό. Τ’ αφήνουμε να 

μας διαμορφώσουν. Να ελέγξουν τον τρόπο σκέψης μας».
20

 Τα αντικείμενα 

έχουν απογυμνωθεί από κάθε αναγωγική λειτουργία. Δεν σημαίνουν κάτι, 

πέραν της κατανάλωσης τους. Ο γυμνός υλικός κόσμος είναι ο κόσμος όπου 

«αντικείμενα, σχήματα, μάζες, μνήμες, μία ολόκληρη αλυσίδα ασύνδετων 

μεταξύ τους πραγμάτων».
21

 Σε έναν τέτοιο κόσμο, «πώς ξεχωρίζεις τον ήχο 

του αυλού από του βλήματος, όταν έχεις μετατραπεί σε ένα άτομο εύπιστο; 

Όταν είσαι έτοιμος να πιστέψεις τα πάντα, να πιστέψεις το τίποτα;».
22

 Εδώ, 

λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο επιτελείται η ιεροφάνεια της Εσμεράλντα, ένα 

«συμβάν» που αποκτά δημοσιότητα μέσω των ειδήσεων και συγκεντρώνει 

πλήθη περαστικών πιστών, που έχουν ανάγκη να πιστέψουν και να κλά-

ψουν. 

Το πνευματικό αδιέξοδο τελειώνει στο μυθιστόρημα μέσα από τον ορα-

ματισμό και την προσευχή. Η αδελφή Έντγκαρ πεθαίνει, και δεν ανέρχεται 

στους ουρανούς αλλά χάνεται μέσα στις διασυνδέσεις του κυβερνοχώρου. 

Είναι δεδομένο, ο μεταμοντέρνος κόσμος δεν δέχεται τις μεγάλες δογματι-

κές αφηγήσεις· παραδείσους και κολάσεις. Το ιερό βιώνεται απογυμνωμένο 

στον πυρήνα τους. Πρόκειται για την έκρηξη της βόμβας υδρογόνου των 

Σοβιετικών. Είναι μία μεταθανάτια φαντασίωση; «Βλέπει το σιντριβάνι να 

ανοίγει. Βλέπει τη βολίδα να ανεβαίνει, την υπερθερμασμένη σφαίρα φλεγό-

μενου αερίου που τυφλώνει με την ομορφιά του. Τα χρώματα του αίματος 

του Χριστού σταλάζουν, κόκκινα και χρυσαφιά σαν τον ήλιο».
23

 

 

 

Τα ονόματα (The Names) 

 

Το μυθιστόρημα Τα ονόματα (The Names) είναι το περισσότερο «ελληνικό» 

από τα έργα του Don DeLillo. Εμφανίζεται το 1982 μετά από την τρίχρονη 

παρουσία του συγγραφέα στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή. Ο ήρωας 

Τζέιμς Άξτον βρίσκεται χωρίς να το καταλάβει μπλεγμένος στα ίχνη μίας 

μυστικιστικής αίρεσης που αποκαλείται «Τα ονόματα» και η οποία δολοφο-

                                                           
20. Στο ίδιο, σ. 336. 

21. Στο ίδιο, σ. 562. 

22. Στο ίδιο, σ. 537. 

23. Στο ίδιο, σ. 945. 
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νεί τελετουργικά ορισμένα άτομα, το όνομα των οποίων έχει τα ίδια αρχικά 

με τον τόπο διαμονής τους.
24

 Η ιερότητα του Παρθενώνα, στο τέλος του 

βιβλίου, δηλαδή «μία ελεύθερη κραυγή για έλεος. Μία φωνή που ξέρουμε 

πως είναι ολότελα δική μας»,
25

 προσφέρει φυγή και διέξοδο καταλλαγής 

απέναντι στις μάζες που περιστρέφονται γύρω από την Κάαμπα αλλά και 

απέναντι στον θόρυβο της εκκλησίας της Πεντηκοστής·
26

 

«Οι γονείς του προσχώρησαν στην εκκλησία της Πεντηκοστής. 

Τίποτε δεν υπήρχε το γερό σ’ αυτή την εκκλησία. Ήτανε παλιά, 

άσχημα στημένη στη μέση του πουθενά, το νερό έσταζε στις βρο-

χερές μέρες κι όλα τα στοιχεία έβρισκαν εκεί καταφύγιο εκτός από 

το φως … Οι φωνές των πιστών, άλλες μουρμουριστές κι άλλες 

στη διαπασών, ένας μπερδεμένος ψαλμός, μία αναζήτηση μελω-

δίας κι ανάσας, κορμιά που στυλώνονται, προσπάθεια για ν’ απα-

λύνει κάποια παραφωνία. Μάτια σφαλιχτά, κεφάλια να γέρνουν». 

 

Δεν υπάρχει στην εκστατικότητα της εκκλησίας της Πεντηκοστής «η ελεύ-

θερη κραυγή για έλεος» του Παρθενώνα.
27

 H αίρεση δολοφονεί έξω από 

κάθε παραδοσιακό πλαίσιο εξιλαστήριας θυσίας ή παραδειγματικής τιμω-

ρίας, καθώς και εδώ βρισκόμαστε στο πεδίο της μεταμοντέρνας αυτο–ανα-

φορικότητας·
28

 

«εδώ, είπε, έχουμε μία σειρά από εγκλήματα που μας οδηγούν 

πέρα από τα κοινά εγκλήματα. Εδώ υπάρχει μία διαφορετική έν-

δειξη, ένας πολύ πιο βαθύς και αυστηρός υπολογισμός. Τα εγκλή-

ματα είναι τόσο χτυπητά στον σχεδιασμό τους, που τείνουμε να 

παραβλέψουμε την πράξη αυτή καθαυτή, την επανάληψη από τα 

συντριπτικά χτυπήματα και τις αυλακώσεις από το διχαλωτό σφυ-

ροκόπημα, να ξεχάσουμε το αίμα που χύθηκε. Σχεδόν αδιαφορού-

με για τα θύματα, γιατί τα βλέπουμε απλώς σαν στοιχεία μέσα στο 

πλάνο». 

 

                                                           
24. Κατερίνα Μυστακίδου, «Τι έψαχνε ο Ντον ΝτεΛίλλο στην Αθήνα», The Book’s 

Journal 25 (2012) 56-57: 56. 

25. Ντ. Ντελίλλο, Τα ονόματα, μτφ. Νινίλα Παπαγιάννη, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

Αθήνα 1996, σ. 442. 

26. Στο ίδιο, σ. 235.  

27. J. A. McClure, «DeLillo and mystery», στο: J. N. Duvall (επιμ.), The Cambridge 

companion to Don DeLillo, εκδ. Cambridge University Press, Cambridge 2008, σ. 166-178: 

172. 

28. Ντελίλλο, Τα ονόματα, σ. 233· Cl. Valetta, «A ‘Christian dispersion’ in Don 

DeLillo’s The Names», Christianity and Literature 47/4 (1998) 403-425: 411. 
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Ποιο είναι το νόημα της αίρεσης; Ο Don DeLillo εμφανίζεται και πάλι προ-

φητικός, προτυπώνοντας την αμείλικτη βία των ιερών ονομάτων, ισλαμιστι-

κών και άλλων οργανώσεων της εποχής μας:
29

 

«Έχει η αίρεση κάποιο νόημα; – Ναι. – Μπορείς να μου το πεις; – 

Όχι, αυτό είναι αδύνατο. Ο σχηματισμός κάποιου ονόματος είναι 

ένα σημαντικό στοιχείο στο πρόγραμμά μας όπως καταλαβαίνεις. 

Τι έχουμε στην κατοχή μας; Ονόματα, γράμματα, ήχους, ετυμολο-

γίες, μεταγραφές. Πλησιάζουμε τα ονόματα προσεκτικά. Μια τόσο 

μυστική δύναμη. Όταν το όνομα είναι από τη φύση του μυστικό, η 

δύναμη και η επιρροή μεγεθύνονται. Ένα μυστικό όνομα είναι 

ένας τρόπος να διαφεύγεις από τον κόσμο. Είναι ένα άνοιγμα στο 

‘εγώ’ μας». 

 

Η λατρεία της εποχής μας για τα σύμβολα, η σημειακή ιεροφάνεια πλημμυ-

ρίζει το μυθιστόρημα, «δεν μπορούσε να πάψει ν’ αναλογίζεται το πώς όλο 

αυτό το μάρμαρο είχε λατομηθεί, κοπεί, τοποθετηθεί, τα περίπτερα είχαν 

χτιστεί, οι στοές ορθωθεί, η λίμνη κατασκευαστεί, όλα αυτά για να προσφέ-

ρουν ένα σκηνικό για τις λέξεις και μόνο»,
30

 όμως δεν απελευθερώνει. Όπως 

είδαμε, η απελευθέρωση θα έλθει πάνω στον Παρθενώνα. 

 

 

Λευκός θόρυβος (White Noise) 

 

Ο Λευκός θόρυβος (White Noise) του 1985 είναι ένα βιβλίο φιλοσοφικό και 

υπαρξιακά σπαρακτικό. Ίσως επειδή σε αυτό ο «προσωπικός» θάνατος κατέ-

χει μία κεντρική θέση. Στο μεταμοντέρνο έπος ο Τζακ Γκλάντνεϊ, ο πρωτα-

γωνιστής, τρέχει και αγωνιά προσπαθώντας να ανακαλύψει από ποια αρρώ-

στια πάσχει και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή, καθώς ένα βαρύ τοξικό 

νέφος έχει σκεπάσει τη μικρή αμερικανική πόλη που ζει και έχει αναστρέψει 

άρδην όλες τις βεβαιότητες και τις πεποιθήσεις του. Η διαρροή του τοξικού 

νέφους είναι «συμβάν» και το «συμβάν» προϋποθέτει τηλεόραση και ειδή-

σεις. Το βιβλίο είναι μία συνολική κριτική της εικόνας στις σύγχρονες κοι-

νωνίες. Πάντοτε βέβαια, μία μεταμοντέρνα κριτική: «η τηλεόραση προσφέ-

ρει τεράστιες ποσότητες πληροφοριακών στοιχείων για την ψυχή. Ξυπνά 

                                                           
29. Ντελίλλο, Τα ονόματα, σ. 284. 

30. Στο ίδιο, σ. 383. 
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αρχαίες μνήμες κοσμογονίας ... η τηλεόραση είναι πλημμυρισμένη στην 

κυριολεξία με ιερές φόρμουλες».
31

 Η τηλεόραση καταναλώνει την πραγ-

ματικότητα και επιτελεί ιερατικό ρόλο καθώς εθίζει τον άνθρωπο-θεατή στο 

χάος τής καταστροφής, εκτονώνοντας τον ιερό τρόμο μέσω της διασκέδα-

σης: «Κάθε καταστροφή μας έκανε να θέλουμε να δούμε όλο και περισσότε-

ρο, να θέλουμε μια ‘μεγαλύτερη’ καταστροφή, κάτι το σαρωτικό», «ο 

κόσμος δεν ανέχεται τη δυστυχία σου, εκτός κι αν μπορείς να την παρουσιά-

σεις με τέτοιον τρόπο που να τον διασκεδάζει», ή ακόμη· «Πώς γίνεται, 

Αλφόνς, του είπα κάποτε, άνθρωποι καλλιεργημένοι, καλοπροαίρετοι και 

αξιοπρεπείς να θέλουν να δουν καταστροφές και εγκλήματα από την τηλεό-

ραση. Του μίλησα για την πρόσφατη βραδιά που με τα παιδιά παρακολουθή-

σαμε το πρόγραμμα της θεομηνίας με λάβα και πλημμύρες, το οποίο βρήκα-

με μάλιστα ψυχαγωγικό. Θέλαμε κι άλλο, όσο το δυνατόν περισσότερο».
32

 

Το δέος του ιερού «φιλτράρεται» μέσα από την τηλεόραση, αλλά όχι 

μόνο. Τα πλήθη, σημείο της μοντέρνας εποχής, δεν συγκινούν πλέον τους 

μεταμοντέρνους.
33

 

«Πλήθη πήγαιναν για να υπνωτιστούν από τη φωνή του, τους 

ύμνους του κόμματος, τις νυχτερινές παρελάσεις με τους δαυλούς 

... Πολλά από εκείνα τα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί στο όνομα του 

θανάτου. Ήρθαν για να παραβρεθούν σε τιμητικές εκδηλώσεις για 

τους νεκρούς ... Τα πλήθη έτρεχαν για να σχηματίσουν μιαν 

ασπίδα που θα τους προστάτευε από τον ίδιο τους τον θάνατο. Το 

να γίνεις πλήθος, σημαίνει να κρατήσεις το θάνατο απ’ έξω. Αν 

αποσπαστείς διακινδυνεύεις το θάνατο σαν άτομο, αντιμετωπίζεις 

το θάνατο μόνος. Αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος. Πήγαιναν για 

να γίνουν πλήθος». 

 

Ο συγγραφέας δεν αξιολογεί. Αποφεύγει να καταδικάσει. Η αίσθηση πλή-

θους ήταν κάποτε μία διαφυγή. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτή. 

Όπως δεν υπάρχει το «παραδοσιακό» πλαίσιο της πίστης. Οι καλόγριες 

έχουν μία κυνική αντιμετώπιση. Είναι άπιστες· «Εμείς είμαστε εδώ για να 

φροντίζουμε τους αρρώστους και τους πληγωμένους. Και μόνο γι’ αυτό. Αν 

                                                           
31. Ντ. Ντελίλλο, Λευκός θόρυβος, μτφ. Π. Αμπατζόγλου, εκδ. Βιβλιοπωλείον της 

Εστίας, Αθήνα 1996, σ. 72. 

32. Στο ίδιο, σ. 88-89. 

33. Στο ίδιο, σ. 99. 
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θέλεις να μιλήσεις για τον Παράδεισο, πήγαινε κάπου αλλού».
34

 Η σκηνή 

κλιμακώνεται:
35

 

«Το καθήκον μας σ’ αυτό τον κόσμο είναι να πιστεύουμε σε πράγ- 

ματα που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά. Αν εγκαταλειφθούν 

τέτοιες πεποιθήσεις ολότελα, τότε το ανθρώπινο είδος θα πεθάνει. 

Γι’ αυτό είμαστε εμείς εδώ. Μία ελάχιστη μειονότητα. Είμαστε για 

να ενσωματώνουμε παλιές δοξασίες, παλιές πίστεις. Το διάβολο 

και τους αγγέλους, τον Παράδεισο, την Κόλαση. Αν δεν προσποι-

ούμασταν πως πιστεύουμε, ο κόσμος γύρω μας θα κατέρρεε. – 

Προσποιείστε; – Βεβαίως και προσποιούμαστε. Για ηλίθιες μας 

περνάς; Άντε φεύγα τώρα. – Δεν πιστεύετε στον Παράδεισο; Εσείς 

μία μοναχή; – Αν δεν πιστεύεις εσύ, γιατί να πιστεύω εγώ; – Μα 

αν πιστεύατε, ίσως να πίστευα εγώ. – Αν πίστευα, δεν θα χρειαζό-

ταν να πιστεύεις».  

 

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία ρητορική αντιστροφή, ούτε και θα ισχυ-

ρισθώ το σημειολογικό επιχείρημα της κυκλικότητας σημαίνοντος και ση-

μαινομένου.
36

 Αυτό που δηλώνεται στη σκηνή αυτή από τον συγγραφέα 

είναι ότι η θρησκεία και η πίστη ως κοινωνικά φαινόμενα έχουν παύσει να 

λειτουργούν. Η απο–νοηματοδότηση της θρησκείας ξεκινά μέσα από την 

απόλυτη εξατομίκευση της πίστης. Στην καλύτερη περίπτωση, οι καλόγριες 

αποτελούν έναν λειτουργικό καταμερισμό σε ένα σύστημα πρόνοιας και 

κοινωνικής φροντίδας. Τα δογματικά ζητήματα –έμμεση κριτική ίσως στον 

υπέρμετρο ακτιβισμό των καθολικών ταγμάτων– δεν ενδιαφέρουν μία 

κοινωνία. Μόνο τα επιμέρους άτομα, χάριν περιεργείας. 

 

 

MAO II 

 

Πλήθη, τηλεόραση, τρομοκρατία, γλώσσα και ιερό είναι στοιχεία και του 

μυθιστορήματος MAO II (1991). Το πλαίσιο της αφήγησης είναι η πορεία 

και ο «θάνατος» ενός συγγραφέα. Στο βιβλίο αυτό συναντούμε νέες αιρέ-

σεις, τον ισλαμικό φανατισμό κατά των βιβλίων και των συγγραφέων, εικό-

                                                           
34. Στο ίδιο, σ. 397. 

35. Στο ίδιο, σ. 398. 

36. D. Cowart, Don DeLillo. The physics of language, εκδ. University of Georgia Press, 
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νες από τον θάνατο του Χομεϊνί της Περσίας. Αφετηρία είναι μία εικόνα γά-

μου. Όχι όμως συνηθισμένη. Η τελετή αφορά τον ταυτόχρονο γάμο πολλών 

ζευγαριών υπό το βλέμμα και την ευλογία του υπέρτατου Δασκάλου Μουν. 

Το πλήθος εδώ είναι μία αδελφότητα, το κοινό μίας σέχτας, μίας νέας θρη-

σκείας· «Σκέφτεται πως αποτελούν ένα έθνος που στηρίζεται στην αρχή της 

ευπιστίας», καθώς, «όταν χάνεται ο αρχέγονος Θεός, εκείνοι προσεύχονται 

στις μύγες και στα πώματα των μπουκαλιών».
37

 Η Κάρεν, που συμμετέχει 

στη μαζική αυτή τελετή, αργότερα θα εγκαταλείψει την «αίρεση», όμως η 

τάση της για την πνευματικότητα, η υπέρβαση του ορθολογισμού προς το 

μυστικό βίωμα θα παραμείνει. Η Κάρεν μπορεί και προσεύχεται. Αυτή η 

δυνατότητα που έχει διασπά τα στεγανά της πραγματικότητας. Είναι χαρα-

κτηριστική η σκηνή στην οποία αυτή παρακολουθεί από την τηλεόραση την 

κηδεία του Χομεϊνί. Η Κάρεν μέσω της ειδησεογραφικής κάλυψης της τηλε-

όρασης επικοινωνεί με τις προσευχές των οπαδών που ψάλλουν μαυροφορε-

μένοι. Κάθε στιγμή της μαζικής υστερίας του γεγονότος –στα όρια της βεβή-

λωσης του νεκρού σώματος από τα παραληρούντα πλήθη που έχασαν τον 

«πατέρα» τους και θέλουν να τον πάρουν μαζί τους– βιώνεται στο πρόσωπο 

της Κάρεν. Η ιερή έκσταση δεν αγγίζει όμως άλλους:
38

 

«Η Κάρεν δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος άλλος έβλεπε αυτές 

τις σκηνές. Αν υπήρχαν κι άλλοι που παρακολουθούσαν, δεν μπο-

ρούσε να ’ναι αληθινές. Αν έβλεπαν κι άλλοι άνθρωποι, αν κοίτα-

ζαν το ίδιο πράγμα εκατομμύρια άνθρωποι, αν αυτά τα εκατομμύ-

ρια αντιστοιχούσαν στο πλήθος που απλωνόταν στην ιρανική πεδι-

άδα, αυτό δε σημαίνει πως μοιραζόμαστε κάτι μ’ αυτούς που πεν-

θούν, πως γινόμαστε κοινωνοί μιας αγωνίας, πως νιώθουμε να μας 

διαπερνά κάτι, πως αφουγκραζόμαστε το στεναγμό κάποιου ιστο-

ρικού θρήνου; Στράφηκε και είδε την Μπρίτα ν’ ακουμπά στο πιο 

απομακρυσμένο μπράτσο του καναπέ, καπνίζοντας ήσυχα. Αυτή 

είναι η γυναίκα που έλεγε ότι χρειαζόταν να πιστέψει ο κόσμος γι’ 

αυτήν, να βλέπει ανθρώπους να χύνουν το αίμα τους για την πίστη 

τους και τώρα κάθεται εκεί ήσυχη, καταμεσής τέτοιας φρενίτιδας 

που ’χει κυριέψει ένα έθνος και μία φυλή. Αν είδαν κι άλλοι αυτές 

τις εικόνες, γιατί δεν άλλαξε τίποτα, πού χάθηκαν τα ντόπια 

πλήθη, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ονόματα και διευθύνσεις 

και κλειδιά αυτοκινήτου;». 
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38. Στο ίδιο, σ. 210-211. Ολόκληρη η σκηνή στις σ. 206-212. 



O ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 67 

Το μεταμοντέρνο υποκείμενο διατηρεί την ικανότητά του να ανακαλύπτει 

την πνευματικότητα σε κάθε πτυχή της πραγματικότητας όσο ταπεινή ή δια-

μεσολαβούμενη ή μαζική μπορεί να είναι αυτή.
39

 Η ευθύνη είναι όμως πολύ 

βαριά. Η Μπρίτα δεν ασχολείται με το ιερό πένθος. Δεν την ενδιαφέρει. Το 

αίτημα για δικαιοσύνη εντούτοις δεν εξαλείφεται. Απλά μετατοπίζεται·
40

 

«Όταν τιμωρείς κάποιον αθώο, όταν γεμίζεις χώρους με αθώα θύ-

ματα, αρχίζεις ν’ αφαιρείς το νόημα του κόσμου και να εδραιώνεις 

ένα ξεχωριστό πνεύμα, εκείνο το πνεύμα που καταναλώνει καθετί 

εξωτερικό, που αντικαθιστά την αλήθεια με σκευωρίες και με από-

κυήματα της φαντασίας. Η μία φαντασιακή κατάσταση να περι-

χαρακώνει σφιχτά τον κόσμο εντός της κι η άλλη να τείνει προς 

την κοινωνική τάξη, προσπαθώντας να ανελιχθεί μέσα σ’ αυτήν». 

 

Οι τρομοκράτες δεν έχουν πρόσωπο ή λόγο. Τα χαρακτηριστικά τους ταυτί-

ζονται. Από τη μαζικότητα της γαμήλιας τελετής στην αρχή του βιβλίου στη 

μαζικότητα της τρομοκρατίας στο τέλος του βιβλίου. Ίδια απρόσωπη κοι-

νωνία. Το ιερό όμως υπάρχει, γιατί υπάρχει η ανθρώπινη βούληση. Στην 

περίπτωση της Κάρεν ξεκάθαρα. Αλλά και στους τρομοκράτες:
41

 

«λέει πως η τρομοκρατία είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να 

δώσουμε στο λαό μας τη θέση του μέσα στον κόσμο. Αυτό που 

συνήθως πετυχαίναμε με τη δουλειά, τώρα το κερδίζουμε με την 

τρομοκρατία. Η τρομοκρατία κάνει εφικτό ένα καινούργιο μέλλον. 

Όλοι οι άντρες, ένα κορμί. Οι άντρες ζουν την ιστορία όπως ποτέ 

πριν. Λέει πως φτιάχνουμε και αλλάζουμε την ιστορία από λεπτό 

σε λεπτό. Ιστορία δεν είναι το βιβλίο ή η ανθρώπινη μνήμη. Φτιά-

χνουμε ιστορία το πρωί και την αλλάζουμε το απόγευμα». 

 

Σε μία τέτοια κοινωνία όπως η μεταμοντέρνα το ιερό δέος δεν μπορεί εύκο-

λα να αφομοιωθεί, δεν μπορεί να «φιλτράρει» την πολιτισμένη ζωή. Οπότε 

οι εκρήξεις είναι ανεξέλεγκτες:
42

 

«ο τρόπος που ζουν στη σκιά, που ζουν ηθελημένα μαζί με το θα-

νατο. Ο τρόπος που μισούν πολλά απ’ αυτά που μισούμε κι εμείς. 

Η πειθαρχία τους κι η πονηριά τους. Η συνάφεια της ζωής του 

                                                           
39. Amy Hungerford, «Don DeLillo’s Latin Mass», Contemporary Literature 47/3 

(2006) 343-380: 364. 

40. Ντελίλλο, ΜΑΟ ΙΙ, σ. 219-220. 

41. Στο ίδιο, σ. 255. 

42. Στο ίδιο, σ. 174-175. 
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ενός με τη ζωή του άλλου. Ο τρόπος που ξεσηκώνουν, που προκα-

λούν το θαυμασμό. Σε κοινωνίες περιορισμένες στην αοριστία και 

την υπερβολή, η τρομοκρατία είναι η μόνη πράξη που έχει σημα-

σία ... Αδράνεια-υστερία. Είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ιστορία; 

Είναι κανείς σοβαρός; Ποιον παίρνουμε στα σοβαρά; Μόνο τον 

από πεποίθηση φονιά, το άτομο που σκοτώνει και πεθαίνει για τα 

πιστεύω του. Οτιδήποτε άλλο αφομοιώνεται. Ο καλλιτέχνης αφο-

μοιώνεται, ο τρελός στο δρόμο αφομοιώνεται, γίνεται αντικείμενο 

επεξεργασίας και ενσωματώνεται. Δώσ’ του ένα δολάριο, βάλε 

τον και σε μία διαφήμιση στην τηλεόραση. Μόνο ο τρομοκράτης 

μένει απέξω. Ο πολιτισμός δεν έχει βρει τον τρόπο να τον αφομοι-

ώσει. Μας αναστατώνουν, όταν σκοτώνουν αθώους. Αυτή, όμως, 

είναι η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να ακου-

στούν, η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Δύση». 

 

Και η τεχνολογία; Αυτή η νέα μυθολογία του 21ου αιώνα; Είναι και αυτή μη 

αφομοιώσιμη: «η τεχνολογία είναι κρίσιμη για τον πολιτισμό. Γιατί; Διότι 

μας βοηθάει να καθορίσουμε τη μοίρα μας. Δεν μας χρειάζεται ο Θεός, τα 

θαύματα ή το πέταγμα της μέλισσας. Από την άλλη όμως βρίσκεται διαρκώς 

σε συσπείρωση και δεν παγιώνεται. Μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κατεύ-

θυνση».
43

 Οι άπειρες δυνατότητες εκδίπλωσης του εαυτού είναι μία μεταμο-

ντέρνα ανθρωπολογία, η οποία παρασύρει και την θεολογία. Ο Don DeLillo 

αγγίζει την ουσία του προβλήματος της σύγχρονης θεολογίας:
44

 

«Υπήρχε η θρησκεία, έπειτα υπήρχε ο Θεός. Η Λιάν δεν ήθελε να 

πιστεύει. Ο σκεπτικισμός ήταν η γραμμή πορείας που οδηγούσε 

στην καθαρότητα σκέψης και σκοπού. Ή μήπως αυτό ήταν μια 

άλλη μορφή δεισιδαιμονίας; Ήθελε να εμπιστεύεται τις δυνάμεις 

και τις διαδικασίες του φυσικού κόσμου, αυτές μόνο, την αντιλη-

πτή πραγματικότητα και την επιστημονική προσπάθεια, άντρες και 

γυναίκες μόνοι στη γη. Ήξερε ότι δεν υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα 

στην επιστήμη και στον θεό. Δέχεσαι το ένα μαζί με το άλλο. 

Αλλά εκείνη δεν ήθελε. Υπήρχαν οι λόγιοι και οι φιλόσοφοι που 

είχε μελετήσει στο σχολείο, βιβλία που είχε διαβάσει … Αμφι-

σβητίες ήταν οι δημιουργοί αυτών των έργων, και παθιασμένοι 

πιστοί, και όσοι αμφισβητούσαν και μετά πίστευαν, και εκείνη 

ήταν ελεύθερη να σκεφτεί και να αμφιβάλει και να πιστέψει ταυ-
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τόχρονα. Αλλά δεν ήθελε. Ο Θεός θα την στρίμωχνε, θα την έκανε 

πιο αδύναμη. Ο Θεός θα ήταν μία παρουσία που παρέμενε ακατα-

νόητη». 

 

Η κραυγή της μοναξιάς είναι σπαρακτική. Η οικεία αίσθηση των νεκρών: 

«αισθανόταν τους νεκρούς, τους δικούς της και τους άγνωστους άλλους. 

Έτσι αισθανόταν πάντα στις εκκλησίες, στους μεγάλους υπερμεγέθεις καθε-

δρικούς της Ευρώπης, σε μια μικρή φτωχική εκκλησία μίας ενορίας σαν κι 

αυτή»,
45

 ο φόβος της παντοδυναμίας του Θεού: «Ο Θεός θα την κατέστρεφε. 

Ο Θεός θα την αποδημιουργούσε κι εκείνη ήταν υπερβολικά μικρή και 

πειθήνια για ν’ αντισταθεί»,
46

 η αδυναμία διαφυγής –απώλεια του εαυτού: 

«Γιατί, όταν πιστέψεις κάτι τέτοιο, ο Θεός είναι, τότε πως μπορείς να δραπε-

τεύσεις, πώς να επιζήσεις από τη δύναμή του, ότι είναι και ήταν και πάντα 

θα είναι»,
47

 παρά το γεγονός ότι «ο Θεός είναι η φωνή που λέει ‘δεν είμαι 

εδώ’».
48

  

Δεν υπάρχουν ερμηνείες. Αποφατισμός μίας μεταμοντέρνας κοινωνίας. 

Ο άνθρωπος μόνος του θα αναμετρηθεί με την απώλεια του εαυτού του, από 

φυσικό θάνατο ή από τρομοκρατία. Το απόλυτο που φοβίζει το υποκείμενο, 

έχει και μία άλλη όψη: «πρώτα σε σκοτώνουν, μετά προσπαθείς να τους 

καταλάβεις. Ίσως τελικά να μάθεις τα ονόματά τους. Πρώτα όμως πρέπει να 

σε σκοτώσουν».
49

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω περιδιάβαση στο έργο του Don DeLillo επιχειρήθηκε να 

τεθούν ερωτήματα, να ανιχνευθούν οι αγωνίες και οι μεταφυσικοί προβλη-

ματισμοί του σύγχρονου υποκειμένου, όπως όλα αυτά διατυπώνονται από το 

ταλέντο του συγγραφέα. Δεν έχει θεωρηθεί τυχαία «προφήτης» γεγονότων, 

συναισθημάτων και απόψεων. Η καθολική του παιδεία τον εξόπλισε με την 

αναγκαία σκευή, για να αντιλαμβάνεται πως η μεταμοντέρνα ανθρωπολογία 
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είναι συνάμα και μεταμοντέρνα θεολογία. Ο Θεός είναι άδειος όσο και ο 

άνθρωπος. Η έρημος του πραγματικού προκαλεί τρόμο, ακριβώς διότι δεν 

υπάρχουν πλέον βεβαιότητες – εκτός ίσως από την απόλυτη βεβαιότητα της 

τρομοκρατικής νοηματοδότησης. 

Η ιστορία θα συνεχίσει να δημιουργείται, έστω και έτσι:
50

 

«ο κόσμος αλλάζει πρώτα στο μυαλό του ανθρώπου που θέλει να 

τον αλλάξει. Η ώρα έρχεται, η αλήθεια μας, η ντροπή μας, και 

κάθε άνθρωπος γίνεται ο άλλος, ο άλλος πάλι γίνεται ένας άλλος 

και μετά δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο Αμίρ του μιλούσε κοιτώντας 

τον καταπρόσωπο. Ολόκληρο το όνομά του ήταν Μοχάμεντ 

Μοχάμεντ ελ-Αμίρ ελ-Σαγέντ Άτα». 
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