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Είτε είναι χώροι που πωλούν μόνο βιβλία, είτε πωλούν και χαρτική και
γραφική ύλη, είτε επιδιώκουν να κάνουν και εκδηλώσεις είτε προσφέρουν
και τη δυνατότητα να πιεις έναν καφέ. Είναι τα δικά μας βιβλιοπωλεία,
αυτά που προτιμάμε πάντα για ένα δώρο στον εαυτό μας ή στον άλλο. Εκεί
που κρυφομυρίζουμε τις σελίδες ενός βιβλίου που μοσχοβολάνε φρέσκιες
ιδέες και όνειρα. Ο χώρος από όπου φεύγουμε και ξαναγυρίζουμε με τη
λαχτάρα της καταβύθισης σε άλλους κόσμους, που έχει νόημα μόνο αν μας
βοηθά να κάνουμε το δικό μας λίγο καλύτερο.
Ο βιβλιοπώλης μας μάς ξέρει με το μικρό και μάλλον ξέρει για εμάς

περισσότερα από τους φίλους μας στο fb. Για αυτό ξέρει τι να μας
προτείνει, πώς να μας πάει ένα βήμα παρακάτω, πώς να κρύψει στις σελίδες
του βιβλίου που μας πουλάει ένα εισιτήριο. Αυτούς τους ανθρώπους
ανιχνεύσαμε σε πόλεις ανά την Ελλάδα, από την Ξάνθη ως το Ηράκλειο και
από τη Λιβαδειά και τη Ναύπακτο ως τα Γιάννενα, και επιχειρήσαμε να
αφουγκραστούμε τις αγωνίες και τον αγώνα τους. Έναν αγώνα ερήμην της
πολιτείας, που νίπτει τας χείρας της για το βιβλίο και συνολικά για το χώρο
της δημιουργίας και του πολιτισμού.
•

ρεπορτάζ

βιβλιοπωλεία της περιφέρειας

Το βιβλιοπωλείο
«∆ύο»
στην Ξάνθη

ο

Παραμύθι
με καλό
τέλος;

λοι τους λειτουργούν τα βιβλιοπωλεία τους αρκετά περισσότερο από δέκα χρόνια και συμφωνούν ότι ο κορονοϊός έπληξε και
τα βιβλιοπωλεία, με ένταση που ποικίλλει και είναι σε συνάρτηση και με τον τόπο. Η Ξάνθη και η Κρήτη για παράδειγμα, όπου
στην πρώτη περίπτωση υπήρξε ένταση κρουσμάτων και στη δεύτερη απόλυτη σχεδόν εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον
τουρισμό, που επλήγη βαριά, βιώνουν τις συνέπειες με ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια. «Το κλήμα ήταν ψιλοστραβό και ο γάιδαρος-κορονοϊός όχι απλώς το έφαγε, το καταβρόχθισε. Για παράδειγμα ένα μέρος του κοινού που εμείς απευθυνόμαστε, οι φοιτητές, απουσιάζει» διαπιστώνει ο Μαυρουδής Κουτσουράς, ο ένας
εκ των δύο ιδιοκτητών του βιβλιοπωλείου «∆ύο», στην Ξάνθη.
«Η καραντίνα λόγω κορονοϊού αποτέλεσε απόλυτο πλήγμα για
τα βιβλιοπωλεία της περιφέρειας, κυρίως για όσους δεν είχαν ηλεκτρονικό κατάστημα και δίκτυο διανομής που να μην στηρίζεται σε αλυσίδες κούριερ» υπογραμμίζει ο Θανάσης Ευθυμίου, ο
ένας εκ των δύο ιδιοκτητών του βιβλιοπωλείου «Αναγνώστης»
στα Γιάννενα.
Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι η επιλογή του πολιτισμού ως καταφυγίου στη διάρκεια της καραντίνας και η επιστροφή στην ανάγνωση βιβλίων ως μέρος της, μάλλον δεν αποτελεί επιφανειακή
παρατήρηση. Η πλειοψηφία των βιβλιοπωλών που μιλήσαμε παρατηρούν και καινούργιους πελάτες αλλά και παλιούς που επανακάμπτουν. «Υπάρχει ένα τμήμα του αναγνωστικού κοινού που
επιστρέφει στα βιβλία, ιδιαίτερα στους κλασικούς συγγραφείς»
σημειώνει ο Μ. Κουτσουράς, από την Ξάνθη. «Αν αυτό θα μεταφραστεί σε αύξηση πωλήσεων ή σταθερή προσέλευση καινούργιων ανθρώπων στα βιβλιοπωλεία, εξαρτάται και από την περιοχή αλλά χρειάζεται χρόνο να το δούμε», επισημαίνει ο Αλέξανδρος Στεφανίδης, από το βιβλιοπωλείο «Πολύγραφος», στο Ηράκλειο Κρήτης.

την όσο καλύτερη επιλογή, αποδεχόμενη στην πράξη επιτέλους
ότι κάθε βιβλιοπωλείο είναι κι ένα κύτταρο πολιτισμού. Ότι στο
βιβλιοπωλείο της γειτονιάς ή της κάθε μικρής πόλης, ακόμη κι
αν έχει πληρώσει κάτι παραπάνω, το κέρδος που αποκομίζει από
την ύπαρξή του είναι πολλαπλάσιο».
Πώς εκπληρώνεται, λοιπόν, ο λόγος ύπαρξης ενός βιβλιοπωλείου σήμερα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και πόσο κινδυνεύει από
τις μεγάλες αλυσίδες, όπου το βιβλίο στριμώχνεται στις ατέρμονες
και απρόσωπες αλληλουχίες σε ορόφους και ράφια; «Το μικρό
βιβλιοπωλείο δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Το βιβλίο είναι ένα
φετίχ, που θέλεις να το δεις, να το ακουμπήσεις», επισημαίνει
ο Σπύρος Αθανασίου, από το βιβλιοπωλείο «Αdagio ΙΙ» στη Ναύπακτο.

Χώρος ζύμωσης ιδεών από τα παλιά
∆εν είναι δα και πολύ μακρινή η εποχή που το βιβλιοπωλείο
αποτελούσε χώρο ζύμωσης ιδεών, που οι άνθρωποι κουβέντιαζαν ζωηρά γύρω από τα βιβλία, που αναζητούσαν την επίσκεψη
στο βιβλιοπωλείο σαν το πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου. Ή μήπως
όχι… μήπως είναι στην καρδιά κάποιων από εμάς μια ζεστή ανάμνηση; «Αν υπάρχει ανθρωπότυπος που απευθύνεται σε ένα βιβλιοπωλείο, νομίζω ότι έχει αλλάξει. Είναι ο κόσμος που μπαίνει στο χώρο με ακουστικά στα αυτιά, δεν ανταλλάζει μαζί μας

Το βιβλίο είναι ένα φετίχ
Όπως το θέτει συνολικά ο Νίκος Λαμπρόπουλος, από το βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη έκφραση»
στη Λιβαδειά, «η επόμενη μέρα μετά την καραντίνα βρίσκει τα μικρομεσαία βιβλιοπωλεία
ανοιχτά μεν με έντονο προβληματισμό δε, όσον
αφορά τη βιωσιμότητά τους. Τώρα θα πρέπει να
απαντήσει η ίδια η κοινωνία αν τα θέλει, στηρίζοντάς τα. Αν τα θέλει για να ενημερώνεται σωστά, πλουραλιστικά, ξεφυλλίζοντας και μυρίζοντας το χαρτί, συζητώντας με τον βιβλιοπώλη για
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Το βιβλιοπωλείο
«Αdagio ΙΙ»
στη Νάυπακτο
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βλίο σε άλλον ενήλικα, για την τρυφερότητα, για την ομορφιά να πεις
κάτι μέσα από μια παραβολή. Είναι επιπλέον εντυπωσιακό πως οι άνθρωποι αγοράζουν παιδικά βιβλία σε παιδιά ενώ οι ίδιοι δεν διαβάζουν βιβλία. ∆εν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει το διάβασμα.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έμαθαν να διαβάζουν ως παιδιά. Και υπάρχουν παιδιά που ανακαλύπτουν το βιβλίο και ξαφνικά ενθουσιάζονται».

Η φιλαναγνωσία μάς χρειάζεται

Το βιβλιοπωλείο
«Αναγνώστης»
στα Γιάννενα

βιβλιοπωλεία της περιφέρειας

<<<
κουβέντες, πάει στα ράφια και μπορεί να συγκρίνει τιμές στο κινητό
με διαδικτυακά καταστήματα», λέει ο Θ. Ευθυμίου από τα Γιάννενα.
«Μεγάλωσα σε ένα μαγαζί που κάθε Σάββατο μαζεύονταν άνθρωποι
και έκαναν πηγαδάκια μεταξύ αγνώστων γύρω από ένα βιβλίο. Ο κόσμος που αναζητά στο βιβλιοπωλείο ένα χώρο ζύμωσης ιδεών είναι ένας
κόσμος που έρχεται από παλιά. Αυτός ο χαρακτήρας συντηρείται από
ανθρώπους που είχαν στο παρελθόν τέτοιες παραστάσεις».
Ο Ν. Λαμπρόπουλος από τη Λιβαδειά είναι κατηγορηματικός: «σε
αυτούς τους χώρους και σε πείσμα των καιρών, ακόμα
γίνονται συζητήσεις και διακινούνται ιδέες, ακόμα γίνονται διάλογοι και όχι μονόλογοι, ακόμα υπάρχει διάθεση για επικοινωνία και αναζητήσεις». Αλλά και ο Αλ.
Στεφανίδης από το Ηράκλειο συνηγορεί: «από συζητήσεις άλλο τίποτα. Μέσα στο χώρο του βιβλιοπωλείου
έχουμε γνωριστεί άνθρωποι διαφορετικοί. Μπαίνεις με
μια ιδέα για το τι θες και βγαίνεις με ένα βιβλίο που σε
έχει διαλέξει».

Κάπως έτσι φτάσαμε την κουβέντα μας στο πλέον ακανθώδες: πολιτικός σχεδιασμός για τον πολιτισμό. ∆εν είναι μόνο πως δεν υπήρξε επί δεκαετίες, δεν είναι μόνο πως δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη
της συμμετοχής του προεκλογικά στο πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης, δεν είναι μόνο πως πολλά πράγματα που σχεδιάστηκαν από
την προηγούμενη κυβέρνηση δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν και παραπέμπονται στις καλένδες. Οι εξελίξεις ξεπερνούν τη λογοτεχνική πλοκή και αντιγράφουν σελίδες βιβλίου (αντι)επιστημονικής φαντασίας.
«Στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του ’60 - ’70, οτιδήποτε είχε να κάνει με τον πολιτισμό λοιδορούνταν ή χαρακτηριζόταν γραφικό. Σήμερα εξορίζονται τα μαθήματα καλλιτεχνικών από τα σχολεία, ορίζονται
ως ελιτισμός. Επομένως όσοι ιδιώτες έχουν την οικονομική δυνατότητα να διδάξουν πολιτισμό στα παιδιά τους, θα το κάνουν».
«Για το βιβλίο δεν υφίσταται θεσπισμένη πολιτική τα πολλά τελευταία χρόνια, εκτός από την καθιέρωση της ενιαίας τιμής, που δυστυχώς ήρθε αργά. Τα παιδιά σήμερα αντιμετωπίζουν το βιβλίο με εργαλειακό τρόπο. Η σχέση τους με το βιβλίο ίσως είναι χρήσιμη για να
φτάσουν κάπου, αλλά μέχρι εκεί».

Ο θησαυρός του παιδικού βιβλίου
Τι βιβλία… μας διαλέγουν περισσότερο λοιπόν; Σχεδόν όλοι οι βιβλιοπώλες μας συμφωνούν ότι «το βιβλιοπωλείο παίρνει το χαρακτήρα αυτού που το λειτουργεί
και έλκει ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα και κλίσεις» όπως το διατυπώνει ο Αλ. Στεφανίδης. «Τα βιβλία
που μας ζητά το κοινό επηρεάζονται από τη συγκυρία.
Σε άλλες περιόδους προτιμάται η λογοτεχνία, σε άλλες
περιόδους το δοκίμιο» λέει ο Μ. Κουτσουράς. Πάντως
αυτά τα δύο, δηλαδή η λογοτεχνία –ελληνική και ξένη–
και το δοκίμιο φαίνεται να συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις των αναγνωστών.
Κατά κοινή ομολογία, επίσης, το παιδικό βιβλίο είναι
θησαυρός. Όχι μόνο για τα παιδιά που το διαβάζουν, αλλά και για τα
μικρομεσαία βιβλιοπωλεία που σε δύσκολους καιρούς, όπως αυτοί που
ζούμε, συντηρούνται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Και είναι επίσης πανθομολογούμενο ότι γνωρίζει και συγγραφικά άνθηση. Πράγματι πολλά και ωραία βιβλία από μεγαλύτερους και μικρότερους εκδοτικούς
οίκους, με προσεγμένη εικονογράφηση. Αν και συχνά μεταφρασμένα.
Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που, όπως παρατηρήσαμε στη συζήτησή
μας με τον Μ. Κουτσουρά, κάποιες από τις αγωνίες και τις ιδέες που
έμπαιναν σε παιδικά βιβλία μιας άλλης εποχής, έχουν πλέον εκλείψει.
Το παιδικό βιβλίο εμφανίζει και ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, όπως το περιγράφει ο Αλ. Στεφανίδης, «κινείται και ανάμεσα
σε ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα παιδιά ή δεν το δωρίζουν
απαραίτητα σε παιδιά. Υπάρχουν βιβλιόφιλοι που αγοράζουν παιδικά βιβλία για τους εαυτούς τους. Ενήλικες που δωρίζουν παιδικό βι-

Το βιβλιοπωλείο
«Πολύγραφος»
στο Ηράκλειο Κρήτης

«Τώρα θα πρέπει ν’ απαντήσει εμπράκτως η πολιτεία. Όχι μόνο επιδοτώντας τα μικρά βιβλιοπωλεία (μέτρο που απαιτείται άμεσα), αλλά
και προωθώντας επιτέλους νομοσχέδια που υπάρχουν από ολοκληρωμένες μελέτες στα συρτάρια του ΥΠΠΟ, για τη δημιουργία εκείνων
των φορέων που θ’ ασχοληθούν με την υπόθεση του βιβλίου και της
ανάγνωσης στηρίζοντας ολόκληρο τον κλάδο».
Αν κάποιος ακούει τις προτάσεις των βιβλιοπωλών μας, υπάρχει άμεση ανάγκη προώθησης της φιλαναγνωσίας μέσω της παιδείας με σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, με στήριξη βιβλιοθηκών (δημοτικών, σχολικών,
πανεπιστημιακών) που μπορούν να αγοράσουν βιβλία από μικρά τοπικά βιβλιοπωλεία. Ας κλείσουμε με τη φράση ενός βιβλιοπώλη: «Πρώτη κίνηση πολιτικού σχεδιασμού για τον πολιτισμό είναι οι δάσκαλοι
στα σχολεία. Χρειαζόμαστε σκεπτόμενους πολίτες».
ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

Το βιβλιοπωλείο
«Σύγχρονη
έκφραση»
στη Λιβαδειά

∆εν υπάρχει
άνθρωπος που
δεν του αρέσει το
διάβασμα, ίσως
να μην το έχει
ανακαλύψει
ακόμα. Ίσως γι’
αυτό τα μικρά
βιβλιοπωλεία σε
όλη την Ελλάδα
αντέχουν ακόμα.

εποχή των βιβλίων
Σκόρπιες ματιές στους πάγκους
της ξένης λογοτεχνίας
η

Μεταξύ καραντίνας και καλοκαιριού, λογικό είναι οι πάγκοι των βιβλιοπωλείων να γεμίζουν βιβλία. Ευτυχώς. Με ένα κράτος διαχρονικά από αδιάφορο έως εχθρικό προς το βιβλίο, με μια οικονομική κρίση όπου από τα
πρώτα θύματα είναι συνήθως το βιβλίο, με ΜΜΕ όπου η, πενιχρή έτσι κι αλ-

λιώς, παρουσία του βιβλίου φθίνει διαρκώς, οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες απομένουν να είναι τελικά οι μόνοι που μπορούν να το στηρίξουν. Οι
πολλές επιλογές βοηθούν σ’ αυτό.
•

Εντουάρ Λουί
«Ποιος σκότωσε τον πατέρα
μου», μτφ. Στέλα Ζουμπουλάκη,
εκδ. αντίποδες, 2020

Ε

διαβάζοντας

να βιβλίο που προκάλεσε πολλές και έντονες συζητήσεις στη Γαλλία όταν εκδόθηκε, προφανώς λόγω του
ρητού τρόπου με τον οποίο ο Εντουάρ Λουί λέει τα πράγματα όσον αφορά τις συνθήκες που κατέστρεψαν τη ζωή
του πατέρα του: «Ο Ζακ Σιράκ και ο Ξαβιέ Μπερτράν
σού κατέστρεψαν τα έντερα […] Ο Νικολά Σαρκοζί και ο
Μαρτέν Χιρς σού τσάκισαν τη μέση […] Ο Ολάντ, ο Βαλς
και η Ελ Χομρί σού προκάλεσαν ασφυξία […] Ο Εμανουέλ Μακρόν σού παίρνει το φαΐ μέσα απ’ το στόμα.
Ολάντ, Βαλς, Ελ Χομρί, Χιρς, Σαρκοζί, Μακρόν, Μπερτράν, Σιράκ. Η
ιστορία του πόνου σου έχει ονόματα».
Αναψηλαφώντας τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, ο Εντουάρ
Λουί γράφει έναν πικρό, θυμωμένο αλλά και τρυφερό, τελικά, μονόλογο που απευθύνεται στον πατέρα του. Ξεκινώντας από τότε που
ήταν παιδί («σε όλη την παιδική μου ηλικία λαχταρούσα την απουσία σου»), ο Λουί θυμάται όλες τις συγκρούσεις, την απόρριψη που
βίωσε εκ μέρους του πατέρα του, την οργή που ένιωθε γι’ αυτόν, γράφοντας ένα κείμενο που μοιάζει όμως συνεχώς να προσπαθεί να καταλάβει, να εξηγήσει.
Και αυτό το θυμωμένο παράπονο μετατρέπεται σε καθαρή οργή
όταν βλέπει τον πατέρα του να συντρίβεται από ένα εχθρικό κράτος,
που κόβει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα επιδόματα, που
απελευθερώνει τις απολύσεις και επιβάλλει περισσότερες υπερωρίες,
που πετάει ανθρώπους στο περιθώριο. Και τα ονόματα των υπευθύνων ο Λουί θέλει να πει: «θέλω να γραφτούν τα ονόματά τους στην
Ιστορία από εκδίκηση», λέει, αλλά ίσως και ως φόρο τιμής σε έναν
άνθρωπο για τον οποίο και ο ίδιος αναγνωρίζει πως, συντριμμένος
πια, έχει αλλάξει.

Λίον Φοϋχτβάνγκερ
«Η Εβραία του Τολέδου»,
μτφ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος,
εκδ. Νήσος, 2019

Τ

3

ο ιστορικό μυθιστόρημα είναι ένα
είδος που έχει συζητηθεί πολύ:
κατά καιρούς έχει κυριαρχήσει, έχει
αμφισβητηθεί, έχει απαξιωθεί, έχει
επανεξεταστεί και επανοριστεί. ∆ιαφυγή από την πραγματικότητα του
σήμερα; Ή, το αντίθετο, λοξός τρόπος
για να μιλήσει κανείς για το σήμερα;
Και πώς αντικατοπτρίζεται ο κόσμος
του σήμερα στον κόσμο του χτες στον
οποίο μας μεταφέρει το ιστορικό μυθιστόρημα; Και άλλα πολλά.
Ο Γερμανός συγγραφέας Λίον Φοϋχτβάνγκερ θεωρείται από τους κορυφαίους του ιστορικού μυθιστορήματος. Στο συγκεκριμένο βιβλίο του, την
Εβραία του Τολέδου, μας μεταφέρει
στη μεσαιωνική Καστίλη, σε μια
εποχή διαρκούς σύγκρουσης μεταξύ «Ανατολής» και «∆ύσης», μεταξύ δύο κόσμων που ο ένας βιώνεται ως απειλή από τον άλλο.
Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται την εποχή που οι χριστιανοί μάχονται να ανακαταλάβουν την Ιβηρική από τους μουσουλμάνους –
μια εποχή που ο Φοϋχτβάνγκερ αποτυπώνει με εξαιρετικά πλούσιο
και πειστικό τρόπο. Όπως γράφει ο μεταφραστής στο σημείωμά του,
«η σύγκρουση, αλλά και η ώσμωση τριών πολιτισμών, του ισλαμικού,
του χριστιανικού και του εβραϊκού, διατρέχουν όλο το μυθιστόρημα»,
ενώ παράλληλα σκιαγραφείται η «διαδικασία που οδήγησε σε όλη
την Ευρώπη στην ανάδυση της απόλυτης μοναρχίας και αποτέλεσε το
προοίμιο της δημιουργίας των εθνικών κρατών».

Με κεντρικό αφηγηματικό άξονα τον παθιασμένο έρωτα του Αλφόνσου του 8ου της Καστίλης για την κόρη του Εβραίου υπουργού
των Οικονομικών του και τις πολλαπλές συγκρούσεις που αυτός ο
έρωτας προκαλεί, το μυθιστόρημα αποτυπώνει μια σκληρή εποχή πολέμων και βίας όπου, όπως γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας στο επίμετρο του βιβλίου, «η μοίρα των δύο εραστών διαπλέκεται με τη μοίρα
της πατρίδας τους», για να προσθέσει, όσον αφορά το συγγραφικό
του σχέδιο: «Στον ιππότη ήθελα να αντιπαραθέσω τον άνθρωπο της
ειρήνης. Αυτόν βέβαια δεν τον εξυμνούν τα χρονικά και οι μπαλάντες, όμως υπάρχει».

Κάρολος Ντίκενς
«∆ύο εικόνες της Ρώμης»,
μτφ. Γιάννης Παλαβός,
εκδ. Κίχλη, 2020

Τ

ο καλοκαίρι του 1844 ο Ντίκενς
ξεκινάει μια ενδεκάμηνη περιήγηση στην Ιταλία, τις εντυπώσεις του
από την οποία δημοσίευσε αρχικά
στην εφημερίδα Daily News και κατόπιν, το 1846, σε βιβλίο με τίτλο Εικόνες από την Ιταλία. «Η Ιταλία παρουσιάζεται ως μια χώρα μεγάλων
αντιθέσεων, όπου συνυπάρχουν η
ακραία φτώχεια και η θρησκοληψία
με την ομορφιά της φύσης και τη
βαριά ιστορική κληρονομιά», γράφει
στη σύντομη αλλά πυκνή εισαγωγή
του στο βιβλίο ο μεταφραστής, για να
προσθέσει κάποιες από τις πλευρές
της ζωής στη χώρα που φωτίζει ο Ντίκενς: «η απάθεια, η φτώχεια και η
χαμηλή μορφωτική στάθμη των λαϊκων στρωμάτων, η υποκρισία και ο δεσποτισμός της Καθολικής Εκκλησίας και της Παπικής ∆ιοίκησης […] αλλά και η ρυπαρότητα των
δημόσιων χώρων».
Στην ελληνική έκδοση περιλαμβάνονται δύο αποσπάσματα από το
βιβλίο του Ντίκενς. Το ένα περιγράφει το τέλος του καρναβαλιού και
όλη τη διονυσιακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στους δρόμους της
πόλης, ενώ το άλλο έναν δημόσιο αποκεφαλισμό: «ένα απαίσιο, βρομερό, κακοστημένο και αηδιαστικό θέαμα […] μια σκέτη κτηνωδία»,
λέει ο Ντίκενς, έχοντας παρακολουθήσει πλέον όλη τη σκηνή και «ο
δήμιος, ένας εγκληματίας με τη βούλα του κράτους (τι ειρωνεία για
τη ∆ικαιοσύνη!», ετοιμάζεται πια να αποσυρθεί δίνοντας τέλος στην
παράσταση.

Βιρζινί Ντεπάντ
«Βερνόν Σουμπουτέξ - 1»,
μτφ. Ρίτα Κολαΐτη,
εκδ. Στερέωμα, 2020

Η

ιστορία μιας κατρακύλας, μιας
συντριβής, ή μάλλον ενός κόσμου
που συντρίβει διαρκώς, και όχι μόνο
τους πιο αδύναμους: έτσι θα μπορούσε
να συνοψίσει κανείς με δυο λέξεις το τι
είναι το μυθιστόρημα της Βιρζινί Ντεπάντ. Ο Βερνόν Σουμπουτέξ ήταν κάποτε ιδιοκτήτης ενός πολύ δημοφιλούς
δισκάδικου στο Παρίσι, το οποίο όμως
η κρίση οδήγησε στο κλείσιμο. Έτσι,
λίγο-λίγο ο Σουμπουτέξ γλιστράει, από
τη γεμάτη και άνετη ζωή του, στην παρακμή και τη φτώχια, ζει με επιδόματα
και τη βοήθεια ενός πλούσιου φίλου,
>>>
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<<<
ενός διάσημου αλλά ευάλωτου μουσικού που η παρουσία του (αλλά
και η απουσία του) στοιχειώνουν το βιβλίο. Καθώς τα απλήρωτα νοίκια συσσωρεύονται, η εμφάνιση του δικαστικού κλητήρα τραβάει μια
βαθιά διαχωριστική γραμμή: ο Σουμπουτέξ από τη μια στιγμή στην
άλλη είναι άστεγος.
Καθώς αρχίζει να περιπλανιέται και να μένει σε σπίτια φίλων, στις
σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται μια τοιχογραφία ανθρώπων και προσωπικών ιστοριών που τέμνονται διαρκώς με τη ζωή του. Ο προδιαγεγραμμένος δρόμος του πρωταγωνιστή γίνεται όλο και πιο κατηφορικός,
όλο και πιο σκοτεινός, καθώς γύρω του η κρίση αφήνει ανθρώπους κομματιασμένους αλλά και ανθρώπους ανελέητους που κατορθώνουν να
επωφεληθούν απ’ αυτήν, σε έναν κόσμο άγριο, έναν κόσμο φτώχιας,
απελπισίας, ρατσισμού, βίας συχνά τυφλής και αναίτιας.
Το βιβλίο ήταν στη βραχεία λίστα για το βραβείο Booker International για το 2018.

Τζόχα Αλχάρθι
«Οι κόρες της σελήνης»,
μτφ. Ελένη Καπετανάκη,
εκδ. Gutenberg, 2020

Η

βράβευση, το 2019, με το περίφημο
βραβείο Booker International μιας
συγγραφέα από το Ομάν συνέβαλε προφανώς πολύ στο να φτάσει ως εμάς ένα
δείγμα από μια λογοτεχνία σε μεγάλο
βαθμό άγνωστη στην Ελλάδα αλλά και
στην Ευρώπη.
Το βιβλίο της Τζόχα Αλχάρθι αφηγείται την ιστορία τριών γυναικών, τριών
αδελφών πολύ διαφορετικών μεταξύ
τους. Ταυτόχρονα, επικεντρώνοντας σε
διάφορα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, αφηγείται και μια ιστορία που ξεκινάει το 1880 και φτάνει μέχρι τις μέρες
μας, μια ιστορία τριών γενεών, σκιαγραφώντας έτσι και τις τεράστιες αλλάγες
που έχουν συμβεί και εξακολουθούν να
συμβαίνουν στο Σουλτανάτο του Ομάν

διαβάζοντας

αυτά τα χρόνια.
Η συγγραφέας αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία την οποία ζουν
ζωντανοί χαρακτήρες, καθώς αποφεύγει την παγίδα των ιδεότυπων, ειδικά στη σκιαγράφηση των –τόσο διαφορετικών μεταξύ τους– τριών
αδελφών. Εξίσου αποφεύγει και την παγίδα του φολκλόρ, καθώς οι
ιστορικές αναφορές καθώς και εκείνες που αποτυπώνουν το μεταβαλλόμενο κοινωνικό πλαίσιο της χώρας και της περιοχής είναι ενταγμένες
πολύ πειστικά στη δομή και τη λογική του κειμένου. Μαθαίνουμε, για
παράδειγμα, ότι στο Ομάν η δουλεία καταργήθηκε διά νόμου το 1970
(αν και «θα ήταν ωστόσο ανακρίβεια να πούμε ότι εξαλείφθηκε πλήρως, αφού φαίνεται ότι μερικοί δούλοι ζουν ακόμη με τις οικογένειες
που τους αγόρασαν», γράφει στην κατατοπιστική εισαγωγή της η μεταφράστρια), είναι ωστόσο χαρακτηριστική η φιγούρα της σκλάβας Ζαρίφα που δεν μπορεί, που αρνείται (που φοβάται ίσως;) να αποδεχθεί
την ελευθερία που της έχουν χαρίσει και όλες αυτές τις «κακές ιδέες»:
«Ελεύθεροι και όχι δούλοι! Τι σχέση έχω εγώ με όλα αυτά; Τι με νοιάζει;».

Γκ.Κ. Τσέστερτον
«Τα παράδοξα του κυρίου Ποντ»,
μτφ. ∆ημήτρης Αρβανίτης,
εκδ. Αλεξάνδρεια, 2019

Ο

ι εκδόσεις Αλεξάνδρεια εμπλουτίζουν
διαρκώς τη σειρά Μαύρη γάτα με νέες
αστυνομικές ιστορίες. Μεταξύ αυτών, Τα
παράδοξα του κυρίου Ποντ, του Τσέστερτον, το τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα
(δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του, το
1936, αν και από τις οκτώ ιστορίες που περιέχει οι επτά είχαν ήδη δημοσιευθεί στο
περιοδικό Storyteller).
Ο κύριος Ποντ είναι μια από τις χαρακτηριστικές φιγούρες που έχει πλάσει ο
συγγραφέας, που έπαιζε συχνά με το παράδοξο στα κείμενά του: ένας άνθρωπος
που μοιάζει με λιμνούλα και με ψάρι, που
εν μέσω μιας ορθολογικής συζήτησης εκτοξεύει διάφορες τερατώδεις παρατηρήσεις
που αφήνουν τους πάντες ενεούς («κάποιοι πίστευαν ότι είχε τρελαθεί
ξαφνικά, στη μέση της πιο λογικής συζήτησης»), λύνει αινίγματα, διαλευκαίνει εγκλήματα, ξεκαθαρίζει γρίφους, ανατρέπει βεβαιότητες,
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αποκαλύπτει κρυφές γωνιές της λογικής – αυτές τις γωνιές όμως που
δίνουν τις αληθινές (μη προφανείς, συχνά) απαντήσεις στα ερωτήματα.
«Έχουν πει», γράφει ο Τσέστερτον, «ότι το παράδοξο είναι “αλήθεια
που στέκεται με το κεφάλι κάτω για να τραβήξει την προσοχή”». Στο
βιβλίο αυτό, γράφει οκτώ ιστορίες, με χιούμορ, με πολιτικοκοινωνικό
σχολιασμό κάποιες φορές, παίζοντας (όπως πολλές φορές το συνηθίζει)
με λογικούς ακροβατισμούς, για να σκιαγραφήσει αυτόν τον παράξενο
χαρακτήρα: «Τα παράδοξα του κυρίου Ποντ ήταν πολύ ιδιόμορφα. Με
παράδοξο τρόπο, αψηφούσαν ακόμα και τον ίδιο τον νόμο των παραδόξων».

Λου Αντρέας-Σαλομέ «Φένιτσκα»,
μτφ. Ν. Κατσιάνου, Μ. Μελανίτη,
Μ. Μωρικίδου, Α. Ρούντου,
Α. Τσιούλου, επιμ. Α. Αντωνοπούλου,
εκδ. Σοκόλη, 2020

Η

Λου Αντρέας-Σαλομέ είναι γνωστή
τόσο για τα γραπτά της όσο και για
τα βιογραφικά της στοιχεία, το οποία
όμως πολύ συχνά καλύπτουν, αδίκως, τα
πρώτα, καθώς παρουσιάζουν την ψευδή εικόνα μιας ετερόφωτης γυναίκας («μούσας» για πολλούς διάσημους άνδρες),
αποκρύπτοντας ταυτόχρονα ένα έργο που
πρέπει να κριθεί αυτόνομα. Όπως γράφει
και στην εισαγωγή της η επιμελήτρια της
συλλογικής μετάφρασης, οι γνωστές αναφορές («ο ανεκπλήρωτος έρωτας του
Νίτσε», «η ερωμένη του Ρίλκε», «η εκλεκτή μαθήτρια και φίλη του Φρόιντ») «είναι
άδικο να χρησιμοποιούνται μονομερώς για
μια γυναίκα που ως βασική αρχή είχε τον
αυτοκαθορισμό και την αυτοπραγμάτωση
[και] άφησε πίσω της ένα σημαντικό δοκιμιακό και λογοτεχνικό έργο».
Η βούληση, η απόφαση, η προσπάθεια για αυτοκαθορισμό είναι το
βασικό στοιχείο στο πορτρέτο της γυναίκας που φιλοτεχνεί στη Φένιτσκα η Σαλομέ. Η πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα που ξεφεύγει
διαρκώς από το πλαίσιο, τους κανόνες, τα όρια, τις ταξινομήσεις, τα
στερότυπα που προσπαθεί να επιβάλει ο ανδρικός κόσμος, το ανδρικό
βλέμμα. Μια γυναίκα που, ως εκ τούτου, είναι σχεδόν ακατανόητη για
τον άνδρα, όσο κοντά της κι αν βρίσκεται αυτός, μια γυναίκα που παίρνει το βάρος κάποιων δύσκολων επιλογών και αποφάσεων για να πραγματώσει την ελευθερία της όπως εκείνη την νιώθει, «σαν την αλεπού
που κόβει η ίδια το παγιδευμένο της ποδάρι για να ελευθερωθεί».
Το έργο της Σαλομέ προκαλούσε πάντα συζητήσεις. Οι αρκετά προσωπικές και «αμφίσημες» θέσεις της και η οπτική της για την αυτοπραγμάτωση των γυναικών, ο τρόπος που έβλεπε τη χειραφέτηση των
γυναικών, έχει κάνει άλλους και άλλες θεωρητικούς να εγκωμιάσουν το
έργο της ως πρωτοφεμινιστικό και άλλους να το επικρίνουν ως αντιφεμινιστικό.

Ντίνο Μπουτζάτι
«Οι επτά αγγελιοφόροι»,
μτφ. Μαρία Οικονομίδου,
εκδ. Μεταίχμιο, 2019

Η

πρώτη συλλογή διηγημάτων του Ντίνο
Μπουτζάτι, που κυκλοφόρησε το 1942,
δύο χρόνια μετά την περίφημη Έρημο των
Ταρτάρων. ∆εκαεννέα ιστορίες που χτίζουν
έναν κόσμο αλληγορίας και συνάμα, πολλές φορές, έναν θολό κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.
Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται μερικά από τα καλύτερα και πιο γνωστά διηγήματα του Ιταλού συγγραφέα, όπως για
παράδειγμα δύο κορυφαία διηγήματα (το
«Επτά όροφοι» και το «Κι όμως, χτυπούν
την πόρτα») που αποτυπώνουν με συμβολικό τρόπο τη συγκλονιστική άρνηση των
πρωταγωνιστών τους να δουν και να αποδεχθούν την πραγματικότητα, καθώς αρπάζεται από την αυταπάτη του ο καθένας
για να μη δει το προφανές να επελαύνει για να τον σαρώσει, ενώ εξίσου ιδιαίτερο είναι και το πρώτο –ομότιτλο με τη συλλογή– διήγημα,
ένα διήγημα στο οποίο, όπως γράφει η μεταφράστρια στο επίμετρό της,
«διατηρείται ο απόηχος της Ερήμου των Ταρτάρων».

>>>
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η κριτική του Πιέρ Πάολο Παζολίνι, σε δύο μέρη μάλιστα, το καλοκαίρι
του 1974, που οδήγησε στη ρήξη μεταξύ Μοράντε και Παζολίνι).

<<<

Έλσα Μοράντε «Η ιστορία»,
μτφ. Άμπυ Ράικου,
εκδ. Καστανιώτη, 2019

Τ

ις πρώτες μέρες του 1941, ένας Γερμανός στρατιώτης περιπλανιέται σε
μια φτωχογειτονιά της Ρώμης. Κάποια
στιγμή, επιτίθεται και βιάζει μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, η Ίντα, δασκάλα,
37 χρόνων, χήρα, μένει έγκυος από τον
βιασμό. Η Ίντα, εβραϊκής καταγωγής, ζει
έχοντας με τον κόσμο «μια σχέση τρομαγμένης υποταγής»: «όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν μια απειλητική αβεβαιότητα για κείνην».
Η Ίντα έχει ήδη έναν γιο, τον έφηβο
Νίνο, και όταν γεννήσει τον τόσο ιδιαίτερο Ουζέπε («αυτό το πρωτάκουστο
όνομα»…) θα προσπαθήσουν οι τρεις
τους να τα βγάλουν πέρα καθώς γύρω
τους η αγριότητα κυριαρχεί μέρα τη
μέρα. Αλλά κι όταν ο πόλεμος τελειώνει, όταν πια έρχεται η ειρήνη
που τόσο λαχταρούν όλοι, η ζωή της Ίντα, όπως και πολλών άλλων ανθρώπων, παραμένει σκληρή. Η Ίντα, ανήκοντας σε μια κατηγορία ανθρώπων «που υπάρχει και περνάει χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία της παρά μόνο μέσα στα μαύρα χρονικά», ζει σχεδόν αποτραβηγμένη από τον «κόσμο των ενηλίκων», χωρίς καλά-καλά να μαθαίνει τα «μεγάλα γεγονότα» που συμβαίνουν γύρω της, καθώς οδεύει
βασανιστικά προς την πιο απλή αλήθεια: «όλες οι ζωές, είναι αλήθεια,
έχουν το ίδιο τέλος».
Στο πιο γνωστό μυθιστόρημά της, η Έλσα Μοράντε γράφει μια
σκληρή ιστορία που διαδραματίζεται σε μια σκληρή εποχή, αποτυπώνοντας το πορτρέτο μιας γυναίκας που ανεβαίνει την προσωπική της
σκοτεινή ανηφόρα, ενώ γύρω της συμβαίνουν συγκλονιστικά γεγονότα
που σημαδεύουν τη ζωή της, με τα οποία όμως η ίδια δεν καταφέρνει
να επικοινωνήσει πραγματικά, πέρα απ’ όσο αυτά συνδέονται με τους
δικούς της εφιάλτες. Όταν εκδόθηκε το βιβλίο, μάλιστα, παρά την επιτυχία που είχε, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αντιφατικές κριτικές
σχετικά με το ιδεολογικοπολιτικό του στίγμα (στην ιστορία έχει μείνει

Ζωρζ Σιμενόν
«Ο πάτος του μπουκαλιού»,
μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ,
εκδ. Άγρα, 2020

Α

κόμα ένα από τα «σκληρά» μυθιστορήματα του Βέλγου συγγραφέα
που μεταφράζεται στα ελληνικά, ένα
μυθιστόρημα από την «αμερικανική περίοδο» που έχει μεταφερθεί και στον
κινηματογράφο, το 1956, σε ένα κλασικό νουάρ του Χένρι Χάθαγουεϊ.
Ο δικηγόρος Π.Μ. Άσμπριτζ ζει μια
ήρεμη οικογενειακή ζωή, μια ράθυμη
ρουτίνα, στο αγρόκτημά του, στην Αριζόνα, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.
Αυτή η ηρεμία διαταράσσεται όταν
ξαφνικά εμφανίζεται ο αδελφός του τον
οποίο έχει να δει χρόνια: είναι δραπέτης από τη φυλακή (έχει καταδικαστεί
για φόνο) και απαιτεί από τον αδελφό
του να τον περάσει από τα κοντινά σύνορα με το Μεξικό.
Ο Π.Μ. τον παρουσιάζει στη γυναίκα και τους φίλους του ως παλιό
φίλο. Ενώ ο Π.Μ. προσπαθεί να συντηρεί το ψέμα του και ενώ ο αδελφός του αρχίζει να τον πιέζει όλο και περισσότερο, όλα περιπλέκονται
καθώς αρχίζει μόλις η περίοδος τον βροχών, το ποτάμι που πρέπει να
περάσουν προς το Μεξικό πλημμυρίζει και τους αποκόπτει, ενώ η σύζυγος του Π.Μ. αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά με τις
εξηγήσεις του άντρα της.
Ο Σιμενόν σκαλίζει για άλλη μια φορά την ψυχολογία των πρωταγωνιστών του, και ειδικά του Π.Μ., χτίζοντας σιγά-σιγά ένα κλίμα αγωνίας και απειλής γύρω από έναν άνθρωπο που πνίγεται μεταξύ θυμού,
φόβου και ενοχής, ωθούμενος σε αποφάσεις που δεν ξέρει καλά-καλά
γιατί τις παίρνει και οι οποίες θα οδηγήσουν στην τραγική έκβαση.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

διαβάζοντας

η

εποχή των βιβλίων
Σελίδες ελληνικής λογοτεχνίας
σε καλοκαιρινό φόντο
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Παφλασμοί που αποκοιμίζουν, θάλασσες που σκοτώνουν, ξενοδοχεία που
αυτονομούνται από το περιβάλλον τους, φάροι που γίνονται εξομολογητές
και νησιώτικα σπίτια που αναστατώνουν τις ταυτοτικές μνήμες. Μυθιστορή-

ματα και νουβέλες από παλιότερους και νέους δημιουργούς που με ωραίο
γράψιμο, αναζητούν το νήμα των ταξιδιών, στο παρελθόν της μνήμης και
στην αβεβαιότητα του μέλλοντος.

Άρης Μαραγκόπουλος
«Φλλσστ, φλλσστ, φλλλσσστ»,
εκδ. Τόπος, σελ. 376

Γιάννης
Μακριδάκης
«Ενάμισι
δευτερόλεπτο φως»,
εκδ. Βιβλιοπωλείον
της Εστίας,
σελ. 120

διαβάζοντας

Ο

τίτλος παραπέμπει στον
παφλασμό των κυμάτων.
Στην καθησυχαστική επανάληψη, σε ό,τι σε αποκοιμίζει
γλυκά, κάνοντάς σε να παύεις να
βλέπεις ακόμα και αυτά που
συμβαίνουν δίπλα σου. Ο Άρης
Μαραγκόπουλος, ένας πολιτικός
συγγραφέας, στο όγδοο μυθιστόρημά του –έχει γράψει κάπου είκοσι βιβλία συνολικά, στα οποία
περιλαμβάνονται και βιβλία κριτικής και τέχνης– καταπιάνεται
με τα πολύ πρόσφατα: με την
πενταετία 2012-2016, μια καυτή
πενταετία που σημαδεύτηκε από
τις διπλές εκλογές που ανέτρεψαν τα πάντα, τα κινήματα των
πλατειών, τη δολοφονία Φύσσα
και τόσα άλλα, μέχρι το δημοψήφισμα, μια πενταετία που συνέβησαν τέρατα και σημεία, αλλά
που σε κάποιους δεν προκάλεσαν
κανένα ειδικό ενδιαφέρον να τα
ζήσουν από κοντά, να τα διερευνήσουν και να τα επεξεργαστούν
μέσα τους. Πώς μπορείς να ζεις
έτσι; Πάντα ανυποψίαστος για
όσα συμβαίνουν γύρω σου; Για το
καζάνι που βράζει, για την αθλιότητα και τη μιζέρια του διπλανού; Αυτό είναι το ερώτημα που
θέτει ο Άρης Μαραγκόπουλος
χωρίς υποχρεωτικά να θέλει να
δώσει οριστική απάντηση. Οι
τρεις Θωμάδες ήρωές του (έχουν
όλοι το ίδιο μικρό όνομα), απολαμβάνουν τα μπάνια τους ανέμελοι χειμώνα – καλοκαίρι, σε
μια παραλία της Βάρκιζας που
δεν είναι ορατή από το δρόμο,
και πίνουν τα ουζάκια τους –
κάπως όπως στο τραγούδι του
Κώστα Χατζή «κι εμείς οι τρεις
στον καφενέ…». Κάποτε όμως
έρχονται σε επαφή με τρεις ανθρώπους που καταφθάνουν με
ιστιοφόρο στον κολπίσκο, μια
μέρα ξαφνικής κακοκαιρίας. Ο
ένας είναι δάσκαλος, ο άλλος
ένας Έλληνας που έχει πολεμήσει
με τους Ζαπατίστας και η τρίτη
η γυναίκα του, Μεξικάνα νοσοκόμα, άλλοτε, στους Ζαπατίστας.
Τα πράγματα αλλάζουν ρότα. Βιβλίο καλογραμμένο, με άποψη,
διαβάζεται άνετα παρά τις 370
και πλέον σελίδες του. Γι’ αυτό
και… «δε βαριέσαι αδερφέ»…

Τ

η νουβέλα του Γιάννη Μακριδάκη «Ενάμισι δευτερόλεπτο
φως», θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς και ατμοσφαιρική, θαλασσινή. Η αλμύρα της θάλασσας έρχεται στα
ρουθούνια του αναγνώστη σε κάθε σελίδα του βιβλίου σχεδόν, και
τα παιδικά αναγνώσματα με ξένους φάρους και φαροφύλακες ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια από τα κατάβαθα της ψυχής και ξαναπαίρνουν ζωή. Ταυτόχρονα η ένταση που δημιουργείται στις αισθήσεις, η πλούσια γλώσσα, οι λέξεις του νησιού που έχουν ξεχαστεί
στην πόλη και την έχουν κάνει να φαίνεται στενότερη, παρά τη συνεχή εδαφική επέκτασή της, όλα αυτά είναι πράγματα που τα αισθάνεται κανείς αβίαστα στη νουβέλα του Μακριδάκη. Που μπορεί
και χωνεύει στη γραφή του παλιά στοιχεία φτιάχνοντας κείμενο
πολύ σύγχρονο, που επιπλέον έχει και χιούμορ. Το χιούμορ έρχεται
και αυτό αβίαστα γιατί είναι
συνυφασμένο με την αρχική επιλογή, ο ήρωας να
είναι ένας πασίγνωστος
παρουσιαστής του δελτίου καιρού στην κρατική
τηλεόραση, που έχει το
παρατσούκλι «Καιρός»,
και ο οποίος ερωτεύεται
μια νησιώτισσα που κατέβηκε τρεις μέρες στην
πόλη. Εκείνη τον προσκάλεσε στο νησί αλλά μόλις
αυτός φτάνει εκεί ερωτευμένος, εκείνη τον αφήνει στα κρύα του λουτρού
λέγοντάς του ότι έχει μετανιώσει για όλα αυτά
και ότι καλό θα ήταν, αν είχε
έρθει μόνο γι’ αυτήν, να πάρει το ίδιο καράβι με το οποίο ήρθε και
να γυρίσει πίσω. Βέβαια το νησί αυτό είναι και δικό του, έχει όμως
32 χρόνια να πατήσει, οπότε τα συναισθήματα τον πλημμυρίζουν
και όταν φτάνει στο φάρο καταλήγει να κλαίει αγκαλιά με τη γαΐδάρα που τον έχει αναγνωρίσει τρεις δεκαετίες μετά και κάνει
χαρές. Ταυτόχρονα ανακαλύπτει, από κουβέντες καφενείου, ένα
άγνωστο μιαρό παρελθόν που τον φέρνει αντιμέτωπο με την τοπική
κοινωνία. Ο Γιάννης Μακριδάκης, που ως γνωστόν γεννήθηκε και ζει
στη Χίο, έχει γράψει δώδεκα νουβέλες και μυθιστορήματα καθώς
και δύο βιβλία ιστορικών αφηγήσεων και μαρτυριών.

Σ

τη μικρή νουβέλα «Η θάλασσα», ο Μιχάλης Μακρόπουλος συνεχίζει, κατά κάποιο τρόπο,
στο δρόμο που χάραξε με το τελευταίο μυθιστόρημά του, το «Μαύρο νερό», φτιάχνοντας μια δυστοπία με κοινό παρονομαστή την αρρώστια, την επιδημία που προκαλεί ο
ίδιος ο άνθρωπος. Στο «Μαύρο νερό» μια οικολογική καταστροφή κάνει μια περιοχή της Ηπείρου αβίωτη, καθώς το νερό δεν είναι πια πόσιμο και όποιος φάει φυτά και καρπούς της περιοχής μολύνεται και πεθαίνει. Στη «θάλασσα» η καταστροφή έρχεται από το λιώσιμο των
πάγων. Η θάλασσα φουσκώνει και σκεπάζει τις ακτές, τα δέντρα σκεπάζονται από το νερό και
διακρίνονται μόνο οι κορφές τους, οι βροχές Ιούλιο μήνα είναι ατελείωτες. Και όταν λιώνει και
ο παγετώνας της Γροιλανδίας αποκαλύπτεται μέσα του ο μεγαλύτερος μετεωρίτης που είχαν
δει ποτέ οι επιστήμονες στη Γη. Οπότε οι άνθρωποι μολύνονται από κάτι που δεν γνωρίζουν
τι είναι και πεθαίνουν σωρηδόν. Πρώτοι πεθαίνουν οι επιστήμονες που πηγαίνουν να τον δουν
από κοντά. Ο «ιός του μετεωρίτη» όπως ονομάζουν την ασθένεια οι ειδικοί, χωρίς όμως να ξέρουν εάν πρόκειται για ιό, είναι κάτι το τόσο άγνωστο και απροσδιόριστης αιτίας, όσο άγνωστες θα ήταν πολύ γνωστές σήμερα ασθένειες για τους πρώτους πολιτισμούς.
Από το θάνατο σώζονται μόνο όσοι έχουν έξι μεταλλαγμένα γονίδια. Είναι σχετικά λίγοι και
πηγαίνουν να ζήσουν σε υπόγειες
πόλεις, σε έναν αβίωτο, πια, πλανήτη. Αφηγήτρια είναι μια κοπέλα
που ήταν 10 χρονών όταν συνέβησαν
όλα αυτά και που ζούσε, τότε, σε
χωριό μακριά από τη θάλασσα, μαζί
με τους γονείς της και τον μικρό
αδελφό της. Είναι η μόνη που είχε
τα σωτήρια γονίδια στην οικογένεια
και την πήραν, πριν δει τους δικούς
της να πεθαίνουν. Μια δυστοπία
που κινδυνεύει να γίνει πραγματικότητα, καθώς το ζήτημα της οικολογικής καταστροφής σταδιακά
ανεβαίνει στην ατζέντα της επικαιρότητας, σαν θάλασσα που φουσκώνει.

Μιχάλης
Μακρόπουλος
Η θάλασσα»,
εκδ. Κίχλη,
σελ. 73
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Γιώργος Παυλόπουλος είναι ένας σαραντάρης συγγραφέας που ζει στη Γερμανία και έχει ήδη στο ενεργητικό του τρία μυθιστορήματα. Είναι επίσης φωτογράφος και διατηρεί ταξιδιωτικό μπλογκ. Η πρώτη του συλλογή διηγημάτων, που αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με άλλους συγγραφείς, δημοσιεύεται αφού έχει
προηγηθεί θητεία στο μυθιστόρημα, έχει κοινό άξονα: τα ξενοδοχεία. Ο Γιώργος Παυλόπουλος γράφει τριάντα έξι ιστορίες ξενοδοχείων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν αποτυπώνουν τη γοητεία του ταξιδιού, κάθε άλλο. Περιγράφουν τα ίδια
τα ξενοδοχεία ως περσόνες ιστοριών, ως οικήματα, ως προσδοκίες και ως διαψεύσεις, ως αντανακλάσεις της ψυχής. Αλλά με τρόπο που δεν αποκλείει την πεζότητα, το γκροτέσκο, διανθισμένο με υποδόριο χιούμορ για ό,τι αυτά εκπροσωπούν και
για το είδος των ανθρώπων που φιλοξενούν. Μέσα από τριάντα έξι διηγήσεις ξενοδοχείων ο συγγραφέας κάνει μια ψυχωφελή περιήγηση στα ανθρώπινα, κάνει το
αντίθετο δηλαδή από
τον τουρίστα-καταναλωτή που θα έκανε
άψυχες περιηγήσεις
σε τριάντα έξι τόπους χωρίς ανθρώπους. Κάπως έτσι το
αναπαλαιωμένο πανδοχείο «Οι γελαστές
κυρίες» έχει τέσσερα
ζωγραφισμένα γυναικεία πρόσωπα στα
παραθυρόφυλλα του
δεύτερου ορόφου. Άλλος λέει ότι οι Γελαστές κυρίες είναι χαμένη νουβέλα του
Κόνραντ, άλλος ότι
έμεινε εκεί ο Όττο
Νικολάι την εποχή που έγραφε την όπερα «Οι γελαστές κυρίες του Ουίνδσορ». Η
δεύτερη εκδοχή είναι πιο αξιόπιστη, χάρις όμως στην πρώτη ένας μελετητής του Κόνραντ παντρεύεται την κόρη του ξενοδόχου. Σε ένα άλλο διήγημα, με τίτλο «Ο ελληνικός τοίχος», ένας δοκιμιογράφος σχεδιάζει ξενοδοχείο με αυτό ακριβώς το όνομα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα που λέγεται «ελληνικός τοίχος» και είναι ένας τοίχος τρία μέτρα πλάτος και τουλάχιστον είκοσι ύψος.
Όποιος ένοικος τον επισκεφθεί έχει την υποχρέωση να στηριχθεί με τις παλάμες του
πάνω του για δύο ώρες και να σκεφτεί τα όνειρα και τις προσδοκίες του και έπειτα να φανταστεί την ολοκληρωτική συντριβή τους πάνω σε αυτό τον τοίχο. Είναι μια
τραγελαφική μεταφορά της ελληνικής πραγματικότητας της κρίσης αλλά και του νεοελληνικού κράτους γενικότερα, όπου τα όνειρα συντρίβονται στον τοίχο που μοιάζει να είναι φτιαγμένος από σαθρά υλικά (ελίτ ολιγαρχών, στρατός μαριονετών,
μιντιάρχες της δεκάρας κ.ά.), παρουσιάζεται εντούτοις ως απόλυτα στέρεο οικοδόμημα.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ

Γιώργος
Παυλόπουλος
«Όσο πιο
μακριά από
το σπίτι»,
εκδ. Στερέωμα,
σελ. 176

Σ

ε αυτό
το τρίτο
της κιόλας βιβλίο, η
νεαρή ποιήτρια
και πεζογράφος Κατερίνα
Χανδρινού,
δείχνει μεγάλες
αρετές καθώς
καταφέρνει να
υιοθετεί
ένα
πολύ μοντέρνο
τρόπο γραφής
που αναμιγνύει
είδη, φτιάχνει
υφογλωσσικό
σύμπαν, χωρίς
όμως να χάνεται σε αυτά και χωρίς να χάνει την επαφή με
τον κορμό της αφήγησής της και την επαφή της με τον αναγνώστη. Κόρκυρα είναι, βέβαια, η Κέρκυρα και θέμα της νουβέλας είναι η επισκευή, η αναπαλαίωση ενός σπιτιού. Η
ηρωίδα φεύγει από την Αθήνα επειδή της έλαχε να είναι
εκείνη που, αρκετά νωρίς, να πρέπει να ακολουθήσει την ευχή
και κατάρα του πατέρα να μην εγκαταλείψει την πατρική περιουσία, να μην αφήσει να ρημάξει το σπίτι στο χωριό. Ένα δίπατο σπίτι που εκείνος το έχτισε με μεγάλο κόπο στη θέση
του παντοπωλείου του παππού και που αμέσως μόλις το
έχτισε, με άμμο θαλάσσης, το εγκατέλειψε φεύγοντας για την
Αθήνα.
Ο αναγνώστης παρακολουθεί την επιχείρηση της αναστήλωσης του χρόνια παρατημένου σπιτιού και μαζί με αυτή αναστηλώνει και στη δική του μνήμη όλες τις οικογενειακές ιστορίες σύνδεσης των πατρογονικών σπιτιών με τις παιδικές μνήμες, με τα πρόσωπα που χάθηκαν, όλα όσα συνδέονται με την
προέλευση και την ταυτότητα. Η συγγραφέας παρεμβάλλει
συνεχώς στίχους και κείμενα ξένων αλλά και επτανήσιων δημιουργών, που γίνονται ένα με τις κολόνες του σπιτιού της
αφήγησης που χτίζει. Τα συναισθήματα που εκφράζονται για
τις πάσης φύσεως παρελθοντικές ταυτότητες που ξεπηδούν
από αυτή την άσκηση επιστροφής, ανήκουν σε ευρύτατη
γκάμα, μέχρι και στον τρόμο: «Η κεραμοσκεπή μου χαμογελάει σαν στόμα γέρου με ασημένια σφραγίσματα. Ανατριχιάζω. Εισπνέω παρελθόν και περιμένω».

Κατερίνα
Χανδρινού
«Κόρκυρα»,
εκδ.
Κείμενα,
σελ. 93
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Φραντς Κάφκα «Η μεταμόρφωση»,
μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου,
εικονογράφηση: Αντόνιο Σάντος, εκδόσεις Πατάκης, 2018

Κλασικοί live

η

Η ελεγεία του αποκλεισμού
«Ξυπνώντας κάποιο πρωί ο Γκρέγκορ Σάμσα από
ταραγμένο ύπνο, βρέθηκε στο κρεβάτι του μεταμορφωμένος
σ’ ένα τεράστιο έντομο». Το πιο διάσημο ξεκίνημα ενός
βιβλίου, μαζί με εκείνο για τις «ευτυχισμένες οικογένειες»
στην Άννα Καρένινα του Τολστόι, διαγράφουν εξ αρχής το
Μεταμόρφωση του Κάφκα διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ο Γκρέγκορ ξυπνάει με τη μορφή ενός εντόμου. Σταδιακά χάνει
τη φωνή αλλά όχι τη συνείδησή του. Προσπαθεί να μετακινηθεί και να
ερευνήσει το χώρο, ενώ απέξω ήδη τον αναζητάει ο διαχειριστής από
τη δουλειά του. Η αδελφή του κλαίει και τρομάζει γιατί τον ακούει:
«Σαν φωνή ζώου». Ο Γκρέγκορ απωθείται στο δωμάτιό του, μια εξαναγκαστική υποχώρηση, πληγώνεται, πέφτει στο πάτωμα, βασανίζεται.
Στο δεύτερο μέρος, ο Γκρέγκορ προσπαθεί να επιβιώσει, επανατοποθετείται απέναντι στους άλλους, το βλέμμα της μάνας του είναι τραγικό, όταν προσπαθεί να τον αναγνωρίσει, ενώ ο πατέρας του τού πετάει μήλα. Ένα μήλο καρφώνεται στην πλάτη του και θα παραμείνει
εκεί μέχρι να σαπίσουν μαζί.
Στο τρίτο μέρος, ολοκληρώνεται ο αποκλεισμός και η απόρριψη, η
αποδιάρθρωση της οικογένειας. Κάποιοι ενοικιαστές, που έμεναν εκεί,
αναχωρούν, η αδελφή θέλει να απαλλαγούν από το τέρας. Ο Γκρέγκορ παραιτείται σταδιακά, εξαντλείται σπαρακτικά. Η φράση «Ψόφησε!» της υπηρέτριας φέρνει την ανακούφιση στα «κανονικά» μέλη
της οικογένειας που, σύντομα, θα επιχειρήσουν έξοδο στον κόσμο, με
το τραμ, στον ήλιο.

Ερμηνείες και μεταφορές
Στη Μεταμόρφωση του Κάφκα ο Ναμπόκοφ σχεδιάζει την κάτοψη
του σπιτιού των Σάμσα και προσπαθεί με πλήθος σχεδίων να προσδιορίσει το είδος του εντόμου στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Γκρέγκορ,
όμως έχει άραγε σημασία τι είδους μαμούνι είναι αυτό;
Ο Ζιλ Ντελέζ και ο Φελίξ Γκουαταρί επισημαίνουν ότι οι ζωοποιήσεις είναι απόλυτες εκτοπίσεις τουλάχιστον στην αρχή, που βυθίζονται στον αποψιλωμένο κόσμο όπου έχει επενδύσει ο Κάφκα. Να γίνεις ζώο σημαίνει ακριβώς να κάνεις την κίνηση, να χαράξεις τη γραμμή διαφυγής σε όλη της τη θετικότητα, να διαβείς ένα κατώφλι, να φτάσεις σε μια αλληλουχία εντάσεων που ισχύουν αφ’ εαυτών… Ο Γρηγόρης γίνεται κατσαρίδα όχι μόνο για να αποφύγει τον πατέρα του,
αλλά μάλλον για να βρει μια διέξοδο εκεί όπου ο πατέρας του δεν ήξερε να την βρει, για να ξεφύγει από τον διευθυντή, το εμπόριο και τους
γραφειοκράτες.
Ωστόσο ο Κάφκα στο ημερολόγιο το 1921 γράφει: «Οι μεταφορές
είναι ένα από τα πράγματα που με απελπίζουν σχετικά με τη λογοτεχνία». Ο Κάφκα νεκρώνει ρητώς κάθε μεταφορά, κάθε συμβολισμό,
κάθε σημασία, όπως και κάθε ορισμό.

Οικογένεια και σχολείο
Το 1916, όταν εκδίδεται η Μεταμόρφωση που γράφτηκε τρία χρόνια νωρίτερα, ο Φραντς Κάφκα είναι ένας απόμακρος, «ασυμβούλευτος» σύμφωνα με τα δικά του λόγια. Η «επιθυμία για μια μέχρι λιποθυμίας μοναξιά» ξεκίνησε από την στιγμή που συνειδητοποίησε ότι
οικογένεια και σχολείο τον προόριζαν για κάτι τελείως διαφορετικό από
αυτό που ήταν. Η αναζήτηση «μιας φωτιάς με την οποία έπρεπε να
ζεστάνω τις παγωμένες εκτάσεις του κόσμου μας» δεν ήταν παρά οι
απόπειρες διαφυγής και ο κρυμμένος πόθος για μια ζωή σε κοινότητα.
Γεννιέται στην Πράγα 3 Ιουλίου του 1883. Ο πατέρας του Χέρμαν
ήταν έμπορος και προερχόταν από την τσέχικη προλεταριακή επαρχία. Παρά την εβραϊκή του καταγωγή προσπάθησε να ενσωματωθεί στη
γερμανική κοινότητα στέλνοντας όλα τα παιδιά της οικογένειας σε γερμανικά σχολεία.
Η γέννηση του Κάφκα στα όρια των δύο αυτών συνοικιών πιστοποιεί
την ιδιοτυπία της διπλής του καταγωγής. Μιλούσε και έγραφε άψογα στα τσέχικα, όμως η γλώσσα της λογοτεχνίας του ήταν η γερμανική. «Βρισκόταν μέσα στη γερμανική γλώσσα σαν ένας ταξιδιώτης σ’
ένα ξενοδοχείο», γράφει ο κριτικός Τζόρτζ Στάινερ.
Ο Κάφκα σε όλη του τη ζωή αρνήθηκε να καταφύγει βαθιά μέσα σε
μια κοινότητα, ομάδα ή κόμμα. Κινήθηκε ανάμεσα στη μοναξιά και στη
συνύπαρξη με τους άλλους. Έτσι δεν μπόρεσε να διατηρήσει μια κριτική απόσταση απέναντι σε όσα του συνέβησαν. Άλλωστε γι’ αυτό δεν
ήταν και ποτέ σίγουρος για τα γραπτά του. Ευτυχώς που εκείνη την
περίοδο γνωρίζει τον συγγραφέα Μαξ Μπροντ, ο οποίος αναλαμβάνει την κοινωνικοποίηση του φίλου του και την προώθηση της συγγραφικής του καριέρας.

τέλος της ιστορίας, καθιστώντας την αναγνωστική πορεία
προς το δραματικό φινάλε ακόμη πιο τραγική κάθε φορά.
Γιατί, στο κλασικό αφήγημα, γνωρίζουμε το τέλος του ήρωα
αλλά αγωνιούμε για την έκβαση.

Η Μεταμόρφωση είναι ένα κείμενο κλειδί στην ιστορία της λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα για την προσωπική μοναξιά, την κοινωνική
απομόνωση, τον οικογενειακό αποκλεισμό, τη βίαιη μετάλλαξη του ατόμου. Ο Χάρολντ Μπλουμ, στη γενικότερη ενότητα που ονομάζεται «Ο
Χαοτικός αιώνας», στο «∆υτικό Κανόνα», συνδέει εξ αρχής τον Κάφκα με τον Αριστοφάνη, ως μακρινή συγγένεια. Για τους αφορισμούς
του τον θεωρεί ισάξιο και καλύτερο του φιλόσοφου Βιτγκενστάιν και
του Νίτσε. Θεωρεί επίσης τα ερωτικά γράμματα του Κάφκα ως μοναδικά που εκφράζουν την αγωνία του αιώνα. Ο Μπλουμ θεωρεί ότι
ο Κάφκα συνοψίζει τη διαίρεση της ύπαρξης και της συνείδησης. Τον
θεωρεί πνευματικό συγγραφέα και μοναδικό που θα επιβιώσει στον
αιώνα περισσότερο από τον Σαίξπηρ και τον Φρόιντ.
Συμφωνούμε: Ο Κάφκα όπως και οι άλλοι μοντερνιστές, ο Τζόζεφ
Κόνραντ, ο Τόμας Μαν, με τις λογοτεχνικές και πνευματικές τους ανησυχίες, αναζήτησαν την παραδοξότητα της ανθρώπινης υπόστασης, προσπαθώντας να εξηγήσουν τη διαπάλη μεταξύ της ηθικής προσταγής του
κόσμου που ζούμε και της έντονης πνευματικής ανησυχίας.
Στην ανάγνωση του Μισέλ Φουκό, στο «Τι είναι ένας συγγραφέας»,
εκτός από το θέμα της σχέσης της γραφής με το θάνατο, προκύπτει
και η ιδέα του έργου του συγγραφέα. Όμως στο δικό μας πολιτισμό
αυτή η ιδέα της αφήγησης ή του γραψίματος έχει μεταμορφωθεί. Το
έργο που κάποτε προοριζόταν ως αθάνατο, τώρα αποκτάει το δικαίωμα
να σκοτώνει, να γίνεται δολοφόνος του ίδιου του συγγραφέα, όπως συνέβη με τον Γκιστάβ Φλομπέρ, τον Μαρσέλ Προυστ και όπως συμβαίνει
με τον Κάφκα. Ο συγγραφέας εκμηδενίζεται ως τη μοναδική του απουσία. Παραδέχεται το ρόλο του νεκρού ανθρώπου στο παιχνίδι της γραφής.

Κείμενο κλειδί
Στην περίπτωση Κάφκα το έργο του παραμένει ανοικτό: ημερολόγια, σημειώσεις, ημιτελή κείμενα, γράμματα, πρόσθετες εκδοχές, αφορισμοί, όνειρα, παραβολές, σκίτσα, φράσεις ξεκομμένες έρχονται να ανατρέψουν τις προσπάθειες ενός συγκροτημένου έργου. Άραγε ποια θεωρία του κειμένου μπορεί εδώ να εφαρμοστεί;
Αυτή η ατέλεια του έργου συνοψίζεται στον Κάφκα και επικυρώνει την αγωνία του εικοστού αιώνα. ∆ημιουργεί εικόνες που για πρώτη φορά εικονογραφούν τα καινούργια δεδομένα: την παράλογη δίκη,
τον πύργο, τις αποικίες των τιμωρημένων, την ανθρώπινη αφαίμαξη,
τον περιθωριοποιημένο καλλιτέχνη. Επικεντρώνεται στη γραφειοκρατία, στην απανθρωπιά, στο κεφάλαιο και την εκμετάλλευση της ανθρώπινης ψυχής, στις μονολιθικές κοινωνικές αντιλήψεις. Κι εκείνος επιμένει, στη γραφή:
«Μια και δεν είμαι τίποτε άλλο παρά λογοτεχνία και δεν μπορώ ούτε
θέλω να είμαι κάτι άλλο, η δουλειά μου ποτέ δεν πρόκειται να με τραβήξει, μπορεί αντίθετα να με διαλύσει τελείως...»
Και αν ο Κάφκα είναι «λογοτεχνία» τότε όλοι οι άλλοι τι είμαστε;
Αν τη λέξη «έντομο» αντικαταστήσουμε με τις λέξεις «μαύρος, τρανς,
γκέι, λεσβία, μετανάστης, πρόσφυγας, ξένος, άνεργος, αντιρρησίας, αδύναμος, στοχοποιημένος»… τότε θα καταλήξουμε στη συνομοταξία του
καφκικού εντόμου. Όμως και οι ζωές των εντόμων μετράνε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ, συγγραφέας

«Μια και δεν είμαι τίποτε
άλλο παρά λογοτεχνία
και δεν μπορώ ούτε θέλω
να είμαι κάτι άλλο, η δουλειά μου ποτέ δεν πρόκειται να με τραβήξει, μπορεί αντίθετα να με διαλύσει τελείως...»

