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home alone in> π δανάη σοφία βαρδαήτϊ 

I Know What Tomorrow Will Bring //Ήταν n φράση που σηµείωσε σε ένα χαρτί ο Φερνάντο ΠΕοαόα eras 
29 Νοεµβρίου 1935, ξαπλωµένο* σε ένα κρεβάτι νοσοκοµεου. Μία µέρα µετά ήταν νεκρός. Χρόνια αργότερα, 

το τεράστιο ανέκδοτο έργο του βγήκε από to περίφηµο µπαούλο του και τον ανέδειξε σε έναν από 
tous σηµαντικότερου5 noinTis του 20ού αιώνα 

ROBIN S. SHARMA 
τα ΜΥΣΤΙΚΑ 

θαλασσινή ωδή 
Σύµφωνα µε τον Φερνάντο Πεσσόα, ο 
ΆλΒαρο ντε Κάµπος γεννήθηκε στην 
ΤαΒίρα το 1890, σπούδασε µηχανολόγος 

και στη συνεχεία ναυπηγός-µηχανικός 
ογπ ΓλασκώΒη και έζησε στη 

Λισσαβόνα, άνεργος. Ταξίδεψε στην 
Ανατολή, αη' όπου εµπνεύστηκε το 
«Opiarium». Ψηλός, λεπτός και µε µονόκλ, 

είναι ο αχώριστος σύνφοφος 
του Πεσσόα, µοιράζεται µαζί του vs 
ίδιες παιδικές αναµνήσεις, την αγγλική 
παιδεία, πφίδιαΒαίνει στο πλάι του στη 
Λισσαβόνα, παρψβαίνε δυναµικά στη 
σχέση του µε την αγαπηµένη του Οφέλια 

και εν/τέλε φεύγε από τη ζωή µαζί 
µε ra δηµουργό του, γράφοντας το τελευταίο 

ποίηµά του σαράντα µέρες 
πριν από το θάνατο του ίδιου του Πεσσόα. 

Η ακαδηµαϊκός M. Παπαδήµο, 
µπαφράστρια του σηµανπκόιερου 
µέρος του έργου του Πορτογάλου 
ποιητή στα Ελληνικά, είχε για πρώτη 
φορά µεταφράσει το «mo εκκωφαντικό 

ποίηµα» που έχε γραφτέ ποτέ το 
1998. ∆εκατέσσερα χρόνια µετά, n µετάφραση 

έχε mcwanpooEYYiota από 
την ίδια για τη συγκεκριµένη έκδοση. 
«... µαά τίποτα, µονάχα εγώ κι n θλίψη 
µου... / κι n µεγάλη πολιτεα τώρα 
ηλιόλουστη / κι n ώρα πραγµατική και 
γυµνή σαν αποβάθρα που δεν έχε ma 
καράβια / κι n αργή πφίοτροφή του 
γερανού σαν το διαβήτη που γυρίζε / 
χαράζοντας το ηµικύκλιο µιας άγνωστης 

συγκίνησης / στην ανήσχυη 
σιωπή της ψυχής µου...» ¦ 

info: «θαλασσινή ωδή του Αλβάρο 
νιε Κάµπος» του Φφνάντο 

Πεσσόα, εκδόσες Νεφέλη 

Ο Βαρκάρης και t' απόνερα 
Στο τρίτο της µυθιστόρηµα n συγγραφέας 

µιλά για τις εσωτερικές 
διαδροµές του µυαλού και της 
καρδιάς κάτω από in νηνεµία, που 
καθώς n Βάρκα της ζωής σχίζε τα 
νερά, τις βγάζε στην επιφάνεα σαν 
απόνερα. Ο έρωτας ενός νέου παιδιού 

για τη µητέρα του φίλου του, 
n αγάπη-εµµονή της µάνας για το 
παιδί της, το "τρέξιµο" του µυαλού 
µέχρι να βρε απαντήσεις, το ταξίδι 
του έρωτα κοιταγµένο στις µικρές 
του λεπτοµέρεες, n σύγκρουση 
του "µη" και του "πρέπε" µε το δικαίωµα 

στη χαρά, το τέλος της 
ζωής στην άκρη του τάφου ή την 
αρχή του συµβιβασµού, τα όνερα 
του ύπνου και του ξύπνου... Κατασιάσες 

και βιώµατα για τα οποία 
µιλά σχεδόν αλληγορικά, µέσα 
από µια ζωντανή γραφή, που ρέε 
αβίαστα. «Και να 'µαι εδώ, µε τόσους 

κύκλους καµωµένους µπροστά 
σ' ένα λαβύρινθο και το 

Μινώταυρο στην άρκη -που 
ακούε στο όνοµα Ορέστης- να 
µπερδεύε τα βήµατα µου, αλλά 
κυρίως τα συνασθήµατά µου, τα 
καταχωνιασµένα στον πάτο της 
καρδιάς µου. Να αναδεύουν απελητικά, 

να ξυπνούν, να ζητούν εκδίκηση 
για τη φυλάκισή τους τόσα 

χρόνια. Τα φοβήθηκα. Γΐ' αυτό n 
πρώτη µου αντίδραση ήταν να κοιµάµαι. 

Να κοιµάµαι, µπας και τα 
κοιµίσω και αυτά». ¦ 

info: «Ο βαρκάρης και τ' απόνερα» 
της Βούλας Αργυροπούλου, 

εκδόσες Ιωλκός 

Τα µυστικά του µοναχού 
που πούλησε in Ferrari του 
Ο Τζόναθαν Λάντρι αντιµετώπιζε 
πολλά προβλήµατα/Υστερα από 
µια παράξενη συνάντηση µε ένα 
µακρινό συγγενή του, τον Τζούλιαν 

Μαντλ, πρώην µεγαλοδικηγόρο 
που εγκατέλεψε ξαφνικά τα 

πάντα για να ταξιδέψει στα Ιµαλάια, 
ο Τζόναθαν καλε'ται να ταξίδεψα 
µε τη σερά του στις τέσσερις 

άκρες της Tns για να συλλέξε τα 
γράµµατα που κρύβουν τα εκπληκτικά 

µυστικά που ανακάλυψε 
πρώτος ο Τζούλιαν. Μέσα από 
αυτό το περιπετεώδες ταξίδι, που 
οδηγέ τον Τζόναθαν από τα αισθησιακά 

τάνγκο µπαρ του 
Μπουένος Άιρες και τις σκοτενές 
κατακόµβες του Παρισιού έως τους 
ολόφωτους ουρανοξύστες της 
Σανγκάης και την απόκοσµη έρηµο 
της Σεντόνα, ο συγγραφέας Robin 
Sharma, δεκαπέντε χρόνια µετά το 
µπεστ σελλερ του «Ο µοναχός που 
πούλησε τη Ferrari του», αποκαλύπτε 

µυστικά που θα Βοηθήσουν 
τον αναγνώστη να ανακαλύψε την 
προσωπική του δύναµη, να 
αφουγκραστε' τον αληθινό εαυτό 
του και να ζήσε τα όνερά του 
χωρίς φόβο. ¦ 

info: «Τα µυστικά του µοναχού 
που πούλησε τη Ferrari του» 
του Robin Sharma, εκόδσες 
∆ιόπτρα 
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m> ο ounnpns znKDs 
Μυστικά και ντοκουµέντα //Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο στη ∆υτική θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού 
αιώνα, ένα άλλο ταξίδι npos τη θεσσαλονίκη που µααφέρει αιχµάλωτο ιον τελευταίο σουλτάνο Αβδούπ 
Χαµίτ και µια ιστορία γραµµένη σε επαφή µε την πραγµατικότητα Tns A6nvas 

home a one 

Η µοναξιά του Ζέπενλικ 
Η έκδοση αυτή ενώνει σε ένα βιβλίο 
τα εξαντληµένα πλέον «Ano το Βαρδάβ 

στο ∆ερβένι» και «∆ί εγκαταστάσεως 
1914» Βιβλία αναφοράς 

για τη ∆υτική θεσσαλονίκη. Στον 
τόµο αυτόν προϊστορία των δυτικών 
συνοικιών της θεσσαλονίκης ταυτίζεται 

µε τη µοναξιά της µεγάλης περιοχής 
που λεγόταν Ζέιτενλικ. Η 

µοναξιά αυτή διαταράσσεται στην 
αυγή του εκοστού αιώνα. Η πόλη 
απελευθερώνεται από τους Τούρκους, 

καταφθάνουν στην περιοχή οι 
πρόσφυγες του 1914, αµέσως µετά, 
το 1915, έρχονται τα συµµαχικά 
στρατεύµατα του Πρώτου Παγκοσµίου 

Πολέµου, ακόλουθε n πυρκαγιά 
του 1917 και οι πυροπαθε'ς. Η 

δυτική ύπαιθρος της θεσσαλονίκης 
ξαφνικά γεµίζε κόσµο. Στήνονται οικισµοί 

οι οποίοι, παρά τον προσωρινό 
χαρακτήρα τους, δεν θα 

ερηµώσουν ποτέ. To 1922 ε'ναι 
κοντά και παγιώνε µία κατάσταση 
που άρχισε να διαµορφώνεται από 
το 1914. Στο βιβλίο τεκµηριώνεται 
το στήσιµο του πρώτου προσφυγικού 

οικισµού δυτικά της θεσσαλονίκης, 
του οικισµού Λεµπέτ που 

µετεξελίχθηκε στη σηµερινή Σταυρούπολη. 
Ο τίτλος «Η µοναξιά του 

Ζέιτενλικ» ε'ναι απόδοση µιας φράσης 
του L. Αοθςίθαο που αναφέρεται 

στα τελευταία χρόνια ενός εκ των 
ηγουµένων των Λαζαριοτών στη 
θεσσαλονίκη, του I.B. Bonnieu. Μια 
έκδοση τεκµηριωµένη µε πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, έγγραφα και 
χάρτες. ¦ 

info: «Η µοναξιά του Ζέιτενλικ» 
του Σταύρου Λαζαρίδη, εκδόσες 
Ζήτρος 

Ο "Κόκκινος Σουλτάνος" 
Πρόκεται για το 21ο Βιβλίο του γνωστού 

Σερραίου συγγραφέα Βασίλη 
Τζανακάρη που ε'ναι παρών µε σαράντα 

χρόνια συγγραφικής δηµιουργίας. 
To Βιβλίο έχε ως υπότιτλο «Ο 

ΑΒδούλ Χαµίτ και n άγνωστη θεσσαλονίκη» 
και αναφέρεται στη ζωή 

του τελευταίου µεγάλου σουλτάνου 
(από το 1876 έως το 1909) της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας λίγο πριν την 
οριστική της διάλυση αλλά και την 
άγνωστη θεσσαλονίκη στα χρόνια 
της πρώτης δεκαετίας του 20ού 
αιώνα, ο οποίος σουλτάνος επονοµάστηκε 

«Κόκκινος» από το αίµα της 
σφαγής των Αρµενίων. Ο σουλτάνος 

ΑΒδούλ Χαµίτ έχε άµεση σχέση 
µε την πόλη των Σερρών λόγω 
µιας... κατάρας του! Σύµφωνα µε τον 
Σφραίο ιστορικό Πείρο Πέννα όταν 
το τρένο που τον µετέφφε σιδηροδέσµιο 

στη θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο 
του 1909 ε'χε οταθµεύσε για λίγο 
στον σιδηροδροµικό σταθµό της 
πόλης ο τούρκος σουλτάνος ήταν 
αυτός που την καταράστηκε να καε, 
να ε'ναι καταραµένη και να γίνε στάχτη 

ξεστοµίζοντας τη χαρακτηριστική 
φράση «Καχρ Ολσούν». To Βιβλίο 
που κυκλοφορε' µε την ευκαιρία της 
συµπλήρωσης 100 χρόνων ελευθερίας 

της θεσσαλονίκης (1912-2012), 
έχε πλούσιο και σπάνιο οπτικό 
υλικό. ¦ 

info: «Ο "Κόκκινος Σουλτάνος" 
Ο ΑΒδούλ Χαµίτ και n άγνωστη 
θεσσαλονίκη» του Βασίλη L Τζανακάρη, 

εκδόσεις Μεταίχµιο 

Φεβρουάριος 
To ενδιαφέρον ξεκινάε κατ' αρχάς 
από την πρωτοτυπία του συγγραφικού 

εγχερήµατος καθώς το µυθιστόρηµα 
αυτό δηµοσιευόταν 

κεφάλαιο-κεφάλαιο στο διαδίκτυο 
καθώς γραφόταν: κάθε µέρα και επί 
έναν µήνα ο συγγραφέας ανέβαζε 
το κεφάλαιο που ολοκλήρωνε στο 
www.februanra.com, ενώ οι αναγνώστες 

το διάβαζαν και το σχολίαζαν. 
To γεγονός αυτό, καθώς και το 

ότι διαδραµατίζεται σε µια Ελλάδα 
πραγµατική, εκε ως αποτέλεσµα µεγάλες 

δόσες αλήθεας να πφνούν 
µέσα στο κε'µενο, όπως µια ξαφνική 
νεροποντή, τα επεσόδια στο κέντρο 
της Αθήνας, ο εµπρησµός δεκάδων 
κτηρίων στην πόλη, n ψήφιση του 
δεύτφου Μνηµονίου από τη 
Βουλή... To στάρι συνοψίζεται στην 
έκδοση ως εξής: Τον Φεβρουάριο 
του 2011 ένας νέος άνδρας χάνε τη 
γυναίκα του σε τροχαίο ατύχηµα. 
Ένα χρόνο αργότερα αποφάσιζε να 
γράψε ένα βιβλίο για την απώλοά 
της, αλλά και για την απώλεα της 
δουλεάς του, του µέλλοντος του, 
της ταυτότητάς του, για την απώλεα 
κάθε ελέγχου στη ζωή του, για τις 
απότοµες και µεγάλες απώλεες µιας 
χώρας ολόκληρης.'Εχε, βεβαίως, 
τους δικούς του, προσωπικούς λόγους 

που γράφε. Όπως έχε και µυστικά 
να αποκαλύψε, από εκε'να 

που µόνο σ1 ένα µήνα σαν αυτόν, 
τον Φεβρουάριο του εξαγνισµού, 
µπορούν να φανφωθούν. ¦ 

info: «Φεβρουάριος» 
ιου Θοδωρή Γεωργακόπουλου, 
εκδοσος Καστανιώτη 
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