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ίάονλο Κούλθ 

κδόοεις Λιβάνη 

ελ. ι88 

εωρεί την Ελλάδα λίκνο του πολιτισµού, την έχει 
Jp II επισκεφθεί πολλές φορές, ενώ όπως δήλωσε 

κατέχει µια ξεχωριστή θέση στην κάρδια του" 

και όλα αυτά, λόγια από τον πολυµεταφρασµένο 

συγγραφέα Πάουλο Κοέλο, σε επίσκεψη του στη 

Ελλάδα πριν µερικές µέρ*ες, µε αφορµή την κυκλοφορία 

του βιβλίου του "To χειρόγραφο της Άκρα". 

Έγινε γνωστός στο βιβλιόφιλο κοινό µε το^βιβλίο του 

"Αλχηµιστής", ένα συγκλονιστικό βιβλίο, όπου συναντιέται 

ο µυστικισµός του Μεσαίωνα µε το τραγούδι της 

ερήµου, και ο Κοέλο µάς ανοίγει το παλιό µονοπάτι για 

τη γνώση του κόσµου: αυτό που περνά από την καρδιά, χαρίζοντάς 

του το 2009 το βραβείο Γκίνες. 

Ένα best seller που µεταφράστηκε σε 67 γλώσσες και 

έχει πουλήσει πάνω από 65 εκατοµµύρια αντίτυπα σε 150 

χώρες, ένας συγγραφέας που διαθέτει φανατικούς φίλους, 

αλλά και εκ πεποιθήσεως εχθρούς. 

Ο Κοέλο εξακολουθεί να πιστεύει στην πασίγνωστη 

φράση από τον "Αλχηµιστή" που τον έκανε διάσηµο: 

"όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύµπαν συνωµοτεί 

ώστε να το πετύχεις". 

"Η φράση για µένα συµπυκνώνει όλο το νόηµα της ζωής. 

Για να κάνεις όµως το ταξίδι θα πρέπει να ξεβολευτείς. 

Να εγκαταλείψεις κάθε ευκολία. Όλα όσα πραγµατεύοµαι 

στον 'Αλχηµιστή'", θα πει. 

Μότο που έχει διχάσει κόσµο και κριτικούς, κάποιοι 

αντιλέγουν ότι αυτό το απόφθεγµα είναι καταστροφικό, 

ο ίδιος πιστεύει φανατικά στη φράση αυτή και 

την υπερασπίζεται: 

"Φυσικά και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτήν τη φράση. 

Τι σηµαίνει κάποιοι είπαν; Με τέτοιες φήµες ξεκίνησε 

η καταστροφή της πατρίδας σας. Επειδή κάποιοι είπαν. 

Τώρα καλείστε να πληρώσετε το τίµηµα αυτών των κουτσοµπολιών. 

To σύµπαν δεν έχει ηθική. ∆εν συνωµοτεί 

µόνο για το καλό, αλλά και για το κακό. To 90% των ανθρώπων 

επιθυµούν τα χειρότερα για τον εαυτό τους, και 

έτσι το σύµπαν συνωµοτεί για να καταστραφούν". 

«To χειρόγραφο της Άκρα» 
Στο νέο του βιβλίο [που, να σηµειωθεί, κυκλοφόρησε 

πρώτα στα ελληνικά, ενώ στα αγγλικά θα κυκλοφορήσει 

σε µερικές µέρες] δεν θα βρεις ιδιαίτερη πλοκή. 

Ο Πάουλο Κοέλο έχει ήρωα έναν Έλληνα που φιλοσοφεί 

στην Αγορά, και όπως ανέφερε η επιλογή δεν είναι 

τυχαία, καθότι τον επηρέασε η κρίση που αντιµετωπίζει 

η Ελλάδα·. 

"∆εν είναι ούτε ιουδαίος, ούτε χριστιανός, ούτε µουσουλµάνος. 

Αντιπροσωπεύει τη σοφία της αρχαίας Ελλάδας. 

Ο ελληνικός πολιτισµός είναι η κορυφή της κορυφής. 

Εσείς δηµιουργήσατε τον πυρήνα του πολιτισµού µας. Ο 

ήρωας ταυτοχρόνως φιλοσοφεί, φιλοσοφεί όµως πάνω στα 

ζητήµατα της καθηµερινής ζωής, όπως ακριβώς οι αρχαίοι 

συζητούσαν τα πάντα στην αγορά και έτσι κατέληγαν 

στην αληθινή σοφία". 

∆ιευκρίνισε πως επέλεξε έναν Έλληνα πρωταγωνιστή 

σε µια εποχή που υπάρχει έλλειψη αξιών: "Επέλεξα 

συνειδητά να είναι Έλληνας. Οι Σταυροφόροι έρχονται 

να επιβάλουν το δόγµα τους σε ένα ειρηνικό περιβάλλον 

όπου επικρατούν τρεις θρησκείες, αλλά ο 

Έλληνας παραµένει αµέτοχος. Εκείνος επιδιώκει τη 

σωτηρία της ψυχής πέρα από κάθε δόγµα. ∆εν φιλο¬ 

σοφεί µε όρους διαλεκτικής, αλλά µε όρους καθηµερινής 

σοφίας. Οι Έλληνες παράλληλα είστε η έκφραση 

των αξιών µας. Όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον τόπο. 

To βιβλίο και η εκδήλωση σήµερα συνιστούν ένα φόρο 

τιµής σε αυτή τη χώρα". 

Ο Αγγλος αρχαιολόγος σερ Γουίλκινσον το 1974 ανακαλύπτει 

τα περίφηµα χειρόγραφα της Ακρα, µια περγαµηνή 

του 1307 µ.X. Εκεί υπάρχει καταγεγραµµένη η οµιλία 

ενός Έλληνα Κόπτη, προς το ετερόκλητο κοινό που 

αποτελείται από Χριστιανούς, Εβραίους, Μουσουλµάνους, 

ενώ οι σταυροφόροι βρίσκονται προ των πυλών της Ιερουσαλήµ 

το 1099, λίγο πριν µπουν στην πόλη και αφανίσουν 

τα πάντα στο πέρασµά τους. 

Όλοι πιστεύουν ότι θα τους προετοιµάσει για τη µάχη, 

αλλά ο Έλληνας ανταποκρίνεται στο κοινό του και τους 

παρακινεί να βρουν τις αξίες της ζωής, την αναζήτηση 

της σοφίας που υπάρχει στην καθηµερινότητα, το νόηµα 

της ζωή που σφυρηλατείται µέσα από τις προκλήσεις 

και τις δυσκολίες, την επικείµενη µάχη και την πιθανή 

ήττα, αλλά και για τη µοναξιά και τον φόβο, για την οµορφιά, 

την αγάπη, τη φιλία, την έχθρα και τον έρωτα, για το 

θαύµα που όλοι περιµένουν να αλλάξει τη ζωή τους, µέσα 

από φράσεις-µότο όπως: "Η µοναξιά δεν είναι η απουσία 

της αγάπης, αλλά τα συµπλήρωµά της", "Αλίµονο σε 

όσους δεν ηττήθηκαν ποτέ! ∆εν θα υπάρξουν ποτέ τους νικητές 

σε τούτη τη ζωή", "Προσπάθησε να ζεις αυτό που πάντα 

ήθελες να ζήσεις", "Μην κατακρίνεις τους άλλους, 

επικεντρώσου σ' εκείνο που πάντα ονειρευόσουν", "Τα 

όνειρα δεν ενέχουν κινδύνους. Επικίνδυνο είναι να θέλεις 

να κάνεις το όνειρο πραγµατικότητα". 

Στην πορεία, το βιβλίο 'To χειρόγραφο της Ακρα" παύει 

να είναι ένα µυθιστόρηµα, εξελίσσεται καθαρά σε βιβλίο 

αυτοβελτίωσης, έτσι κι αλλιώς χαρακτηριστικό γνώρισµα 

όλων των βιβλίων του Κοέλο. 
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