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Βιβλιοπροτάσεις 
Τέσσερα βιβλία που αξίζει 
να διαβάσετε αυτή την εποχή. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 
Στης µνήµης το διάστηµα 
(Συλλογικό) 
(µετέχουν οι Γ. Ανδρειωµένος, Θ. Βαλτινός, Κ. 
Βρεττάκος, David Connolly, Γ. Κακούρου-Χρόνη 
Τίτος Πατρίκιος, Vincenzo Rotolo) 
Εκδόσεις Ποταµός, Σελίδες: 208, Τιµή: €25,00 

Γεννηµένος στις Κροκεές 
Σπάρτης το 1912, 

ο Βρεττάκος βίωσε τη 
σταδιοδροµία του διανοούµενου 

που, δεµένος 
µε τον τόπο του, 

εξαναγκασµένος από 
τα σκληρά γεγονότα 
που ταλάνισαν την 
Ελλάδα να εσωτερικεύσει 

τις εξωτερικές 
καταστροφές, 

ωρίµασε τελικά τόσο 
ως ξεριζωµένος έφηβος 

που πέρασε σιγά σιγά 
στην ποιητική γραφή όσο και ως εσαεί 
διαµαρτυρόµενος έναντι στον πόλεµο, στον 
Εµφύλιο και κατόπιν στη Χούντα. Η ένταξη 
του στην αριστερή παράταξη είναι γνωστή, 
η προσήλωσή του σε κάποιες αξίες ανθρωπιστικού 

περιεχοµένου παρέµεινε υποδειγµατική, 
όπως και η εσωτερική του αναδίπλωση 

που του υπαγόρευσε µιαν ιερατική, θα λέγαµε, 
προσήλωση στον τόπο, στη θυσία και 

στη φευγάτη δικαιοσύνη. ∆ιόλου τυχαίο το 
γεγονός ότι βαπτίζει τον εαυτό του «ταχυδρόµο 

της αιωνιότητας». 
Έργα του: Σκιές και φώτα (1929), Κατεβαίνοντας 

στη σιγή των αιώνων (1933), Οι γκριµάτσες του 
ανϋρώπου (1935), Η επιστολή του κύκνου (1937), 
Ο Πο'λεµος (1935), To ταξίδι του Αρχάγγελου 
(1939), Μαργαρίτα, εικόνες από το ηλιοβασίλεµα 
(1939), To µεσουράνηµα της φωτιάς (1940), Ηρωική 

Συµφωνία (1944), 33 Μέρες (1945), Η παραµυθένια 
πολιτεία (1947), To βιβλίο τηςΜαργαρίτας 

(1949), Ο Ταΰγετος και η σιωπή (1949), Τα θολά 
ποτάµια (1950), Πλούµιτσα (1951),Έξοδος µε το 
άλογο (1952), Στον Ρόµπερτ Οπενχάιµερ (1954), 
Η µητέρα µου στην εκκλησία (1957), Οχρο'νοςκαι 
το ποτάµι (1957), Βασιλική ∆ρυς (1958), Αυτοβιογραφία 

(1961), To βάϋος του κόσµου (1961), 
Αποχαιρετισµός στον ελληνικό* ηλιο, ∆ιαµαρτυρία 
(1974), Ωδη στον ηλιο, To ποτάµι Μπυές και τα εφτά 
ελεγεία (1975), Απογευµατινό Ηλιοτρόπιο (1976), 
Ο Προµηθέας και το παιχνίδι µιας µέρας (1978), 
Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη (1981), Ο διακεκριµένος 

πλανήτης (1983), To γυµνό παιδί, ∆ύο 
άνϋρωποι µιλούν για την ειρήνη του κόσµου (του 
στοίχισε τη διαγραφή ano το ΚΚΕ), Μπροστά 
στο ίδιο ποτάµι (1972). Επίσης, έγραψε µια εξονυχιστική 

µελέτη για τον Νίκο Καζαντζάκη 

(1960). 
«...Έτυχε τον ίδιο αυτό τον καιρό να γιοµίζει 

την πόρτα µας, κάθε τόσο, κι ύστερα το 
πιο µεγάλο µας δωµάτιο, µια επιβλητική παρουσία, 

που µέσα της χόχλαζε το φως.Ήτανε 
ο Άγγελος Σικελιανός, ο µεγαλύτερος τότε 
Ελληνας ποιητής, που ζούσε αποµονωµένος 
στη Σαλαµίνα και που µόνο δυο-τρεις γερασµένες 

γυναίκες τον επισκεπτόντουσαν 
κάθε τόσο». Γράφει ο Ι.M. Παναγιωτόπουλος: 

«Είναι από τους σεµνούς και στοχαστι¬ 

κούς ανθρώπους που, το βλέπεις ολοφάνερα, 
δουλεύουν τον στίχο από ανάγκη λυτρώσεως 
και κατακτούν την ποίηση µε ασυλλόγιστη 
ανάλωση εσωτερικών θησαυρών» (1965). 

BILLIE HOLIDAY 
Η κυρία τραγουδάει τα µπλουζ, 
µε τη συνεργασία του William 
Dufty 
Μετάφραση: Ιουλία Ραλλίδη 
ΕκδόσειςΆγρα, Σελίδες: 336, Τιµή: €21,00 

Η µοίρα των µεγάλων µορφών ακολουθεί 
κατά κανόνα δρόµους ανεξιχνίαστους, οπότε 
µόνο διά του τέλους µπορούµε να ορίσουµε 
την ουσία ενός προσώπου, καθώς επίσης 
και τα κίνητρα των πράξεών του. Η Μπίλυ 
γεννιέται στην ανατολική Βαλτιµόρη από 
µια µητέρα δεκατριών χρόνων και ήδη στα 
έξι της χρόνια ήταν κιόλας σχηµατισµένη 
γυναίκα. Μεγαλόσωµη, µε στήθια µεγάλα 
και παχιά πισινά. Οι λευκοί µπορούσαν να 
συναντηθούν µε τους µαύρους µόνο στα 
µπορντέλα και στους χορούς. 

Η νεαρή Μπίλυ θα βιαστεί στα δέκα της 
χρόνια και ακολούθως, αντί ο βιαστής της 
να τιµωρηθεί, θα κλειστεί η ίδια σε ίδρυµα 
Καθολικών για να εκτίσει την ποινή πεντάχρονου 

εγκλεισµού. Και γαµηµένη και 
έγκλειστη. Από τότε και µπρος κάθε συµπεριφοράτης 

θα συναντά τα εµπόδια j— 
της αµερικανικής ζωής. 
Ο µαύρος είναι παρείσακτος, 

η γυναίκα που 
τραγουδάει είναι αλανιάρα, 

πρόστυχη, πορνίδιο, 
οπότε δεν εµπνέει 

κανέναν σεβασµό. 
Η Μπίλυ δεν έχασε, 

βέβαια, την ευκαιρία να 
γίνει κλασική πουτάνα 
των είκοσι δολαρίων. 
Εντούτοις, το σεξ το 
έτρεµε σαν τον θάνατο 
γιατί είχε κακά προηγούµενα. 

Ακόµα και 
πλακοµουνούδες την 
κυνήγαγαν για να την απολαύσουν. 

Πάντως, στην εφηβεία της 
ο πατέρας δεν έπαιξε ρόλο: µόνο η µαµά την 
υποστήριζε. Μάλιστα, από τη στιγµή που 
πρωτοτραγούδησε στην τύχη και ο κόσµος 
δεν πίστευε αυτό που άκουγε, άρχισε να 
ανεβαίνει σκαλοπάτια: γνώρισε διάσηµους 
ηθοποιούς, τραγουδιστές και µουσικούς, 
άρχισε να κερδίζει κάποια χρήµατα, χωρίς 
όµως να εξευγενιστεί η ζωή της. 

Για να µιλήσουµε πιο συγκεκριµένα, 
επρόκειτο για την τραγουδίστρια-φαινόµενο, 

που κυριολεκτικά δεν άντεχε να πει τα 
τραγούδια που αγαπούσε.Όσο για τα άλλα 
τραγούδια -έλεγε-, το να τραγουδάς είναι 
σαν να τρως ψητή πάπια! Πάντως, η αναγνώριση 

της σπάνιας φωνής της (σηµειωτέον ότι 
δεν ήξερε να διαβάζει νότες) δεν συνοδεύτηκε 

από επαγγελµατική άνοδο. «Έπαιζαν σε 
ξεφτιλισµένα µαγαζιά, σε ζόρικες νέγρικες 
αίθουσες χορού στον Νότο, όπου το ουίσκι 
από καλαµπόκι το φέρνανε κρυφά απέναντι 
από τις σιδηροδροµικές γραµµές...». 

Η ανάδυση της Μπίλυ σε ερµηνεύτρια 
πρώτης γραµµής δυστυχώς συνέπεσε µε τη 
χρήση των ναρκωτικών. Μοναξιά, φυλακή, 
ερήµωση, θάνατοι, ναρκωτικά, αστυνοµία 
και αποµόνωση την έστειλαν στον αγύριστο 
µόλις στα σαράντα πέντε της... 

Ο γιος του δάσκαλου ^ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ 

Johann 
ebastian & 

Bar 
..,.. "'"•""«"M» 

t 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
Ο γιος του δασκάλου 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, Σελίδες: 310, Τιµή: €15,90 

Συγγραφέας που έχει στέρεες 
βάσεις στον νεοελληνικό 

βίο, ο Ξανθούλης κατάφερε 
επί χρόνια και µε διαδοχικά 
βιβλία να κερδίσει το ντόπιο 
κοινό µε αφηγήσεις και δράµατα 

που δοκιµάστηκαν τόσο 
εντός όσο και εκτός των συνόρων. 

Ο υπεραισθητισµός του, 
που υπηρετείται πειστικά από 
έγκυρη γνώση της ανθρώπινης 
παρουσίας και απουσίας, αποτελεί, 

θα λέγαµε, την «άδεια» 
συγγραφής και οδηγήσεως που 
έχει αποδώσει ζηλευτά αποτελέσµατα. 

Η προσπάθεια να 
εκφραστεί το ανέκφραστο και 
σι αόρατες πτυχές της άµεσης 
ζωής κάνουν τον συγγραφέα 

ευρηµατικό και ικανό να ρίχνει 
γροθιά στο µαχαίρι. 

Ενίοτε, βέβαια, αραιώνει κάπως την ατµόσφαιρα 
για τον απλούστατο λόγο ότι η αφήγηση, 

συχνά, κλέβει βήµατα και δεν υπηρετεί 
τα πρόσωπα, αλλά µάλλον τα πρόσωπα 

υποβαστάζουν την αφήγηση. Ασφαλώς δεν 
αρκεί να είναι κανείς οξύς, οξύτατος παρατηρητής 

της ανθρώπινης κατάστασης που 
ξέρουµε και δεν ξέρουµε τι είναι, επιπλέον 
(για το ήθος του είδους) απαιτούνται και κάποιες 

καταστατικές αρχές. 
Για να γίνουµε πιο σαφείς, ο διπλωµατούχος 

αφηγητής του Ξανθούλη -φοβερός 
γνώστης εν προκειµένω του ανθρώπου της 
επαρχίας- υποχρεούται για την οικονοµία 
του βιβλίου να «παίξει» κάπως µε τα πρόσωπά 

του.Ότι η πλοκή βγαίνει πέρα µε περισσή 
επιδεξιότητα δεν χωράει αµφιβολία, µε την 
υπενθύµιση, βέβαια, ότι τα πρόσωπα δικαιούνται 

κι αυτά µια δόση αυτονοµίας που δίνεται 
όµως ξίκικα, σάµπως ο συγγραφέας 

να τους χαρίζει µόνο όση ζωή χρειάζεται για 
να οδηγηθεί η ιστορία εκεί που τη θέλει ο 
αφηγητής. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ 
Johann Sebastian Bar, 
Οινοπνευµατώδη και 
εδεσµατικά στιχουργήµατα 
Εκδόσεις Μελάνι, Σελίδες: 107, Τιµή: €10,00 

Ευρηµατικός όσο δεν γίνεται και απολαυστικός 
της γραφής, ο συγγραφέας δοκιµάζει 

(πάντα µε κάποιο αίσθηµα ευθύνης) 
αλλόκοτες παραφράσεις, επιδεικνύοντας 

ως δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
την οµοιοκαταληξία. 

«Ύστερα από βαρύ ασκί / 
παραµιλάει φωνασκεί / Είπε ο 
χρόνος όποιος χάνει / θα καταλήγει 

σε τηγάνι / Της άδειας 
φιάλης ο φελλός / είναι το µόνο 
όφελος / Μη µε χτυπάς έχω λαλιά 

/ της φώναξε η σκορδαλιά / 
Σ' αγώνα βάζει τη σιαγόνα / να 
µην ανοίξει για σταγόνα / πρώτα 

φάγαν µύδια όσα / κι ύστερα 
εβγάλαν γλώσσα. 

Από 'Εφεσο και Μίλητο / 
είν' το νερό αµίλητο / µα όταν 
πίνεις το κρασί / πάντα µιλάει 
όπως εσύ». 
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