
Publication: ÿþýüûúù ø÷ÿöþ÷

ÿþýüû: International

úùø÷üùöõþô: óò÷ñôðï, 19-05-2013

îøíþýô:  0056

ìëêøéüû: 633 cm ²

ìëèö ðòðíüçü÷þô: ìö ýñôéëèñùö

ÿæñðüñõåõþô øõäãæüò: 22861861

âëáö ðíøñýþ: Cyprus

8/56 Του Έρικ Χοµποµπάονµ Θρυµµατισµένοι 

Καιροί Εννιά µήνες µετά ιον θάνατο του, κυκλοφορεί αυτές τις µέρες από τις εκδόσεις Θεµέλιο το βιβλίο του Έρικ Χοµπσµπάουµ "Θρυµµατισµένοι Καιροί". Ενα από τα λαµπρότερα µυαλά της εποχής µας, ο Χοµπσµπάουµ, ξεδιπλώνει µέσα από την εν λόγω συλλογή δοκιµίων έναν πράγµατι κατακερµατισµένο αιώνα, τον 20ό, ξεκινώντας από τη δηµιουργία της µπελ επόκ και φτάνοντας στη µαζική καταναλωτική κοινωνία. 'Με πάθος, αλλά πάνια χωρίς συναισθηµατισµούς, περιφέρεται µε άνεση σε όλο το φάσµα του αντικειµένου του: καταγράφει τοπ θάνατο της χρυσής εποχής του 'ελευθερου διανοουµένου' και εξερευνεί τις ζωές λησµονηµένων αλλά σπουδαίων φυσιογνωµιών, αναλύει τη σχέση µεταξύ τέχνης κι ολοκληρωτισµού, και ανατέµνει φαινόµενα τόσο διαφορετικά, όπως ο σουρεαλισµός, η χειραφέτηση των γυναικών κι ο µύθος του Αµερικάνου καουµπόη", αναφέρεται στην παρουσίαση της έκδοσης [µετάφραση στην ελληνική: Νίκος Κουρκουλος]. 
To απόσπασµα που ακολουθεί είναι από τον πρόλογο της έκδοσης, του ίδιου του Χοµπσµπάουµ: 
Λίγες σελίδες είναι πιο οικείες σήµερα από την προφητική περιγραφή του Καρλ Μαρξ για τις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της ∆υτικής καπιταλιστικής βιοµηχανοποίησης. Οµως, καθώς ο ευρωπαϊκός καπιταλισµός του 19ου αιώνα εγκαθίδρυε την κυριαρχία του πάνω σ' έναν πλανήτη τον οποίο έµελλε να µεταµορφώσει µέσω της κατάκτησης, της τεχνολογικής υπεροχής και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας του, κουβαλούσε µαζί του κι ένα ισχυρού γοήτρου φορτίο από δοξασίες και αξίες, που θεωρούνταν φυσιολογικά ανώτερες από άλλες. Ας τις ονοµάσουµε "ευρωπαϊκό αστικό πολιτισµό", έναν πολιτισµό που δε συνήλθε ποτέ από τον A' Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι τέχνες και οι επιστήµες ήταν εξίσου κεντρικές όσο και η πίστη στην πρόοδο και την εκπαίδευση γι' αυτήν τη σίγουρη για τον εαυτό της κοσµοθεωρία, και αποτέλεσαν πράγµατι τον πνευµατικό πυρήνα που αντικατέστησε την παραδοσιακή θρησκεία. Γεννήθηκα και µεγάλωσα µέσα σ' αυτόν τον "αστικό πολιτισµό", ο οποίος συµβολίζεται παραστατικά στον µεγάλο δακτύλιο από δηµόσια κτήρια των µέσων του 19ου αιώνα που περιβάλλουν το παλιό µεσαιωνικό και αυτοκρατορικό κέντρο της Βιέννης: το Χρηµατιστήριο, το πανεπιστήµιο, το Burgtheater, το µνηµειακό δηµαρχείο, το κλασικό Κοινοβούλιο, τα τιτάνια µουσεία της ιστορίας της τέχνης και της φυσικής ιστορίας, το ένα αντίκρυ στο άλλο, και φυσικά την καρδιά κάθε αστικής πόλης εκείνου του αιώνα που σεβόταν τον εαυτό της, τη Μεγάλη Όπερα. Αυτοί ήταν οι τόποι όπου οι "καλλιεργηµένοι άνθρωποι" ασκούσαν τη λατρεία τους στους βωµούς της κουλτούρας και των τεχνών. Μια εκκλησία του 19ου αιώνα προστέθηκε στο φόντο µόνο σαν όψιµη παραχώρηση προς το δεσµό µεταξύ Εκκλησίας και αυτοκράτορα. Όσο πρωτόφαντο κι αν ήταν, αυτό το πολιτιστικό σκηνικό είχε βαθιές ρίζες στην παλιά ηγεµονική, βασιλική και εκκλησιαστική κουλτούρα πριν τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή στον κόσµο της εξουσίας και του µεγάλου πλούτου, τους κλασικούς πάτρωνες των υψηλών τεχνών και θεαµάτων. Επιβιώνει ακόµα σε σηµαντικό βαθµό µέσα από τη διασύνδεση παραδοσιακού κύρους και οικονοµικής δύναµης, που επιδεικνύεται σε δηµόσιο θέαµα, αλλά δεν περιφράσσεται πια από την κοινωνικά αποδεχτή αυρα της γέννησης ή της πνευµατικής αυθεντίας. Ισως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που εξηγούν γιατί επέζησε από τη σχετική παρακµή της Ευρώπης για να παραµείνει αντιπροσωπευτική έκφραση, πόντου στον κόσµο, µιας κουλτούρας που συνδυάζει την εξουσία και το σπάταλο ξόδεµα µε το υψηλό κοινωνικό κύρος. Κατ' αυτή την έννοια, οι υψηλές τέχνες, όπως και η σαµπάνια, παραµένουν ευρωκεντρικές, ακόµα και σ' έναν παγκοσµιοποιηµένο πλανήτη... 
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Γράφει πΑίγληΤούµπα - aeslie>cytanetcom.cy 

Ο Ύπνος των Χιλίων Ηµερών Ανθρωπος απλός, καταδεκτικός, ευαίσθητος, µε τσαµπουκά, επαναστάτρια... αυτά τα επίθετα µου έρχονται στο µυαλό για την Νικόλ-Άννα Μανιάτη, Κύπρια που ζει µόνιµα στο Λονδίνο. Αυτά αποκόµισα από τη συνάντηση µας πέρυσι τον Ιούνιο και αυτά µου εκπέµπουν τα βιβλία της, το άρωµα της ίδιας, αφού κάθε ιστορία της έχει τις ρίζες της σε προσωπικά, δικά της βιώµατα. Η συγγραφική της πορεία άρχισε µε τις εκδόσεις Ωκεανίδα, όπου είχε εκδώσει τα πρώτα πέντε βιβλία, ενώ το 2011 η "µεταγραφή" της στις εκδόσεις Ψυχογιός µε το βιβλίο "Κοµµένα Λουλούδια" θα τη φέρουν πολλές φορές να φιγουράρει στα πρώτα 10 σε πωλήσεις των βιβλιοπωλείων και θα στεφθεί best seller. Ακολούθησε το βιβλίο "Αόρατος δεσµός" που είχε παρόµοια τύχη. Πάντα τα θέµατά της έχουν το κοινωνικό στοιχείο, καταστάσεις επίκαιρες, ιστορίες καθηµερινές της διπλανής πόρτας, αλλά δοσµένες από τη συγγραφέα µε µαεστρία, µεταφέρει στο χαρτί µε αµεσότητα συναισθήµατα και καταστάσεις, χωρίς να κουράζει, µέσα από λογοτεχνικά µονοπάτια που λίγοι συγγραφείς θα διάλεγαν, ζει και συµπάσχει µαζί µε τους ήρωες της που φαντάζουν "πραγµατικοί", σου δίνει πάντα την αίσθηση ότι αυτό που γράφει ή περιγράφει το έχει ζήσει και η ίδια και είναι πέρα για πέρα αληθινό, µια ιστορία χιλιοακουσµένη, αλλά η Μανιάτη κατορθώνει µε 

ένα µοναδικό τρόπο να καταδυθεί µέσα στην ψυχή µας και στο µυαλό µας και να µας προβληµατίσει. 
«Ο Ύπνος των Χιλίων Ηµερών» Αν ο Σπύρος δεν είχε ξενυχτήσει το προηγούµενο βράδυ, αν είχε ακούσει το ξυπνητήρι του στις οκτώ, αν είχε τα απαραίτητα πέντε λεπτά στη διάθεσή του για να ελέγξει τα µηνύµατα στον υπολογιστή και να ανακαλύψει ότι το ραντεβού των δέκα είχε µετατεθεί κατά µία ώρα αργότερα, δεν θα είχε χάσει τη ζωή του. Τουλάχιστον, όπως αντιλαµβάνεται ο περισσότερος κόσµος την έννοια της ζωής! Ο Σπύρος Παπαγιάννης, στις δέκα παρά τέταρτο το πρωί της εικοστής τρίτης Μαρτίου 2005, έπαψε να υπάρχει. Για τρία ολόκληρα χρόνια! Η Μαρίνα Αγγελή, το απόγευµα της εικοστής τρίτης Μαρτίου 2005, βρήκε ένα σηµαντικό λόγο για να συνεχίσει να ζει. To πέρασµα του Σπύρου Παπαγιάννη στη ζώνη της ανυπαρξίας προκαλεί τη µοίρα να παίξει µε τις ζωές τεσσάρων ανθρώπων. Ανυποψίαστοι, µπλέκονται στον ιστό που η µοίρα θα υφάνει µε άξονα τον Σπύρο, τον άνθρωπο που υπάρχει χωρίς να ζει, αλλάζοντας πορείες, ανατρέποντας ζωές. Παιχνίδια, καπρίτσια, µυστικά που περιµένουν πίσω από τις κλειστές κουρτίνες του µυαλού. Και κάπου πιο µακριά η ευτυχία παραµονεύει υποµονετικά... Ένα συγκινητικό ψηφιδωτό, κοινωνικό µυθιστόρηµα που αγγίζει βαθιά κάθε χορδή της ψυχής. 

ΝΊκόλ-Άννα Μανιάτη 
ΟΥΠΝΟΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ . ΗΜΕΡΩΝ 

ΝικόλΆwet Μανιάτη Εκδόσεις Ψυχογιός Σελ. 48ο 

Η Νικολ Αννα Μανιάτη γράφει για τους αναγνώστες του «Π» Αφετηρία και έναυσµα για το κάθε βιβλίο µου είναι γεγονότα ή εµπειρίες από την καθηµερινή µας πραγµατικότητα. Αν κοιτάξουµε γύρω µας θα βρούµε πολλά που θα µας εµπνεύσουν και θα µας αγγίξουν. Προσθέτουµε λίγη φαντασία, πολλή ευαισθησία και ικανότητα έκφρασης και µετατρέπουµε τη σκληρή πραγµατικότητα σε λογοτεχνικό δράµα. Όπως όλα µου τα βιβλία που τα εµπνεύστηκα από γεγονότα γύρω µου, έτσι και τούτο γεννήθηκε µέσα µου από την οδυνηρή εµπειρία µιας φίλης που είδε το παιδί της σε κώµα. Όταν συνήλθε, είχε κάποιες αλλαγές 

στην προσωπικότητά του, κανείς δεν ξέρει πώς αντιδρά ο ανθρώπινος εγκέφαλος όταν είναι σε κώµα. Η µυθοπλασία και το συναίσθηµα πήραν το τιµόνι και γεννήθηκε "Ο Ύπνος των Χιλίων Ηµερών". Κάθε τι στη ζωή, µικρό και ασήµαντο, σοβαρό ή τραγικό είναι το ορµητήριο για µια καινούργια αρχή στη δηµιουργία ενός νέου βιβλίου. Η ευαισθησία να νιώσεις τον πόνο κάποιου δίπλα σου, φίλου ή άγνωστου, και η ικανότητα να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του δηµιουργώντας τους "χάρτινους ήρωες" µε φαντασία, µυθοπλασία και πολύ συναίσθηµα, είναι τα 

µονοπάτια που σε καθοδηγούν. Ξεκίνησα να γράφω όταν κι εγώ, όπως όλοι µας, πέρασα µια πολύ οδυνηρή εµπειρία, αυτή της συναδελφικής προδοσίας [χρόνια πριν σαν εκπαιδευτικός]. Μου έδωσε το έναυσµα να εκφράσω τα πικρά συναισθήµατα µε µυθοπλασία. Η έµπνευση για κάθε ένα βιβλίο µου είναι η ζωή γύρω µου και το συναίσθηµα. Αν παρατηρείς, θα δεις, θα ακούσεις, θα νιώσεις σε κάθε µορφή του τον ανθρώπινο πόνο. Με φαντασία, µυθοπλασία, ευαισθησία και ικανότητα έκφρασης τα µετατρέπεις σε "χάρτινους ήρωες" µε τους οποίους συµπάσχεις. 

TCt £Π^7Γ60·Α^ ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου perizititoxom 
£ΛΛηνική Λογοτεχνία 1. Βαθύ, βελούδινο σκοτάδι, Ευαγγελία Ευσταθίου (Εκδόσεις Λιβά νη) 2. Ο ύπνος των χιλίων ηµερών, Νικόλ-Αννα Μανιάτη (Εκδόσεις Ψυ χογιός) 3. Στη σκιά του πάθους, Ιωάννα Νοταρά (Εκδόσεις Ωκεανός) 4. To ταξίδι της αναζήτησης, Κωνσταντίνο Σπαθάρα (Εκδόσεις Μι χάλη Σιδέρη) 5. Ζωή σε δύο χρώµατα, Αλίκη Οικονόµου - Γιωτάκου (Εκδόσεις Μι χάλη Σιδέρη) 
Ξένη Λογοτεχνία 1. 1Q84: Βιβλίο 3, Haruki Murakami (Εκδόσεις Ψυχογιός) 2. Ο τελευταίος χορός, Victoria Hislop (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

3. Ασε το διάβολο ήσυχο, John Verdon (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 4. Ο γιος του ακορντεονίστα, Bernardo Atzaga (Εκκρεµές) 5. ∆αιµονισµένος Αγγελος, William Hjortsberg (Εκδόσεις Πλατυπους) 
∆οκίµια, Ιστορία, Βιογραφίες κ. ά. 1. Τάξη στο χάος, Κυριάκος Κατζουράκης (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο) 2. Σχέση σχολείου οικογενείας και ανάπτυξη του παιδιού, Στέλιος N. Γεωργίου (Εκδόσεις ∆ιάδραση) 3. Όσο µπορείς, Βασίλης Αργυριάδης (Εκδόσεις Εν Πλω) 4. To πλήρες βιβλίο της εναλλακτικής ιατρικής, Andreas Moritz (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 5. Προσοχή, δαγκώνει, Αρκάς (Εκδόσεις Γράµµατα) 
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