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Iσπουδές 

Φωτογραφίας 
Βίντεο 

BIBJUOHJUHA 

Ένα ανελισσόµενο 
δράµα 
πολυφωνικής 
υφής 
Στο νέο µυθιστόρηµα της ΝικηςΑναστασέα η 
αφήγηση εκτυλίσσεται σαν µια παρτίδα σκάκι. 

Η 
νεοελληνική άποψη για το µυθιστόρηµα, 

ειδικά εκείνων που 
το ασκούν διά βίου, µοιάζει µε 
έναν γόρδιο δεσµό που ενδέχεται 

να λύνεται θεωρητικά, αλλά δίά 
της λογοτεχνικής γραφής στοµώνεί και 
µένει στα µισό του δρόµου, για να µην 
πούµε ότι συχνά καταλήγει σε παρωδία 
και διαστρέβλωση. Αντίθετα, το διήγηµα 

-που βιαστήκαµε να το υπερβούµε, 
διότι δεν χαρίζει δόξα ούτε µεγάλα δράµατα- 

άφησε θαυµαστές περιπτώσεις 
«διηγηµατογράφων», που υπερτερούν 
κατά πολύ των «µυθιστοριογράφων» του 
'30, και φυσικά των σηµερινών. Ασφαλώς, 

η σύγκριση του διηγήµατος µε το 
µυθιστόρηµα δεν σχετίζεται (ειδικά...) 
µε την κατοχή κάποιας τεχνικής, µε την 
ταξική δοµή µίας κοινωνίας η µε την 
ατελέσφορη δηµιουργικότητα κάποιου 
ντόπιου «ψίλο-µπαλζάκ» που ξέπεσε. 

Απεναντίας, η µεγάλη πόλη (είτε είναι 
το Παρίσι αυτή, είτε το Λονδίνο, είτε η 
Πετρούπολη και η Μόσχα, είτε το ∆ουβλίνο και 
το Μπουένος Άίρες) χρησιµεύει πάντα ως κατάλληλος 

διάκοσµος. Μπορεί η πλοκή να είναι 
εκ των ων ουκ άνευ, ol χαρακτήρες απολύτως 
απαραίτητοι, τα ανέκδοτα συχνά και γραφικά, οι 
περιπέτειες πολύτιµες ως υπόβαθρο, ο αφηγητής 

συχνά να επέχει θέση αφηγηµατικού Θεού, 
µε τη διαφορά ότι ουδεµία τυπική προϋπόθεση 
εξασφαλίζει την επιτυχία του µυθιστορήµατος. 
Για παράδειγµα, στη δική µας γλώσσα το µυθίστόρη 

µα δεν απέδωσε τα αναµενό µενα για τον 
απλούστατο λόγο ότι ως µυθιστόρηµα πλασαρίστηκε 

ένα νόθο είδος µεγεθυµένου διηγήµατος 
η λαϊκής αφηγήσεως περιπετειών χωρίς φιλοδοξίες 

µεγάλων προσώπων η συµβάντων. 
Η Νίκη Αναστασέα, προφανώς, ανήκει στην 

εκλεκτή κλίκα των προικισµένων γυναικών που 
έδωσαν κανονική µάχη µε αυτό το πρόβληµα 
και, τηρουµένων των αναλογιών, µε τους διηγηµατογράφους 

και κατόρθωσαν να δείξουν 
ότι η αφήγηση µπορεί να γίνει κυκλική (όπως 
στο έξοχο Αυτή η αργή µέρα προχωρούοε) και η λαϊκότητα 

να µην ξεπέσει σε συλλογή ανεκδότων. 
Με άλλα λόγια, υποστήριξαν µια αφήγηση που 
σώζει τα πρόσωπά της και συνάµα σώζεται από 
αυτά µέσα σε κλίµα αµοιβαίας υποστηρίξεως. 
Για να γίνουµε, µάλιστα, πιο συγκεκριµένοι, 
θα λέγαµε ότι η υπόθεση του βιβλίου δεν θα 
µπορούσε να αποδώσει τα δέοντα, αν η αφηγηµατική 

φωνή ήταν µία και µοναδική. Οπότε, 
κατατεµαχίζοντας δεξιοτεχνικά τις επιµέρους 
αφηγήσεις, που ενίοτε θυµίζουν εξοµολογήσεις 
εν βρασµώ, έχουµε ένα ανελισσόµενο δράµα 
πολυφωνικής υφής µε φιλοδοξίες µυθιστορηµατικής 

τάξεως. 
To περιπαθές, σκοτεινό και Ουσιαστικό συναίσθη 

µα αποτελεί για την Αναστασέα όχι µόνο 
πηγή αυθεντικής δραµατίκότητας αλλά και ένα 
είδος µυήσεως και απογνώσεως που χαντακώνει 
η στεφανώνει τα πρόσωπα. Ακόµα και η αφη- 

ΝΙΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΑ 
Πολύ χιόνι 

µπροστά στο σπίτι 
Τιµή: €14,00 

Εκδόσεις Πόλις 
Σελίδες: 243 

νηµατική τους ονοµασία είναι περιγραφική του 
χαρακτήρα: «Ο άντρας που µιλούσε για τον 
Νότο», «Η γυναίκα που περίµενε», «To κορίτσι 
που είχε έναν άσο», «To αγόρι που αγαπούσε ένα 
κορίτσι/Ετσι, το κεντρικό συµβάντου βιβλίου 
(ο φόνος ενός αστυνοµικού από τον Στέλιο, τον 
αλητο-ερωµένο της Ηλέκτρας) θα το δούµε να 
µετακυλίεταί εξακολουθητικά σε όλο το µήκος 
της αφήγησης, συµπαρασύροντας τη ζωή των 
δυο γονιών (του Στέφανου και της Πέρσας) και 
των άλλων προσώπων της οικογένειας, που δεν 
µπορούν να ζήσουν µε τη σκέψη ότι η Ηλέκτρα 
είναι προφυλακισµένη (όχι ως συνεργός σε φόνο 
αλλά ως αρνούµενη να καταθέσει σε βάρος του 
Στέλιου). 

Η µαστοριά στις προσωπογραφίες έχει ένα 
µυστικό: κάθε πρόσωπο ζει περισσότερο µε 
αυτό που του λείπει παρά µε εκείνο που κατέχει. 
Γενικά, σε όλο το µάκρος της αφήγησης αυτό 
που κάνει παιχνίδι είναι η χαµένη «ζωή», ένα 
είδος τιµωρίας που δεν φτάνει ως τον θάνατο, 
αλλά, παρά ταύτα, σηµαδεύει δραµατίκότατα 
το κάθε πρόσωπο. Ο αναγνώστης, ήδη από την 
πρώτη κιόλας σελίδα, θα πρέπει να οικειωθεί τις 
εξοµολογήσεις, όντας -λογοτεχνικά µιλώνταςένας 

εκλεκτός παρείσακτος. Ωτακουστής, µατάκιας, 
αόρατος και, παρ' όλα αυτά, µέρος του 

δράµατος. Ουσιαστικά, έχουµε να κάνουµε µε 
µια «υιοθεσία» του αναγνώστη στα τεκταινόµενα 

που επιτυγχάνει όσο περνάει απαρατήρητη. 

Ακούµε, λοιπόν, τον «άντρα που µιλούσε 
για τον Νότο»: «"Θέλω να µείνω 

µόνος", της λέω. Η άλλη, που εκείνη 
τη στιγµή κράταγε ένα ρούχο kl ετοιµαζόταν 
να το βόλει, σταµατάει όπως είναι, µε 

το κοµπινεζόν και το ρούχο στο χέρι, και µε κοιτάζει. 
Περιµένω λίγο και µετά παίρνω φόρα και 

της λέω και τα υπόλοιπα. "∆εν αντέχω", της λέω, 
"από τότε που δεν είναι πια εδώ, κάθε φορά που 
ανοίγω την εξώπορτα, κάθε φορά που ανεβαίνω 
τη σκάλα και περνάω µπροστά από το δωµάτίό 
της και ξέρω ότι δεν είναι µέσα και ότι δεν θα 
είναι µέσα ούτε αύριο ούτε µεθαύριο ούτε την 
άλλη, εκείνη τη στιγµή θέλω να τα µαζέψω και 
να φύγω. Να κουτρουβαλήσω τις σκάλες, να 
ανοίξω την πόρτα και να βγω στους δρόµους 
τρέχοντας. Μπορεί να είναι υπερβολή ", της λέω, 
"το παραδέχοµαι, αλλά εδώ", της λέω, και της 
δείχνω τα χέρια µου, "δεν έχω τίποτα. Κι αυτό µε 
τρελαίνει". Κάνει µια κίνηση, αλλα δεν την αφήνω 

να µιλήσει. "Όχι εσύ", της λέω. "Τι φταις εσύ; 
Εγώ... Τις νύχτες", της λέω, "πέφτει το ταβάνι 
και µε πλακώνει. Όπως ήρθαν τα πράγµατα, µου 
είναι αδύνατον να µείνω εδώ άλλο. Μπορείς να 
το καταλάβεις, έτσι δεν είναι; ∆ώσε µου λίγο 
χρόνο", της λέω, "λίγο χρόνο, σε παρακαλώ"». 

Προφανώς, οι δυο γονείς σκέφτονται τη θυγατέρα 
στη φυλακή και µοιάζουν µε ισοβίτες εκτός 

φυλακής. Αν η συντριβή για τον εγκλεισµό της 
κόρης ήταν το µόνο µαράζί, θα είχαµε µια πεζή 
ιστορία µε τα γνωστά συµπαροµαρτούντα. 
Ωστόσο, η Αναστασέα -πολύπειρη στην πλοκή-, 
καθώς οι δύο σύζυγοι αλληλοκοιτάζονται, βάζει 
τον άντρα να λέει την πολύτιµη φράση: «Τριάντα 

πέντε χρόνια το ίδιο βλέµµα». Πράγµατι, το 
συζυγικό τους δράµα αφορά την κόρη, αλλά και 
πριν γεννηθεί η κόρη είχε ξετυλιχθεί µια ιστορία 
µεταξύ τους, που τη µαθαίνουµε στο «πίσω» 
µέρος του βιβλίου. Με άλλα λόγια, η αφήγηση 
εκτυλίσσεται σαν µια παρτίδα σκάκι -και στις 
πιο ρηχές στιγµές σαν µια παρτίδα τάβλι-, όπου 
ο χρόνος είναι το πολύτιµο υλικό. 

Ο ενεστώτας της οριστικής, όπως ξέρουµε, 
δεν είναι ο κυρίαρχος χρόνος των µυθιστοριογράφων, 

6l0il άνευ αορίστου το κείµενο δεν 
αποκτά βαθύτητα και άνεση. Επ' αυτού, η Αναστασέα 

βρίσκει καταφύγιο σε έναν ενεστώτα 
της καθηµερινής ζωής (κρατάει, είµαστε στην 
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Βίντεο 

BIBJUOHJUHA 

Ένα ανελισσόµενο 
δράµα 
πολυφωνικής 
υφής 
Στο νέο µυθιστόρηµα της ΝικηςΑναστασέα η 
αφήγηση εκτυλίσσεται σαν µια παρτίδα σκάκι. 

Η 
νεοελληνική άποψη για το µυθιστόρηµα, 

ειδικά εκείνων που 
το ασκούν διά βίου, µοιάζει µε 
έναν γόρδιο δεσµό που ενδέχεται 

να λύνεται θεωρητικά, αλλά δίά 
της λογοτεχνικής γραφής στοµώνεί και 
µένει στα µισό του δρόµου, για να µην 
πούµε ότι συχνά καταλήγει σε παρωδία 
και διαστρέβλωση. Αντίθετα, το διήγηµα 

-που βιαστήκαµε να το υπερβούµε, 
διότι δεν χαρίζει δόξα ούτε µεγάλα δράµατα- 

άφησε θαυµαστές περιπτώσεις 
«διηγηµατογράφων», που υπερτερούν 
κατά πολύ των «µυθιστοριογράφων» του 
'30, και φυσικά των σηµερινών. Ασφαλώς, 

η σύγκριση του διηγήµατος µε το 
µυθιστόρηµα δεν σχετίζεται (ειδικά...) 
µε την κατοχή κάποιας τεχνικής, µε την 
ταξική δοµή µίας κοινωνίας η µε την 
ατελέσφορη δηµιουργικότητα κάποιου 
ντόπιου «ψίλο-µπαλζάκ» που ξέπεσε. 

Απεναντίας, η µεγάλη πόλη (είτε είναι 
το Παρίσι αυτή, είτε το Λονδίνο, είτε η 
Πετρούπολη και η Μόσχα, είτε το ∆ουβλίνο και 
το Μπουένος Άίρες) χρησιµεύει πάντα ως κατάλληλος 

διάκοσµος. Μπορεί η πλοκή να είναι 
εκ των ων ουκ άνευ, ol χαρακτήρες απολύτως 
απαραίτητοι, τα ανέκδοτα συχνά και γραφικά, οι 
περιπέτειες πολύτιµες ως υπόβαθρο, ο αφηγητής 

συχνά να επέχει θέση αφηγηµατικού Θεού, 
µε τη διαφορά ότι ουδεµία τυπική προϋπόθεση 
εξασφαλίζει την επιτυχία του µυθιστορήµατος. 
Για παράδειγµα, στη δική µας γλώσσα το µυθίστόρη 

µα δεν απέδωσε τα αναµενό µενα για τον 
απλούστατο λόγο ότι ως µυθιστόρηµα πλασαρίστηκε 

ένα νόθο είδος µεγεθυµένου διηγήµατος 
η λαϊκής αφηγήσεως περιπετειών χωρίς φιλοδοξίες 

µεγάλων προσώπων η συµβάντων. 
Η Νίκη Αναστασέα, προφανώς, ανήκει στην 

εκλεκτή κλίκα των προικισµένων γυναικών που 
έδωσαν κανονική µάχη µε αυτό το πρόβληµα 
και, τηρουµένων των αναλογιών, µε τους διηγηµατογράφους 

και κατόρθωσαν να δείξουν 
ότι η αφήγηση µπορεί να γίνει κυκλική (όπως 
στο έξοχο Αυτή η αργή µέρα προχωρούοε) και η λαϊκότητα 

να µην ξεπέσει σε συλλογή ανεκδότων. 
Με άλλα λόγια, υποστήριξαν µια αφήγηση που 
σώζει τα πρόσωπά της και συνάµα σώζεται από 
αυτά µέσα σε κλίµα αµοιβαίας υποστηρίξεως. 
Για να γίνουµε, µάλιστα, πιο συγκεκριµένοι, 
θα λέγαµε ότι η υπόθεση του βιβλίου δεν θα 
µπορούσε να αποδώσει τα δέοντα, αν η αφηγηµατική 

φωνή ήταν µία και µοναδική. Οπότε, 
κατατεµαχίζοντας δεξιοτεχνικά τις επιµέρους 
αφηγήσεις, που ενίοτε θυµίζουν εξοµολογήσεις 
εν βρασµώ, έχουµε ένα ανελισσόµενο δράµα 
πολυφωνικής υφής µε φιλοδοξίες µυθιστορηµατικής 

τάξεως. 
To περιπαθές, σκοτεινό και Ουσιαστικό συναίσθη 

µα αποτελεί για την Αναστασέα όχι µόνο 
πηγή αυθεντικής δραµατίκότητας αλλά και ένα 
είδος µυήσεως και απογνώσεως που χαντακώνει 
η στεφανώνει τα πρόσωπα. Ακόµα και η αφη- 
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νηµατική τους ονοµασία είναι περιγραφική του 
χαρακτήρα: «Ο άντρας που µιλούσε για τον 
Νότο», «Η γυναίκα που περίµενε», «To κορίτσι 
που είχε έναν άσο», «To αγόρι που αγαπούσε ένα 
κορίτσι/Ετσι, το κεντρικό συµβάντου βιβλίου 
(ο φόνος ενός αστυνοµικού από τον Στέλιο, τον 
αλητο-ερωµένο της Ηλέκτρας) θα το δούµε να 
µετακυλίεταί εξακολουθητικά σε όλο το µήκος 
της αφήγησης, συµπαρασύροντας τη ζωή των 
δυο γονιών (του Στέφανου και της Πέρσας) και 
των άλλων προσώπων της οικογένειας, που δεν 
µπορούν να ζήσουν µε τη σκέψη ότι η Ηλέκτρα 
είναι προφυλακισµένη (όχι ως συνεργός σε φόνο 
αλλά ως αρνούµενη να καταθέσει σε βάρος του 
Στέλιου). 

Η µαστοριά στις προσωπογραφίες έχει ένα 
µυστικό: κάθε πρόσωπο ζει περισσότερο µε 
αυτό που του λείπει παρά µε εκείνο που κατέχει. 
Γενικά, σε όλο το µάκρος της αφήγησης αυτό 
που κάνει παιχνίδι είναι η χαµένη «ζωή», ένα 
είδος τιµωρίας που δεν φτάνει ως τον θάνατο, 
αλλά, παρά ταύτα, σηµαδεύει δραµατίκότατα 
το κάθε πρόσωπο. Ο αναγνώστης, ήδη από την 
πρώτη κιόλας σελίδα, θα πρέπει να οικειωθεί τις 
εξοµολογήσεις, όντας -λογοτεχνικά µιλώνταςένας 

εκλεκτός παρείσακτος. Ωτακουστής, µατάκιας, 
αόρατος και, παρ' όλα αυτά, µέρος του 

δράµατος. Ουσιαστικά, έχουµε να κάνουµε µε 
µια «υιοθεσία» του αναγνώστη στα τεκταινόµενα 

που επιτυγχάνει όσο περνάει απαρατήρητη. 

Ακούµε, λοιπόν, τον «άντρα που µιλούσε 
για τον Νότο»: «"Θέλω να µείνω 

µόνος", της λέω. Η άλλη, που εκείνη 
τη στιγµή κράταγε ένα ρούχο kl ετοιµαζόταν 
να το βόλει, σταµατάει όπως είναι, µε 

το κοµπινεζόν και το ρούχο στο χέρι, και µε κοιτάζει. 
Περιµένω λίγο και µετά παίρνω φόρα και 

της λέω και τα υπόλοιπα. "∆εν αντέχω", της λέω, 
"από τότε που δεν είναι πια εδώ, κάθε φορά που 
ανοίγω την εξώπορτα, κάθε φορά που ανεβαίνω 
τη σκάλα και περνάω µπροστά από το δωµάτίό 
της και ξέρω ότι δεν είναι µέσα και ότι δεν θα 
είναι µέσα ούτε αύριο ούτε µεθαύριο ούτε την 
άλλη, εκείνη τη στιγµή θέλω να τα µαζέψω και 
να φύγω. Να κουτρουβαλήσω τις σκάλες, να 
ανοίξω την πόρτα και να βγω στους δρόµους 
τρέχοντας. Μπορεί να είναι υπερβολή ", της λέω, 
"το παραδέχοµαι, αλλά εδώ", της λέω, και της 
δείχνω τα χέρια µου, "δεν έχω τίποτα. Κι αυτό µε 
τρελαίνει". Κάνει µια κίνηση, αλλα δεν την αφήνω 

να µιλήσει. "Όχι εσύ", της λέω. "Τι φταις εσύ; 
Εγώ... Τις νύχτες", της λέω, "πέφτει το ταβάνι 
και µε πλακώνει. Όπως ήρθαν τα πράγµατα, µου 
είναι αδύνατον να µείνω εδώ άλλο. Μπορείς να 
το καταλάβεις, έτσι δεν είναι; ∆ώσε µου λίγο 
χρόνο", της λέω, "λίγο χρόνο, σε παρακαλώ"». 

Προφανώς, οι δυο γονείς σκέφτονται τη θυγατέρα 
στη φυλακή και µοιάζουν µε ισοβίτες εκτός 

φυλακής. Αν η συντριβή για τον εγκλεισµό της 
κόρης ήταν το µόνο µαράζί, θα είχαµε µια πεζή 
ιστορία µε τα γνωστά συµπαροµαρτούντα. 
Ωστόσο, η Αναστασέα -πολύπειρη στην πλοκή-, 
καθώς οι δύο σύζυγοι αλληλοκοιτάζονται, βάζει 
τον άντρα να λέει την πολύτιµη φράση: «Τριάντα 

πέντε χρόνια το ίδιο βλέµµα». Πράγµατι, το 
συζυγικό τους δράµα αφορά την κόρη, αλλά και 
πριν γεννηθεί η κόρη είχε ξετυλιχθεί µια ιστορία 
µεταξύ τους, που τη µαθαίνουµε στο «πίσω» 
µέρος του βιβλίου. Με άλλα λόγια, η αφήγηση 
εκτυλίσσεται σαν µια παρτίδα σκάκι -και στις 
πιο ρηχές στιγµές σαν µια παρτίδα τάβλι-, όπου 
ο χρόνος είναι το πολύτιµο υλικό. 

Ο ενεστώτας της οριστικής, όπως ξέρουµε, 
δεν είναι ο κυρίαρχος χρόνος των µυθιστοριογράφων, 

6l0il άνευ αορίστου το κείµενο δεν 
αποκτά βαθύτητα και άνεση. Επ' αυτού, η Αναστασέα 

βρίσκει καταφύγιο σε έναν ενεστώτα 
της καθηµερινής ζωής (κρατάει, είµαστε στην 
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κουζίνα, κουνάω το κεφάλι µου αρνητικά), τον 

οποίο όµως αξιοποιεί απρόσκοπτα για να διηγηθεί 

τόσο ενεστώτα συµβάντα όσο και παρωχηµένα. 

Με διάθεση αορίστου χρόνου συχνά τα 

πρόσωπα -όπως kl εµείς, άλλωστε- καταφεύγουν 

στον ενεστώτα, που παρευθύς τον τρώει 

ο χρόνος. Λέει ο «άντρας που µιλούσε για τον 

Νότο» στη «Γυναίκα που περίµενε»: «Τότε πίστευα 

πως ο κόσµος είναι... πως έχει... πώς να 

στο περιγράψω; Ότι κάπου υπάρχει ένα ξέφωτο, 

ενώ τώρα ξέρω ότι υπάρχουν µονάχα λάσπες, 

ένας καταραµένος λασπότοπος που τον σιχαίνοµαι. 

Και πιο πολύ απ' όλα σιχαίνοµαι τον εαυτό 

µου. Αυτό σκεφτόµουνα kl έπειτα σκέφτηκα kl 

εσένα και αναρωτήθηκα γιατί έµεινες. Tl ζωή 

µπορείς να κάνεις κοντά µου; Tl ζωή να κάνεις, 

Πέρσα, µε έναν άνθρωπο που σιχαίνεται 

τον εαυτό του;». 

Άρα, ο ενεστώς χρόνος που παιδεύει την 

αφηγήτρια είναι δάνειο θεατρικό, καθότι στη 

σκηνή ο αόριστος υπονοµεύεται από την ένσαρκη 

παρουσία των προσώπων. Άλλωστε, για 

να θυµηθούµε έναν συγγραφέα που αρέσει ιδιαίτερα 

στην Αναστασέα, αν ανοίξουµε τυχαία 

τους Σαρτόρις, µόνο αορίστους συναντάµε: «To 

πρωινό κύλησε αργά. Κάπου ένα ρολόι χτύπαγε 

τα τέταρτα της ώρας, αλλά, εκτός απ' αυτό, δεν 

υπήρχε κανένας άλλος ήχος µέσα στο σπίτι. Η 

δουλειά του Σίµωνα στο ισόγειο είχε πάψει εδώ 

και πολλή ώρα, αλλά ένα βουητό από φωνές 

φτάνανε ως εκείνη κατά διαστήµατα από κάπου, 

ψιθυριστές kl αξεχώρίστες». Ενώ ol ήρωες 

τρώνε «παρόν» για να επιβιώσουν, περίπου σαν 

την ανάσα, κάθε παρόν µεταπίπτεί παρευθύς 

σε παρελθόν, κουβαλώντας στις πλάτες του τον 

αόριστο. 

Επιβάλλεται να µιλήσουµε και για την 

ακριβή φρασεολογία της αφηγήτριας, 

που σχεδόν σε κάθε σκηνή του έργου 

γεννάει κυριολεκτικά τη φράση-κλειδί. 

«"Αφού θέλεις", της λέω, "να τα ακούσεις, 

άκου τα". Και βάζω τις φωνές. ∆ηλαδή, δεν 

φώναζα, ακριβώς το αντίθετο, µίλαγα όσο mo 
σιγά µπορούσα, µέσα µου όµως ούρλιαζα και 

ξέρω ότι µε άκουγε». 

«Έτσι κάνουν ol αδύνατοι, στην αρχή ζαρώνουν 

και µετά ξεφωνίζουν». 

«Αναρωτιέµαι πώς µπορεί να φτιαχτεί το µέλλον 

από ένα παρόν τόσο άθλιο...». 

« Πώς έγινε έτσι αυτή η πόλη; Πώς ασχήµυνε 

η ψυχή της;». 

«Πώς το έλεγε η Πελαγία; Στο κεφάλι µας 

βρίσκονται ol άλλοι, εµείς βρισκόµαστε στην 

καρδιά µας». 

«Γύρισε τα χαράµατα. Μετά δεν ξαναµιλήσαµε. 

Και tl να πούµε; ∆έκα χιλιάδες λέξεις ήταν 

λίγες και τρεις περίσσευαν». 
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ROBIN S. SHARMA 
Τα µυστικά του 
µοναχού που 

πούλησε τη Ferrari 
του 

Μετάφραση: 
Ουρανία Τουτουντζή 

Σελίδες: 330 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Τιµή: €17,00 

Μέσα από ένα 
περιπετειώδεςταξίδι από 
το Μπουένος Άψες και 

το Παρίσι έως τη Σαγκάη 
καιτηνέρηµοτηςΣεντόνα 
ανακαλύπτουµε µυστικά 

που µας βοηθούν να 
βρούµε την προσωπική 

µαςδύναµη. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ 
Ταγκό για τρεις 

Σελίδες: 40 
Εκδόσεις Μελάνι 

Τιµή: €10,00 

Ο πέµπτος προσωπικός 
δίσκοςτοιι∆ηµήτρη 

Μαραµή και η δεύτερη 
δισκογραφική του 
συνεργασία µε την 

ΚορίναΛε/άκη. Στο CD 
περιέχονται ακόµα δύο 

τραγούδια σε ποίηση της 
Μαρίας Πολυδούρη και 
του Κώστα Καρυωτάκη. 

RADIO B00KSP0TTIN6 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΡΓΟ-ΙΚΑΡΟ ΜΠΑΜΠΑΣΑΚΗ 

Η όρεξη της εποχής 
Ένα κείµενο που µιλάει στο Καφενείο τη^Χαριέ^/ΐίζΝϊότηϋ, 

Μνήµη/Μίληµα: Υπάρχουν βιβλία πρ0ζ 
τέρψιν, υπάρχουν βιβλία προς γνώβίν, 
υπάρχουν βιβλία προς συµµόοφωσιν, 

C Ii υπάρχουν βιβλία που είναι πολύτιµα, 

καθότι συνδυάζουν όλα αυτά και πολλά ακόµα. 
Μέσα στων καιρών το αλαλούµ και στον έρποντα 

ζόφο, έχουµε τιγκάρει από κείµενα που 
αναθεµατίζουν, που διαλαλούν πραµάτειες λύσεων 

και κριτικής, που/ίναλύουντο αδιανόητο, 

κάνοντάςτο, δυστυχώς, ακόµα πιο αδιανόητο. 
To παράλογο τρίβει τα χέρια του, η λογική 
µοιάζει να έχει ψνεψτο Κοριτσάκι µετα Σπίρτα 
Ο Βασίλης Καραποστόλης, πανεπιστηµιακός 
και λογοτέχνης, δάσκαλος και δοκιµιογράφος, 
χαρτογράφος της κοινωνικής παραφροσύνης 
και διάκονος της ηδείας συνέσεως που θέλει να 
πλουτίζεται από τις µνήµες και τις συγκινήσεις, 
έρχεται να µας µιλήσει -ναι, να µας µιλήσει: και 
τα τρία µέρη του νέου του βιβλίου είναι σαν οµιλίες 

σ' ένα καφενείο, ας πούµε στο Καφενείο της 
Χαµένης Νιότης, που τόσο αγάπησε ο Γκι Ντεµπόρ- 

για γεγονότα, για πράγµατα που έχουν 
γίνει, για καταστάσεις που τις έζησαν κάποιοι 
παλιότεροι από εµάς και που εµείς προλάβαµε 
να τσακώσουµε µια µατιά από την άλω τους, 
κάτι να µυρίσουµε από το άρωµάτους, µερικά 
ξέφτια τους να τα καρφιτσώσουµε στο τζάκετ 
της εφηβείας µας (που µετόση ευφροσύνη, 
και αφροσύνη, σύµφωνοι, παρατάθηκε). Στην 
Εποχή της όρεξης-Ακολουθώνταςτα ίχνη του 'So 
(εκδ. Πατάκη), ο Καραποστόλης καταγράφει 
την ατµόσφαιρα µιας εποχής, την πραγµατική 
πραγµατικότητά της. ∆εν είναι µελαγχολικός 
νοσταλγός, είναι ευαίσθητος ντοκιµαντερίστας. 
Κείµενο-βεριτέ, τα είδε και τα άκουσε όσα 
γράφει, µπάνισε από τις χαραµάδες σε πόρτες 
και ντουβάρια τι γίνεται στη γειτονιά, αφουγκράστηκε 

στα φανερά και κρυφάκουσε αθέατος, 
πήρε είδηση, πήρε µυρωδιά. Και, γενναιόψυχα, 
µας κερνάει την πείρα και τη γνώση. Λέξεις 
που έλαµπαν από νόηµα, που προσδιόρισαν/ 
εξέφρασαν/τόνισαν το πνεύµα µιας δεκαετίας: 
ηλεκτρικά είδη. 

Να χάνονται: «Οι µηχανές δεν σκέφτονται 
κι εκείνοι θα'θελαννα µην είναι 

µηχανές.Όχι για να σκέφτονται, όµως. 
Κάτι άλλο συντελείται µέσα στο κρανίο 

τους όταν απλώνουν τα πόδια τους πάνω στην 
καρέκλα, έχοντας βάλει λουκέτο στο µαγαζί 
τους.Ένας ξένος φίλος µου, που ήρθε κάποτε 

στη χώρα µας, παρατηρούσε µε απορία: "Μα, τι 
σκέφτονται τόση ώρα;".Έβλεπε άνδρες στα καφενεία 

να παίζουν κοµπολόι κοιτάζοντας κάπου 
πέρα, µακριά.Έµοιαζαν, πράγµατι, απορροφηµένοι 

σε διαλογισµούς. ∆εν ήταν, όµως. "Τόση 
ώρα να σκέφτονται;", ειρωνεύτηκε ο Μάικ. "∆εν 
σκέφτονται", του είπα. "Χάνονται. Αυτό θέλουν, 
να χάνονται"». (Η εποχή της όρεξης, σ. 162) 

§Πολύτιµο Εφαλτήριο: Μου µιλάει ο 
Καραποστόλης, µε τον ήπιο λόγο του 
(που είναι γεµάτος κρυφές, βραχνές 
εντάσεις, βέβαια), για όσα συνέβησαν 

όχι λες κι επρόκειτο για µια χρυσή, µυθοποιηµένη 
εποχή, αλλά για να µου θυµίσει από τι 

µακελειό κατάγοµαι, για να κάτσω να σκεφτώ 
τι κουβαλάω µέσα µου, όλα τα ανάκατα, όπως 
λέει, που όλοι µας, πολλές φορές χωρίς να το 
σκεφτόµαστε όσο θα έπρεπε, έχου µε µες στον 
καθηµερινό κι αιώνιο γυλιό µας. Μιλώντας για 
τα δικά του, µε παρακινεί να µιλήσω για τα δικά 
µου.∆εν είναι µονάχα κόψε-ράψεη ζωή, ούτε 
και µόνο τραβάει την ανηφόρα. Είναι η ζωή 
µαζί το υψηλό και το χθαµαλό, ο απαστράπτων 
χορός των βλέψεων και των φιλοδοξιών και, συνάµα, 

η λυτρωτική καταβύθιση στο χθαµαλό, 
το ανακουφιστικό αραλίκι, να κοιτάς το κενό ή 
το ταβάνι µε τις ώρες, αυτό που λέγαµε, παλιά, 
µετον Νίκο τον Καρούζο, απόρρητο τεµπελίκι. 
Κι εµείς, µαζίµετονΚαραποστόλη, γινόµαστε 
αλάνια ψυχογεωγράφοι, αναγορευόµαστε σε 
χαµίνια εθνογράφουςτου δρόµου - street 
ethnographers, άµα λάχει. 

Η Εποχή της όρεξης είναι λογοτεχνία που ψιθυρίζει 
µαγγανείες, είναι το νεγκατίφ του χρησµού 

και της νουθεσίας, είναι οι φωτογραφίες της 
Άννας Βηχ, οι φράσεις του Χρήστου Βακαλόπουλου, 

τα νεύµατα του Γιώργου Ιωάννου, τα 
ταξίµια του Ιορδάνη Τσοµίδη όταν έφτιαχνε, 
παρέα µετον Phil Woods, τον απίθανο δίσκο 
«Greek Cookings, το βλέµµα του Σταύρου Τορνέ 
όταν κινηµατογράφιζετον Στέλιο Αναστασιάδη, 
είναι (πάλι Καρούζος) η «ευγένεια της κωµωδίας 
µας» και µαζί (Γιάννης Κουνέλλης) ο «γεµάτος 
αίµα, µαύρο µέταλλο, λιθάρια, πανιά, χώµα 
ψυχισµός µας».Ένα βιβλίο που δεντο αφήνεις, 

ναι, pageturner, αλλά και που το πιάνεις 
και το ξαναπιάνεις, το ακούς, το βλέπεις, το 
συστήνεις, το αφηγείσαι, το χρησιµοποιείς σαν 
εφαλτήριο για να πεις τα δικά σου. Πολύτιµο, ας 
το επαναλάβω! ^Π>Α« 

Η ΕΠΟΧΗ 
τµγΟΡΕΗΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Στην εποχή 
της όρεξης 

Ακολουθώντας 
τα ίχνη του 'So 

Σελ.: 232 
Εκδόσεις Πατάκη 

Τιµή: €11,90 
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