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Η ποίηση των ποιηµένων πραγµάτων 

ΜΑΡΙΑ ΛΑΙΜΑ 

«Μικτή τεχνική», 

Πατάκης 2012, σελ. 60 

Του Βασίλη Αµανατίδη 

Η-ΜαρίαΛαϊνά είναι µια πολύ 
ιδιαίτερη περίπτωση στα ελληνικά 

γράµµατα. Σταθερή 
Tns στόχευση παραµένει n άσκηση 
στον ρευστό χώρο, n ακροβασία 
ανάµεσα στα πράγµατα, τα λογοτεχνικά 

είδη, tis τέχνε5, tis γλώσσεε. 
Η ποίηση Tns-ειδικά µετά τον τιµηµένο 

µε κρατικό βραβείο «Ρόδινο 
Φόβο» (1992)- κινήθηκε npos ένα 
πεδίο «πέρανTns ποιήσεω$», ενώ 
κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στα 
θεατρικά ή πεζογραφικά Tns έργα. 
Με το,πεζογράφηµα «To νόηµα» 
(2007) παρέδωσε ένα κείµενο ορµητικά 

ταλαντευόµενο: Ούτε πεζό 
ούτε ποίηµα ούτε θέατρο ούτε δοκίµιο· 

κάτι που στέκει επίµονα στην 
πλευρά τού «ούτε», ivas 8nipovos 
λεκτικόε Tp0pos του κενού, ώστε 

να ακουστεί από κάτω ο φλοίσβοΞ 
Tns nouxfas του κόσµου. 

Η «Μικτή τεχνική», ένατη ποιητική 
Tns συλλογή, ολοκληρώνει tis 

κατακτήσει των δύο αµέσου προηγούµενων 
(«Εδώ» και «Ο κήποε 

Οχι εγώ»). Εκεί, n Λάίνά κινήθηκε 
npos την απίσχνανση Tns noimiKhs 
o0pKas, δηµιουργώνταε έναν λόγο 
που επιθυµεί να υπερβεί tis λέξειε 
και tous noinxiKOLis µανιερισµού5. 
Βασική Tns µέθοδοε: n λαµπερή 
γυµνότητα Tns (επεξεργασµένηε) 
npocpopiK0Tmas. Ενδεχόµενο5 
otoxos Tns, n κατάδειξη Tns ποιηtiKhs 

αντίφασης: n ποίηση δεν µπορεί 
παρά να γίνει µε λέξειε, αλλά 

οι λέξεβ είναι απλώ5 ένα προκάλυµµα 
Tns σηµαίνουσα5 σιωπής 

και του ακατάγραητου. 
Κατά παράδοσιν, n ησυχία (αλλά 
και n «φυσικότητα») του κόσµου 

αποδίδεται καλύτερα στο πεδίο Tns 
siKovas και όχι του λόγου. Τι συµβαίνει 

όµω5 όταν -0nos ακριβά» 
στη «Μικτή τεχνική»-τα ποιήµατα 
αποτελούν περιγραφέε άλλων έργων, 

αναπαραστάσε^ αναπαραστάσεων, 
και δη οπτικών; 

Από την αρχαιότητα, ποιήµατα 
που περιγράφουν συγκεκριµένουε 
πίνακε$ ή έργα τέχνης ονοµάζονται 
«εκφράσει». Τα εικαστικά έργα 
που περιγράφουν µπορεί να είναι 
υπαρκτά ή φανταστικά, σταθερή 
ωστόσο παραµένει n πρόθεση να 
µετατραπεί ο αναγνώστη σε είδοε 
θεατή, ώστε να µεταπηδήσει σε 
ένα πεδίο πέραν των λέξεων, διά 
των λέξεων. Σχεδόν θα µπορούσαµε, 

λοιπόν, να φανταστούµε τη 
«Μικτή τεχνική» eos µια σπαρµένη 
σε σελίδε5 έκθεση ποιηµάτων αντί 
εικόνων. Τα ποιήµατα παραµένουν 

άτιτλα, αν και λίγο µετά το τέλος 
του καθενό5 διαβάζουµε τα υλικά 
µε τα οποία φέρεται να έχει ποιηθεί 

το απόν εικαστικό έργο (λάδι σε 
καµβά, βελονογραφία, κοκ). Εδώ, 
στην προαιώνια αντιπαράθεση ζωγραφικήε 

και ποίήσεακ («ut picture 
poesis») -των δύο κατά τα άλλα 
«αδελφών» τεχνών- δεν υπάρχει 
πια νικητήε και ηττηµένοε, παρά 
µόνο n κίνηση Tns γεφύρωσης και 
σύµµειξης, όπου n «θηλυκή» φύση 
Tns EiKovas και ο «av6piK0s» vous 
του Λόγου επαναφορτίζονται µέσα 
από την επανεγγραφή, µια µετάβαση 

npos την ετερότητα. 
Αυτή n περιπέτεια του βλέµµατο8 

από την εικόνα του κόσµου 
npos την οπτική του αναπαράσταση 

και από εκεί στη λεκτική-ηχητι- 
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κή ins απόδοση είναι ένα «σπασµένο 
τηλέφωνο», που εξακολουθεί να αποζητά 

µια υπόθεση οµοιότητας και ισοδυναµία5. 
Μια επανα-λογο-γράφηση 

Tns εικονο-γράφηση5 του κόσµου. Στην 
«εικαστική» ποίηση ins Λαϊνά, το «εικάζω» 

και το «illustrate» («εικονογραφώ», 
αλλά και «διευκρινίζω» µέσω συγκριτικού 

παραδείγµατος) ξαναβρίσκουν όλο 
το φάσµα του νοήµατος tous. Μα εκεί 
που ξεχνιέσαι νοµίζοντα5 πως διαβάζεις 
µια εικόνα του πραγµατικού, σου υπενθυµίζεται 

αίφνηε n παγίδα: µπροστά σου 
βρίσκεται µια ζωγραφιά µεταπλασµένη 
σε λέξεις («[...] το ξερό κλαδί δεν ξέρει 
τι να κάνει / το πόδι του έχει µπλεχτεί 
στον πίνακα»). 

Η ειδυλλιακή φύση και οι άχρονοι 
άνθρωποι που περιγράφει n Λαϊνά είναι 
ακινητοποιηµένοι στο διαρκές µεταίχµιο 
µιας κίνησης. Αλλωστε, n ποιήτρια αυτή 
προτιµά την «ακίνητη» και «συµπυκνωµένη 

ζωή» του βόρειου «Still life» παρά 
τη «νεκρή φύση» του µεσογειακότερου 
«Natura morte». Τα διαµεσολαβηµένα 
πλάσµατά Tns είναι αµφίσηµα, διττώς 
«µεταγλωττισµένα», και ίσως γι' αυτό 
διπλά ζωντανά: κυοφορηµένα από αλλεπάλληλες 

µατιέΞ. Η Λαϊνά µοιάζει να 
υπονοεί πως όλοι είµαστε απεικονίσεις· 
n πραγµατικότητά µας είναι πολλαπλή 
και n παράσταση της ζωής µας µια σειρά 

αναπαραστάσεων. Από τον εξωλεκτικό 
χώρο των εικόνων π ποιήτρια διδάσκεται 
σιωπή, διαύγεια, ακρίβεια και υποβολή. 

Ο λόγοε tns ασκείται στο ελάχιστο, 
ώστε ο αναγνώστης να µη στέκει στις 
λέξεις, αλλά µέσα από τη διαφάνειά 
τους να αφουγκράζεται το µεταίχµιο 
των διαβατήριων στιγµών, το «άλλο» 
και όχι το «εγώ» («ένα µερµήγκι σέρνει 

/ την πεθαµένη µύγα / πέρα δώθε 
/ δεν ξέρει πού να την πάει»). Εύλογα, 
µια τέτοια µικτή τεχνική επιτρέπει να 
ξετυλιχθούν υπαινικτικά όλα τα βασικά 
θεµατικά ζεύγη της ποίησης της Λαϊνά 

(παρουσία-απουσία, ύπαρξη-ανυπαρξία, 
έρως-θάνατος, σιωπή-φωνή, 

απτό-άυλο), ενισχυµένα µάλιστα από 
ένα υπόκωφο χιούµορ, αλλά και από 
συµπυκνωµένους λυρικούς τόνους 
ενός πανάρχαιου και µαζί µοντέρνου 
κάλλους («σε κάθε στροφή σκορπίζει 
τ' άρωµά του / το τριαντάφυλλο / που 
πιάστηκε στη ρόδα». Και:«[...] λατρεύτηκε 

κανείς εδώ; / υπήρχε κάποιος; / ή 
πέρασε απλώς ο χρόνος και άφησε την 
οµορφιά του;») 

Προς το tsAos της συλλογής έρχεται 
και n υπόµνηση µιας «Νέκυιας», µια διάβαση 

προς το οριστικό µετά. Κι όµως, 
ακόµη και µετά τη µετάβαση προς την 
ανυπαρξία, εξακολουθεί απτόητη n 
εσωτερική φωνή όλων των έντεχνων 
πραγµάτων («δεν ζω τον εαυτό µου / 
δεν πεθαίνω»). 

JEAN ECHENOZ 
«ΑθΤρθΠ£5>> 
Μετάφραση: AxiAfteas 
Kupiaw5ns. 

Εκδόοεκ noriis, 
σελ. 152 

Του Librofilo 

(mw.librofilablogspotcom) 

Ηµυθιστορηµατική βιογραφία 
είναι ένα υβριδικό είδος, το 
οποίο απαιτεί λεπτές ισορροπίες 
και περίτεχνους χειρισµούς 

καθώς ο συγγραφέας καλείται να 
ενσωµατώσει αρµονικά τα ιστορικά 
στοιχεία της ζωής του βιογραφούµενου 

προσώπου µε τη µυθοπλασία, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε από in µια να 
κρατήσει ζωηρό το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και από την άλλη να µην 
ξεστρατίσει σε πράγµατα και καταστάσεις 

που απέχουν από την πραγµατικότητα. 

Κι auro το νήµα, της µυθιστορηµατικής 
βιογραφίας, είναι που συνδέει 

δύο -ενδιαφέροντα βιβλία που κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα. Ο στιλίστας 

Γάλλος συγγραφέας Jean Echenoz, 
στη νουβέλα του «Αστραπές» («Des 
Eclairs*, σε υπέροχη µετάφραση του 
Κυριακίδη) ασχολείται µε τη ζωή του 
µεγαλοφυούς και ιδιόρρυθµου φυσικού 

και εφευρέτη Νικόλα Τέσλα 
(1856-1943), ενώ n Ζέφη Κόλια στο 
ιστορικοφανές µυθιστόρηµά της επικεντρώνεται 

oris τελευταίε5 ηµέρε5 

του θρυλικού ζεύγους Πολ Λαφάργκ 
και Λώρας Μαρξ. 

Με τις «Αστραπές», ο Εσνόζολο¬ 

κληρώνει µια άτυπη (θαυµάσια) τριλογία 
µυθιστορηµατικών βιογραφιών 

ξεχωριστών ιστορικών προσώπων 
οι άλλες δύο: «Ραβέλ» για ιον γνωστό 

συνθέτη και «∆ρόµος αντοχής» 
για τον Τσέχο δροµέα Εµίλ Ζάτοπεκµε 

επεισόδια του ταραγµένου βίου 
µιας πραγµατικής ιδιοφυΐας (µε όλη 
τη σηµασία της λέξης), του Νίκολα 
Τέσλα. 

Ο Εσνόζ βαφτίζοντας τον κεντρικό 
χαρακτήρα Γκρέγκορ προσδίδει µια 
καφκίκή νότα στην πλοκή/ζωή του 
ήρωά του, Ο οποίος ήταν µια προσωπικότητα 

από αυτές που αποκαλούµε 
«bigger than life», µε εφευρέσεις και 
σχέδια που άλλαξαν την πορεία tns 
ανθρωπότητας, ενώ παράλληλα, δεν 
µπορούσε να προσαρµοστεί στις κοινωνικές 

συνθήκες Tns εποχή5 του, 
ούτε να διαχειριστεί την τεράστια επιτυχία 

του, καταλήγοντα5 να στηρίζει 
την επιβίωση του στην «καλοσύνη 
των ξένων». 

Ο συγγραφέας παρακολουθεί 
την πορεία του Γκρέγκορ, σε τριτοπρόσωπη 

αφήγηση, από τη γέννησή 
του σε ένα χωριό της Κροατίας, έως 
τον θάνατό του. Τη µετανάστευσή 
του oris ΗΠΑ, την εµπλοκή του µε 
tous Εντισον και ΟυεστινγκχάουΒ ή 
τονΤζ.Π. Μόργκαν, τις εφευρέσεις 
του, την τεράστια επιτυχία του µε το 
«εναλλασσόµενο ρεύµα», το κλέψιµο 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ M 

Φιοηράλ 

Λακαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, 

Σταυρούπολη, 
θίσοαΧονΙκη 

t 2310589200, 
2310 589237 

Monl-Lazariston-Festlval 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
Ελ Ζουγανέλη 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
N. ΜαυρουδήΑν. 

Μουτσύτ,σου 
Ηλ. Λιούγκο* 
Ι. ΑβραµΙδαυ / 
«Στα αγορά 
ιου Mtivou Χατξδάκι» 
Ελ. Ποσπαλό 
Apufimac 
Ελένη & Γουζάνα 
Βουγιουκλή 

Τη* Ελ. ∆ήµου - Emigre 

t L· Η' Dulce Pontes / 
Αφιέρωµα στον 
Επη/σ Morricone 
«OAenp«jvrns» 
οπό σι θερινή οχηνή 
τουΚΘΒΕ (ηρψέρα) 
ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ 
Β. Σαββίδη 
Αν. Kop οκο ws 

ΖΑΡΙΣΤΩΝ 2013 
onlluariston.fr 
1 

V :>·> ΜΙΚΡΗ1 
Θ.ΚοροΒ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΚΗΝΗ ^£ 
Μουσικό Πλήρωµα i 
Εκµίκ 
ΑΚ31ΧΤΉ ΣΚΗΝΗ. 
Αη. ∆ηµητρακόπουλοί 
- N. Χρηοαοου Σ. Βαΐνά 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 

ΠΑ 30 Αλκ. ΙωαννΚηι 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
Sleeptn Pillow 
& Viper Vikings 
Κρατική Ορχήστρα 
θεσσαλον!wts 
ft θ. Μικρούτστβο* 
Alexander Rock Opera 

TP to FAME, το µιούζικαλ 
Encartfla - Πλοοβα^ 

3 
s 
3 

V ';·.· 
Athens Fringe Network 

film 
•«mWA «ο** ΛβΙβρ*στώ¥ i 

30 Mipts - SOO ΚολλΐΓέχνε5 - 96 Καλλιτεχνικεϊ οµοδε^ -20 /ΛΚΟ lOAptioEis 30 Παραοτόοεϋ 22ίυναυλ« 
25 flpoSoAfs 6 Εικοσηκέί Εκθέσει Workshops Παιδικό πρόγραµµα θερινό σινεµά Avoixits ou(iiinofis 
Fringe Agency Foil Round Table i - « - φι *·*» . 
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των ιδεών ιου από διάφορους πιο 
πονηρούς (ή και mo ικανούς εµπορικά) 

από αυτόν, την ανικανότητά 
του να σκεφτεί επιχειρηµατικά και 
την $cos napa<ppoouvns) αδυναµία 
του να συνεχίζει να σκέφτεται ιδέες 
που χρειάστηκαν δεκαετίεε για να 
πραγµατοποιηθούν. Ο Εσνόζ εστιάζει 

oris εµµονέε του Γκρέγκορ, 
στον φόβο για τα µικρόβια, στην 
αδιαφορία του για τα χρήµατα, στη 
λατρεία του για τα περιστέρια, στη 
µοναξιά του. 

Ελεγειακή και αναστοχαστική n 
νουβέλα του Γάλλου συγγραφέα, 
γραµµένη µε τον γνωστό µινιµαλιστικό 

του τρόπο, απογειώνεται 
oris σελίδες Tns παρακµής του 
λαµπερού αυτού µυαλού το οποίο 
έπεσε θύρα των δικών του επιλογών 

αλλά και Tns αδυναµίαε του 
να «προσαρµοστεί» στο κοινωνικοοικονοµικό 

γίγνεσθαι, ovtos 
evas άνθρωποε µόνο για «τα µεγάλα», 

ενώ στην πραγµατικότητα, 
είναι «τα µικρά» που καθορίζουν 
τη ζωή. 

Σε διαφορετικό ύφος κινείται n 
Ζέφη Κάλια στη µυθιστορηµατική 
βιογραφία Tns. Από την αρχή του 
βιβλίου είναι ευδιάκριτη n ενδελεχής 

έρευνα Tns συγγραφέως σε 
ιστορικά γεγονότα, που καλύπτουν 
το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα 

έω5 και τα πρώτα χρόνια του 20ού. 
To µεταίχµιο pias εηοχή5, n βίαιη 
µετάβαση ενός κόσµου στη βιοµηχανική 

εποχή, οι i6ees και οι εξεγερθεί 
(µεγάλεε και µικρέ5) που 

πνίγηκαν στο αίµα, δεν συγκροτούν 
µόνο το ιστορικό περίγραµµα 

του κειµένου, αλλά διαµορφώνουν 
και τον αφηγηµατικό ορίζοντα και, 
εν πολλοίς, το ψυχολογικό υπόστρωµα 

των ηρώων. 
Η Κάλια θέτοντας στο κέντρο 

- Tns ιστορικήε µυθοπλασία5 Tns τη 
Λώρα Μαρξ (1844-1911), δεύτερη 

κόρη του Καρλ Μαρξ και Tns 
βαρόνηε Τζένη5 φον Βεστφάλεν, 
και τον Πολ (Πάµπλο) Λαφάργκ 
(1842-1911), τον «αιώνιο επαναστάτη» 

Κρεολό, συγγραφέα του 
διάσηµου βιβλίου «∆ικαίωµα στην 
τεµπελιά», παρακολουθεί µέσα 
από την ιστορία του ζευγαριού — 
και την κοινή tous πορεία από την 
ερωτική tous γνωριµία—την ιστορία 

των ιδεών και των κινηµάτων, 
παραθέτει περιστατικά Tns καθη- 

¦ µερινότητα5, ατοµικές και συλλογικέε 
τραγωδίεε. στήνονταε εν 

τέλει µια τοιχογραφία εποχή5, ενώ 
από tis σελίδε3 Tns παρελαύνουν 
δεκάδεε προσωπικότητα που καθόρισαν 

την παγκόσµια ιστορία. 
Με αφορµή τη διπλή αυτοκτονία 
του ζεύγους Λαφάργκ/Μαρξ, 

τον χειµώνα του. 1911, n συγγραφέας 
παραθέτει κοµβικά γεγονότα 

Tns ζωής tous, προσπαθεί να ψυχογραφήσει 
tous (τόσο διαφορετικούς) 

χαρακτήρες tous, γοητεύεται 
(εµφανώ5) από tis πολύτροπε8 

προσωπικότητέδ tous, δηλαδή την 
ψυχρή και πανέµορφη Λώρα Tns 
αριστοκρατικήε καταγωγής, που 
n ζωή Tns εναλλάσσεται από την 
απόλυτη ένδεια στην πολυτέλεια 
(κάτι που Tns είναι αδύνατον να 
αντισταθεί) κι ano τον µαυριδερό 
και ανυπότακτο, αλλά σπινθηροβόλο 

και εξωτικό Λαφάργκ (που κουβαλάει 
όπου πηγαίνει ιον αέρα των 

Τροπικών) ρε την εγγενή τρέλα και 
εηαναοτικόΐητα. 

Γύρω tous κινούνται σαν φιγούρες 
evos σκοτεινού χοροδράµατος 
τα πρόσωπα της οικογένειας 

Μαρξ, ο µόνιµα προβληµατισµένος 
και σε πνευµατική αναζήτηση 

Κάρολθ5, n ακατάβλητη Τζένη, οι 
αδερφές της Λώρας, ο «άγιοβ» 
(πάντα διαθέσιµθ5 να βοηθήσει 
οικονοµικά) Φρ. Ενγκελε. 

Η τραγική µοίρα tns οικογένειας 
των Μαρξ σηµαδεύει την 

πορεία του καλοκουρδισµένου 
αυτού µυθιστορήµατος, απλώνοvras 

τη βαριά σκιά Tns καθ ολπ την 
(τριτοπρόσωπη κι εδώ) ρέουσα και 
συνεκτική αφήγηση. 

ΖΕΦΗ ΚΟΛΙΑ 

«Λώρα, 
n τελευταία 
των Μαρξ» 
Εκδόσε^ Μεταίχµιο, 
σεη. 370 

ια ξαφνική καλοκαιρινή 
βροχή και... 
n ζωή του αλλάζει. 
Αµυνόµενος στο βαρύ 
κλίµα µιας Αθήνας ποα 
αυτοκσταστρέφεται, 
ο γιος του δάσκαλου 
ξεκινάει µια αναζήτηση 
για να συµφιλιωθεί µε ιον 
πόνο και τις εµµονές του. 
Τώρα, όµως, πρέπει να 
σταθεί απέναντι τους. 
Μόνος. Όπως πάντα... 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος τοι^δτικολου 

Ετο νέο του µυθιστόρηµα 

είναι πιο επίκαιρος ano ποτε. 
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Ανατοµία µιας γενοκτονίας 
ΝΑΤΑΝ ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ 

«Ντοκουµέντα» 
Μετάφραση: Νικολέτα ΡάλτσεΒα, 
Εισσγωγή-επιοχηµονική επιµέλεια: 
Baoiflns Ριτζαλέος. 
EK66aas «ΠαρατηρηΛ Tns θράκηε», 
2013, σελ. 349 

Του Γιώργου Αντωνίου 

Στην ελληνική ιστοριογραφία 
περί Ολοκαυχώµατοε, µε την 
οποία έχουµε ενασχοληθεί 

πρόσφατα, το βιβλίο του Νατάν Γκρίνµπεργκ 
είναι πραγµατικά σπάνιο. To 

βιβλίο «Ντοκουµέντα», των εκδόσεων 
«Παρατηρητής Tns θράκηε» µε 

χορηγία του προέδρου Tns Ισραηλιτικήε 
Κοινότητας Καβάλας, Βίκτωρα 

Βενουζίου, και επιστηµονική επιµέλεια 
του δρος Βασίλη Ριτζαλέου (ενός από tous 

πλέον έµπειρους και καταρτισµένους ιστορικούς 
του θέµατος), είναι µετάφραση από το βουλγαρικό 
πρωτότυπο µιας σχολιασµένης συλλογής εγγράφων 

από τη Βουλγαρία µε σκοπό την απόδειξη 
του εγκλήµατος Tns γενοκτονίας των Εβραίων στις 
περιοχές υπό βουλγαρική κατοχή κατά τον B' Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Από τον Φεβρουάριο µέχρι τον 
Μάιο του 1943, συνολικά περίπου 11.500 Εβραίοι 
εκτοπίστηκαν εκ των οποίων n συντριπτική πλειονότητα 

δεν επέστρεψαν ποτέ από τηνΤρεµπλίνκα 
και τα υπόλοιπα στρατόπεδα στα οποία κατέληξαν. 

Ο Γκρίνµπεργκ, Εβραίος από τη Βουλγαρίαν, 
είχε εκτοπιστεί ο ίδιος από τη φιλονάζιστική κυβέρνηση 

του Φίλοφ. Με την ανατροπή Tns το 1944, 
πρωταρχικό µέληµα tns αντικοµµουνιστικής κυβέρνησης 

ήταν n τεκµηρίωση των εγκληµάτων του 
προηγούµενου καθεστώτος. Σε αυτό το ταραχώδες 
πλαίσιο ο Γκρίνµπεργκ κλήθηκε να τεκµηριώσει τα 
εγκλήµατα του βουλγαρικού φασισµού oris κατεχόµενες 

περιοχές Tns ΑνστολικήςΤνΙακεδονίας, της 
Θράκης και της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. 

ΟΣικκΣτογιαντσέφσκι, προσωπικός σωµατοφύλακα* ιου Μπέήεφ, 
διενεργεί έήεγχο owns EMnves Ebpakws κατά την emoWoon tous 
στο πΛοίο (Λαµ, 20-21 Μαρτίου 1943) 

Πρόκειται δηλαδή για την εξέταση του λεγόµενου 
βουλγαρικού παράδοξου. Πώς είναι δυνατόν 

να σώθηκε n µεγάλη πλειονότητα των Εβραίων tns 
Βουλγαρίας και να εξοντώθηκε n πλειονότητα των 
Εβραίων των κατακτηµένων βουλγαρικών εδαφών; 

Προς τι n σχετική διάκριση µιας φασιστικής 
και αντισηµιτικής κυβέρνησης; Και πόσο βάσιµες 
ήταν οι αιτιάσεις περί ανθρωπισµού των βουλγαρικών 

αρχών υπέρ των Βουλγάρων Εβραίων; Εν 
τέλει, παρά τις πιέσεις ζηλωτών και τα σχέδια για 
ταυτόχρονη εκτόπιση των αλλοεθνών Εβραίων 
µαζί µε tous Εβραίους Tns Βουλγαρίας, οι τελευταίοι 

φαίνεται ότι έπαιξαν τον ρόλο του διαπραγµατευτικού 
χαρτιού στα χέρια µιας κυβέρνησης 

που αντιλαµβανόταν ότι ο άνεµος του πολέµου 
ενδεχοµένως σύντοµα να άλλαζε κατεύθυνση. 

Ενδεικτικό του παραπάνω τυχοδιωκτισµού 
αποτελεί n ίδια n τύχη του βιβλίου στην κατοπινή 
εποχή. Στον σταθεροποιηµένο πλέον βουλγαρικό 
κοµµουνιστικό κόσµο n κυρίαρχη αφήγηση περί 

B' Παγκοσµίου Πολέµου είχε αντικαταστήσει 
την αρχική σαρωτική ανατροπή του φασισµού 

Για τα 50 χρόνια από την ίδροσή του 
Μια διαδροµή σηµαντικών καταθέσεων 

για το βιβλίο, τη γνώση και τον πολιτισµό 
Προσφορά τιµής 

στους φίλους και τους αναγνώστες 
του ΘΕΜΕΛΙΟΤ 

40% έκπτωση 
για το µήνα Ιούνιο 

σε όλα τα βιβλία του βιβλιοπωλείου* 

Για να στηρίξουµε τη σχέση του πολίτη µε το βιβλίο 
Για να αντιµετωπίσουµε τη µεγάλη κρίση στους Θρυµµατισµένους 

καιρούς που ζούµε 

* Εκτός των βιβλίων της τελευταίας διετίας που υπόκεινται στο νόµο της 
ενιαίας τιµής και στα οποία η επιτρεπόµενη έκπτωση είναι 10%. 

50 -S xJ ο ιι 
Εκδοσεις Θεµέλιο / Λέσχη του Βιβαιοτ 
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ano ιον κοµµουνισµό. Σύµφωνα 
µε τα νέα δεδοµένα, οι λίγοι προδότες 

φασίστες και κυρίως οι Γερµανοί 
ήταν αυτοί που συνετέλεσαν 

στην εξόντωση των Εβραίων ano 
τις «νεοαπελευθερωµένες περιοχές». 

Συνεπώς ένα βιβλίο όπως του 
Γκρίνµπεργκ, όπως σηµειώνει στην 
κατατοπιστικότατη εισαγωγή ο Β. 
Ριτζαλέος, ήταν πλέον εκτός γραµµής, 

καθώς υπενθύµιζε οικεία κακά. 
Μάλιστα κατόπιν σχετικών πιέσεων 
ο ίδιος ο Γκρίνµπεργκ ανασκεύασε 
τρόπον τινά την αρχική µελέτη µε 
µια δεύτερη όπου ιον κύριο ρόλο 
σε αυτή την υπόθεση εµφανίζονταν 
πλέον να παίζουν οι ναζί. 

Παρά το ενδιαφέρον του ερωτήµατος, 
n λογική του τόµου είναι 

της καταγραφής και Tns απόδειξης 
και όχι Tns ερµηνείας. Αλλωστε το ίδιο το υλικό 
µιλάει από µόνο του. Προσεκτικά σχεδιασµένες 
κινήσεις, αναφορές τεχνοκρατικού χαρακτήρα, 
ένας ζήλος µιας γραφειοκρατικής µηχανής που 
λίγα είχε να ζηλέψει από το γερµανικό πρότυπο, 
τόσο σε φιλοδοξία και κίνητρα για την ολοκλήρωση 
του στόχου όσο και σε µεθόδους. Για παράδειγµα, 
σε επιµέρους έγγραφα λαµβάνεται µέριµνα για να 
µην επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά ο χώρος γύρω 
από τους σταθµούς µεταγωγής και εκτόπισης των 
Εβραίων, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι µεταφέρονται 
στις γνωστές απάνθρωπες συνθήκες. 

Η εναλλαγή των ντοκουµέντων του µηχανισµού 
της γενοκτονίας µε τη µαρτυρία και τον σχολιασµό 
του ίδιου του Γκρίνµπεργκ αλλά και αυτόπτων 
µαρτύρων, κυρίως µελών του Ερυθρού Σταυρού, 
δηµιουργεί ένα ευρύ φάσµα αντιδράσεων και συναισθηµατικών 

εναλλαγών στον αναγνώστη, όπου 
ο γραφειοκρατικός λόγος του θύτη συγκρούεται 
άµεσα µε τον λόγο του θύµατος. 

Γυρίζοντας στα δικά µας, as µας επιτραπεί να 
κλείσουµε µε ένα τελευταίο σχόλιο. Για λόγου3 
που υπερβαίνουν το παρόν σηµείωµα n µελέτη 
του ΟλοκαυτώµατοΒ στη χώρα µας παρουσιάζεται 

στην καλύτερη περίπτωση ως αποσπασµατική. 
Κάποιες ελάχιστες συλλογές εγγράφων που δηµοσιεύθηκαν 

είχαν κύριο µέληµα την απόδειξη στερεοτύπων 
που κολακεύουν το εθνικό φρόνηµα, 

όπως για παράδειγµα της καθολικής αλληλεγγύης 
στο δράµα των Εβραίων συµπολιτών. Η δε πλειονότητα 

των ερευνητών έχει, όχι αδικαιολόγητα, 
στραφεί npos τη µελέτη Tns επίδρασηε και Tns 

κληρονοµιάς της γενοκτονίας στη µεταπολεµική 
εποχή. Παρότι δεν είναι επιθυµητό ούτε εφικτό να 
τεθούν προτεραιότητες στην έρευνα, να σηµειώσουµε 

ότι n ανάγκη τεκµηρίωσης, περιγραφής και 
ανάλυσης του ίδιου του γεγονότος αποτελεί ακόµη 
ένα κύριο ζητούµενο και όχι κεκτηµένο. Συνεπώς, 
όσο περισσότερα έργα τεκµηρίωσης έχουµε για το 
ίδιο το γεγονός τόσο πληρέστερα θα αξιολογήσουµε 

και τις µακροχρόνιες συνέπειές του. 
Γραµµένο εν θερµώ, µε ιδεολογικό υπόβαθρο 

το κοµµουνιστικό όραµα, το βιβλίο αυτό είναι από 
τους πολυτιµότερους οδηγούς που θα µπορούσε 
κανείς να συµβουλευθεί ακόµη και για την κατανόηση 

του γενοκτονικού µηχανισµού πέρα από in 

συγκεκριµένη τραγική ιστορία των Εβραίων της 
περιοχής, n δε έκδοση του στα ελληνικά αποτελεί 

θαυµάσια αφορµή για συζήτηση για τη στάση 
του ελληνικού διοικητικού µηχανισµού την ίδια 
περίοδο των εκτοπίσεων από την άλλη µεριά του 
Στρυµόνα. 

Βιβλιοστάτης 
Με την ένδειξη 
«κατεπείγον» 

Tns Γεωργίας 
ΤρηνταφυπΛίδου* 

Φ; µαίνεται, 
λοιπόν, 

'ότι στα εφηβικά 

µου χρόνια το ραδιόφωνο 
υπήρξε ένα 

οικιακό εργαλείο. Ηταν πάντα ανοιχτό 
το πρωί όταν πλησίαζα στο τραπέζι για 
να πιω το γάλα µου. Σαν να διευκόλυνε 
την πόση του - «µέχρι να τελειώσει το 
τραγούδι, θα έχει κρυώσει κι αυτό», φώναζε 

από το βάθθ5 Tns κουζίνας εκείνη 
που απρόσεχτα το είχε παραζεστάνει. 
Στην τρίλεπτη, περίπου, αναµονή συνήθιζα 

να ανοίγω κι ένα βιβλίο. Ξαφνικά 
είχα διπλή λύση. Ενα τραγούδι και µια 
σελίδα. Βέβαια, δεν ευχαριστιόµουν 
απολύτου τίποτε από τα δύο. Οµως n 
ώρα περνούσε. 
Θυµάµαι ακόµη και σήµερα τις κραTiKes 

ραδιοφωνικές εκποµπές που 
άκουγα το πρωί, tous εκφωνητές και 
τους παραγωγούς. Ολθ και κάποιο τραγούδι 

κόλλαγε στα χείλη µου µαζί µε το 
αφρόγαλα. To ρόφηµα κρύωνε µέχρι n 
Φλέρυ Νταντωνάκη να πει το δικό της 
στον δίσκο που µόλις είχαν κυκλοφορήσει 

οι Τερµίιες και συνήθως ό,τι άκουγα 
τελευταίο ξαναπαιζόταν στο κεφάλι µου 
κατά τη διάρκεια Tns npcmns σχολική3 
ώρας. Τελικά, ευχαριστιόµουν περισσότερο 

το ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι πως 
ποτέ δεν µπόρεσα να συνδυάσω επιτυχώς 

την ακρόασή του µε την ταυτόχρονη 
ανάγνωση οποιουδήποτε εντύπου. 
Ανήκω στην κατηγορία των ακροατών 

που στη βίαιη σίγαση της κρατικής 
ραδιοφωνίας είδαν να υφαρπάζεται το 
µουσικό χαλί των αναµνήσεών tous. Η 
ζωή είναι δυσκολότερη πια. Οι µετρήσεις 

θεωρούν χρήσιµους εκείνους τους 
ήχους που µπορούν να υπηρετήσουν 
ξεκάθαρους στόχους. Είναι πολυτέλεια, 
λέει, να παρασυρόµαστε ano τη νοσταλγία 

του ωραίου όταν δεν ακολουθεί την 
προοπτική tns κατασκευή3 ενός συνολικού 

σχεδίου. «Τι είναι στην ουσία το 
ραδιόφωνο µας; Τι συνοψίζεται στη λέξη 
ραδιόφωνο»; Στο σηµείο αυτό παραφράζω 

την ανησυχία του Λόρενς Ντάρελ στο 
«Αλεξανδρινό κουαρτέτο». 
Είναι αδύνατον να αγνοήσει κανείς 

τον υψηλό βαθµό αντικρουόµενων 
απόψεων, όµως από πίσω παραµένει 
σταθερή µια αρµονική λογική που τις 
διαψεύδει όλες. ∆ιότι, ευτυχώς για µας, 
«επείγει ό,τι δεν γίνεται: να αλλάξουµε 
παρελθόν». ∆ιότι, δυστυχώς για pas, το 
ίδιο πράγµα επείγει. 

-Η Γ. ΤρκτντοΛρυππΊδου είναι ποιήτρια 
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