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ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ 

«Ανάπλους» 
Εστία, σελ. 157 

To 1952 αυτοκτόνησε. Πρωτοετής ιατρικής 
χωρίς λόγο. Χωρίς εµφανή λόγο. Χωρίς να πει 
σε κανέναν τίποτα. Με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος. 

Με πρόσκληση. Ηµουν στο χωριό τότε. 
Ακουσα τη φωνή του σπασµένη. Ρωτούσε µήπως 

ήξερα κάτι. Νοµίζω δεν το έχει ξεπεράσει 
ακόµα. Ηταν το πρώτο ράγισµα στη βεβαιότητα 

µας. Στη βεβαιότητα της αθανασίας µας. 
Παρ' όλο που ο θάνατος µπερδευόταν έκτοτε 
συχνά στα πόδια µας. 

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ 

«To µυστικό 
της µαγικής τσαγιέρας» 
Καλέντης, σελ. 40 

Η Νεφέλη λατρεύει τις τσαγιέρες. ∆εν έχει 
µία, ούτε δύο, αλλά δεκαεπτά διαφορετικές, 
πανέµορφες, µαγικές τσαγιέρες. Ταξιδεύουν 
για να τη βρουν από µακριά, παίρνουν χρώµα 
και σχήµα και άρωµα στο χαρτί, διασχίζουν 
χρόνο και χώρο µε την Αλίκη. Και διαβάζουν 
τις σκέψεις και τα όνειρα των ανθρώπων. Ενα 
εξαιρετικό παραµύθι για το θαύµα της Τέχνης 
και το µυστήριο του Χρόνου. 

ΣΑΚΗΣ ΣΕΡΕΦΑΣ 

«Ο θεός αυτοπροσώπως» 
Μεταίχµιο, σελ. 174 

Ενας που τον στήνουν µπρος στο απόσπασµα 
για εκτέλεση. Την τελευταία στιγµή, έρχεται 
το απαλλακτικό τηλενράφηµα. Αθώος. Κι αυτός 

τη γλιτώνει. Μα του καίγεται η µνήµη από 
µέσα του. ∆ιαγράφεται όλη η ζωή του. ∆εν 
θυµάται τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Και τότε τον 
πιάνει στα χέρια του ένας αµείλικτος ψυχίατρος. 

Για να του φέρει πίσω τις µνήµες. Μνήµες 
γεµάτες µε Αστυνοµία, ανακρίσεις, εισαγγελείς, 

δικαστές και τη ζωή στους δρόµους 
µέσα σε µια πόλη που «δαγκώνει» γερά. 

«ΛΡ,0βΛρΓ 
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«Τα ανιράκια» του Μάριο Βάργκας Αιόοα 

Ο σκληρός κόσµος 
των ανδρών 
σε... µικρογραφία 
Εχει γράψει περισσότερες από τριάντα 

νουβέλες, θεατρικά έργα και 
πραγµατείες, ενώ έχει ήδη τιµηθεί 

-µεταξύ άλλων- µε το Βραβείο Νόµπελ 
Λογοτεχνίας 2010 και το Βραβείο θερβάντες, 

τη σηµαντικότερη ισπανική λογοτεχνική 
διάκριση. Ο χαρισµατικός Μάριο 

Βάργκας Λιόσα γεννήθηκε στην Αρεκίπα 
στο νότιο Περού, στις 28 Μαρτίου του 
1936 και τον µεγάλωσε η µητέρα του και 
οι παππούδες από την πλευρά της µητέρας 
του στην Κοτσαµπάµπα, στη Βολιβία και 
µετά στο Περού. Υστερα από τις σπουδές 
του στη Στρατιωτική Ακαδηµία Λεόνσιο 
Πράδο δε Λίµα, πήρε πτυχίο Λογοτεχνίας 
από το Πανεπιστήµιο Σαν Μάρκος δε Λίµα 

και λίγο αργότερα, χάρη σε µια υποτροφία 
συνέχισε τις σπουδές του και πήρε 

διδακτορικό στη Μαδρίτη. Στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου, παντρεµένος 

µε την κατά 13 χρόνια µεγαλύτερη 
θεία του Χούλια, άσκησε διάφορα επαγγέλµατα: 

µεταφραστής, καθηγητής ισπανικών, 
δηµοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων. 

ΒΡΑΒΕΙΟ 
Ωσπου, το 1959, δηµοσίευσε το έργο 

του «Οι Αρχηγοί» που του χάρισε το Βραβείο 
Λεοπόλδο Αλας. Αλλά ήταν το µυθιστόρηµα 

«Η Πόλη και τα Σκυλιά» -το οποίο 
αντλούσε υλικό από τα σκληρά χρόνια που 
πέρασε στη στρατιωτική σχολή- που θα 
απογείωνε το 1963 τη λογοτεχνική του 
σταδιοδροµία και θα µεταφραζόταν σε 
περιοσότερες από είκοσι γλώσσες. Και 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

«Ισλα Μπόα» 
>Ενα αριστοτεχνικό µυθιστόρηµα 

το οποίο αποτελεί 
έµµεσο πολιτικό σχόλιο για 
το µοντέρνο ανθρωπισµό 

∆έκα άνθρωποι, αποµονωµένοι απ' τον 
πολιτισµό και µ' ένα ένοχο παρελθόν 
στο βιογραφικό του ο καθένας, πρωταγωνιστούν 

σε ένα παιχνίδι συµβίωσης 
προσπαθώντας να συµβιβάσουν ανάγκες, 

θρησκευτικές αντιλήψεις και συνήθειες, 
καθώς το περιβάλλον του 

νησιού µάχεται να τους καταβάλει. 

Οπως σε όλα τα σπουδαία 
έργα του νοµπελίστα συγγραφέα, 

n αφήγηση περνάει 
αδιάκοπα από το 

παρόν στο παρελθόν και 
από το άτοµο στο (τύνολο 

βέβαια, τρία χρόνια αργότερα, θα καθιερωνόταν 
µε το εντυπωσιακό «To Πράσινο 

Σπίτι». Στο µεταξύ, γοητευµένος ano το 
Φιντέλ Κάστρο και την κουβανική επανάσταση 

πήγε στην Αβάνα, την οποία εγκατέλειψε 
στη συνέχεια για να επιστρέψει 

στην Ευρώπη και να διακόψει οριστικά 
τους δεσµούς του τόσο µε τον Κάστρο 
όσο και µε τα κινήµατα της Αριστεράς. Σε 
κάθε περίπτωση, το λογοτεχνικό ιου κύρος 
ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο το 1969 
µε την κυκλοφορία του βιβλίου του «Συζητήσεις 

στον Καθεδρικό Ναό». 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
Ακολουθούν και άλλες επιτυχίες, όπως 

τα: «Η θεία Χούλια και ο Γραφιάς», to οποίο 
εµπνεύστηκε από τον πρώτο του γάµο και 
το «Ο Πόλεµος της Συντέλειας του Κόσµου», 

που αναφέρεται στη βραζιλιάνικη 
πολιτική, «Μητριάς εγκώµιο», «To ψάρι στο 
νερό» και «To όνειρο του Κέλτη». Οοο για 
τα έξι διηγήµατα της συλλογής «Οι αρχηγοί» 

(Καστανιώτης) είναι τα πρώτα δηµοσιευµένα 
έργα του Μάριο Βάργκας Λιόσα. 

Φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά που αργότερα 
θα σηµαδέψουν τα έργα της ωριµότητάς 
του, αναδεικνύοντας το συγγραφέα 

σε πρωτοπόρο της λατινο-αµερικανικής 
λογοτεχνίος. Απεικονίζουν έναν οκληρό 
αντρικό κόσµο, όπου τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται 

µε τη βία και όπου οι προσωπικές 
επιλογές κατευθύνονται πάντα 

από τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των 
άλλων. Απ' την άλλη, η νουβέλα «Τα αντράκια» 

αν και γράφτηκε αρκετά αργότερα 
από τα διηγήµατα της συλλογής, κινείται 
στο ίδιο κλίµα και έχει κοινό στίγµα µε 

δύο τουλάχιστον από αυτά: την εφηβική 
παρέα της γειτονιάς και το πώς αυτή επηρεάζει 

και καθορίζει τις ζωές των µελών 
της. Αφηγητής και πρωταγωνιστής ταυτόχρονα 

είναι η ίδια η παρέα. Κι όπως σε 
όλα τα σπουδαία έργα του νοµπελίστα 
συγγραφέα η αφήγηση περνάει αδιάκοπα 
από το παρόν στο παρελθόν και ano το 
άτοµο στο ούνολο, σε ένα παιχνίδι που 
γοητεύει πάντα τον αναγνώστη. 

Ποιος θα υπερισχύσει, τελικά, στο Ισλα 
Μπόα; Και τι σχέση έχουν, άραγε, όλοι 
τους µε τη νεαρή δηµοσιογράφο που, 
µερικές εκατοντάδες µίλια µακριά από 
το νησί, καταφθάνει στη Φλόριντα των 
Ηνωµένων Πολιτειών για να πάρει συνέντευξη 

από τον ξεχασµένο Σάµυ 
Κόου; To «Ισλα Μπόα» (εκδ. Πόλις) του 
Χρήστου Αστεριού είναι ένα αριστοτεχνικό 

πολυφωνικό µυθιστόρηµα το οποίο 
-παράλληλα- αποτελεί και έµµεσο 

πολιτικό σχόλιο για το µοντέρνο ανθρωπισµό 
και τις «παράπλευρες απώλειες». 

Και όλα αυτά, µε φόντο την οικονοµική 
-και όχι µόνο- κρίση. 

www.clipnews.gr
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«Φράνι και Σονι» τον Τζερόµ Νι. Σάϋινιζερ 

To πέρασµα ano την εφηβεία 
στη ζωή των ενηλίκων 
> Φοιτήτρια εκείνη, 
ανερχόµενος ηθοποιός 

εκείνος, βρίσκονται και 
οι δυο τους σε αναζήτηση 
πνευµατικής και ψυχικής 
καθαρότητας 

TOY ΠΠΡΓΟΥ ΒΑΪΛΑΚΗ 

To να εκδίδω βιβλία είναι µία 
τροµερή παραβίαση της ιδιωτικής 

µου ζωής. Μου 
αρέσει να γράφω. To λατρεύω. Γράφω, 
όµως, µόνο για τον εαυτό µου και για 
την προσωπική µου ευχαρίστηση», είχε 
πει κάποτε ο Αµερικανός συγγραφέας 
Τζερόµ Ντ. Σάλιντζερ (1919-2010) και 
αυτή η διευκρίνιση από µέρους του 
απηχεί -µε τον καλύτερο δυνατό τρόποτη 

διαβόητη µυστικοπάθεια που το 
χαρακτήριζε µέχρι τέλους. 

Οταν, µάλιστα, συνειδητοποίησε 
ότι ακόµη και αυτή η έκδοση των κειµένων 

του αποκαλύπτει -έστω πλαγίωςπτυχές 
από τη ζωή του και τις εµπειρίες 

του, σταµάτησε εντελώς να δηµοσιεύει 
και προτίµησε να αποτραβηχτεί 

στην απόλυτη σιωπή! 
Ο Σάλιντζερ γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 

του 1919 στη Νέα Υόρκη και 
φοίτησε στο εκεί πανεπιστήµιο, αλλά 
από πολύ νωρίς αντιλήφθηκε ότι ήταν 
προορισµένος για άλλα πράγµατα: Να 
γράφει ιστορίες. Κάποια στιγµή, ο εύπορος 

πατέρας του απηύδησε µε τα 
ενδιαφέροντα του γιου του και τον έστειλε 

στην Αυστρία για να ασχοληθεί 
µε την οικογενειακή επιχείρηση κατεψυγµένων 

κρεάτων. 

Η ΦΡΙΚΗ TOY ΠΟΛΕΜΟΥ 

Αλλά οι καιροί ήταν δύσκολοι και 
ο Σάλιντζερ -που ήταν εβραϊκής καταγωγής- 

µόλις που πρόλαβε να εγκαταλείψει 
τη χώρα. Πάντως, κατά τη διάρκεια 

του πολέµου, υπηρέτησε στο Πεζικό 
και έλαβε µέρος στην απόβαση 

στη Νορµανδία. Αυτές οι εµπειρίες τον 
σηµάδεψαν ανεξίτηλα και θα αποτελούσαν 

την πρώτη ύλη για κάποιες από 
τις συγκλονιστικές ιστορίες του που 
περιλαµβάνονται στα «Εννέα διηγήµατα». 

Πέρα, όµως, από τη φρίκη του 
πολέµου είχε την τύχη να γνωρίσει τον 
Χέµινγουεϊ, ο οποίος τότε κάλυπτε τις 
επιχειρήσεις ως πολεµικός ανταποκριτής. 

Οι δύο άντρες συνέχισαν να αλληλογραφούν 
για χρόνια, µε τον Χέµινγουεϊ 

να ασκεί -αρχικά- έντονη 
συγγραφική επιρροή στον Σάλιντζερ. 
Απ' την άλλη, βέβαια, τα κείµενα του 
τελευταίου θα γοητεύσουν το φειδωλό 
σε επιδοκιµασίες «πάπα» της αµερικανικής 

λογοτεχνίας, ο οποίος θα τον 
ενθαρρύνει να γράψει µυθιστόρηµα. 
Οπως και έγινε: Ο «Φύλακας στη σίκα- 

Οι πρωταγωνιστές 
κατόρθωσαν να καθρεφτίσουν 
µιαν ολόκληρη γενιά 

ΦΡΑΝΙ 
& ΖΟΥΙ 

ΤΖ· NT. ΣΑΑΙΗΤΖΕΡ 

λη» κυκλοφόρησε το 1951 και γνώρισε 
τεράστια επιτυχία, τέτοιας έκτασης που 
ο φυγόκοσµος και εσωστρεφής Σάλιντζερ 

τρόµαξε, έγινε ακόµη mo απόµακρος 
και θα απέφευγε µε πείσµα ττ) 

δηµοσιότητα - σε όλη του τη ζωή. Σε 
κάθε περίπτωση, ο «Φύλακας στη σίκαλη» 

αρκούσε για να του προσδώσει 
διαχρονική φήµη, µε τον κεντρικό χαρακτήρα 

του βιβλίου Χόλντεν Κάνφιλντ 
να συνοψίζει ιδανικά τη βίαιη έκφραση 
του άγχους της νέας γενιάς -εκείνης 
της εποχής- και να ταυτίζεται, ακολούθως, 

µε το κίνηµα των µπίχνικ. 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ 

Σίγουρα πρόκειται για ένα από τα 
συναρπαστικότερα µυθιστορήµατα της 
εφηβείας που γράφτηκαν ποτέ. Ο Χόλντεν 

-που βρίσκεται λίγο πριν από την 
ενηλικίωση- είναι µάλλον περιθωριακός, 

δεν έχει όνειρα και φιλοδοξίες, ο 
κόσµος δεν του αρέσει, ούτε και ο εαυτός 

του και θέλει κάποια στιγµή να 
φύγει προς τα δυτικά. Απεχθάνεται τα 
σχολεία είναι συχνά ειρωνικός µε τους 
δασκάλους και δυσπιστεί απέναντι στον 
κόσµο των µεγάλων. Η ιδέα του βιβλίου, 

αν και φαινοµενικά απλή, κρύβει 
ένα τέχνασµα που κάνει τη διαφορά: 
Ο πρωταγωνιστής εξιστορεί κάποια 
από τα πρόσφατα περιστατικά της ζωής 

του, αλλά µέσα από την αφήγησή 
του ξεδιπλώνεται ολόκληρος ο εσωτερικός 

ψυχισµός κάποιου που δεν γνωρίζει 
τον πραγµατικό κόσµο. 

Ετσι, µε µία αφοπλιστική ειλικρίνεια 
και µε µία αριστοτεχνική -θα έλεγε 

κανείς^· απλότητα, σκιαγραφείται 
υποδειγµατικά το τέλος της αθωότητας, 
το πέρασµα -δηλαδή- από την εφηβεία 
στη ζωή των ενηλίκων µε όλες τις παρεπόµενες 

διαψεύσεις. Αυτό που κατόρθωσε 
ο Σάλιντζερ ήταν να µιλήσει 

µε µία γλώσσα εφηβική και οργισµένη, 
αποσπασµατική και ενίοτε αδιάφορη, 

κοµπιάζοντας και εν τέλει αποφεύγοντας 
-ευφυώς- να καταλήξει κάπου. 

Με το έργο αυτό, ο εξαιρετικών ικανοτήτων 
Αµερικανός συγγραφέας φαίνεται 

ότι ξεπέρασε τις λογοτεχνικές του 
φιλοδοξίες. Οµως, σηµαντικές εκφάνσεις 

του ανεξάντλητου ταλέντου του 
βρίσκονται -σε περίσσεια- και σε άλλα 
κείµενά του, όπως είναι τα: «Ψηλή σηκώστε 

στέγη, ξυλουργοί», «Σίµορ, συστατικά 
στοιχεία» και «Φράνι και Ζούι» 

- που το ολοκλήρωσε το 1961. Κοινό 
χαρακτηριστικό αυτών των έργων είναι 
οι περιπέτειες της οικογένειας Γκλας, 
µε τη Φράνι και τον Ζούι να είναι τα 
στερνοπούλια της. 

Παιδιά θαύµατα -όπως και τα άλλα 
τέσσερα αδέλφια τους- είναι τα πιο 
τραυµατισµένα µέλη της πολύπαθης 
οικογένειας, λόγω της νεότητας, του 
εύθραυστου ψυχισµού τους, αλλά και 
του πένθους που στοιχειώνει τους 
Γκλας ύστερα από την αυτοκτονία του 
πρωτότοκου γιου - του ποιητή Σίµορ. 
Φοιτήτρια εκείνη, ανερχόµενος ηθοποιός 

εκείνος, βρίσκονται και οι δυο 
τους σε αναζήτηση πνευµατικής και 
ψυχικής καθαρότητας: περιπλανιούνται 
ανάµεσα στους ανθρώπους, µαζεύουν 
εµπειρίες, για να παραµένουν κάθε 
φορά ανυπόφορα µόνοι. 

Εάν κάτι τους παρηγορεί είναι η 
αγάπη που τους δένει, καθώς και η 
σοφία που τους ενστάλαξε ο εκλιπών 
µεγάλος αδελφός τους. Πάνω απ' όλα, 
ωστόσο, οι πρωταγωνιστές των ανά 
χείρας ιστοριών κατόρθωσαν -µέσα 
από την πολυπλοκότητα και την απέραντη 

τρυφερότητάτους- κάτι µοναδικό: 
να καθρεφτίσουν µιαν ολόκληρη 

γενιά. Μια γενιά που αποζητούσε τη 
λύτρωση ακόµη και όταν ερχόταν η 
µαταίωση. Αλλά και η οποία κατάφερε 
να κρατηθεί στην επιφάνεια και να µη 
χαθεί - επειδή ποτέ της δεν απώλεσε 
την ελπίδα... 

s 

I ΠΊ I 
JULIA KRISTEVA 

«Ιστορίες αγάπης» 
Κέδρος, σελ. 507 

Στο mo προσωπτκό βιβλίο της, n διάσηµη θεωρητικός 
και ψυχαναλύτρια Τζούλια Κρίστεβα αποπειράται 

να διερευνήσει ένα από τα mo δύσκολα ανθρώπινα 
θέµατα: τον έρωτα σε όλες ης εκφάνσεις του. 

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι n ερωτική γλώσσα 
είναι ανέπαρκής για να εκφράσει το πάθος, την οδύνη, 
την ευτυχία του έρωτα, n Κρίστεβα επιχειρεί να συνθέσει 

µια νέα φιλοσοφία του έρωτα. Και ως επί το 
πλείστον το καταφέρνει. 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ 

«Ο Κόκκινος Σουλτάνος» 
Μεταίχµιο, σελ. 533 

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά και για 
πολλούς από τους οµοθρήσκους του ο Αβδούλ 

Χαµίτ θεωρούνταν ή έπρεπε να είναι καταραµένος για 
όσα δεινά συσσώρευσε στην πολύχρονη και αιµατόβρεχτη 

σουλτανεία του (1876-1909) και «κόκκινος» 
από το αίµα της σφαγής των Αρµενίων. To βιβλίο καταγράφει 

µε τη µορφή χρονικού την ιστορία της πολυκύµαντης 
ζωής του, τα γεγονότα, τους θρύλους, τα εγκλήµατα 
αλλά και ας αλήθειες γύρω από το πρόσωπο 

του τελευταίου -ουσιαστικά- Τούρκου σουλτάνου. 

imrrrT 
ΜΑΡΙΝΑ ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ 

«Ως πότε θα διαβάζω;» 
∆ιόπτρα, σελ. 260 

Οι συνήθεις απαντήσεις γονέων αποτυγχάνουν 
σχεδόν πάντα να πείσουν για την αναγκαιότητα 

του σχολείου και της µόρφωσης. «Για να πάρεις 
πτυχίο», «Για να βρεις δουλειά». Μπορούν αυτές οι 
απαντήσεις να βοηθήσουν τα παιδιά µας να αγαπήσουν 

το διάβασµα; To δώρο της µόρφωσης είναι n 
κριτική σκέψη. Και βέβαια, τόσο µεγάλη και καθοριστική 

είναι n αξία της που προφανώς δεν τη χρειάζονται 
µόνο οι µαθητές ή οι νέοι. Τη χρειάζονται 

περισσότερο οι γονείς, τη χρειάζονται ακόµα περισσότερο 
οι δάσκαλοι. 
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