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1.
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΝΤΟ

Η μέρα συνεχίζει.
Ο ήλιος θα πεθάνει στις εφτά η ώρα.

Πείτε, ειδικοί του σκοταδιού, 
ποιος θα μας φωτίσει τώρα;

Ποιος ανάβει ένα κόντρα φως δυτικού κόσμου, 
ποιος ονειρεύεται ένα ανατολίτικο όνειρο;

Έλα, οποιοσδήποτε, με ένα φανάρι.
Προτιμότερο εσύ.

Ελεγεία του Werner Aspensträm
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Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να είναι η ιστορία μου. Σχεδόν σαν 
μια αυτοβιογραφία, αν είχα σκοπό να γράψω κάτι τέτοιο.

Αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι αυτοβιογραφίες.
Για μένα υπάρχουν άλλα πράγματα σημαντικότερα.

Αυτή την ιστορία την έχουμε γράψει ο Σβάντε κι εγώ μαζί με 
τις κόρες μας και αφορά την κρίση που έπληξε την οικογένειά μας.

Αφορά την Γκρέτα και την Μπεάτα.
Αλλά κυρίως είναι μια διήγηση για την κρίση που μας περι-

κλείει και μας επηρεάζει όλους. Αυτήν που εμείς οι άνθρωποι 
έχουμε δημιουργήσει μέσω του τρόπου ζωής μας: μακριά από τη 
βιωσιμότητα, απομονωμένοι από τη φύση στην οποία όλοι μας 
ανήκουμε. Μερικοί το αποκαλούν υπερκατανάλωση, άλλοι κλιμα-
τική κρίση.

Οι περισσότεροι φαίνεται να νομίζουν ότι αυτή η κρίση είναι 
σε εξέλιξη κάπου μακριά και δεν θα μας πλήξει για αρκετό καιρό.

Αλλά δεν είναι έτσι.
Διότι είναι ήδη εδώ και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη γύρω μας 

με πάρα πολλούς τρόπους. Στο τραπέζι που τρώμε το πρωινό μας, 
στους σχολικούς διαδρόμους, τους δρόμους, τα σπίτια και τα δια-
μερίσματα. Στα δέντρα έξω από το παράθυρό σου, στον αέρα που 
φυσάει στα μαλλιά σου.

 
Μερικά πράγματα που ο Σβάντε κι εγώ, μαζί με τα παιδιά μας 

και έπειτα από πολύ δισταγμό, αποφασίσαμε να πούμε ίσως δεν 
έπρεπε να τα πούμε παρά πολύ αργότερα.

Όταν θα είχαμε περισσότερη απόσταση από αυτά.
Όχι για χάρη δική μας, αλλά δική σας.
Σίγουρα θα γίνονταν τότε καλύτερα αντιληπτά. Πιο προσιτά.
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Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Αν θέλουμε να έχουμε κά-
ποιες ελπίδες, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αυτή την κρίση 
ορατή τώρα.

Μερικές μέρες προτού εκδοθεί αυτό το βιβλίο τον Αύγουστο 2018, 
κάθισε η κόρη μας Γκρέτα έξω από τη σουηδική βουλή και άρχισε 
τη σχολική απεργία της για το κλίμα – μία απεργία που συνεχίζεται 
ως σήμερα, και στην πλατεία Μιντόργετ στην Γκάμλα στην (Πα-
λιά πόλη) της Στοκχόλμης και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Από τότε πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Και για εκείνη και 
για εμάς ως οικογένεια.

Μερικές μέρες τις νιώθουμε παραμυθένιες.
Αλλά όλα αυτά θα τα διηγηθούμε στο επόμενο βιβλίο.
Η παρούσα διήγηση αφορά τον δρόμο που οδήγησε στη σχο-

λική απεργία της Γκρέτα. Τον δρόμο πριν από τις 20 Αυγούστου 
2018.

Μαλένα Έρνμαν, Νοέμβριος 2019

ΥΓ. Προτού εκδοθεί αυτό το βιβλίο, είπαμε ότι όσα χρήματα 
βγάζαμε θα δίνονταν στις οργανώσεις Greenpeace, WWF, Lära med 
Djur, Fältbiologerna, Kung över Livet, Naturskyddsföreningen, 
Barn i Behov και Djurens Rätt. Αυτό θα γινόταν μέσω ενός ιδρύ-
ματος που θα συστήναμε.

Και έτσι έγινε.
Επειδή έτσι αποφάσισαν η Γκρέτα και η Μπεάτα.
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ΣΚΗΝΗ 1.
ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ

Περιμένουμε να βγούμε στη σκηνή. 
Η ορχήστρα κουρδίζει τα όργανα για τελευταία φορά και χαμηλώ-
νουν τα φώτα στην αίθουσα. Στέκομαι δίπλα στον διευθυντή της 
ορχήστρας, Ζαν-Κριστόφ Σπινοζί, και ετοιμαζόμαστε να βγούμε 
στη σκηνή και να πάρουμε τις θέσεις μας.

Όλοι είναι χαρούμενοι απόψε. Είναι η τελευταία παράσταση 
και αύριο όλοι θα πάνε στα σπίτια και στους δικούς τους. Έπειτα 
στην επόμενη δουλειά. Ξανά σπίτι, στη Γαλλία, την Ιταλία και την 
Ισπανία. Στο Όσλο και στην Κοπεγχάγη. Έπειτα Βερολίνο, Λονδί-
νο και Νέα Υόρκη.

Οι τελευταίες παραστάσεις ήταν σαν να βρισκόμασταν σε έκ-
σταση. 

Όλοι όσοι έχουν σταθεί σε σκηνή ξέρουν τι εννοώ. Καμιά φορά 
υπάρχει ένα είδος ροής, μία ενέργεια η οποία αναπτύσσεται στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ σκηνής και ακροατηρίου και σχηματίζει 
αλυσιδωτή αντίδραση που διατηρείται από παράσταση σε παρά-
σταση, από βραδιά σε βραδιά. Είναι σαν μαγεία. Μαγεία θεάτρου 
και όπερας.

Και τώρα είναι η τελευταία παράσταση του Ξέρξη του Χέντελ 
στην αίθουσα συναυλιών Αρτιπελάγκ στο αρχιπέλαγος της Στοκ-
χόλμης. Είναι 2 Νοεμβρίου 2014 και απόψε θα τραγουδήσω στην 
τελευταία μου παράσταση όπερας στη Σουηδία. Αλλά αυτό δεν το 
ξέρει κανένας.
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Στην κυριολεξία, απόψε θα τραγουδήσω την τελευταία μου πα-
ράσταση όπερας.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και όλοι πίσω από τη σκηνή κι-
νούνται μερικά εκατοστά επάνω από το σχεδόν απάτητο μπετόν 
του πατώματος του Αρτιπελάγκ.

Η παράσταση θα κινηματογραφηθεί. Οκτώ κάμερες και πολυ-
πληθής ομάδα παραγωγής.

Από την πόρτα της σκηνής ακούγεται ήχος από 900 ακίνητους 
ανθρώπους. Μεταξύ τους ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Όλοι είναι 
εκεί.

Κινούμαι μπρος πίσω ελαφρά. Προσπαθώ να αναπνεύσω, αλλά 
δεν μπορώ. Το σώμα μου γέρνει συνεχώς προς τα αριστερά και 
ιδρώνω. Τα χέρια μου μουδιάζουν. Οι τελευταίες επτά βδομάδες 
ήταν ένας μακρύς εφιάλτης και δεν μπορούσα να ησυχάσω καθό-
λου. Δεν υπήρχε πουθενά η παραμικρή ηρεμία. Αισθάνομαι άσχη-
μα, αλλά συγχρόνως βρίσκομαι μακριά από τη λιποθυμία. Όπως 
κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης κρίσης πανικού.

Σαν να πέρασα μέσα από έναν γυάλινο τοίχο και να ακινητο-
ποιήθηκα στον αέρα πριν καρφωθώ στο πάτωμα. Περιμένω την 
πρόσκρουση. Περιμένω τον πόνο. Περιμένω το αίμα, σπασμένα 
πόδια και τις σειρήνες των ασθενοφόρων.

Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Το μόνο που βλέπω είναι τον εαυ-
τό μου να αιωρείται μπροστά από αυτό τον κωλογυάλινο τοίχο που 
βρίσκεται εκεί χωρίς το παραμικρό ράγισμα.

«Δεν αισθάνομαι καλά» λέω.
«Κάθισε. Θέλεις λίγο νερό;» Μιλάμε γαλλικά μεταξύ μας ο δι-

ευθυντής της ορχήστρας κι εγώ.
Ξαφνικά δεν με σηκώνουν άλλο τα πόδια μου. Πέφτω. Ο 

Ζαν-Κριστόφ με πιάνει στην αγκαλιά του.



13

«Δεν είναι τίποτα» λέει. «Θα δώσουμε την παράσταση. Να πε-
ριμένουν. Θα πούμε ότι φταίω εγώ, είμαι Γάλλος. Εμείς αργοπο-
ρούμε πάντα».

Κάποιος γελάει.
Βιάζομαι να φτάσω σπίτι μετά την παράσταση. Η μικρή κόρη 

μου, η Μπεάτα, γίνεται εννέα αύριο και έχω να κάνω χίλια πράγ-
ματα στο σπίτι. Αλλά τώρα είμαι εκεί που είμαι. Μισολιπόθυμη 
στην αγκαλιά του διευθυντή της ορχήστρας.

Κλασικά.
Κάποιος με χαϊδεύει προσεκτικά στο μέτωπο.
Τα πάντα μαυρίζουν.
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ΣΚΗΝΗ 2.
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Μεγάλωσα σε μονοκατοικία σε μία σειρά ομοιόμορφων σπιτιών 
στο Σαντβίκεν. Η μητέρα μου ήταν διακόνισσα και ο πατέρας μου 
δούλευε οικονομικός διευθυντής στο εργοστάσιο της Sandvik. Έχω 
μία αδελφή τρία χρόνια μικρότερη, τη Βεντέλα, και έναν αδελφό 
έντεκα χρόνια μικρότερο, τον Καρλ-Γιούχαν, που η μητέρα μου τον 
βάφτισε με αυτό το όνομα επειδή είχε την άποψη ότι ο βαρύτονος 
και ηθοποιός Καρλ-Γιούχαν «Λούα» Φάλκμαν είναι πολύ κομψός.

Αυτό ήταν η μόνη σύνδεση με την όπερα και την κλασική μου-
σική που είχα από το σπίτι μου.

Τραγουδούσαμε πολύ. Σουηδική παραδοσιακή μουσική, Abba, 
John Denver και σε γενικές γραμμές ήμασταν μια πολύ συνηθι-
σμένη οικογένεια της σουηδικής επαρχίας. Αυτό που πιθανώς μας 
ξεχώριζε από τους άλλους ήταν το μεγάλο πάθος των γονέων μου 
για τους ευάλωτους κοινωνικά ανθρώπους.

Στο σπίτι μας στο Βάλχοβ επικρατούσε ο ανθρωπισμός και 
ήταν πάντα αυτονόητη η παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζο-
νται. Μια οικογενειακή παράδοση που κουβαλούσε η μητέρα μου 
από τον πατέρα της, Έμπε Άρβιντσον, ο οποίος ήταν υψηλόβαθ-
μος στη σουηδική εκκλησία και πρωτοπόρος στο ανθρωπιστικό 
έργο που προσφέρει η οικουμενική και σύγχρονη εκκλησία. Έτσι, 
τα χρόνια που μεγάλωνα στο σπίτι μας, αυτό ήταν γεμάτο πρόσφυ-
γες και ανθρώπους χωρίς χαρτιά, που έμεναν μαζί μας.

MALENA ERNMAN, SVANTE THUNBERG
GRETA THUNBERG, BEATA ERNMAN  

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΙ ΕΝΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Το βιβλίο της οικογένειας Έρνμαν-Τούνμπεργκ δεν έχει σκοπό 
να αρέσει, αλλά να θυμίσει ότι ο άνθρωπος, εκτός από αντιφά-
σεις και εγωισμούς, κρύβει πάντα μέσα του την καλοσύνη.

Υπό το πρίσμα μιας αναπάντεχης κρίσης, που εκδηλώνεται αρ-
χικά με την άρνηση της οκτάχρονης Γκρέτα να φάει και κατα-
λήγει στη διάγνωση τόσο της Γκρέτα όσο και της Μπεάτα με 
σύνδρομο Άσπεργκερ, ξεδιπλώνεται ο αποφασιστικός αγώνας 
των γονιών να στηρίξουν την οικογένειά τους.

Η Μαλένα, ο Σβάντε, η Γκρέτα και η Μπεάτα γράφουν, κατ’ ου-
σίαν, για έναν κόσμο σε πλήρη σύγχυση και διανοητική αταξία. 
Θέτοντας με θάρρος τα εν οίκω εν δήμω, και χωρίς καμία διά- 
θεση ωραιοποίησης, η αφήγησή τους ακολουθεί αποσπασμα-
τική, τεθλασμένη πορεία μέσα από ένα καλειδοσκόπιο προσω-
πικών στιγμιοτύπων και εντυπώσεων, που αντανακλούν σε μια 
ανθρωπότητα μπερδεμένη, λίγο πριν διαβεί το κρίσιμο σταυρο-
δρόμι της ιστορίας της.


