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ασκαντήρα 
Οταν «προστάζει n καρδιά, το χέρι, σαν προέκταση της, ακολουθεί», λέει n 
συµπολίτισσα Μάρθα Βασκαντήρα, αναφερόµενη στη µεγάλη της αγάπη, την 
ποίηση. Μέσω αυτής, και µε τη ζοφερή πραγµατικότητα να σφίγγει τη χώρα µας 
σα µέγγενη, θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και τις ανησυχίες της για όσα 
συµβαίνουν. Κι έτσι προέκυψε n τελευταία της ποιητική συλλογή «Καλή σας νύχτα». 
Με αυτήν αφορµή, µιλάει στην «ΠτΚ» για την προσωπική της αντίσταση, για την 
κοστοβόρα επανάκτηση της χαµένης ελευθερίας, για τον έρωτα και την αγάπη. 
Παράλληλα δε µε την ποίηση, οι µουσικές διαδροµές µε το συγκρότηµά της «Λαϊκά 
ταξίδια», της χαρίζουν τα «ωραιότερα ταξίδια της ζωής» της. 
Της ΚΡΙΣΤΎΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ · kouninioti@pelop.gr 

Ποια ήιαν n αφορµή για να ξεκινήσετε να γράφετε 
ποίηση; 

Η σχέση µου µε την ποίηση ξεκίνησε από τότε που άρχισα να 
καταλαβαίνω πως κάποια ερεθίσµατα γύρω µου είχα ανάγκη µε 
κάποιον τρόπο να τα εκφράσω. Κι αυτό βγήκε µόνο του, αβίαστα. 
Η καρδιά προστάζει και το χέρι, σαν προέκτασή της, ακολουθεί. 

Μια µεγάλη αγάπη που θα µ' ακολουθεί σ" όλη µου τη ζωή. 

∆έκα χρόνια µετά την πρώτη σας ποιητική συλλογή 
«Οι νεανικοί µου στοχασµοί», κρατάµε στα χέρια µας 
τη δεύτερη, «Καλή σας νύχτα». Στο διάστηµα αυτό άλλαξαν 

πολλά. ∆ιαπιστώνει κανείς, µέσα από τα ποιήµατά 
σας ότι κάνετε αναφορές σε ζητήµατα φλέγοντα, 

όπως το µεταναστευτικό, το ∆ΝΤ, n αποσάθρωση 
της σύγχρονης κοινωνίας... «Αναστενάρηδες χορεύουµε 

στο πτώµα του κόσµου», όπως γράφετε, στο 
«θηρίο». Ποτα ανάγκη σας γέννησε αυτό το βιβλίο; 
Αυτό το βιβλίο γεννήθηκε από ανάγκη να εκφράσω m δυσαρέσκεια 

και τις ανησυχίες µου για τη πολιτική, αλλά και 
κοινωνική κατάσταση της χώρας µας. Η καθηµερινότητά 
µας, πλέον, µοιάζει µ' ένα πηγάδι, που προσπαθούµε να 
αντλήσουµε νερό από τις ελάχιστες σταγόνες που έχουν 
αποµείνει στον πάτο του. Πόσοι µπορούν να ξεδιψάσουν 
από 'κει; Ετσι, µένουµε διψασµένοι και απελπισµένοι. Αυτή 

n πληγή ήταν n αφορµή που γράφτηκε αυτό το βιβλίο. 

«Στην Ελλάδα των τρελών ζω κι εγώ σαν άστεγο µυρµήγκι, 
την τρύπα µου ψάχνω να κρυφτώ. Τα όνειρά 

µου υποθήκη βάζω σε τραπεζάκι θανάτου κι όλα 
τα θέλω µου για µένανε κρατώ [...] Σιχάθηκα m µιζέρια 

και τους µισούς ανθρώπους. Βάζω ένα κόµµα 
στην υποκρισία και µια τελεία στο λίγο των ανθρώπων». 

Απόσπασµα από το οµότιτλο της συλλογής 
ποίηµα. Εσείς, στη χώρα των τρελών, πώς ζείτε, 

µε τι όπλα µάχεστε; 
Τα µόνα όπλα που διαθέτω είναι το θάρρος και n τρέλα 
µου. Και, πιστέψτε µε, µε έχουν σώσει πς περισσότερες 
φορές. Είναι n µόνη ασπίδα σε κάθε λογική εγκληµατική 
πράξη. Γιατί έχουν συντελεστεί πολλά «εγκλήµατα» πάσης 
φύσεως, στο όνοµα της «λογικής». 

«Ελευθερία είναι που είδα γυµνούς να γελάνε και 
παιδιά να παίζουν, χωρίς παιχνίδια, χωρίς λεφτά» 
(από την «Ελευθερία»). Πόσο κοστίζει να την ξανακερδίσουµε; 

To κόστος είναι ανυπολόγιστο και, δυστυχώς, δεν γίνεται 
χωρίς θυσίες. Είναι απαραίτητες. Και πάνω on' όλα 

πρέπει να το πιστέψουµε πως είµαστε ελεύθεροι για να 
µπορέσουµε να το διεκδικήσουµε χωρίς να φοβόµαστε 
τις συνέπειες. 

«Ως πότε θ' αγαπώ και θα φοβάµαι το τέλος του έρωτα; 
Ισως µέχρι να γνωρίσω την αρχή και τα δύναµη 

της αγάπης», γράφετε στο «Κορµιά και ανάσες», θεωρείτε 
εφικτή τη διατήρηση του έρωτα µέσα σε µια 

κραταιά αγάπη; 
Η αγάπη δεν χάνεται ποτέ, απλώς µε το πέρασµα του χρόνου 

εξασθενεί. Η δύναµή της µετατρέπεται σε συνήθεια. 
Αυτό βέβαια δεν είναι καλό. ∆εν πρέπει να συνηθίζεις 
v" αγαπάς, αλλά να έχεις ανάγκη την αγάπη. Τώρα για να 
κρατηθεί ο έρωτας µέσα στη σχέση χρειάζεται αγώνας και 
ποτέ να µην αγνοείς τις λεπτοµέρειες που κάνουν την ουσία. 

Ο έρωτας είναι ζωή άρα χρειάζεται κι αυτός ζωή από 
µας για να επιβιώσει. 

Σε κάποια πουίµατά σας, κάνα έντονη την παρουσία 
του ο θάνατος. Πώς τον αντιµετωπίζετε; 
Ο θάνατος δεν µε φοβίζει. Είναι n φυσική κατάληξη του 
ανθρώπου. ∆εν τον σκέφτοµαι καθόλου. To µόνο που µε 
φοβίζει από κανον είναι µην είναι n αιτία να χάσω αγαπηµένα 

µου πρόσωπα, µόνο αυτό. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΜΑΙΡΗ ΜΑΝ∆ΑΛΗ 

TO ΦΩΣ ΤΗΝ ΠΛΑΝΩΝ 
ΑΣΤΕΡΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 527. ΤΙΜΗ 7.90 ΕΥΡΟ 

Ανθρωποι 
και ιστορίες 
Ανθρωποι πολλοί, τούτο τον ζεστό Απρίλη, 

θα κουβαλήσουν τη δική τους ιστορία 
στο σπίτι της θάλασσας, στην καρδιά τους, 
στο µυαλό τους, στην ψυχή τους, στο κάθε 
σηµάδι του κορµιού τους, µια θύµηση, µια 
αλήθεια ζωής, µια ντροπή, µια κατηγόρια, 
µια αγάπη κι ένα µωρό. Είναι άνθρωποι 
παλιοί κι αγαπηµένοι, άλλοι καινούργιοι 
και ξαφνικοί. Ανθρωποι-ευχές, άνθρωποι-χρωστούµενοι, 

κι ανάµεσα τους, πέρα 
και πάνω από πς αναµνήσεις, άνθρωποι-σηµάδια. 

Τρεις γυναίκες, n Ερσαλία, 
n Αµαλία, n Τζούλια και το «κουτί της ευτυχίας», 

που φέρει γι' αυτές ένα µυστικό, 
µια πλάνη και µια ευχή ... 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

ΠΟΛ BEN 

ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ 
ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ 
(312-394 MX] 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ; Π0ΡΓ0Σ 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΒΟΝ 
ΤΗΣ ΕΣΠΑ! 2012. ΣΕΛ. 201. 
ΤΙΜΗ 23 ΕΥΡΟ 

Η σύγκρουση του παλιού 
µε τον νέο κόσµο 
Πώς ο κόσµος µας έγινε χριστιανικός: 
Πώς εγκαταλείφθηκε ο αρχαίος κόσµος, 
n πλούσιο και πανίσχυρη παράδοσή του, 
για να πάρει τη θέση του ο χριστιανικός 
πολιτισµός. Χάρη στην ιδιοφυία ενός Ρωµαίου 

αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου 
του Μεγάλου, να συλλάβει και να εκφράσει 

το πνεύµα της εποχής του. Χάρη σε 
µια ξεχωριστή θρησκεία που ανανέωσε 

εις Βάθος το θρησκευτικό συναίσθηµα. 
To παρόν βιβλίο αναδεικνύει το βάθος 
της σύγκρουσης του παλιού κόσµου 

και του νέου, του χριστιανικού, επιτρέποντας 
στον αναγνώστη την καλύτερη δυνατή 
επαφή µε τη ζωντάνια της Ιστορίας. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 

ΛΓΠΑΨΑΡΑΥΤΗ 

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ 
TO ∆ΕΛΦΙΝΙ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΠΟΣ. 2013. 
ΣΕλ ω. ΤΙΜΗ 5.99 ΕΥΡΟ τεπερνωντας 

τις δυσκολίες 
Ενα όµορφο πρωινό, ο µικρός Αργύρης 
µε τον πατέρα του αποφασίζουν να πάνε 

για ψάρεµα. Ο καιρός, όµως, χαλάει 
ξαφνικά και n Βάρκα τους αναποδογυρίζει. 

Πατέρας και γιος παλεύουν, µε όλες 
τους τις δυνάµεις, µε τα άγρια κύµατα 
Ενα καΐκι θα τους σώσει, αλλά ο µεγάλος 

τρόµος που ένιωσε το αγόρι γίνεται 
αιτία να χάσει τη φωνή του. Mio µέρα, 
εκεί που στέκει στον λιµενοβραχίονα, το 
αγόρι θα δει ένα δελφίνι. Πώς θα βοηθήσει 

τον Αργύρη n επαφή του µε το ήµερο 
αυτό πλάσµα της θάλασσας; Η όµορφη 
τούτη ιστορία απευθύνεται σε µικρούς 

αναγνώστες ano 7-8 ετών 

www.clipnews.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

«Η καθηµερινότητα µας,, πλέον, µοιάζει µ' 
ένα πηγάδι, που προσπαθούµε να 
αντλήσουµε νερό ano πς ελάχιστες 
σταγόνες που έχουν αποµείνει στον πάτο 
του» λέει η Μάρθα Βασκαντήρα 

Γράφετε ποίηση, έχετε ασχοληθεί µε το θέατρο και είστε 
µέλος του συγκροτήµατος «Λαϊκά ταξίδια». Ποιες 

πτυχές του εαυτού σας καλύπτει καθένα από τα παραπάνω 
είδη έκφρασης; 

Καλύπτουν, το καθένα µε τον τρόπο του την ανάγκη µου 
να εκφράσω αυτά που αισθάνοµαι και που, πολλές φορές, 
µε πνίγουν. Είναι σαν ένας παράλληλος κόσµος που µε 
βοηθά να πω και να κάνω ό,τι δεν θα έκανα στη ζωή µου, 
στην καθηµερινότητά µου. Αυτή m στιγµή, δεν ασχολούµαι 

πια µε το θέατρο, αλλά µέσα από την ποίηση και τις 
διαδροµές που διανύουµε µε το σχήµα µας, «Λαϊκά ταξίδια», 

κάνω τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής µου. 

Μια και ο λόγος περί ταξιδιών. Πείτε µας ένα ποίηµα, 
ένα θεατρικό έργο, ένα τραγούδι που αγαπάτε 

και µέσα από αυτό ταξιδεύετε. 
Η «Σονάτα του σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου. «To πορτρέτο 

του Ντόριαν Γκρέι», το οποίο, βέβαια, είναι βιβλίο, 
αλλά είχα hiv τύχη να το δω στο σανίδι και ήταν µια έξοχη 
θεατρική παράσταση, την οποία απόλαυσα. Οσον αφορά στα 
τραγούδια, είναι πάρα πολλά, αλλά θα ξεχώριζα τον «Παλιό 

στρατιώτη», ερµηνευµένο, όµως, ano την Καίτη Ντάλη. 

> Τη µεγαλύτερη αρετή 
στον άλλο θεωρεί «την ειλικρίνεια 

και τον αλτρουισµό. 
To να είσαι αληθινός και να 
µπορείς να προσφέρεις στον 
άλλο χωρίς να περιµένεις 
ανταλλάγµατα». 

> Ονειρο της που θα ήθελε 
να εκπληρωθεί στο µέλλον 

είναι «να γίνοµαι καλύτερος 
άνθρωπος και να µην 

πληγώνω κανέναν. Να µπορώ 
να δίνω περισσότερη 

αγάπη γύρω µου, να µπορώ 
να προσ.φ.έρ;ω,και_να Bpr. 

ηθάω εκείνους που έχουν 
ανάγκη». 

> Ο µεγαλύτερος φόθος 
της; «Η µοναξιά. Και δεν εννοώ 

µόνο τη µοναξιά µε την 
κυριολεκτική σηµασία της, 
αλλά και µεταφορικά. Να 
µην έρθει ποτέ n µέρα που 
δεν θα µπορώ να αισθανθώ 
αυτά που νιώθω τώρα και 
να αισθάνοµαι µόνη, ακόµα 

κι αν βρίσκοµαι ανάµεσα 
σε χιλιάδες ανθρώπους» 

εξηγεί. 

> Ενα ελάττωµα της που 
προσπαθεί µάταια να ξεφορτωθεί; 

«Μόνο ένα; Πολλά. 
Αλλά το βασικότερο είναι 

πως είµαι τόσο απαισιόδοξη 
όσο και τόσο αισιόδοξη.. 

Προσπαθώ να Βρω τις ισορροπίες 
ανάµεσα σ' αυτά τα 

δύο» απαντά. 

> Φτερά στις δυσκολίες τής 
δίνουν: «Q θεός, που τον πιστεύω 

πολύ. Ο έρωτας, που 
είναι για µένα n ίδια n ζωή, 
σι δικοί µου άνθρωποι και n 
ελπίδα πως δεν µπορεί, κάπου 

παρακάτω θα υπάρχει 
ένα ξέφωτο στο σκοτάδι και 
θα µε βγάλει στο φως». 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

Mort»* «ΛΙ SANI" HP A 
ΚΑΛΗ £ΛΪ- ΝΥΧΤΑ 

4* 

µαρθα βασκαντηρα' 
καλη σασ νυχτα 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ, 2011 
ΣΕΛ. 62. ΤΙΜΗ 7,46 EYPQ 

... 01 νεανικοι µου 
στοχασµοι 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΝ. 2002, 
ΣΕΛ. 39, ΤΙΜΗ 3.05 ΕΥΡΟ 

συλλογικο 
ΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑ [2011) 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΑΡΗΣΦΙΟΡΕΤόΣ 
ο τελευταιοσ 
ελληνασ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-. ΚΩΣΤΑΣ! ΚΟΣΜΑΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΠΤΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 432. ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΟ 

Η ζωή 
στην ξενιτιά 
Ο Γιάννης Γεωργιάδης, γιος Ελληνα αγρότη, 

πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, εγκαταλείπει 
την πατρίδα του στα µέσα της δεκαετίας 
του 1960, και ακολουθεί τον παιδικό 

του έρωτα στη Σουηδία. Εκεί; βρίσκει 
περίπου τον Παράδεισο: Μαθαίνει τι 

είναιτο κροκέ, το κολύµπι, ο πάγος αλλά 
και το διάβασµα, στέκεται οικονοµικά στα 
πόδια του, ονειρεύεται καλύτερες σπουδές, 

και όταν ερωτεύεται τη Σουηδή νταντά 
της οικογένειας που τον φιλοξενεί, 

στήνει τη δική του οικογένεια. Η γέννηση 
όµως του παιδιού τους είναι n αρχή 

µιας τραγωδίας, κι όχι µόνο για τα µελλοντικά 
του σχέδια. 

Ο∆ΗΓΟΣ 

JACKIE SILBERG 
ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑ ΜΠΡΑ 0-12 ΜΗΝΩΝ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΒΟΥΛΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ, 2013. 
ΣΕΛ. 135. ΤΙΜΗ 15 ΕΥΡΩ 

Αλληλεπίδραση 
µε το µωρό 
Μέσα από πς σελίδες του Βιβλίου αυτού 
θα µάθετε ότι Ο εγκέφαλοςτων µωρών 
είναι 250 τοις εκατό mo δραστήριος από 
των ενηλίκων. Οι συνάψεις του εγκεφάλου 

έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στα τρία 
πρώτα χρόνια ζωής. Προσφέροντας στο 
µωρόσας ενδιαφέροντα ερεθίσµατα βοηθάτε 

την ανάπτυξη του εγκεφάλου του και 
του ανοίγετε τον δρόµο,προς την επιτυχηµένη 

ράθηση στο µέλλον. Τα οπτικά ερεθίσµατα 
καλλιεργούν την περιέργεια, την 

προσοχή και τη συγκέντρωση των µωρών. 
Τβ-καλύτερο παιχνίδι του µωρού σας 

είστε εσείς! Π αυτό, αλληλεπιδράτε όσο 
περισσότερο µπορείτε µε το µωρό σας. 
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Υπό την απειλή 
του φασισµού 
Ο ΧάριΧόλε πυροβολεί λόγω παρεξήγησης 

έναν Αµερικανό µυστικό πράκτορα 
κατά την επίσκεψη του προέδρου Κλίντον 
στη Νορβηγία. Ενώ περιµένει την αποποµπή 

του από το αστυνοµικό οώµα, µετατίθεται 
στην αντιτροµοκρατική και παίρνει 

προαγωγή. Η περίπτωση που.πέφτει 
στα χέρια του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 
Μια συµµορία εµπόρων όπλων έχει πιθανότατα 

δεσµούς µε παλιούς και νέους 
Ναζί. Ενας βετεράνος του Ανατολικού Μετώπου 

του B' Παγκόσµιου Πολέµου δολοφονείται 
και ο Χόλε βρίσκει στοιχεία που 

τον συνδέουν µε το παρόν, το παρελθόν, 
αλλά και µε το εγγύς µέλλον . 
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