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Ο 62χρονος σήμερα Ιταλός
ιστορικός και παγκοσμίως γνωστός αριστερός διανοούμενος
Έντσο Τραβέρσο, αφού δίδαξε
πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο
της Πικαρδίας στη Γαλλία, είναι σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας
Υόρκης. Ειδικεύεται στην
πολιτική ιστορία και έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα με
το ναζισμό, τον αντισημιτισμό και τους
δύο παγκοσμίους
πολέμους.
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Η ιστορία –αρχή και τέλος– μιας εβραϊκής άνοιξης που ξεκίνησε με το
∆ιαφωτισμό και τη Χειραφέτηση των Εβραίων, που κράτησε ενάμιση
αιώνα και που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της
νεοτερικότητας και στην ανανέωση της τέχνης, της επιστήμης και της
πολιτικής παγκοσμίως, μέσα από μια πολύ υψηλού επιπέδου μελέτη του
γνωστού Ιταλού πανεπιστημιακού Έντσο Τραβέρσο, ο οποίος μιλάει
αποκλειστικά γι’ αυτήν στην «Εποχή».

Μπορούμε να προβλέψουμε τη λήψη έκτακτων μέτρων διαρκείας,
την εγκαθίδρυση αυταρχικού κράτους έκτακτης
ανάγκης βασισμένου
στον αυστηρό περιορισμό των ελευθεριών μας,
σε συνδυασμό με τρομακτική όξυνση των ανισοτήτων.

Λέτε στο βιβλίο σας ότι οι Εβραίοι αποτέλεσαν το σεισμογράφο των αναταράξεων που μεταμόρφωσαν το
σύγχρονο κόσμο. Επίσης, ότι η παλιά περιθωριακότητα και ο αποκλεισμός τούς υποχρέωναν να σκέφτονται «εναντίον» – της εξουσίας, των κατεστημένων ιδεών, της κυριαρχίας. Γέννημα αυτής της ιστορικής πραγματικότητας υπήρξαν διανοούμενοι και επαναστάτες
όπως ο Σπινόζα, ο Χάινε, ο Μαρξ, ο Φρόιντ, η Λούξεμπουργκ και ο Τρότσκι. Τώρα, έχοντας ενσωματωθεί, δεν σκέφτονται πια ενάντια στο ρεύμα. Σήμερα
όμως ελάχιστοι από όσους σκέφτονται «εναντίον», μοιάζουν να έχουν ανάλογη επιρροή. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Είναι ακόμα δυνατόν να σκέφτεσαι ενάντια στο ρεύμα
και έχω την αίσθηση ότι η εβραϊκή διανόηση παραμένει μια
εστία παραγωγής κριτικής σκέψης, ανάμεσα σε άλλες. Αυτό
που προσπάθησα να δείξω στο βιβλίο μου είναι ότι οι ιστορικές συνθήκες που, κατά το δέκατο ένατο αιώνα και ένα
μεγάλο μέρος του εικοστού, είχαν μετατρέψει τους Εβραίους σε μια μειονότητα αποκλεισμένη από την εξουσία και
ως εκ τούτου αντικειμενικά προσανατολισμένη προς την
κριτική προς αυτή, τους είχαν μετατρέψει δηλαδή σε μια
πρωτοπορία του μοντερνισμού και όλων των νεοτεριστικών και ανατρεπτικών ρευμάτων, τόσο στο πεδίο του πολιτισμού όσο και της πολιτικής, λοιπόν αυτές οι ιστορικές
συνθήκες δεν υπάρχουν πια. Με αυτή την έννοια θεωρώ
την «εβραϊκή νεοτερικότητα» ως έναν εξαντλημένο ιστορικό κύκλο. Πριν από έναν αιώνα, ένας Εβραίος της Κεντρικής Ευρώπης δεν μπορούσε να αποτελεί μέλος ενός εθνικιστικού κινήματος, αφού οι εθνικιστές ήταν αντισημίτες
– σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τη χώρα, αλλά γενικά παντού. Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε, οι
Εβραίοι δεν είναι πια φορέας κοσμοπολιτισμού. Μάλιστα
το Ισραήλ έχει γίνει ένα ενοχλητικό παράδειγμα εθνικισμού
που αποκλείει τους άλλους. Ούτε είναι πια υποχρεωμένοι να σκέφτονται εκτός των κυρίαρχων ιδεολογικών σχημάτων και των κυρίαρχων διανοητικών πλαισίων. Μπορούν
να είναι αριστεροί ή δεξιοί, αυτό αποτελεί επιλογή τους.
Και δεν αποτελεί πια πεπρωμένο τους η οικοδόμηση μιας
ταυτότητας που ετεροκαθορίζεται – από ένα εχθρικό περιβάλλον: δεν είναι πια «το βλέμμα του άλλου» που τους
καθιστά Εβραίους, σύμφωνα με τη διατύπωση του Σαρτρ.
Τα περισσότερα μεγάλα ονόματα της γερμανόφωνης λογοτεχνίας είναι εβραίοι: Φραντς Κάφκα, Πάουλ Τσέλαν,
Γιόζεφ Ροτ, Στέφαν Τσβάιχ, Ρόμπερτ Μούζιλ, Χέρμαν
Μπροχ, Ελίας Κανέτι. Ελάχιστα ονόματα της σημερινής γερμανόφωνης λογοτεχνίας ξεφεύγουν από τα γερμανικά σύνορα. Να το θέσω προκλητικά: ∆εν υπάρχουν
γερμανικά γράμματα χωρίς εβραίους;
∆εν θα ήμουν τόσο αυστηρός: ο Τόμας Μαν δεν ήταν
Εβραίος, ήταν η πεμπτουσία μιας γερμανικής παράδοσης
αστικής και προτεσταντικής, την οποία μάλιστα περιέγραψε
σε πολλά μυθιστορήματά του. Ο Γκίντερ Γκρας, η Ελφρίντε
Γέλινεκ ή ο Πέτερ Χάντκε επίσης δεν ήταν ή δεν είναι
Εβραίοι. Αλλά έχετε δίκιο που επισημαίνετε ότι το Ολοκαύτωμα αποτέλεσε ανυπολόγιστη καταστροφή για τη γερμανόφωνη λογοτεχνία. Σήμερα, πόρρω απέχει από το μεγαλείο της έναν αιώνα πριν. Η Γερμανία – δεν θα έλεγα
το ίδιο και για την Αυστρία – έχει συνειδητοποιήσει πόσο
τραγικός υπήρξε ο ακρωτηριασμός αυτός. Κάτι που εξηγεί το απύθμενο και αδιανόητο πένθος της γερμανικής μνή>>>
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Πρέπει άραγε
να προβούμε σε
διακρίσεις κατά
των οπαδών
μιας θρησκείας
για να καταπολεμήσουμε το
σκοταδισμό που
παράγεται στο όνομα αυτής
της θρησκείας;
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μης· ένα «έργο του πένθους» που εκφράζεται
μέσα από μνημεία, εκδηλώσεις μνήμης και την
καλλιέργεια μιας νοσταλγίας για την «Ιουδαιογερμανική συμβίωση» που σήμερα έχει χαθεί.
Πολλοί Εβραίοι, πρωταγωνιστές της επιστήμης και των γραμμάτων (ανάμεσα στα εκατομμύρια ευρωπαίων Εβραίων που αναγκάστηκαν, λόγω ναζισμού, να περάσουν στην
άλλη όχθη του Ατλαντικού), από τον Αϊνστάιν
μέχρι την Άρεντ ή και τον Κρακάουερ, μπόλιασαν με το πρωτοποριακό τους –και συχνά
αριστερό– πνεύμα τις ΗΠΑ προβαίνοντας σε
μία άνευ προηγουμένου πολιτισμική μεταβίβαση. Αντίθετα αρκετοί μεταγενέστεροι,
ίδιας γερμανοεβραϊκής προέλευσης, όπως ο
Χένρι Κίσινγκερ, θέλησαν να υπηρετήσουν
μια αυτοκρατορικού τύπου πολιτική. Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια παραπάνω
για την περίπτωση του Κίσινγκερ, ο οποίος
μάλιστα πρόσφατα στα 97 του παρενέβη και
στη συζήτηση για τον κορονοϊό, μέσα από τις
στήλες της «Wall Street Journal»;
Ο Κίσινγκερ είναι το αρχέτυπο μιας δεξιάς
εβραϊκής διανόησης που υπήρχε πάντα στην κεντρική Ευρώπη (Βάλτερ Ράτεναου, Καρλ Πόπερ,
Λέο Στράους) ή στη Γαλλία (Ρεμόν Αρόν). Αυτή
η διανόηση δεν ήταν ιδιαίτερα εθνικιστική –στοχαζόταν μάλλον σε πλαίσιο αυτοκρατορικό και
μετα-εθνικό– αλλά μέχρι τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μειοψηφική, την είχαν
εξοστρακίσει οι διάφορες μορφές εθνικιστικής
δεξιάς και την είχαν ξεκάθαρα επισκιάσει οι
Εβραίοι της αβανγκάρντ, οι οποίοι είχαν ως κατεύθυνση την κριτική των κυρίαρχων ιδεολογιών
και πολιτικών σχημάτων. Ο μεταπολεμικός κόσμος, με τις γεωπολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές μεταβολές που τον χαρακτηρίζουν,
έβγαλε αυτούς τους δεξιούς Εβραίους από το
«γκέτο» τους· το τέλος του αντισημιτισμού τούς
εκτόξευσε μάλιστα στην καρδιά των μηχανισμών
εξουσίας. Ο Κίσινγκερ, που είχε πρότυπο τον
Μπίσμαρκ, έγινε ο στρατηγικός εγκέφαλος του
αμερικανικού ιμπεριαλισμού την περίοδο του
Ψυχρού Πολέμου. Στο βιβλίο μου τον αντιπαραβάλλω με τον Λέον Τρότσκι, τοποθετώντας
τους ως τους εκπροσώπους δύο πόλων προσανατολισμένων σε εναλλακτικές ριζικά διαφορετικές, στους κόλπους του εβραϊκού κόσμου: στον
ιμπεριαλισμό και στην παγκόσμια επανάσταση.
Στο βιβλίο μιλάτε λίγο και για τον Ράτεναου ως πολιτικό και κληρονόμο της AEG. Με
αφορμή αυτό, τι στάση κράτησε εκείνη η μερίδα των Εβραίων που είχε βρεθεί σε υψηλά πόστα μεγάλων εταιρειών, όταν μεγάλες
εταιρείες της βιομηχανίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα αποφάσισαν τη χρηματοδότηση του Χίτλερ, στην περιβόητη συνάντησή
τους μαζί του στις 20 Φεβρουαρίου 1933;
Αναφέρεστε, έχω την εντύπωση, στο εξαιρετικό λογοτεχνικό αφήγημα του Ερίκ Βυϊγιάρ.
Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε πια χώρος για
την εβραϊκή βιομηχανική και χρηματοπιστωτική ελίτ –που το εύρος της δεν ήταν αμελητέο–
στη ναζιστική Γερμανία. Εγκατέλειψε τη Γερμανία· τα πιο ισχυρά από τα μέλη της δεν είχαν καμία δυσκολία να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού.

Υπήρχε μια μικρή μειοψηφία πανγερμανιστών
Εβραίων – ένας από τους ιδεολογικούς ηγέτες
τους ήταν ο Χανς-Γιοάχιμ Σεπς, φίλος του Μαξ
Μπροντ, εκτελεστή της διαθήκης του Κάφκα, ο
οποίος προσπάθησε να πείσει τους ναζί ότι οι
Εβραίοι ήταν αληθινοί Γερμανοί πατριώτες και
ότι δεν τους άξιζε να διώκονται. Αλλά ήταν αξιοθρήνητες φιγούρες, που υποχρεώθηκαν να ανακρούσουν πρύμναν κατά τη δεκαετία του 1930.
Υπήρχαν ανάμεσά τους όμως και αξιόλογα πρόσωπα, όπως ο ιστορικός Ερνστ Καντόροβιτς,
συγγραφέας του «The King’s Two Bodies»,
σπουδαίου έργου πάνω στη χριστιανική μεσαιωνική θεολογία. Το 1919, ο Καντόροβιτς πολέμησε από τις γραμμές των Φράικορπς (προπύργιου του γερμανικού αντισημιτισμού της εποχής) κατά της Βαυαρικής Σοβιετικής ∆ημοκρατίας, την οποία διηύθυναν Εβραίοι επαναστάτες.
Μερικοί από αυτούς τους δεξιούς Εβραίους κατάφεραν αργότερα να δουν με αυτοκριτικό βλέμμα την ίδια την προσωπική τους διαδρομή.
Λέτε: οι παλιοί δαίμονες είναι πάντα παρόντες, ακόμα κι εκεί που δεν υπάρχουν πια
Εβραίοι. Η Ελλάδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν
είχαν λείψει τα πογκρόμ, ενώ μετά τον πόλεμο είναι περίπου συστηματικοί οι βανδαλισμοί σε εβραϊκά μνημεία και νεκροταφεία,

εποχή των βιβλίων
διάχυτες οι προκαταλήψεις σε ευρεία στρώματα της κοινωνίας (κυρίως για τη διείσδυση των Εβραίων στη διεθνή οικονομική ολιγαρχία και την πολιτική), επιβιώνουν έθιμα
όπως το κάψιμο του Ιούδα (στην Κρήτη), ενώ
η εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων από τους
ναζί δεν έχει ακριβώς ενταχθεί στην εθνική
ιστορική αφήγηση. Σήμερα υπάρχουν πολλές
ιστοσελίδες αλλά και έντυπα με εξόφθαλμα
αντισημιτικές απόψεις ακροδεξιού φανατισμού. Μερικές μάλιστα πρόσφατες διεθνείς
έρευνες δίνουν στην Ελλάδα τον τίτλο της μακράν πιο εβραιόφοβης κοινωνίας της Ευρώπης (69% του πληθυσμού διακατέχεται από
αντιεβραϊκά αισθήματα σύμφωνα με έρευνα
της Anti Defamation League έναντι 24% στη
∆υτική Ευρώπη και 34% στην Ανατολική). Σε
ποιο πλαίσιο θα τοποθετούσατε αυτή την
πραγματικότητα;
Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω επαρκώς την κατάσταση στην Ελλάδα για να μπορώ να εκφέρω εμπεριστατωμένη κρίση επί του θέματος, και
θα προσθέσω επίσης ότι οι έρευνες της Anti-Defamation League είναι κάτι παραπάνω από αμφιβόλου αξιοπιστίας. Αλλά αυτό που λέτε δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποτιμηθεί. Εντύπωσή μου είναι ότι στην Ελλάδα, όπως και
>>>

Το δίλημμα «σοσιαλισμός
ή βαρβαρότητα» επανέρχεται
Αρκετοί αναλυτές –μεταξύ τους και ο Χένρι Κίσινγκερ!– προβλέπουν ότι ο κόσμος μετά την
επιδημία κορονοϊού θα είναι εντελώς διαφορετικός. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη; Και αν ναι,
προς ποια κατεύθυνση; Είχαν οι επιδημίες στο παρελθόν τόσο κομβική σημασία στην ιστορική εξέλιξη;
Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε προβλέψεις για το μετά. Μπορούμε
να πιθανολογήσουμε μια επιστροφή στην πρότερη κατάσταση· μπορούμε επίσης όμως να προβλέψουμε και τη λήψη έκτακτων μέτρων διαρκείας, κάτι που θα συνίστατο στην εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού κράτους έκτακτης ανάγκης βασισμένου στον αυστηρό περιορισμό των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών μας, περιορισμό που θα συνδυάζεται με μια τρομακτική όξυνση των ανισοτήτων, σχετιζόμενη με το χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό. Σε χοντρές γραμμές,
θα επρόκειτο για μια πρωτοφανή μορφή αυταρχικού νεοφιλελευθερισμού στο όνομα μιας παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης. Αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα το αποφύγουμε· πρέπει να εκληφθεί ως μία πιθανότητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε δοκιμάζει τις αντοχές της, πάντως. Βλέπετε στους σημερινούς συσχετισμούς δυνάμεων εντός της να αναβιώνουν παλιές συμμαχίες και ζώνες επιρροής;
Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, έστω και αν τα διακυβεύματα της κρίσης είναι
πλανητικά και την υπερβαίνουν. Αν δεν καταστεί ικανή να βρει μια συνολική και αλληλέγγυα
λύση, προχωρώντας προς τη δημιουργία ομοσπονδιακών δομών, σταδιακά θα διαλυθεί. Η κατάρρευσή της θα μπορούσε μάλιστα να έχει κατακλυσμιαίες συνέπειες. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κρίση όπως αυτή
που έζησε η Ελλάδα το 2015, αλλά σε πολύ
μεγαλύτερη και βαθύτερη κλίμακα: οι λύσεις που υιοθετήθηκαν για την Ελλάδα δεν
μπορούν να εφαρμοστούν στο ήμισυ της ευρωζώνης χωρίς να την καταστρέψουν.
Σε μια γενική θεώρηση –το λέω από την
αρχή της κρίσης– το δίλημμα που θα διατυπωθεί, σε επίπεδο Ιστορίας, θα είναι και
πάλι το: σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
Χονδρικά, είτε θα υπάρξει ένα καινούριο
New Deal προσαρμοσμένο στον κόσμο
του 21ου αιώνα, είτε θα έχουμε τη βαρβαρότητα ενός κόσμου στον οποίο οι ανισότητες και τα προνόμια που συνδέονται
με τον πλούτο δεν θα μπορούν να διατηρηθούν παρά μόνο με τίμημα μια ολοένα αυξανόμενη βία.
Κάτι που φαίνεται να ενώνει την Ευρώπη σήμερα, σε μια συντηρητική κατεύθυνση, είναι ο φόβος των προσφύγων και των μεταναστών. Μήπως αυτό είναι που αλλάζει τον κόσμο σήμερα,
η μαζική μετακίνηση πληθυσμών, και όχι ο κορονοϊός;
∆εν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα νέο κύμα ξενοφοβίας ως συνέπεια της κρίσης, δηλαδή την
αναζήτηση ενός αποδιοπομπαίου τράγου που, στο σημερινό κόσμο, συνίσταται κυρίως στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αλλά μια τέτοια τροπή των πραγμάτων δεν είναι αναπότρεπτη.
Υπάρχουν μάλιστα και κάποια ενθαρρυντικά σημάδια που δείχνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής, η κρίση του κορονοϊού μάλλον παρήγαγε μορφές αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας, μια ώθηση προς την ενσυναίσθηση και τον αλτρουϊσμό. Οι άνθρωποι δείχνουν να καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να αναζητούν «ενόχους»
αλλά ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους ώστε να βρεθεί συνολική λύση.
∆είτε τι έγινε στην Ιταλία: από την αρχή της κρίσης, ο Σαλβίνι εξαφανίστηκε από τις οθόνες
και ο πληθυσμός υποδέχτηκε, σαν ήρωες, τους Κινέζους, Κουβανούς και Αλβανούς γιατρούς
που ήρθαν να βοηθήσουν τους Ιταλούς συναδέλφους τους, κάποτε μάλιστα παίρνοντας και μεγάλο ρίσκο. ∆εν λέω βέβαια ότι άλλαξαν όλα, αλλά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα μπορούν
να αλλάξουν.
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συνέντευξη

στην υπόλοιπη Ευρώπη, κύριοι στόχοι του ρατσισμού είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.
Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική ακροδεξιά δεν είναι «λαϊκιστική» (όπως στην
Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Ισπανία)·
είναι νεοναζιστική. Ο αντισημιτισμός της είναι
επομένως πιο έντονος. Και αφού η κρίση έπληξε την Ελλάδα πολύ πιο σκληρά από οπουδήποτε αλλού, η αναζήτηση αποδιοπομπαίων
τράγων στράφηκε, για άλλη μια φορά, προς τους
παραδοσιακούς αποδέκτες της φασιστικής προπαγάνδας.
Λέτε στο βιβλίο ότι η ισλαμοφοβία παίζει σήμερα τον ίδιο ρόλο που κάποτε έπαιζε ο αντισημιτισμός. Πολλοί πάντως θα παρατηρήσουν ότι την ισλαμοφοβία την έχει τροφοδοτήσει και το είδος δράσεων (τυφλά χτυπήματα) που πραγματοποιούνται μάλιστα
συχνά στο όνομα του Ισλάμ.
Γινόμαστε μάρτυρες αυτού του ιδιαίτερα διαστρεβλωτικού φαινομένου της άσκησης και
υπεράσπισης του ρατσισμού στο όνομα του αντιρατσισμού. Στη Γαλλία, άνθρωποι όπως ο Αλέν
Φινκελκρότ ή ο Ερίκ Ζεμούρ μας εξηγούν ότι οι
μουσουλμάνοι είναι αντισημίτες και ότι, για να
πολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, θα έπρεπε να
τους απελάσουμε ή να περιορίσουμε τα δικαιώματά τους. Πρέπει άραγε να προβούμε σε
διακρίσεις κατά των οπαδών μιας θρησκείας για
να καταπολεμήσουμε το σκοταδισμό που παράγεται στο όνομα αυτής της θρησκείας; Πολλοί καθολικοί φονταμενταλιστές αντιτίθενται στο
δικαίωμα της έκτρωσης· είναι άραγε αυτό λόγος απαγόρευσης της χριστιανικής θρησκείας ή
θέσπισης νόμων περιοριστικών του δικαιώματος
άσκησης της θρησκευτικής λατρείας;
Ο Τραμπ έχει επιταχύνει μια διαδικασία μεταβολής, όπου οι ΗΠΑ παύουν πια να είναι
ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κόσμου. Πώς
εκτιμάτε ότι θα είναι ο πολυπολικός κόσμος
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που αναδύεται;
∆εν ειδικεύομαι στη γεωπολιτική, αλλά δεν
χρειάζεται να είσαι ένας μεγάλος στρατηγικός
νους για να αντιληφθείς ότι ένα από τα ζητήματα που διακυβεύονται σε αυτή την κρίση είναι ο επανακαθορισμός μιας διεθνούς τάξης.
Όλοι μιλούν για την ανάγκη ενός νέου Σχεδίου
Μάρσαλ. Σε αντίθεση με το 1945, οι σημερινές
Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν είναι σε θέση
να χρηματοδοτήσουν ένα Σχέδιο Μάρσαλ σε διεθνή κλίμακα, αλλά είναι ανήμπορες να τα βγάλουν πέρα ακόμη και με τη δική τους υγειονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας μια δραματική έλλειψη σε μάσκες και αναπνευστήρες στα νοσοκομεία.
Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, ΗΠΑ και εν μέρει Γαλλία είναι μεταξύ άλλων οι χώρες που
επλήγησαν περισσότερο από την επιδημία. Τι
έφταιξε περισσότερο, πιστεύετε;
∆εν νομίζω ότι μπορούμε να αναλύσουμε ακόμα ορθολογικά τα της εξάπλωσης αυτού του ιού,
τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση της κρίσης.
Η Γερμανία στάθηκε πιθανώς τυχερή και είχε
κάπως περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί.
Πρέπει ωστόσο να κάνουμε μια διαπίστωση: η
Γερμανία διαθέτει πολύ πιο ισχυρές δομές δημόσιας υγείας απ’ αυτές των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Στην αρχή της
πανδημίας, διέθετε 28.000 κλίνες στις μονάδες
εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της έναντι 5.000 της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Αντί να βάλει τον πληθυσμό σε αυστηρή καραντίνα, η κυβέρνηση πραγματοποίησε μαζικά τεστ, τα οποία
ήταν το μόνο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού
της μόλυνσης. Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη
πληρώνει το τίμημα της ανυπαρξίας της. Κάθε
χώρα αντιμετώπισε την κρίση με τα δικά της
μέσα, μερικές φορές μάλιστα και σε ανταγωνισμό με τις άλλες.

Ολόκληρη η συνέντευξη στην ιστοσελίδα
της Εποχής: www.epohi.gr

Στην Ελλάδα, όπως και
στην υπόλοιπη Ευρώπη,
κύριοι στόχοι του ρατσισμού είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.
Η διαφορά οφείλεται
στο γεγονός ότι η ελληνική ακροδεξιά δεν είναι «λαϊκιστική», είναι
νεοναζιστική.
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Τι βραβεία θέλουμε,
ποια βραβεία
φοβόμαστε;
Τι Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας θέλουμε; Βραβεία γενικής αποδοχής με εξασφαλισμένη την επιδοκιμασία της κριτικής ή βραβεία ριζοσπαστικά που προτείνουν
νέες προσεγγίσεις στα πράγματα, και θα προκαλέσουν συζητήσεις και ενδεχομένως
αντιδράσεις; Βραβεία που προσβλέπουν σε ένα ευρύτερο κοινό ή βραβεία που συνομιλούν με τη λογοτεχνική ελίτ; Βραβεία που καταξιώνουν τη λογοτεχνικότητα
ενός βιβλίου ή την επιτελεστικότητά του, την παρεμβατική του δύναμη; Ας μην κρυβόμαστε. Το προφίλ των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας είναι ζήτημα πολιτικό.
Και γι’ αυτό ακριβώς απαιτεί ευρεία εποπτεία του τοπίου των γραμμάτων.
Ωστόσο, ακόμα και να απαντήσουμε σε αυτά ή παρόμοια διλήμματα, πάλι το ζήτημα μένει ανοιχτό. ∆ιότι έχει κομβική σημασία τι Βραβεία βιβλίου μπορεί τελικά
να υποστηρίξει μια πολιτεία. Τι βραβεία αντέχει να «σηκώσει». Τι βραβεία δεν
θέλει να δώσει. Ο Κώστας Ταχτσής του οποίου το Τρίτο στεφάνι είναι σταθμός στη
νεοελληνική λογοτεχνία, δεν πήρε ποτέ Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος ως το
1988 που δολοφονήθηκε. Ο Φάνης Μούλιος πήρε Βραβείο το 1989 για τους Κληρονόμους, που όμως δεν έγραψαν ιστορία…

τ

ην περασμένη Κυριακή ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2019 για εκδόσεις
του 2018. Το κορυφαίο βραβείο της χρονιάς, το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων απονεμήθηκε στην Μάρω ∆ούκα, «για το σύνολο του λογοτεχνικού έργου της». Έργο ζωντανό, στιβαρό, γοητευτικό, που έχει κερδίσει
ένα μεγάλο κοινό συνειδητών αναγνωστών και που το ενδιαφέρον του
ξεπερνά τον κόσμο του βιβλίου. Πρόκειται για μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, κείμενα αυτοβιογραφικά που έχουν αποτυπώσει το
στίγμα της Μεταπολίτευσης και της κρίσης και έχουν κτιστεί συστηματικά από μια συγγραφέα που δεν είναι περιχαρακωμένη στα γράμματα
αλλά αντιλαμβάνεται και υπηρετεί τον κοινωνικό της ρόλο.
Η ∆ούκα τιμήθηκε με αυτήν την κορυφαία διάκριση χάρη σε μια θαρραλέα απόφαση της κριτικής επιτροπής. Μια απόφαση που δεν ήταν
καθόλου εύκολη, από τη στιγμή που είναι συγγραφέας με ξεκάθαρη αριστερή (αλλά όχι κομματική) ταυτότητα, την οποία υποστηρίζει με ξεκάθαρο τρόπο στη δημόσια σφαίρα. Το πολιτικό παράδοξο είναι ότι θα
πάρει το Μεγάλο Βραβείο από τα χέρια μιας υπουργού που έχει υπηρετήσει –και συνεχίζει–τις πιο αντιδραστικές θέσεις... ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τη βράβευσή της δεν της την ανακοίνωσε πρώτη, όπως εί-

Με δεδομένη την αδιαφορία της σημερινής
υπουργού Πολιτισμού για το χώρο του βιβλίου
και των ιδεών –που επιβεβαιώθηκε και από το
διορισμό του Νίκου Κούκη στο Ελληνικό
Ίδρυμα Πολιτισμού–, η πολιτική των
Βραβείων θα εξαρτάται από την κριτική
επιτροπή που θα τα απονείμει.
θισται, η υπουργός Πολιτισμού αλλά η πρόεδρος της επιτροπής, που
μάλιστα είχε υποστηρίξει αρχικά άλλη πρόταση, όπως φανερώνουν και
τα Πρακτικά των Κρατικών Βραβείων.
Το όνομα της Μάρως ∆ούκα είχε προταθεί και για το 2017 αλλά τότε
η (ίδια) επιτροπή ήταν επιφυλακτική, καθώς το τοπίο ήταν κανιβαλικό.
Έτσι πρυτάνευσε μια αμυντική στάση, οπότε η ουσιαστική σημασία του
λογοτεχνικού έργου της Μάρως ∆ούκα βγήκε από τη ζυγαριά για να
μην «καεί» και η συμβολική του σημασία κρύφτηκε κάτω από το χαλί.
Όχι, λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο να έχουμε τα Κρατικά Βραβεία
που θέλουμε. Αλλά μάλλον ήρθε η ώρα να τα (ξανα)διεκδικήσουμε. Η
συζήτηση είχε ξεκινήσει με προτάσεις της Ομάδας Βιβλίου που συστάθηκε επί Αριστείδη Μπαλτά, οι οποίες μάλιστα τέθηκαν σε διαβούλευση
αλλά τελικά έμειναν στα χαρτιά.

γνώμη

Η μεγάλη ήττα
Με δεδομένη την αδιαφορία της σημερινής υπουργού Πολιτισμού
Λίνας Μενδώνη για το χώρο του βιβλίου, των γραμμάτων και των ιδεών
–κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το διορισμό του στελέχους των Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα, Νίκου Κούκη στη θέση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού–, η πολιτική των Βραβείων θα
εξαρτάται από την εκάστοτε κριτική επιτροπή που θα τα απονείμει.
Τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει ο νόμος που τα διέπει και που έχει αποδειχτεί προβληματικός.
Η επιτροπή που τίμησε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων τον ∆ιονύση Καψάλη (2017), την Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου (2018) και την
Μάρω ∆ούκα (2019) συγκροτήθηκε επί κυβέρνησης της Αριστεράς και

ήταν από τις καλύτερες, παρότι ετερόκλιτη, αλλά η θητεία της λήγει σε
λίγες ημέρες. Με πρόεδρο την Μαριλίζα Μητσού, αντιπρόεδρο την
Μαίρη Λεοντσίνη και μέλη τους: Μιχάλη Χρυσανθόπουλο, Κλαίρη Μιτσοτάκη, Παυλίνα Παμπούδη, Κάλλια Παπαδάκη, Έλενα Χουζούρη (αντικατέστησε την Ελενα Μαρούτσου για το 2018), Άννα Αφεντουλίδου
και Κώστα Καραβίδα, ήταν η πρώτη που έθεσε, εξαρχής και γραπτώς,
συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία Βραβείων. ∆ούλεψε σκληρά
και συστηματικά, για να καλύψει τις τεράστιες καθυστερήσεις των προηγούμενων επιτροπών, και αξιολόγησε με αναλαμπές τόλμης και χωρίς
πολλούς συμβιβασμούς τις λογοτεχνικές σοδειές του 2016, 2017, 2018.
Ωστόσο, χρεώνεται μια μεγάλη ήττα που είναι πρωτίστως ήττα της ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ. Εξαιτίας ακριβώς του γερασμένου νόμου που περιορίζει τα Βραβεία Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα σε πρόσωπα μέχρι
και 35 χρονών, δεν απένειμε ούτε για το 2017 ούτε για το 2018 κανένα
βραβείο.
Κι όμως είχε έγκαιρα σημάνει συναγερμό και είχε συζητήσει το πρόβλημα με τον γγ Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη.
Το συμβολικό κόστος αυτής της ήττας είναι πολλαπλάσιο από το
πραγματικό. Όταν δεν τιμώνται οι πρωτοεμφανιζόμενοι/ες απαξιώνεται το νέο αίμα στα γράμματα και η ίδια η ανανέωση και η προοπτική
της εγχώριας λογοτεχνίας. Και το σπουδαιότερο: η μη-βράβευση περνά
το μήνυμα πως είναι κλειστοί οι δρόμοι της αμφισβήτησης, της κριτικής,
της αποκαθήλωσης του status quo, όσο και του διαλόγου του παλιού με
το καινούργιο.
Το πόσο σημαντική είναι η ανάδειξη των νέων φωνών φάνηκε από το
φρέσκο αέρα που φύσηξε στη λογοτεχνική ζωή, όταν το περιοδικό «∆ιαβάζω» εισήγαγε το 2007 τα Βραβεία σε Πρωτοεμφανιζόμενους (έως 45
χρονών). Η πολιτεία τα καθιέρωσε με καθυστέρηση, το 2011, οι κριτικές επιτροπές της τα υπονόμευσαν με κατάχρηση των «εξ ημισείας»
βραβεύσεων και, τώρα μετά από επτά χρόνια, η Λίνα Μενδώνη τα
άφησε να σβήσουν. Ωστόσο το ζητούμενο ήταν απλό: να απαλειφθεί το
ηλικιακό κριτήριο. Να μπορεί να βραβευτεί ένας Ρεμπό και ένας Λαμπεντούζα! Έλειπε όμως η πολιτική βούληση.

Το μεγάλο στοίχημα
Πολλά λέγονται για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, που καθιερώθηκαν το 1956 και έχουν φάει μερικά γερά χαστούκια στην πορεία τους.
Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα δυσκίνητο κρατικό θεσμό. Είναι
χαρακτηριστικό το πώς φανέρωσαν την ατολμία τους το 2001, όταν ο
ναός του συντηρητισμού, η Ακαδημία Αθηνών, απένειμε το σημαντικό
Βραβείο Ουράνη στον αριστερό Μανόλη Αναγνωστάκη. Οπότε ακολούθησαν καταϊδρωμένα και τα Κρατικά, απονέμοντάς του το Μεγάλο
Βραβείο Γραμμάτων το 2002 αλλά αποδυναμωμένο, ως τιμητικό παράσημο αποστρατείας. Στα 82 του. ∆έκα χρόνια μετά από το Υ.Γ.
Ευτυχώς δεν έγινε το ίδιο με την Μάρω ∆ούκα, την Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου και τον ∆ιονύση Καψάλη. Είναι βραβεύσεις σε προσωπικότητες με δυναμική παρουσία, ενεργές, με πολυσύνθετο έργο που εξελίσσεται. Ωστόσο, το μήνυμα που μεταφέρουν ως σύνολο αυτές οι βραβεύσεις είναι συγκεχυμένο, απότοκο κάθε κριτικής επιτροπής με μέλη
που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική εποπτεία, σε ένα πεδίο όπως τα
γράμματα όπου επιπλέον δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια.
Το στοίχημα, λοιπόν, της αναζωογόνησης και της ριζικής αναδιάρθρωσης των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας –ή Βιβλίου, καλύτερα–
είναι η επιλογή του προφίλ τους. Από εκεί και πέρα τα ποικίλα προβλήματά τους, μεταξύ τους πολλά πρακτικά, θα λυθούν (ή θα οξυνθούν)
με τη συγκρότηση εμπνευσμένων (ή διεκπεραιωτικών) κριτικών επιτροπών. Όπως έχει φανεί, το «κλειδί» τους και το ζητούμενο είναι η
εποπτεία της βιβλιοπαραγωγής και η ομοψυχία μεταξύ των μελών. Κάτι
που σίγουρα δεν διασφαλίζεται με το σύστημα των ποσοστώσεων (τρεις
πανεπιστημιακοί, τρεις κριτικοί, τρεις συγγραφείς) με βάση το οποίο
συγκροτούνται σήμερα.
Το 1997, πάντως, όταν ο Μένης Κουμανταρέας είχε τιμηθεί με το
Κρατικό Βραβείο ∆ιηγήματος, είχε δηλώσει ότι περίμενε από την πολιτεία «να αξιοποιήσει τα λογοτεχνικά βραβεία με έναν ευρύτερα λαϊκό
τρόπο». Αυτό, μαζί με πολλά άλλα, παραμένει ζητούμενο: να καταφέρουν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας να απελευθερώσουν τη λογοτεχνία από τον περιφερειακό ρόλο της.

ΜΙΚΕΛΑ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ
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Κωνσταντίνος Τσουκαλάς «Ο αόρατος Λεβιάθαν.
∆ημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης»,
εκδόσεις Πόλις, 2020, σ. 480

σ

Οι θεμελιώδεις αξίες
του ∆ιαφωτισμού σήμερα
∆ύο είναι τα αξιακά θεμέλια των φιλελεύθερων δημοκρατιών της νεοτερικότητας: η ελευθερία του ατόμου και
η συλλογική αυτονομία της πολιτικής κοινότητας. Παρότι, όμως, οι ιδέες αυτές διαπνέουν από κοινού τη λειτο φιλοσοφικό και πολιτειολογικό αυτό ζήτημα στέκεται κατά προτεραιότητα το βιβλίο του Kωνσταντίνου Τσουκαλά, το οποίο πραγματεύεται τους διαφορετικούς τρόπους συνάρθρωσης του φιλελευθερισμού με τη δημοκρατία σε τρεις διαφορετικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Όπως προσφυώς επισημαίνει ο συγγραφέας, η αστικοφιλελεύθερη δημοκρατία του 19ου αιώνα, η συναινετική κοινωνική
δημοκρατία των «τριάντα ένδοξων χρόνων» (1945-1975) και η μετααντιπροσωπευτική δημοκρατία των ημερών μας μοιάζουν να συγκροτούν τρία διαφορετικά πολιτεύματα. Με αφετηρία, λοιπόν, την παραδοχή ότι το περιεχόμενο κάθε αφηρημένης ιδέας είναι ρευστό και
ιστορικά επικαθορισμένο, ο Αόρατος Λεβιάθαν επιχειρεί να ανιχνεύσει τους μετασχηματισμούς που έχει επιφέρει η απόλυτη κυριαρχία
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης στις έννοιες της δημοκρατίας,
της δικαιοσύνης και της ηθικής.
Βασικό χαρακτηριστικό κάθε δημοκρατικής πολιτείας αποτελεί η
δυνατότητα του λαού να αυτοκυβερνάται μέσω της λειτουργίας των
αντιπροσωπευτικών θεσμών. Ειδικότερα, το καθολικό δικαίωμα
ψήφου, ο αιρετός χαρακτήρας των οργάνων του κράτους και η λήψη
των πολιτικών αποφάσεων από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις συνιστούν,
ιδίως από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εφεξής, αδιαπραγμάτευτα συστατικά στοιχεία του δυτικού πολιτικού πολιτισμού.
Εντούτοις, σε μια εποχή που η πρωταρχία των αγορών μπορεί πλέον
να καθιστά πολλά κρίσιμα ζητήματα μη διαπραγματεύσιμα σε πολιτικό επίπεδο, η κρατική εξουσία αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να
περιοριστεί σε ρόλο διαχειριστή της «υπάρχουσας» καπιταλιστικής
πραγματικότητας. Κατά την εύστοχη διατύπωση του Τσουκαλά, «οι
ανεξάρτητες Πολιτείες…ισορροπούν ανάμεσα στην αποδυναμωμένη

κριτική

Ποιο είναι το πολιτικό ή το
κοινωνικό υποκείμενο, το οποίο θα
κατορθώσει να αντισταθεί τόσο
στην αποδιάρθρωση του
κοινωνικού κράτους όσο και στον
ευτελισμό των αξιών που κάποτε
συνείχαν τις ευημερούσες
δημοκρατικές κοινωνίες;
αυτονομία τους και στην εκβιαστικά επιβαλλόμενη ετερονομία τους».
Πώς αλλιώς, εξάλλου, θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος το διαρκή
εξαναγκασμό των εθνικών κυβερνήσεων να ακολουθούν το μονόδρομο
των φοροαπαλλαγών του κεφαλαίου και της αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων, προκειμένου να αυξάνουν το ΑΕΠ τους μέσω της
προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων;

Η συνάρθρωση ελευθερίας και ευημερίας
Πέρα, όμως, από το διαδικαστικό σκέλος, που αφορά την αλλαγή
του τρόπου λήψης των πολιτικών αποφάσεων, ο Τσουκαλάς δεν παραλείπει να εστιάσει και στην ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ανάλυσής του θέτει τη συνάρθρωση της ελευθερίας με την ευημερία, η οποία επιτεύχθηκε μέσω του περιορισμού
του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και της ανακατανομής του πλούτου.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των «τριάντα ένδοξων χρόνων»,
οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης επέλεξαν να συνδυάσουν την
ιδιωτική λογική του κέρδους με τη δημόσια λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτού του είδους η πολιτικοποίηση της οικονομίας, δηλαδή η εφαρμογή της κεϊνσιανής θεωρίας, δεν οδήγησε μόνο στην άμβλυνση των ανισοτήτων, αλλά, επιπλέον, ενίσχυσε τη συμμετοχή των
πολιτών στη δημόσια σφαίρα. Η πετρελαϊκή κρίση, όμως, και η μετάβαση στη μετα-βιομηχανική εποχή έμελλε σύντομα να θέσουν σε κίνηση την αντίστροφη πορεία, η οποία χαρακτηρίσθηκε από την τεχνοποίηση και την αποϊδεολογικοποίηση των κοινωνικών ζητημάτων.

τουργία των θεσμών και τις θεμελιώδεις αρχές κάθε
σύγχρονου συνταγματικού κράτους, η μεταξύ τους σχέση
δεν έχει πάψει να διακρίνεται από μια δομική, και άρα
διαχρονική, ένταση.

Συνέπεια της ιδεολογικής νίκης του συντηρητισμού υπήρξε, πέρα από
τη σταδιακή αποδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας, και η απομάκρυνση του κόσμου της εργασίας από τα κόμματα και τα συνδικάτα.
Κοντολογίς, η δεκαετία του ’80 έβρισκε την κοινωνική δημοκρατία σε
διαδικασία άτακτης υποχώρησης.
Στο σημείο αυτό ο Τσουκαλάς συνδέει τους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς, οι οποίοι έλαβαν χώρα μετά την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος, με μια σειρά κομβικών
μετατοπίσεων στο πεδίο των ιδεών και των αξιών. Σύμφωνα με την
ανάλυσή του, η δυνατότητα του κεφαλαίου να κυκλοφορεί χωρίς περιορισμούς ήταν επόμενο να επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην έννοια
της δικαιοσύνης. Ειδικότερα, από τη στιγμή που το αεικίνητο κεφάλαιο ήταν πλέον εξαιρετικά δύσκολο να εντοπισθεί και να φορολογηθεί, οι ταμειακές ανάγκες των κρατών έπρεπε αναγκαστικά να καλυφθούν από τους μισθωτούς και τους μικρομεσαίους, δηλαδή αυτούς
που παρέμεναν καθηλωμένοι εντός της εθνικής επικράτειας. Το μέγεθος της κοινωνικής αδικίας είναι κάτι παραπάνω από προφανές.
Από τη μια πλευρά, οι πολλοί, οι «εθνοπολίτες», επωμίζονται ολόκληρο το βάρος της αναπαραγωγής του δημόσιου χώρου εντός του
οποίου διαβιώνουν, ενώ από την άλλη, οι ολίγοι, οι «κοσμοπολίτες»,
απαλλάσσονται από οποιοδήποτε κόστος συμμετοχής σε οποιαδήποτε
κοινωνία. Αυτοί οι τελευταίοι, που δεν διστάζουν να επιδείξουν μια
προκλητικά αντικοινωνική συμπεριφορά, χαρακτηρίζονται πολύ εύστοχα «φοροδιαφεύγοντες τζαμπατζήδες».
Εδώ τίθεται το εξής κρίσιμο ερώτημα. Ποιο είναι το πολιτικό ή το
κοινωνικό υποκείμενο, το οποίο θα κατορθώσει να αντισταθεί τόσο
στην αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους όσο και στον ευτελισμό
των αξιών που κάποτε συνείχαν τις ευημερούσες δημοκρατικές κοινωνίες; Η απάντηση του Τσουκαλά θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί
ρεαλιστικά απαισιόδοξη. Προσηλωμένος στην πάγια μεθοδολογική του
προσέγγιση, εκκινεί από την αποτύπωση των υλικών συνθηκών της
ύπαρξης των εργαζομένων, για να καταλήξει στους όρους διαμόρφωσης των ιδεών τους. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι, ενώ στις βιομηχανικές κοινωνίες οι ταξικοί ρόλοι ήταν ευδιάκριτοι και, συνεπώς,
υπήρχε συλλογική συνείδηση, στις μέρες μας, που η εργασία είναι ευέλικτη, προσωρινή και συχνά ασκείται εξ αποστάσεως, οι εργαζόμενοι
είναι μοιραίο να αντιμετωπίζουν το μέλλον τους με όρους αυστηρά
ατομοκεντρικούς. Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που δεν κατορθώνουν να δημιουργήσουν σταθερούς δεσμούς όχι μόνο με άλλους εργαζομένους ή εργοδότες, αλλά ούτε καν με το αντικείμενο της εργασίας τους, οι σύγχρονοι προλετάριοι, ή πρεκάριοι, εμφανίζονται ως
γενικής χρήσεως απασχολήσιμοι δίχως ιδιότητες και ταξική συνείδηση.

Υπεράνω κοινωνίας και πολιτικής
Το βιβλίο του Τσουκαλά διακρίνεται για το γοητευτικό του λόγο, τις
διεισδυτικές αναλύσεις και τις πρωτότυπες συνθέσεις. Χωρίς αμφιβολία επιτυγχάνει το βασικό μεθοδολογικό του στόχο, εφόσον αναδεικνύει με ενάργεια με ποιους τρόπους νοηματοδοτούνται σε κάθε
ιστορική συγκυρία οι θεμελιώδεις αξίες του ∆ιαφωτισμού. Σύμφωνα
με το κεντρικό του επιχείρημα, στο πλαίσιο της σύγχρονης μεταδημοκρατίας η ατομική ελευθερία των κεφαλαιούχων λειτουργεί κατά
τρόπο ιδιοτελή, αδηφάγο και, σε τελευταία ανάλυση, απολύτως εξουσιαστικό. Ο Λεβιάθαν είναι πολυπλόκαμος και παντογνώστης, αλλά
ταυτόχρονα αθέατος, αφού κινείται με ευελιξία και, συνεπώς, κατορθώνει να βρίσκεται συγχρόνως παντού και πουθενά. Αυτή του η δυνατότητα τον αίρει αυτομάτως υπεράνω τόσο της κοινωνίας όσο και
της πολιτικής. Τηρώντας μια απόσταση ασφαλείας έχει τη δυνατότητα να τις χειραγωγεί, αλλά και να ξεφεύγει από τον έλεγχό τους.
Το σκηνικό μοιάζει σκοτεινό, αποπνικτικό και, κυρίως, αμετακίνητο.
Εντούτοις, στον επίλογο του βιβλίου ο συγγραφέας φροντίζει να υπενθυμίσει στους αναγνώστες ότι η πανούργα Ιστορία δεν έχει τελειώσει.
«Και όμως κινείται», μας λέει. «Σε εμάς τους ίδιους εναπόκειται…αν
θα πιστέψουμε πως μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα και μεμιάς, ή αν
θα περιμένουμε κάποιο Άγιο Πνεύμα να παρέμβει ανθ’ ημών».
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγητής
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Κρήτης
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Μαρούλα Κλιάφα

«Η ιστορία ενός νεαρού gamer»
αλήθεια είναι πως μερικά παιδιά τα περνούν χάλια,
παρότι δεν θέλουν να μιλούν για την προσωπική τους
ζωή, να κλαψουρίζουν και να λεν’ «αχ, τι έπαθα». Στο
σπίτι έχουν έναν γιάπι εργασιομανή μπαμπά και μια
αλέγκρα μαμά, ενώ στο σχολείο τα έχουν οι συμμαθητές τους του κλώτσου και του μπάτσου. Είναι όμως
χαρισματικό παιδί ο ήρωάς μας, το λένε και τα τεστ
νοημοσύνης που έχει κάνει κι ας μην γίνονται τα κείμενά του βάιραλ στο φ/β. Έχει όμως υπομονή ο Οράτιος και περιμένει, παρέα με τον Αντρέα, τον φίλο που
έπλασε με τη φαντασία του –στην πραγματικότητα δεν
έχει και πολλούς– να δει πότε ο μάγκας Μάκης θα μάθει πως τα νταϊλίκια έχουν κι αυτά τα όριά τους.
Στο αγόρι μας αρέσει πολύ να φτιάχνει ιστορίες και
να ορίζει την τύχη των ηρώων του. Έτσι γοητεύεται
τρελά, σαν έρχεται σε επαφή με τα βίντεο γκέιμς. Κολλάει, γίνεται γκέιμερ. «Νιώθω χαμένος. Σκέφτομαι συνεχώς το παιχνίδι. Βρίσκομαι σε κλοιό (…). Φοβάμαι
πως τα έχω θαλασσώσει. Ζω σε δύο παράλληλους κόσμους», σκέφτεται με απόλυτη αυτογνωσία. Ώσπου να
λιποθυμήσει μια νύχτα από κούραση μπροστά στην
οθόνη του υπολογιστή του. Κάπως έτσι ξεκινά η γνωριμία του, πίνοντας δροσερό χυμό βερίκοκο με τον Αριστοκλή, που φοράει ένα μπλε μπλουζάκι με στάμπα
τον Αϊνστάιν και όχι τον Φρόιντ, και είναι ο ψυχανα-

ε

λυτής του.
Για την Μαρούλα Κλιάφα ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Μία από τις μεγάλες κυρίες της παιδικής και
εφηβικής λογοτεχνίας, δεν χάνει ποτέ τη συγγραφική
της δεινότητα. Άριστη γνώστρια και της τοπικής ιστορίας, μιας και ζει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, ξέρει πώς
να βγάζει τους σκελετούς απ’ την ντουλάπα δίχως να
ξύνει πληγές. Όταν, παραδείγματος χάρη, ένας δωσίλογος ανανήπτει, ανεβαίνει στο βουνό με τους αντάρτες, πολεμά τους Γερμανούς, σκοτώνεται και θάβεται τραγουδισμένος από τους συντρόφους του με τη
∆ιεθνή, «που αναφέρεται στους εξεγερμένους της Γης»,
λες πως τα πράγματα μπαίνουν κάπως στη θέση τους.
Η Μαρούλα Κλιάφα απενοχοποιεί πλήρως τη φορεμένη με πολλά ταμπού επίσκεψη στον ψυχίατρο, καθιστώντας την απαραίτητη όταν «μου κάτσει μια στραβή και την έβαψα», να πάρει «το γρανάζι μπρος». Η
συγγραφέας χρησιμοποιεί εξαιρετικά τη γλώσσα των
εφήβων, μόνο εκεί που πρέπει, χωρίς παλιμπαιδισμούς
και λεκτικές υπερβολές. Ζωντανή, σε πρώτο πρόσωπο η αφήγηση, μαθαίνουμε τα του βίου του Οράτιου
σαν να είμαστε φιλαράκια του, τρώγοντας ψητό κατσαρόλας και κρέμα καραμελέ, ακούγοντας ροκ. Στην
τελική, η ζωή «εντάξει, δεν είναι τέλεια», που λέει κι
ο Οράτιος. «Όμως, έχει ενδιαφέρον».

Εκδόσεις Πατάκη

Μαρία Καρυωτάκη

«Η περιπέτεια της πλαστικούρας»
ίναι μια ντίβα! Μια σταρ λαμπερή που ζει σε έπαυλη. Φορεί υπέροχες τουαλέτες από βινίλ και νάιλον μαγιό με
χάντρες και γκλίτερ, τα δε υπέροχα φορέματά της από
καλαμάκια και 365 μαχαιροπίρουνα στη φούστα κάνουν
θραύση. Όλα πλαστικά. Είναι διάσημη πολύ. Έχει τόσους
ακόλουθους στο ίνσταγκραμ όσους η Μπιγιονσέ και ο Ρονάλτο μαζί κι ακόμα πιο πολλούς. Μέχρι και αστέρι στη
λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ θα φτιάξουν για τη
μεγαλειότητά της κι ετοιμάζει λόγο βαρυσήμαντο. Σπουδαία τα επιτεύγματά της. Πιάτα, μπουκάλια, ποτήρια,
κουτιά και κάθε είδους συσκευασίες μιας χρήσης που άλλαξαν τη ζωή των ανθρώπων και του πλανήτη. Μα τη μεγάλη καινοτομία δεν την λάνσαρε ακόμη. Πλαστικό καλαμπόκι, «κίτρινο και τραγανό, σαν αληθινό, χαμπάρι δεν
θα πάρουν οι κότες», μια χαρά θα το φάνε.
Έτσι κι αλλιώς, την Πλαστικούρα μας, έτσι λένε την ξακουστή πρωταγωνίστρια, «την έβρισκες παντού. Πλαστικά
παιχνίδια, πλαστικές συσκευασίες, οδοντόβουρτσες, κουβάδες, καρέκλες, παπούτσια...». Τι κι αν μετατρέπουν πανέμορφους τόπους σε απέραντους σκουπιδότοπους;
Λίγο την νοιάζει. Μέχρι που η ζωή της ανατρέπεται. Την
απαγάγουν. Όχι κακοποιοί ούτε και για λύτρα. Κι εκεί,

ενώ όλοι οι φαν της ανεβάζουν φώτο στο ίντερνετ #βρεςτηνπλαστικουρα#, εκείνη βλέπει τη ζωή της αλλιώς.
Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες της συγγραφέα, Μαρίας
Καρυωτάκη, δασκάλας στο επάγγελμα, μα και λάτρης
των τεχνών, μας παρασέρνουν σε μια όλο δράση περιπέτεια. ∆ημιουργεί δομημένους χαρακτήρες μα με λεπτές
αποχρώσεις, σκληρούς, μα κι όπου πρέπει ιδεαλιστές. Με
συναισθήματα και πρακτικές που αλλάζουν, καθώς η
ευαισθητοποίησή τους για το περιβάλλον, που είναι και
το ζητούμενο, σταδιακά έρχεται για να μείνει. Κομβικό
ρόλο σε αυτό παίζουν τα δύο συμπαθέστατα πιτσιρίκια,
ο Πέτρος και η Λένα, που από δεσμώτες εξελίσσονται σε
ιδεολογικούς καθοδηγητές της Πλαστικούρας. Πολύτιμες
συμβουλές δίνονται στο τέλος του βιβλίου δίχως, όμως,
η συγγραφέας να μας κουνάει το δάχτυλο. Είναι δε επίκαιρες πολύ, μιας και 5 Ιουνίου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος.
Την πολύχρωμη, τσαχπίνικη εικονογράφηση από τις ροζ
μπουκλίτσες της Πλαστικούρας μέχρι το εναλλακτικό
μπακάλικο και τα βουναλάκια σκουπιδιών, ζωντάνεψε η
Μαρία Μανουρά.

Εκδόσεις
Ελληνοεκδοτική

Μάγια ∆εληβοριά

κριτική

«Η αλφαβήτα της εφηβείας»

“β

αριόμαστε, αυτό είναι όλο», διότι, ναι, οι έφηβοι βαριούνται. Και λένε ευθαρσώς «κυρία, μούφα το εργάκι» σε ό,τι προτείνει η καθηγήτρια θεάτρου αλλά «τεσπά, άμα θέλετε εσείς το κάνουμε», «κάνοντας τα κόκαλα καταξιωμένων δραματουργών να τρίζουν (...) σαν να τους πετούν τούρτες στη μούρη». Οι έφηβοι, βλέπετε, δεν χαρίζονται
εύκολα και σε κανέναν. Άλλωστε τα ζόρια που τραβούν δεν είναι και λίγα. Γεμίζουν
σπυριά στο προσωπάκι τους από το άγχος, ζουν σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά που τα
απειλούν με κατασχέσεις οι τράπεζες, επιζητούν εμβόλια για τη βαρεμάρα, δοκιμάζουν καινούργιες δίαιτες που τις σαμποτάρουν καταπληκτικά παϊδάκια από την «Ωραία
Ρούμελη», κολλάνε με chat και sms, γραμμένα σε greeklish, κάποιοι γίνονται φυτά και
«δίχως παρέα, δίχως φίλους μέσα στη θλίψη τριγυρνώ», και οι άτυχοι αντιμετωπίζουν
απώλειες ζωής. «Πακετάκι, δεν λες τίποτα, μεγάλε».
Με αλφαβητική σειρά βάζει τις αγωνίες και τα βασανάκια των εφήβων η Μάγια ∆εληβοριά, βραβευμένη θεατρική συγγραφέας και δασκάλα θεάτρου για παιδιά και νέους. Από το Άλφα ως το Ωμέγα, ως θεατρικοί μονόλογοι, παρουσιάζονται τα ζόρια των
παιδιών μιας τάξης που προσπαθεί να ανεβάσει θεατρική παράσταση. Μεστός και ειλικρινής ο λόγος τους, ρέει αυθόρμητα χωρίς ψευτοευγένειες μα και δίχως αναίδεια.
Παρούσα και μια δόση νεανικής αθυροστομίας ενταγμένης αρμονικά ώστε να μην ακούγεται υβριστική. Μα και ο λόγος της ενήλικης καθηγήτριας, πάντα σε πρώτο πρόσωπο, ενίοτε απολογητικός κι ενοχικός, αλλά ντόμπρος και σταράτος, πείθει εφήβους, και
όχι μόνο, αναγνώστες.
Με νοσταλγικές ασπρόμαυρες φιγούρες, η εικονογράφηση του Μπάιρον Καλομαμάς
συμπληρώνει το ανάγνωσμα.

Εκδόσεις Κέδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΗ
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Marguerite Yourcenar «Άννα, σορόρ...»,
μετάφραση: Σπύρος Γιανναράς, εκδόσεις Άγρα, 2020, σ. 139

Κλασικοί live

η

Ένας κόσμος συμφιλιωμένος
με τα πάθη του
Για μία συγγραφέα, λόγια και κλασικής παιδείας, σαν
την Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, η έκδοση ή επανέκδοση
κάθε γραπτού της αποκτάει μια ιδιαίτερη βαρύτητα
πόσο μάλιστα όταν τα σφραγισμένα αρχεία με την
αλληλογραφία της θα ανοίξουν το 2037!
Το μικρό μυθιστόρημα «Άννα, σορόρ...» επανέρχεται με
Μαργκερίτ Γιουρσενάρ γεννήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουνίου του
1903. Λίγες μέρες μετά η Βελγίδα μητέρα της πέθανε από επιλόχειο
πυρετό και περιτονίτιδα. Έτσι η μικρή θα μεγαλώσει στο πλευρό του
Γάλλου πατέρα της και για ένα διάστημα θα έχει τη διακριτική «μητρική» επίβλεψη της Ζαν, μιας αδελφικής φίλης και συμμαθήτριας της
μητέρας της.
Η μικρή Μαργκερίτ θα ταξιδεύει ακατάπαυστα στην Ευρώπη και
στον κόσμο, συνοδεύοντας τον επιφανή και όχι πάντα οικονομικά εύρωστο πατέρα της. Μετακόμιζαν συχνά και δεν πήγε ποτέ της σχολείο.
Εκείνος την θεωρούσε τέλεια κόρη και φρόντισε να τροφοδοτεί τις γνώσεις και την παιδεία της. Εκείνη τον επανέφερε στα κείμενά της στους
χαρακτήρες του Αδριανού ή του Ζήνωνα, αλλά κυρίως τον έκανε βασικό της ήρωα στα «Αρχεία του Βορρά».
Σίγουρα βάραινε η απουσία της μητέρας της, ωστόσο δεν είχε προλάβει να την γνωρίσει κι έτσι γλίτωσε από την ιδιαίτερη εκπαίδευση
των κοριτσιών εκείνης της εποχής. ∆ιαμόρφωνε το δικό της ανεξάρτητο
πνεύμα, με εφόδια τις ξένες γλώσσες, το διάβασμα, τα ταξίδια, τα μουσεία. Το ταξίδι, η περιπλάνηση ήταν ο στόχος της και έζησε σαν νομάς ανακαλύπτοντας τόπους και ιστορίες, εμπνεόμενη από παντού.
Έφηβη στα δεκαεπτά είχε αρχίσει να γράφει και να σκέφτεται μια
έκδοση και έτσι ο εκδότης Περέν εκδίδει το 1921 με έξοδα του πατέρα της το πρώτο της ποιητικό έργο «Ο κήπος των Χιμαιρών». Στο χειρόγραφο η υπογραφή «Μαργκ Γιουρσενάρ» δεν προσδιορίζει το φύλο
του συγγραφέα. Και εξήντα χρόνια μετά, στα εβδομήντα οκτώ της, η
Μαργκερίτ Γιουρσενάρ θα είναι η πρώτη γυναίκα που γίνεται δεκτή
στην Γαλλική Ακαδημία, ενώ θα πεθάνει το 1987 στην Αμερική, στο
νησί του Μάουντ Ντέζερτ, κατέχοντας και την αμερικανική υπηκοότητα.

Κείμενα προδρομικά των αριστουργημάτων
Ακολουθεί ένα δεύτερο ποιητικό έργο το 1922 ενώ τότε συλλαμβάνει τη γραφή ενός μεγάλου μυθιστορήματος, οι «Στρόβιλοι», που θα
αφηγείται την αλληλένδετη ιστορία πολλών οικογενειών σε διάστημα
τεσσάρων περίπου αιώνων (στοιχεία από τη βιογραφία της Γιουρσενάρ γραμμένη από την Josyane Savigneau εκδ. Χατζηνικολή 1990). Ξαναδουλεμένα τα κείμενα αυτού του προσχεδίου θα αποτελέσουν στη
συνέχεια (το 1934) τη συλλογή από νουβέλες «Ο θάνατος οδηγεί τα
υποζύγια». Για να τους δώσει μια ενότητα μορφής είχε αποφασίσει
να τα ονομάσει Κατά το πρότυπο του Ντύρερ, Κατά το πρότυπο του
Γκρέκο, Κατά το πρότυπο του Ρέμπραντ, όμως τελικά της φάνηκαν αρκετά εμμονικοί και μουσειακοί τίτλοι. Το δεύτερο εξ αυτών με ελάχιστες τροποποιήσεις κυκλοφόρησε το 1981 με τίτλο Anna soror... (soror στα λατινικά είναι η αδελφή). Κείμενα προδρομικά των αριστουργημάτων που θα ακολουθήσουν όπως το «Αδριανού απομνημονεύματα».
H περιπλανώμενη Μαργκερίτ είχε αγαπήσει την Ιταλία από το 1922
όταν διέμενε στη Βενετία. Την επόμενη δεκαετία θα ακολουθήσουν και
άλλες επισκέψεις που θα αποτελέσουν σκηνικό στις ιστορίες. Στη Νάπολη, βασικό τόπο του παρόντος μυθιστορήματος, έφτασε την άνοιξη
του 1925. Σκαρφαλώνοντας στο Φρούριο του Σεντ Έλμο, δείχνει στον
πατέρα της την παράξενη Πιετά, στην εκκλησία της Αγίας Άννας των
Λομβαρδών, μια βίαιη υποβλητική εικόνα που την περιγράφει στο Αnna
soror... τη στιγμή της σκηνής της Μεγάλης Πέμπτης, ένα από τα δυνατά επεισόδια που σηματοδοτούν τον έρωτα ανάμεσα στους δύο ήρωές
της, την Άννα και τον αδελφό της Μιγκέλ.

Θρησκευτικές ταυτίσεις, υπερβατικές στιγμές
Αυτός ο αιμομικτικός έρωτας είναι και το βασικό θέμα του σύντομου μυθιστορήματος που διαδραματίζεται το δέκατο έβδομο αιώνα στο
Φρούριο της Νάπολης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Καλαβρίας,
όπου καλλιεργεί τα κτήματά του ο πατέρας τους ο Ισπανός Ντον Αλβάρε. Η πλοκή επικεντρώνεται στις μέρες πριν την αναχώρηση του Μιγ-

το διαφωτιστικό επίμετρο της ίδιας της συγγραφέως
και την καλοδουλεμένη μετάφραση του συγγραφέα
Σπύρου Γιανναρά. Έτσι εγκαταλείπεται η παλαιότερη
έκδοση της Ιωάννας Χατζηνικολή, που είχε αναλάβει να
εκδώσει και να μεταφράσει όσο ζούσε ολόκληρο το
έργο της Γιουρσενάρ.

κέλ για την Ισπανία στην καινούργια θέση που του προορίζεται, γεγονός που γεμίζει με θλίψη την Άννα.
Στο μεταξύ στα κτήματα της Καλαβρίας ο Μιγκέλ βιώνει πρωτόγνωρες εμπειρίες, πιστεύει ότι συναντάει μια κοπέλα βγαλμένη από
ελληνικούς μύθους, βαραίνει το κλίμα στους βάλτους και η μάνα τους,
η Ντόνια Βαλεντίνη, πεθαίνει από πυρετό ζητώντας τους να μην μισήσουν ποτέ ο ένας τον άλλον. «Αγαπιόμαστε» είπε η Άννα. «Το ξέρω»
είπε η μάνα τους κλείνοντας τα μάτια. Την μεταφέρουν να θαφτεί πίσω
στην Νάπολη ύστερα από μια βασανιστική πορεία με τις άμαξες. Πόθος, θάνατος και πένθος για τα δύο αδέλφια.
Κι ενώ ο Μιγκέλ ετοιμάζεται για το ταξίδι του η Άννα τον παίρνει
μαζί της στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας όπου, μέσα στις εκκλησίες, αναβλύζει η αγάπη τους μέσα από θρησκευτικές ταυτίσεις,
υπερβατικές στιγμές αλλά και ψυχοσωματικές απωθήσεις σε σημείο
ο Μιγκέλ να ζηλεύει τη λατρεία της αδελφής του προς τον Ιησού. Αισθήματα συνενοχής, έντασης, καχυποψίας τους διακατέχουν. Παρακολουθεί ο ένας τον άλλον, τις ανεπαίσθητες κινήσεις τους, τα μισόλογα, τα υπονοούμενα. Η αναπόφευκτη ερωτική τους προσέγγιση είναι οικειοθελής και περιγράφεται πολύ διακριτικά. Νύχτα Μεγάλης Παρασκευής ολοκληρώνεται το πάθος και το δράμα τους. Το ταξίδι του
Μιγκέλ όμως ακυρώνεται κι εκείνος θα καταφύγει στις γαλέρες, διώκτης των κουρσάρων, μέχρι που θα σκοτωθεί, ενώ η Άννα θα βρεθεί
πολύ αργότερα παντρεμένη στην Φλάνδρα, συμβιβασμένη, ζώντας εκείνο το παλιό όνειρο, το αξεπέραστο της αδελφικής αγάπης.

Υποδοχή με αρκετές αντιρρήσεις
Το βιβλίο της Γιουρσενάρ το υποδέχθηκαν με αρκετές αντιρρήσεις
τον καιρό που εκδόθηκε. Στο επίμετρο, ένα κείμενο της, προσπαθεί να
εκθέσει τα κίνητρα και τις επιρροές της γραφής της φέρνοντας παραδείγματα αιμομικτικών σχέσεων από την παγκόσμια λογοτεχνία (Τζον
Φορντ, Μπάιρον, Τόμας Μαν). Η ίδια ταυτιζόταν και με τους δύο ήρωές
της, απαντώντας στην απορία πώς μία γυναίκα μπορεί να γράφει από
αντρική σκοπιά ή το αντίθετο και παραπέμποντας στη δήλωση του
Φλομπέρ πως κάθε συγγραφέας κουβαλάει όλα τα φύλα μέσα του.
Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο αυτό όχι μόνον για το κοινωνικο-ιστορικό του πλαίσιο και για το αισθητικό περιεχόμενο, μα κυρίως γιατί
πρόκειται για ένα κείμενο, γραμμένο στις αρχές του αιώνα από μια
νεαρή γυναίκα που τόλμησε να προσεγγίσει θέματα ταμπού: θέματα
ερωτισμού, επιθυμίας και ταυτότητας, δείχνοντας και το δρόμο που
θα ακολουθούσε στη γραφή και στη ζωή της, κρατώντας τα μάτια της
ανοιχτά μέχρι τέλους, αντικρίζοντας τον κόσμο σαν ένα διαχρονικό, διατοπικό σύνολο, συμφιλιωμένο με τα όνειρα και τα πάθη του.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ, συγγραφέας

Πρόκειται για ένα κείμενο, γραμμένο στις
αρχές του αιώνα από μια
νεαρή γυναίκα που τόλμησε να προσεγγίσει θέματα ταμπού: θέματα
ερωτισμού, επιθυμίας και
ταυτότητας, δείχνοντας και το δρόμο
που θα ακολουθούσε στη γραφή και
στη ζωή της.

