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EIKAITIKA MOYIIKH 0EATPO KINHMATOfPAOOZ AnCWEII bibaio IAEEI EBAOMAAA IKHNEI nOAH 

εξ αφορµησ 
Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΕΡΒΑ 

Ευπάλιο ∆ωρίδος, M. Παρασκευή 2013 
Οσοι τη M. Εβδοµάδα εξόρµησαν από την 

πρωτεύουσα για την εορτή του Πάσχα, 
και ήταν πολυάριθµοι, αν κρίνω από το 
χωριό του πατέρα µου που έµοιαζε περισσότερο 

µε καλοκαιρινό θέρετρο παρά µε 
ανοιξιάτικο προορισµό, θα ένιωσαν φαντάζοµαι 

για µια ακόµη φορά το παράδοξο 
των σύγχρονων καιρών: µόνο οι θρησκευτικοί 

εορτασµοί εξακολουθούν να γεννούν 
γνήσιο αίσθηµα συλλογικής χαράς γιατί, 
περιέργως, τότε µόνο νιώθεις πως έχει µεγαλύτερη 

βαρύτητα από πού έρχεσαι παρά 
το πού πηγαίνεις! 

Η κατάµεστη πλατεία του χωριού κάτω 
από τους δίδυµους αρχαιοπρεπείς πλατάνους 
της αχούσε από τις αφηγήσεις και τα καλαµπούρια 

των παλαιών που δυστυχώς 
πλέον ανήκουν ως επί το πλείστον στη 
γενιά µου. To απογευµατάκι, οι κατανυκτικοί 
ψαλµοί του πατροπαράδοτου πένθους θα 
τύλιγαν µε τη γλυκύτητά τους το ολάνθιστο 
και ήρεµο τοπίο. Στη Μαντήλω, που είχε 
κατεβάσει νερά, όπως τότε που ήµασταν 
µικροί, κόαζαν όλη νύχτα τα βατράχια. Και 
προς τα ξηµερώµατα, µια κουρούνα έσκουζε 
µε τη ρουµελιώτικη φωνίτσα της «ουσκούρ, 
ουσκούρ» (γαλλιστί βοήθεια). 

Ναι και n φύσις αποκαραδοκεί την ανάσταση, 
φωνάζοντας βοήθεια! 

Οσο κι αν φωνασκούµε όµως, λίγα πράγµατα 
µένουν από τη γνήσια πίστη και ακόµη 

λιγότερα από τις λιτές και µετρηµένες κοινωνίες 
που θεµελίωνε. Ο συνετός άνθρωπος 

ξέρει ότι, παρά τη νοσταλγία που τον κάνει 
να τρέχει στα χωριά και τις εξοχές για να 
γιορτάσει την Ανάσταση, ποτέ δεν θα είναι 
στο ύψος του θεολογικού νοήµατος της µεγάλης 

εορτής. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε 
για τη µακροηµέρευση του φυσικού ανθρώπου 

που είναι φόβος, επιθυµία και 
ελπίδα. To αντίθετο µάλιστα. Σηκώθηκε 
για να τον απελευθερώσει από τη φυσική 
ζωή και γι' αυτό n αναστάσιµη ζωή δεν 
είναι n κανονική ζωή που ξέρουµε και ζούµε 
όπως όπως. Η αληθινή ζωή του Χριστού 
πατάει τη φυσική ζωή, διά της νεκρώσεως 
και του θανάτου. 

«Οποιος βλέπει πρόσωπο θεού, που 'ναι 
n ίδια n ζωή, πρέπει να πεθάνει», έγραφε 
τη M. Παρασκευή του 1713, ο Εγγλέζος µε- 

Η Αποκαθήλωση του Χριστού, 1164, Νέρεζι, Αγιος Παντελεήµονας. 

∆εν πρέπει να αποδίδουµε 
και µεγάλη αξία στη ζωή 
και τις υποσχέσεις της, 
αν θέλουµε να ζήσουµε 
καλά, όσο θα ζήσουµε. 

ταφυσικός ποιητής John Donne, υποχρεωµένος 
να ταξιδεύει προς τα δυτικά την 

ηµέρα που n καρδιά του ήταν όλη στραµµένη 
προς την ανατολή της Ανάστασης. 

Η πίστη µπορεί να ενδιαφέρει ακόµη ως 
προσωπικό βίωµα, διότι n πίστη δεν είναι, 
ούτε ποτέ ήταν, εύκολο πράγµα. Αλλά το 
κοινοτικό ήθος δεν νοιάζεται και πολύ για 
την ατοµική πίστη, επειδή ακριβώς δεν αντιλαµβάνεται 

το άτοµο µε τον τρόπο του 
σπουδαίου Εγγλέζου ποιητή, ο οποίος ξέρει 
να παίρνει απόσταση για να κατανοήσει 
µε σπαρακτική ειλικρίνεια τη σχέση του 
µε την πίστη. Και επειδή ακριβώς n ιδιωτική 

πίστη δεν έχει µεγάλη πέραση στη γλώσσα 
µας, γι' αυτό µένουν τόσο ζωντανές ακόµη 
οι θρησκευτικές εορτές στον τόπο µας που 
κατά τ' άλλα είναι πλέον απολύτως εκκοσµικευµένος. 

Ποιο µπορεί να είναι το πνευµατικό νόηµα 
της Αναστάσεως σήµερα για µας τους πολλούς 

που δεν διαθέτουµε ίσως το σπάνιο 
δώρο της πίστης, πλην νιώθουµε, τουλάχιστον 

µια φορά τον χρόνο, το παµπάλαιο 
πένθος των παλαιών για την αληθινή ζωή 
και επαναλαµβάνουµε τις ευωχίες µιας λησµονηµένης 

προσδοκίας; 
Ανάσταση, σκεπτόµουν, ένα πράγµα µπορεί 

να σηµαίνει σήµερα: ότι δεν πρέπει να 
αποδίδουµε και µεγάλη αξία στη ζωή και 
τις υποσχέσεις της, αν θέλουµε να ζήσουµε 
καλά, όσο θα ζήσουµε. Οτι n πιο θανάσιµη 
αρρώστια είναι n σύγχρονη «µελλοντοπάθεια» 

και ότι το µέλλον, πηγή κάθε δυστυχίας 
κατά την πανάρχαια σοφία, είναι κατάρα 
ως σύστηµα προόδου, κυρίως όταν αφηνόµαστε 

να πιστέψουµε πως θα ευτυχήσουµε, 
αλλάζοντας τα πάντα. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ 

Τέχνη πραγµατικά του καιρού της 
ΚΩΣΤΑΣ Γ. Π∆Π∆ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Παιδικό κουρείο 
εκδ.Κέδρος 

Mε ένα «εναρκτήριο τέλος» ξεκινά n νέα 
ποιητική συλλογή του Κ.Γ. Παπαγεωργίου. 

Με την αποδοχή του κύκλου των 
εγκόσµιων, που εν προκειµένω ξεκινά µε 
έναν ουρανό χωµάτινο και καταλήγει στο 
τέλος στα κοµµένα µαλλιά στο παιδικό κουρείο, 

στην παιδιάστικη άρνηση του κύκλου 
- ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας. 

Σ' αυτό τον κύκλο, λοιπόν, που 
αγκαλιάζει όλους τους άλλους που σχεδιάζουν 
πενήντα κοντά χρόνια τώρα τα ποιήµατα 
του Παπαγεωργίου, περιέχεται ο κόσµος: 
οργανική κι ανόργανη ύλη που µεταµορφώνεται 

διαρκώς, δρόµοι και υπαινικτική 
συνύπαρξη, Ιστορία και ψίθυροι, νεκροί και 
ζωντανοί, χρώµατα, µουσικές κι αρώµατα 
που επενδύουν ορίζοντες, λύπες και µνήµες 
ξαµοληµένες και πικρές µες στην αδυναµία 
τους, πράγµατα και ονόµατα µατωµένα και 
κενά, γράµµατα ένυλα, πεζά και κεφαλαία, 
αισθήµατα και φυσικά φαινόµενα. Μέσα 
στον κόσµο αυτό, τον οποίο το ποιητικό 
υποκείµενο περιγράφει αποστασιοποιηµένα 
στις πιο κρυφές του συναντήσεις, µεταλλάξεις 
και στιχοµυθίες, παίρνει και το ίδιο θέση: 
«όσο για µένα εγώ», λέει και ξαναλέει, για 
να ξεχωρίσει τη δική του διαδροµή από τα 
αξεχώριστα κι αυτά που για πάντα θα µείνουν 
ενωµένα -της θέας συµπεριλαµβανοµένη ς, 
καθώς «ακροβατεί στα πιο απόκρηµνα σηµεία 

του αίµατος» και χάνεται, εν επιγνώσει, 
στα «καταγώγια του ύπνου». To ίδιο αυτό 
εγώ αξιώνεται να δει «τα πράγµατα να σπαρταρούν 

πιασµένα στο αγκίστρι του ονόµατος 
τους. Και άδεια ονόµατα ύστερα να σέρνονται 

παρασυρµένα από τη δύναµη ενός τίποτα». 
Αρνείται τη µνήµη, αυτό «το ξέφωτο του 
µαραµένου λυρισµού, µε νοσταλγίες απάνεµες 

µιας εποχής που µε κατάντησε». 
Σ' αυτόν τον κόσµο περιφέρει λυπηµένος 

ο ποιητής ό,τι έχει από αυτόν αποµείνει, 
όπως λέει, τον κόσµο του χρήµατος που σηµαίνει 

«το ξεψύχισµα του νοήµατος». Τον 
κόσµο όπου «ένας ευαίσθητος 

άνθρωπος δεν 
µπορεί παρά να λιµοκτονεί 

στη θέα του φθινοπώρου, 
όταν «n κάθε 

ιθαγένεια ταλαντεύεται 
ανάµεσα στη στέρηση 
και την ιδιοτελή φιλανθρωπία. 

/ Ή ανάµεσα 
στο σαν ψεύτικο όµορφο 

και στο αληθινό ηλιοβασίλεµα 
της µακρινής 

πατρίδας του άστεγου», 
όπου «χρόνια τώρα στοιβάζονται 

ακατάστατα 
των ηττηµένων τα διανυµένα 

χιλιόµετρα». 
∆έντρα, ρίζες, κλαδιά, 

χώµα σε ένα τοπίο που 
αναπτύσσεται προς όλες 
τις κατευθύνσεις του 
πλανήτη, πατηµασιές 
που µόνο σε ίχνη ξέρουν 
να γυρνούν, πέτρες που κυκλώνουν τα φύλλα 
και τα νέµονται, νερά που δεν τρέχουν και 
στάλες βροχής που, µετέωρες, γίνονται 
φθόγγοι ή ορίζουν ποιητική. Πόλη ρηµαγµένη 
µε ανθρώπους νεκροζώντανους, χρόνος έξω 
από τον ανθρώπινο και πάλι ανθρώπινος κι 
αυτός, διεσπαρµένος σε µια ύλη αναβράζουσα. 

∆ρώµενα στηµένα µε τα ελάχιστα, 

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΈίίΡΠΟΪ 

παιδικό κουρείο 

1^ 

που ούτε καν αυτά δεν διασφαλίζει n σύγχρονη 
πολιτική συνθήκη. Αποδραµατοποιηµένη 
ελεγεία και λόγος ο παντοδύναµος, 

αυτό που κανείς δεν µπορεί να πάρει από 
τον ποιητή, ακόµα κι όταν είναι σιγή, κενό 
στη σελίδα, αποσιώπηση: πένθος για µια 
ζωή που κλείνει τον κύκλο της µαζί µε την 
Ιστορία, ακολουθώντας πάντως την αέναη 

περιστροφή των άστρων 
και µετέχοντας, εκούσα 
άκουσα, στα παιχνίδια 
της ανίκητης ύλης. 

Και µια τελευταία 
διάσταση του «Παιδικού 

κουρείου»: n συλλογή 
αποτελεί µια συνεισφορά 

στη µεγάλη 
συζήτηση που ξεκινά 
και πάλι µε ένταση για 
το και πώς πρέπει να 
περνά n εποχή στο έργο 

του ποιητή και του 
καλλιτέχνη, ειδικά σε 
καιρούς κρίσης σαν αυτούς 

που διανύουµε. 
Τοποθετείται λοιπόν n 
ποίηση του ανάµεσα 
στα απλουστευτικά 
«πρέπει», εντάσσοντας 
την αγωνία της πολιτικής 

συνθήκης και τις 
αλλαγές στον περιβάλλοντα κόσµο στην 
ιδιαίτερη, δική της µεταφυσική και οντολογική 

διερώτηση, µε τρόπο που δύσκολα 
διαχωρίζεται από την υπόλοιπη ύλη της. 
Κάτι τέτοιο, βέβαια, θέλει πολλή µαστοριά. 
Αλλά είναι προφανώς και µείζον ζητούµενο, 
όταν δεν θέλουµε την τέχνη επικαιρική, 
αλλά πραγµατικά του καιρού της. 

Η συγγραφέας Ζέφη Κάλια προτείνει: 

Guillaume Apollinaire: Ο περιπατητής των δύο όχθεων, οδοιπορικό 
στο Παρίσι, εκδ. Φαρφουλάς 

Flaneur: αυτός που περιπλανιέται άσκοπα, χαζεύοντας. Ο Γκιγιόµ 
Απολινέρ περιπλανάται στους δρόµους του Παρισιού, στις όχθες 
του Σηκουάνα, στις µισογκρεµισµένες στοές, στις βιβλιοθήκες και 
στα καφέ, ξεθάβοντας ιστορίες για πρόσωπα ξεχασµένα, τις οποίες 
ανασυνθέτει από θραύσµατα διαλόγων, τίτλους βιβλίων, απαρχαιωµένα 

αντικείµενα του πρώιµου µοντερνισµού και διαφηµιστικές 
αφίσες. Η τελευταία συνάντηση του εµβληµατικού ποιητή της πρωτοπορίας 

µε εκπροσώπους της περασµένης γενιάς -συµβολιστές 
ποιητές και εκκεντρικούς καλλιτέχνες µε τις θεσπέσιες φάρσες και 
τα ηρωικά µεθύσια τους- σε µια ύστατη µατιά σαν χάδι σ' έναν κόσµο 

που χάνεται. Ταιριαστός αποχαιρετισµός σε ό,τι αγάπησε: ήταν 
το τελευταίο βιβλίο που εξέδωσε πριν πεθάνει. 

OnEPMATHTHE 
TQNAVOOXOW1S 

Πρώτα σε πωλήσεις 
.¦'¦i ¦I'V I Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, 
' του Κάρλο M. Τσιπόλο (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες 

δοκίµιο σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει 
και να εξουδετερώσει ιπν ανθρώπινη ηλιθιότητα. •y 

Γιατί το Βυζάντιο, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα σχεδόν βιωµατικό, 
από την πολύχρονη διδασκαλία της διαπρεπούς 
βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

2 Μετά τον Ερντογάν, τι; Των Στ. Λυγερού - Κώστα Μελά 
(Πατάκης). To «φαινόµενο Ερντογάν» και τα σκοτεινά µέχρι 
τώρα σηµεία της νεο-οθωµανικής Τουρκίας. 

λ Κουβεντιάζοντας µε τον Ανδρέα, του Γιάννη Καψή 
(Λιβάνης). Ρητά και απόρρητα είναι ο υπότιτλος ενός βιβλίου 
µε πολλές µνήµες ηου φωτίζουν µια πολιτική προσωπικότητα. 

ΓΓ θηλασµός, µια υπέροχη σχέση, της Αννας Πατσούρου 
' (Σύγχρονοι Ορίζοντες). Ενα βιβλίο που προσεγγίζει 

µια σχέση που θεωρείται από τις πιο σηµαντικές στιγµές 
του νεογέννητου µωρού. 

Μιλώντας µ' έναν αγανακτισµένο νέο για επαναστάσεις, 
ν του Νίκου ∆ήµου (Πατάκης). Ποιαν επανάσταση χρειάζεται 

σήµερα n Ελλάδα; Μα την τεχνολογική. 

71821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς 
• Κακούρη (Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν 

τα δέκα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, ώς τη δολοφονία 
του Καποδίστρια. 

q Θρυµµατισµένοι καιροί, του Ερικ Χοµπσµπάουµ 
(Θεµέλιο). Για την κουλτούρα και την κοινωνία του 20ού 
αιώνα. To τελευταίο βιβλίο ενός µεγάλου ιστορικού. 

g Ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά, των Φ. Φάρου 
• Γ. Σιγαλού (Αρµός). Ενα βιβλίο για τις αγωνίες και 

τα ερωτήµατα της τρίτης ηλικίας. 

Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, του Nigel Warburton 
Α*"'· (Πατάκης). Σε σαράντα περιεκτικά κεφάλαια, 

τα σηµαντικότερα ρεύµατα και σι σταθµοί της δυτικής 
φιλοσοφίας. 

. Λογοτεχνία 
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Ο τελευταίος χορός, της Βικτώρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους 
και στα χωριά της χώρας. 

1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). 
To τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα 
και το όνειρο. 

55, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρο). Η Μαρίκα π Ταταυλιανή, 
µια Πολίτισσα κυρά, αναφέρεται στην κοινωνική ζωή 
των Ρωµιών και των Τούρκων και στις µεταξύ τους σχέσεις. 

To χειρόγραφο της Ακρα, του Πάολο Κοέλιο 
(Λιβάνης). Ενα κάλεσµα για να συλλογιστούµε τις αρχές 
και την ανθρωπιά µας. 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής, της Αλκυόνης Παπαδάκη 
(Καλέντη). Ενα επίκαιρο µυθιστόρηµα, µε σκάνδαλα, τράπεζες 
και βολεµένους ανθρώπους. 

Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). 
Μια διαδροµή ανάµεσα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλία, Ηπειρο, 
από το 1878 ώς το 1917. Ενας άνδρας διεκδικεί και αναζητεί. 

Θάνατος στο Βαλπαραΐζο, του Μένη Κουµανταρέα 
(Πατάκης). Στα βήµατα του Ερικ Χόνεκερ στπ µακρινή Χιλή. 

Χαµένο παιδί, του Ιαν Μακ Γιούαν (Πατάκης). Ενα παιδί 
που χάθηκε, π περιδίνηση του πατέρα στο κενό της απώλειας, 
n ανατροπή της ζωής του. 

To ταξίδι στην Ελλάδα, του ∆ηµήτρη Νόλλα (Ικαρος). 
Μια ιστορία εις µνήµην της ανήσυχης νιότης, εκείνων 
που διψούν και αναζητούν αυτό που αενάως επιστρέφει. 

Τα ηράνθεµα θα ανθίσουν ξανά, του Γιώργου Πολυράκη 
(Ψυχογιός). Ενα µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται στη Βαλένθια 
του 15ου αιώνα και δηλώνει πως «αν δεν ελπίζεις, 
δεν θα βρεις το ανέλπιστο». 

Ενα κάλεσµα 
για να συλλογιστούµε 

τις αρχές και 
την ανθρωπιά µας. 

•. I Λ .Wrn 

+ 
Μια ιστορία 
για την ανήσυχη 
νιότη και ό,τι συνεχίζουµε 

v' αναζητούµε. 

Ote 
OCH ΛΟΛΙ1 

Τρίτη ηλικία, 
n συσσωρευµένη 
εµπειρία για καλύτερη 

αντιµετώπιση 
της ζωής. 

To κύκνειο άσµα 
ενός µεγάλου ιστορικού 

και στοχαστή. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία 
«Ιανός» (Αθήνα, θεοααλονίκη). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

pa t ¦ t\; •'. 
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ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΙΑΝ Μ∆ΚΝΟΥ∆Ν 
Χαµένο παιδί µετ.: Κατερίνα Σχινό 
εκδ. Πατάκη, σελ. 400 

Ενα συνηθισµένο σαββα- 
" τιάτικο πρωινό, ο επιτυ- 

¦ % χηµένοςσυγγραφέας 
i - γΒΒΒΒΒηΒ παιδικών βιβλίων Στίβεν 

Λιούις βγαίνει µε την τρίχρονη 
κορούλα του για 

ψώνια στο σούπερ µάρκετ. 
Καθώς περιµένουν 

στην ουρά, n προσοχή 
του στιγµιαία διασπάται 
και όταν, µετά από δευτερόλεπτα, 

στρέφεται 
προς την κόρη του, το παιδί έχει εξαφανιστεί. 
Από εκείνη τη στιγµή αρχίζει n αγωνιώδης αναζήτηση 

του χαµένου παιδιού και n περιδίνηση 
του πατέρα στο κενό της απώλειας που θα επηρεάσει 

βαθιά τη σχέση του µε τη γυναίκα του, µε 
την ψυχή του και µε τον ίδιο τον χρόνο. To µυθιστόρηµα 

έλαβε το Βραβείο Wbitbread. 

ΝΤΟΝ∆ΤΟΚ∆ΡΙΖΙ 
To δικαστήριο των ψυχών 
µετ.: Εψπ Κολλιφοτίδη 
εκδ. Ωκεανίδα, σελ. 544 -19 ευρω 

Η Αύρα εξαφανίστηκε 
και δεν της µένει ακόµα 
πολύς χρόνος. Σε ένα 
παλιό καφέ της Ρώµης 
δύο ιερωµένοι µελετούν 

τον φάκελο της. Ο 
Κλεµέντε είναι ο καθοδηγητής, 

ο Μάρκους είναι 
ένας σκοτεινός κυνηγός, 

εκπαιδευµένος 
να ξετρυπώνει το κακό. 
Η Σάντρα εργάζεται στη 

σήµανση και δουλειά της είναι να φωτογραφίζει 
τον τόπο του εγκλήµατος. Η µατιά της, αντικειµενική 

σαν φωτογραφικός φακός, αναγνωρίζει 
κάθε άσχετη λεπτοµέρεια γιατί εκεί ξέρει πως 
φωλιάζει το κακό. Οταν σι δρόµοι του Μάρκους 
και της Σάντρα διασταυρώνονται, φέρνουν στο 
φως ένα τροµαχτικό µυστικό, κρυµµένο στα 
άδυτα του Βατικανού. 

PERCIVAL EVERETT 
Η θεραπεία του νερού 
µετ.: ∆ηµήτρης Αθηνάκπς 
εκδ. Πόλις, σελ. 276 

Ο Ισµαήλ Κίντερ, επιτυχηµένος 
συγγραφέας ερωτικών 
µυθιστορηµάτων 

ζει αποµονωµένος στο 
βουνό. Μετά τη φρικτή 
δολοφονία της εντεκάχρονης 

κόρης του αποφασίζει 
να τιµωρήσει εκείνον 

που θεωρεί ένοχο. 
Στο υπόγειο του σπιτιού 
του υποβάλλει το θύµα 

σε βασανιστήρια. Μέσα στο παραλήρηµα της οργής 
και της θλίψης του, ο Ισµαήλ Κίντερ εντάσσει 
στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, 

της γλωσσολογίας και της παγκόσµιας λογοτεχνίας. 
Ο Εβερετ έγραψε το µυθιστόρηµα ως 

απάντηση στις θηριωδίες που διεπράχθησαν στο 
όνοµα σωτηρίας των ΗΠΑ στο Εκουαντάναµο και 
στο Αµπού Εκράιµπ. 

ΠΟΙΗΣΗ 
EMILY DICKINSON 
Επειδή δεν άντεχα να ζήσω φωναχτά 
επιµ.: Λιάνα Σακελλίου 
εκδ. Gutenberg, σελ. 580 

Μία από τις µεγαλύτερες 
ποιήτριες του 19ου αιώνα 
και µία από τις πιο µυστηριώδεις 

φιγούρες της 
παγκόσµιας γραµµατείας, 
συνέθεσε περισσότερα 
από 1.700 ποιήµατα, δηµοσίευσε 

όµως µόνον δέκα 
όσο ζούσε. Ο τόµος 

περιλαµβάνει µια αντιπροσωπευτική 
ανθολογία 

ποιηµάτων και επιστολών (60 ποιήµατα, 165 επιστολές) 
από όλες τις περιόδους της παραγωγής 

της, µεταφρασµένων από τους Λ. Σα κελλίου, A. 
Γρίβα και Φ. Μαντά. Η µονογραφία της επιµελήτριας 

παρουσιάζει σφαιρικά και διεξοδικά τον 
βίο, το έργο, την υποδοχή, τις ερµηνείες και την 
τύχη του έργου. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖ∆Σ 
Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι 
εικ.: Βαγγέλης Ελευθερίου 
εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 112 -14,99 ευρω 

Ποιο πράγµα στη ζωή 
έχει τη µεγαλύτερη 
αξία; Μήπως τα παράσηµα; 

Μήπως τα βραβεία; 
Μήπως τα διαµάντια; 
Μήπως τα χρυσωρυχεία; 

Τίποτε αη'όλα αυτά. 
Τη µεγαλύτερη αξία 

την έχει κάτι άλλο το 
οποίο αποκαλύπτεται 
στις σελίδες του βιβλίου. 

To «Αν σου πέσει ένα βουβάλι στο κεφάλι» είναι 
ένα βιβλίο χαράς, ένα βιβλίο παρηγοριάς, ένα 
βιβλίο αντίδοτο κατά της στενοχώριας και της 
απαισιοδοξίας. Είναι ένα βιβλίο δώρο για όσους 
αντιµετωπίζουν αναποδιές και ατυχίες. Τι πρέπει 
δηλαδή να κάνεις αν σου πέσει µια κεραµίδα στο 
κεφάλι, αν σου κουτσουλίσει ένας κόνδορας το 
καινούργιο σου καπέλο ή αν σε πάρει µια πεινασµένη 

αρκούδα στο κατόπι;  11 
d i s t r i b u t e cl by N s w s p a p e r Direct 

www.clipnews.gr
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Αναζητώντας 
τις ρίζες 
και τη γλώσσα 
που χάνεται 
Ενα µυθιστόρηµα ενηλικίωσης 

ΜΠΕΡΝ∆ΝΤΟ∆ΤΣ∆Γ∆ 
Ο γιος του ακορντεονίστα 
µετ.: Στράτος Ιωαννίδης 
εκδ.Εκκρεµές 

Tuc Κατερίνας ςχινα 

Ο Μπερνάντο ∆τσάγα είναι ο κατεξοχήν Βάσκος 
µυθιστοριογράφος -ένας συγγραφέας που 
εκπροσωπεί, στηρίζει και διαδίδει µιαν απειλούµενη 

κουλτούρα και µια γλώσσα που τείνει 
να εξαφανιστεί-, ένα ακόµη παράθυρο στο 
σπίτι των γλωσσών που πάει να κλείσει, αποκλείοντας 

έτσι, καθώς θα έγραφε και ο Τζορτζ 
Στάινερ, τη θέα σε «ένα διαφορετικό τοπίο 
και χρονικότητα, σε µια διαφορετική διάτµηση 
στο φάσµα της προσληφθείσας και ταξινοµηθείσας 

εµπειρίας». Αυτήν την ξεχωριστή, 
τη µοναδική γωνία θέασης του κόσµου πασχίζει 

να διατηρήσει ο Ατσάγα, γράφοντας 
στα βασκικά κι ύστερα µεταφράζοντας ο ίδιος 
τα βιβλία του στα ισπανικά: όχι µόνο την 
αγροτική, «ανάδελφη» γλώσσα της παιδικής 
του ηλικίας, που στις δεκαετίες του πενήντα 
και του εξήντα τη µιλούσαν «το πολύ µισό 
εκατοµµύριο άνθρωποι» ενάντια στις απαγορεύσεις 

του φρανκικού καθεστώτος, αλλά και 
έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης των αισθηµάτων 

και των πραγµάτων. 
To βιβλίο του «Ο γιος του ακορντεονίστα» 

είναι ένα µυθιστόρηµα ενηλικίωσης και ταυτόχρονα 
αποχωρισµού της βασκικής ενδοχώρας, 

της αγροτικής νιότης του συγγραφέα. Οµως, 
ανακαλώντας τη βασκική κληρονοµιά, ο Ατσάγα 
αποφεύγει m νοσταλγία, αυτό το παραπλανητικό 
«τραγούδι των σειρήνων», όπως το λέει, που 
εξωραΐζει το παρελθόν και διαγράφει τις αρνητικές 

πλευρές του. Αντίθετα, αποκαλύπτει 
τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις του αγροτικού 
µικρόκοσµου- και παρότι αρχίζει σαν λυρική, 
παρηγορητική εξιστόρηση ενός χαµένου παραδείσου 

στη φανταστική κωµόπολη Οµπάµπα 
(κάπου κοντά στο Σαν Σεµπαστιάν), το µυθιστόρηµα 

εξελίσσεται σε µια άγρια ιστορία βίας, 
αγωνίας και ενοχής, που φτάνει µέχρι τη σύγχρονη 

τροµοκρατία της ETA. 

To χειρόγραφο 
Αφετηρία της αφήγησης αποτελεί n κηδεία 

του κεντρικού ήρωα, του Βάσκου ∆αβίδ Ιµάθ, 
ο οποίος πεθαίνει πρόωρα στη βόρεια Καλιφόρνια, 

όπου και έχει εγκατασταθεί απόχρό- 

0 B ασκός συγγραφέας Μπερνάντο Ατσάγα. 

νια, αφήνοντας πίσω του µια σύζυγο, δύο µικρές 
κόρες και ένα πυκνογραµµένο αποµνηµόνευµα, 

«καµιά διακοσαριά σελίδες άψογα 
δεµένες», γραµµένο στην «παλιά γλώσσα», 
τη βασκική, την οποία κανένας από τους οικείους 

του δεν µπορεί να διαβάσει. Κι έτσι n 
σύζυγος του ∆αβίδ το εµπιστεύεται στονΧοσέµπα, 

έναν από τους παιδικούς φίλους του 
∆αβίδ - κι εκείνος αποφασίζει να γράψει ένα 
βιβλίο βασισµένο στο κείµενο του εκλιπόντος, 
«όχι σαν αυτόν που γκρεµίζει ένα σπίτι και 
υψώνει στη θέση του ένα καινούργιο, αλλά 
µε το πνεύµα εκείνου που βρίσκει το ξυλόγλυπτο 

ενός βοσκού που έχει πλέον φύγει, 
και αποφασίζει να χαράξει ξανά τις γραµµές, 
για να δώσει ένα καλύτερο φινίρισµα στο σκίτσο, 

στις φιγούρες». 
Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται n 

προσπάθεια του ∆αβίδ να εξιχνιάσει το παρελθόν 
του πατέρα του, που τον υποπτεύεται 

ως συνεργάτη των φασιστών, n σταδιακή αποξένωσή 
του από το οικογενειακό του περιβάλλον, 

n σύνδεσή του µε τους ορεσίβιους βοσκούς 
και αργότερα -όταν n άρνησή του να πλαισιώσει 
µουσικά, παίζοντας ακορντεόν, µια τιµητική 
τελετή ας µνήµην των φρανκιστών- n απόφασή 
του να βγει στην παρανοµία, να προσχωρήσει 
σε µια οµάδα Βάσκων αυτονοµιστών και να 
εµπλακεί σε µια σειρά ηµι-τροµοκρατικών 
ενεργειών εναντίον της ισπανικής κυβέρνησης. 
Οµως, το βιβλίο κινείται και λειτουργεί τουλάχιστον 

σε τρία επίπεδα: ως περιπέτεια, ως 
αναδροµή στην ιστορία και την πολιτική της 
Χώρας των Βάσκων µε επίκεντρο τον ισπανικό 
εµφύλιο και έκταµα ευρύ που φτάνει ώς τις 
µέρες µας, ως ανατοµία των αισθηµάτων και 
των διαθέσεων που γεννά τόσο n µεταβατική 
εποχή της εφηβείας και της πρώτης νιότης, 
όσο και n αποκάλυψη, στον ανυποψίαστο 
νεαρό πρωταγωνιστή, του διχαστικού παρελθόντος 

που εξακολουθεί να βαραίνει πάνω σε 
οικογένειες και κοινότητες. 

Ωστόσο, παρά το επίµονο ανασκάλεµα της 
µνήµης, τα κυρίαρχα ερωτήµατα δεν θα απαντηθούν: 

δεν θα διευκρινιστεί ο βαθµός συµµετοχής 
του πατέρα του στο φασιστικό καθεστώς 

ούτε του ίδιου του ∆αβίδ στον αυτονοµιστικό 
αγώνα των Βάσκων. Η µαρτυρία 

θα πεθάνει µαζί µε τον µάρτυρα. To ότι ο συγγραφέας 
κατορθώνει αυτήν την απουσία, αυτήν 

τη σιωπή, να τη µεταµορφώσει σε πηγή 
κίνησης, πηγή νοήµατος, είναι και το µεγάλο 
επίτευγµα του βιβλίου του. 

Να ξαναδούµε την κοινωνία 
Ο κοινωνιολόγος Ούλριχ Μπεκ µιλάει για τις γερµανικές στρατηγικές της κρίσης 

ULRICH BECK 
Ano ιον Μη κι fi µελ Λ i στη Μερκιαβέλλι 
- Η γερµανική Ευρώπη 
µτφρ.: Νέδα ΚανελλοπούλουΜαλούχου 

εκδ. Πατάκη 
σελ.158 

Του θαναση βασιλειου 

Η δηµόσια συζήτηση καθορίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά από τη 
σκοπιά της οικονοµίας - πράγµα 
παράλογο, λέει ο Ούλριχ Μπεκ, 
αν σκεφτούµε πως οι ίδιοι οι οικονοµολόγοι 

αιφνιδιάστηκαν 
από την κρίση. Ο «πρύτανης» 
της γερµανικής κοινωνιολογίας 
στο τελευταίο βιβλίο του, που 
κυκλοφόρησε ταυτόχρονα στη 
Γερµανία, στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και µη, 
παρεµβαίνει στην κρίση πραγµατοποιώντας 

µια ανάγνωση µε 
το βλέµµα στραµµένο στο «πνεύµα», 

στη σύγχυση και την αναποφασιστικότητα 
ως τακτική 

επιτήρησης και τιµωρίας «έως 
ότου το ευρώ µάς χωρίσει». Επιµένει: 

«Η κρίση της E.E. δεν είναι 
κρίση χρέους... Είναι µια κρίση 
της κοινωνίας και του πολιτικού, 
αλλά και της κρατούσας αντίληψης 

περί κοινωνίας και πολιτικού». 
Πρέπει να ξαναφέρουµε 

τους λαούς στο προσκήνιο, να 
ξαναδούµε την κοινωνία (put ςοcietyback 

in!). 

Ιστορική αµνησία 
Οταν ένας δηµόσιος διανοούµενος, 

µε παγκόσµια εµβέλεια 
στους κύκλους των κοινωνικών 
επιστηµών και της πολιτικής 
σκέψης, περιγράφει την Ευρώπη 
σαν ένα εργαστήρι αργού οικονοµικοκοινωνικού 

θανάτου, που 
θυµίζει στην πολιτική πως, τάχα, 
είναι ζωντανή, το πράγµα αποκτά 

ενδιαφέρον. Και ο Μπεκ 
αναλαµβάνει αυτό το εγχείρηµα, 
εµµένοντας στη δική του ιδέα 
περί «κοινωνίας της διακινδύνευσης» 

(risk society theory) 
όχι µε σκοπό να αναµοχλεύσει 
τον ευρωσκεπτικισµό, αλλά, αντίθετα, 

για να απαντήσει στην 
έκρηξη του ευρωσκεπτικισµού 
που απλώνεται και χωρίζει τον 
ευρωπαϊκό Βορρά και τις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου. 

Η ανάλυση, εποµένως, που 
κάνει ο Μπεκ στο βιβλίο του 
ακολουθεί µια τροχιά από τις 
απαρχές της E.E., της τότε ΕΟΚ, 
και των επιτυχιών της -του εθελούσιου, 

οραµατικού και αισιόδοξου 
συνασπισµού των πρώην 

µεγάλων πολιτισµών και των 
πρώην µεγάλων δυνάµεων που 
ήθελαν να λυτρωθούν από το 
πολεµικό παρελθόν τους-, για 
να φτάσει, σήµερα, στην αλαζονεία 

των Βορειοευρωπαίων, 
οι οποίοι µε περισσή ιστορική 
αµνησία και πολιτισµική άγνοια, 
επιλήσµονες κατακτηµένων 

Τα κοινωνικά κινήµατα (στη φωτ. Ισπανοί διαµαρτύρονται για τα µέτρα λιτότητας) είναι σηµαντικοί παράγοντες στην εδραίωση του κοινού µέλλοντος. 

αξιών όπως n ελευθερία και n 
αξιοπρέπεια και κοινωνικών θεµελίων 

όπως n δηµοκρατία, αφήνονται 
ευκαιριακά, µοιραία, στην 

«τυφλότητα της οικονοµίας» 
σε ό,τι ο Μακιαβέλλι χαρακτήριζε 

ως occasione (ως ευνοϊκή 
ιστορική περίσταση). 

Κοινωνικά κινήµατα 
Βεβαίως, ο Μπεκ θεωρεί τα κοινωνικά 

κινήµατα -την Αραβική 

«Η κρίση της E.E. 
δεν είναι κρίση 
χρέους' είναι µια 
κρίση της κοινωνίας 
και του πολιτικού, 
αλλά και της 
κρατούσας αντίληψης 
περί κοινωνίας 
και πολιτικού». 

Ανοιξη, το Occupy Wall Street ή 
το Αµερικανικό Φθινόπωρο και 
το ακαδηµαϊκό πρεκαριάτο- σηµαντικούς 

παράγοντες στην 
εδραίωση του κοινού µέλλοντος. 
Βλέπει, επίσης, ως πραγµατικούς 
«αρχιτέκτονες της Ευρώπης» 
όλους εκείνους που µάχονται 
υπέρ της Ευρώπης και παίρνουν 
πρωτοβουλίες, προβάλλουν ιδέες 
για την αναδιοργάνωση και την 
ανάπτυξή της. Θα µπορούσε να 
υπάρξει σύντοµα, ίσως αναδυθεί, 
ένα «Ευρωπαϊκό Φθινόπωρο» για 
ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο 
που, όµως, θα παλέψει, από τα 
κάτω, διασχίζοντας τα σύνορα, 
ανατρέποντας την εθνοκρατικιστική 

πολιτική, για περισσότερη 
και όχι για λιγότερη Ευρώπη. Επικρίνει 

την κρατούσα πολιτική, 
που υποτιµά την εξουσία των 
αδύναµων, των «περιττών», των 
κοινωνικοπολιτικών κινηµάτων 
και τις διεθνικές συγκρούσεις 
διακινδύνευσης. Ωστόσο, διαπιστώνει 

ότι «οι πειστικότεροι και 
ανθεκτικότεροι αντίπαλοι της 
χρηµατοπιστωτικής οικονοµίας 
δεν είναι αυτοί που στήνουν σκηνές 

µπροστά από τους καθεδρικούς 
των τραπεζών και τις µεγάλες 

πλατείες, αλλά n ίδια n χρηµατοπιστωτική 
οικονοµία». 

Ο Γερµανός κοινωνιο 
λόγος Ούλριχ Μπεκ. 

Ανοιχτό το µέλλον της Ευρώπης 

Η επιχειρηµατολογία του Μπεκ βασίζεται 
στο ότι το σχήµα «κρατικός σοσιαλισµός 

για τους πλούσιους και τις τράπεζες 
και νεοφιλελευθερισµός για τα µεσαία 
στρώµατα και τους φτωχούς» είναι 

ατελέσφορο και αντιπαραγωγικό. Η 
επιβολή «από τα πάνω» του οικονοµικού 

και πολιτικού σχεδίου, εκ Βερολίνου 
προερχόµενου, και n αντίσταση 

«από τα κάτω» αναδεικνύουν µια δοµική 
δυσαρµονία που δεν αφήνει χώρο 

στη συλλογική δράση, στο «όλοι µαζί µπορούµε». 
Για τον Ούλριχ Μπεκ, προέχει το «παράδειγµα της στρογγυλής τραπέζης» 

το οποίο υποδεικνύει, όπως και σε παλιότερα γραπτά του, 
ως κοινό πεδίο συζήτησης για την κοινωνία της διακινδύνευσης και 
τη λήψη αποφάσεων στην εποχή της αβεβαιότητας. Είτε, όµως, 
βιώνουµε µια, κατά Γκράµσι, µεταβατική φάση καινούργιου κόσµου 

που συγκρούεται µε τις δικές του και τις παλιές αντιφάσεις, 
είτε µια, κατά Ντυρκάιµ, ανοµική φάση στην οποία το νέο είναι 
ακόµα θαµπό και το παλιό δεν έχει ξεθωριάσει, στην ευρωπαϊκή, 
ούτως ειπείν, «µεσοβασιλεία» των µακιαβελλικών διχονοιών και 
των καταστροφικών αντιθέσεων που εκµεταλλεύεται «ο ηγεµόνας», 

ο uomo virtuoso, ένας άντρας µε ταλέντο στην εξουσία κι, εν 
προκειµένω, µια γυναίκα, n Αγκελα Μέρκελ (εξου και το Μερκιαβέλλι), 

τα πάντα παραµένουν ως ενδεχόµενο ανοικτής έκβασης 
για τον καλό ή τον κακό καιρό της Ευρώπης. 
Η κατακλείδα, πάντως, του Μπεκ έρχεται µε έναν στίχο του Χέλντερλιν, 

σαν παρηγορητική υπόσχεση που πρέπει να επικαιροποιήσουµε 
και να εφαρµόσουµε: «Οπου υπάρχει κίνδυνος, φυτρώνει 

και n σωτηρία». 
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