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Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
TO ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΞΑΝΑ 
Μια νέα µατιά στη γενοκτονία 
των εβραίων και ερωτήµατα για 
το τι συνέβη στην Ελλάδα 
ΣΕΛ. 4-5 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΑΡΗΣΦΙΟΡΕΤΟΣ 
Ο ελληνικής καταγωγής 
σουηδός συγγραφέας µιλάει 
για το τελευταίο του βιβλίο 
λίγο προτού έρθει στην Αθήνα 
ΣΕΛ. 6 

Πρώτη δηµοσίευση της τελευταίας δηµόσιας παρέµβασης του εκπλιπόντος συγγραφέα, 
oreo Megaron Plus, το 2009. To φιλοσοφικό και υπαρξιακό του «πιστεύω» 
Ο Παύλος Μάτεσις στην τελευταία σηµαντική 

δηµόσια εµφάνιση του συνα- J 
ντήθηκε µε τον Ιάκωβο Καµπανέλλη 
και τον Κώστα Γεωργουσόπουλο στη 
σκηνή του Megaron Plus, στις 27 Ιανουαρίου 

του 2009, και συζήτησαν για το 
µεταπολεµικό θέατρο και την ελληνική 
κοινωνία. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, 

προλογίζοντας την οµιλία του Παύλου 
Μάτεσι, είπε για τα έργα του ότι 

προσφέρουν καηµό, δάκρυ και χλεύη· 
αναγκαία για να µπορούµε µετά να τα 
χαϊδέψουµε. Στην οµιλία του - απολογία 

τη χαρακτήρισε ο ίδιος - ο Παύλος 
Μάτεσις έδωσε το προσωπικό, θεατρικό 

και φιλοσοφικό του στίγµα, καθόρισε 
τη σχέση του µε τον αρχαιοελληνικό 
λόγο και το παγκόσµιο θέατρο, 

ενώ περιέγραψε και το κλίµα στο οποίο 
δηµιούργησαν οι συνοδοιπόροι της 
γενιάς του. Κρατήσαµε την προφορι 
κότητα του λόγου του Παύλου Μάτεσι, 
µια ψευδαίσθηση ότι είναι ακόµα ζωντανός 

ανάµεσα µας. Ευχαριστούµε το 
Megaron Plus για την παραχώρηση του 
ηχητικού υλικού. 

r, 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ γιαννησ n. µπασκοζοε 

L νΕΠΑΙΤΕΛΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ. Επάγγελµα το 
*δηλώνω. Αποφεύγω τις λέξεις «τέχνη», «καλλιτέχνης» 

επειδή ενοικιάζονται - εκτός από 
την τηλεόραση και ano πολλά άλλα εκτός 
αισθητικής σκευάσµατα. Η θεατρική πράξη 
συνιστά τελετουργία κατά τον αγαπητό µας 
Βάλτερ Πούχνερ και οι τελετουργίες δεν εξηγούνται 

διό της λογικής. Οι τελετουργίες µόνον 
τελούνται. Εργο µας, και χρέος ηµών των 

επαγγελµατιών συγγραφέων, είναι να οδηγούµε 
προς την έκσταση. Πώς; το παραγγέλλει και 

ο Λογγίνος όταν λέει: «Ο,τι ξεπερνά τα συνήθη 
µέτρα δεν πείθει, οδηγεί το κοινό προς την 

έκσταση, προς τα υπερφυά». Κυριολεκτικά: 
«Ου γαρ εις πειθώ τους ακροωµένους αλλ' εις 
έκοτασιν άγει τα υπερφυά». 

Στη θεατρική πράξη συντελείται µία ανθρωποθυσία. 
Ο ηθοποιός θυσιάζεται, σφαγιάζεται 

στον βωµό του ήρωα τον οποίον ερµηνεύει. Σε 
παλαιές χιλιετίες, προτού ο άνθρωπος εφεύρει 
τον τροχό, εξευµενίζει τις άγνωστες δυνάµεις, 
το θείον, θυσιάζοντας ό,τι πολυτιµότερο, την 
ανθρώπινη ζωή. Τελεί ανθρωποθυσία. Σε µετέπειτα 

χιλιετίες, µε την ανακάλυψη του τρο¬ 

χού και την εξασφάλιση τροφής, ο πρόγονος 
µας εξακολουθεί να θυσιάζει στις άγνωστες 
δυνάµεις ζώα. Και όταν πλησιάζει προς τον 
χρυσούν αιώνα θυσιάζει προσφέροντας καρπούς 

της γης. To επόµενο βήµα θυσίας είναι 
n γέννηση του θεάτρου. Τώρα n πράξη είναι 
µίµηση πράξεως. To θέατρο λόγω αυτών των 
προγεννητόρων είναι σεβαστό, είναι µία από 
τις σεµνές ευµενίδες που θυµάται πώς κάποτε 
ήταν ερινύς. To ελληνικό θέατρο ήταν πάντα 
πλούσιο σε θεατρικά έργα. 

Σήµερα θα µιλήσω για το θέατρο µετά τον 
Καµπανέλλη, εποχή στην οποία κι εγώ ενέχοµαι. 

Οι ευάριθµοι συγγραφείς αυτής της 
περιόδου δεν αποτελούµε ούτε σχολή ούτε 
ενιαίο κίνηµα. Τα έργα του καθενός διαφέρουν 

κτυττητά από αυτά των υπολοίπων. Οµως 
υπάρχει σε όλα κοινή µυστική βοή, όπως 
αναφέρει ο Καβάφης. Εδώ ο ορθολογισµός 
δεν κυβερνάει. Στον ορθολογισµό τα όρια 
της αλήθειας είναι κοινά. Ταυτίζονται µε τα 
όρια που θέτει n λογική απόδειξη. Στα έργα 
αυτά n µεγάλη τους αλήθεια δεν αποδεικνύεται, 

µόνον δείχνεται. 

Συνέχεια στη σελίδα 2 

ΝΙΚΟΣ 
ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ 

nbak@doiner.gr 

To UiDOS 

Μάτεσι 
fi ε tgv Παύλο 

•. j Μάτεσι ήµαστε 

I %/ I συχνοίσυνοµιλη, 

„τές. Ιδιωτικά, σε 
καφενεία της Αθήνας. Μία και 
µοναδική φορά του πρότεινα 
να κάνουµε µια δηµόσια συζήτηση, 

δηλαδή µια συνέντευξη 
για «To Βήµα». Την αφορµή 
µάς έδωσε το µυθιστόρηµά 
του «Σκοτεινός Οδηγός», που 
κυκλοφόρησε το 2002 απότον 
Καστανιώτη. Αυτό το µυθιστόρηµα 

δεν απέκτησε τη φήµη 
της «Μητέρας του Σκύλου» και 
του «Παλαιού των Ηµερών». 
Αλλά ήταν ένα βιβλίο, µια φαντασία 

πάνω στον µύθο της 
Περσεφόνης, που µε οδηγούσε 
στην καρδιά του χρόνου, εκεί 
όπου κατοικεί n ευτυχία. 
Σε αυτό το βιβλίο, σε κάποια 
στιγµή, n αφήγηση µοιάζει να 
διακόπτεται και οι ήρωες αναρωτιούνται 

για τη φύση του ίδιου 
του µυθιστορήµατος. «Ασε 

που το µυθιστόρηµα µε ήρωες 
υπαρκτές υπάρξεις συνήθως 
βγαίνει βαρετό» λένε. Τον ρώτησα 

αν αυτό ήταν το δικό του 
µανιφέστο για το µυθιστόρηµα. 
Ακούω πάλι την κασέτα. «Είναι 
ένα παράτολµο παιχνίδι. Οι χαρακτήρες 

του έργου γνωρίζουν 
ότι είναι ανύπαρκτες υπάρξεις, 
ανακόπτουν µε δηλώσεις τους 
τη ροή του µυθιστορήµατος, 
αµφισβητούν την υπαρκτότητα 
και του συγγραφέως και τελικά 
ανακουφίζονται που ως όντα 
φαντασίας δεν θα υποστούν 
τη δοκιµασία του ζην και m 
δοκιµασία του θανάτου. Ολους 
τους ήρωές µου τους έχω πολιτογραφήσει 

και εγκαταστήσει 
σε µια δική τους χώρα. Εµένα 
µε θεωρούν µάλλον θύµα τους 
και οπωσδήποτε σκλάβο τους. 
Αυτή τη φανταστική χώρα των 
ηρώων µου την έχω κλέψει από 
τον Φόκνερ. Ο Φόκνερ είναι ο 
συγγραφέας "µου". Υποψιάζοµαι 

πως n Λογοτεχνία είναι 
ανελέητη. Τα δεινά των θνητών 
γίνονται για να µεγαλύνεται n 
λογοτεχνία, n οποία ορίζει πακ; 
ο Τρωικός Πόλεµος, π.χ., άξιζε, 

όφειλε να γίνει, ανεξάρτητα 
από τις ζωές που χάθηκαν, 

ήταν υποχρεωτικό να γίνει, για 
να γραφτεί n Ιλιάζ. Η γραφή 
αγωνίζεται να γίνει ψυχή, τελεστήριο 

µυστηρίων. Και ο συγγραφέας 
µπαίνει σε ένα επώδυνο 

στοίχηµα µε τον Χρόνο». 
Τον είχα ρωτήσει πώς θέλει να 
τον θυµόµαστε (τι αυθάδεια 
από τη µεριά µου!). «Σαν αυτό 
που είπε ο Φόρστερ για τον Καβάφη: 

Ένας κύριος µε ψαθάκι, 
ακίνητος, µε µια στάση ελαφρώς 

λοξή ως προς τον άξονα 
του κόσµου". Αυτό θα προτιµούσα. 

Αλλά χωρίς ψαθάκι. Και 
καθόλου κύριος». 

www.clipnews.gr
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Ho Παύλος Μάτεσις ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 TO ΒΗΜΑ 

J ∆εν φοβηθήκαµε την τόλµη µα8 
Συνέχεια από τη σελίδα 1 

Συµπορευόµενο µε έργα θεατρικά 
που στόχο τους είχαν 

την ανώδυνη ψυχαγωγία του 
θεατή, υποστηριζόµενα από 
δηµοφιλείς, αγαπητούς στο 
κοινό, ηθοποιούς, έργα αθώα 
- δεν είναι υποτιµητικός ο όρος 
- εκεί µέσα, ξαφνικά, θριαµβικά 

εµφανίζονται τα θεατρικά 
κείµενα, µε προεξάρχοντα τον 
Καµπανέλλπ, και µε αυτά ο θεατής 

δεν συνευρίσκεται ανώδυνα. 
Καθίσταται συνένοχος. Σε 

αυτά συνυπάρχουν ο µοντερνισµός, 
ο υπερρεαλισµός, το 

παράλογο, n εκτροπή από την 
καθεστηκυία θεατρική µορφή, 
n αλλαγή δηλαδή στη γεωµετρία 

της φόρµας. Συνυπάρχει 
το µυστηριώδες και το τροµώδες 

χιούµορ των πινάκων του 
Γκόγια της τελευταίας του παραγωγής, 

υπάρχει n παραφορά 
του κλασικού ισπανικού θεάτρου 

του Λόπε ντε Βέγα και 
του Καλντερόν ντε λα Μπάρκα 
- κείµενα που θα ήθελα πάρα 
πολύ να µεταφράσω. 

∆εν πρόκειται για µίµηση, 
ούτε για αντιγραφή. ∆ιαλεκτι¬ 

κούς αναπόδραστα, θα έλεγα, 
οι τροχιές µας διασταυρώθηκαν 

µαγικά, πρόβαλλαν οµόφθογγα, 
είχαν όµοιο τόνο µε 

τη λοιπή ευρωπαϊκή θεατρική 
γραφή. Ισως είχε φτάσει n 
ώρα της ωρίµανσης. Φτάσαµε 
στο απροσδόκητο ίσως επειδή 

δεν φοβηθήκαµε την τόλµη 
µας. Σε τούτο µάς ενθαρρύνει 

ο Ηράκλειτος: «Οποιος 
δεν προσδοκά το απροσδόκητο 

δεν θα το ανακαλύψει, 
θα παραµένει ανεξερεύνητο 
και απλησίαστο». Εγκαταλείψαµε 

ή παραγκωνίσαµε 
τα κοινωνικά προβλήµατα, 
την αποτύπωση προσωπικών 
εµπειριών ή και πολιτικών διαταραχών 

της χώρας µας, ή 
µάλλον τα εκµεταλλευτήκαµε 
προκειµένου να ορθώσουµε 
µε αυτά για πρόπλασµα ως 
θέµα τον ψυχικό χώρο του 
ανθρώπου µε τη συνενοχή 
της φαντασίας και αίτηµα την 
επαφή µε την αιωνιότητα. Θέµα 

που παραµένει σύγχρονο 
και άλυτο από την εποχή του 
Ηράκλειτου. 

Και πρώτα-πρώτα ξένισε n 
εκτροπή στη µορφή του θε¬ 

ατρικού µας γίγνεσθαι. ∆ιατυπώθηκαν 
απορίες και ενστάσεις 

για την αλλαγή της 
γεωµετρίας της µορφής. Στα 
έργα µας αυτά n φωτογραφική 

πιστότης εγκαταλείπεται 
ως περιττή, έρχεται στη 

σκηνή n ζωγραφική πιστότης. 
∆ιαθέτουµε και τη συνηγορία 

του Λεονάρντο ντα 
Βίντσι που είπε: «Η τέχνη έχει 
τπ δύναµη να παράγει µορφές 
τις οποίες n φύση δεν γνωρίζει 

και αδυνατεί να παραγάγει». 
To υπέδαφος τώρα. 

Μέσα στα κείµενά µας διαφαίνονται 
ερωτήµατα θέσης 

που ενυπάρχουν στους προσωκρατικούς 
αλλά και στον 

Οµηρο π στον Ευριπίδη. Να 
θυµίσω εδώ ότι δεν είµαι ελληνοµανής, 

ούτε πάσχω από 
ελληνολαγνεία, ούτε και τους 
διεκδικώ όλους αυτούς ως 
προγόνους µου. Είναι πρόγονοι 

ολόκληρης της Ευρώπης. 
Ορισαν την πορεία της. Αλλά 
ενώ n σπονδυλική στήλη του 
εβραϊκού, χριστιανικού και 
ισλαµικού πολιτισµού είναι 
οι θρησκείες µε διαταγές και 
ποινές, n σπονδυλική στήλη 

του ελληνικού πολιτισµού δεν 
είναι ο Θεός αλλά n ποίηση. 
Στον Οµηρο, στην Ιλιάδα, n 
ποίηση δεν απειλεί, δεν υπόσχεται. 

Οι προσωκρατικοί θέτουν 
τον άνθρωπο ως ηγέτη 

της µοίρας του, παραµερίζουν 
σιωπηλά το θείον. Μας 

το αναγγέλλει πανηγυρικά και 
ο Πίνδαρος: «Μιας µητέρας 
τέκνα είµαστε, θεοί και άνθρωποι», 

κατά λέξη «εν ανδρών, 
εν θεών γένος, εκ µιας 

δε πνέοµεν µατρός αµφότεροι». 
Τα έργα µας τα συνοδεύει 
n αποδοχή της λύπης 

ως αναγκαίου συστατικού της 
ζωής. Σε αυτό συµπαρίσταται 
ο Οµηρος, που λέει ότι «τα 
φύλλα των δέντρων είναι το 
γένος των ανθρώπων», αλλά 
και ο Ευριπίδης που αναρωτιέται 

«ποιος ξέρει αν n ζωή 
δεν είναι θάνατος, κι αν ό,τι 
εµείς αποκαλούµε θάνατο 
εκεί κάτω, δεν λέγεται ζωή». 
Ακόµη υφέρπει ανατριχιαστικά 

n ήρεµη ρήση του Θέογνη 
«το άριστον για τον άνθρωπο 
θα ήταν να µη γεννηθεί και να 
µη δει τις ακτίνες του ήλιου». 
Τα ρεαλιστικά συστατικά, τα 

Εµείς και το κοινό 
Αλλος υποστηρικτής των 
έργων µας ήταν το κοινό. 
Αντέδρασε θετικό σαν να 
περίµενε, να προσδοκούσε 
αυτό το είδος θεάτρου. Και 
από την αρχή κοντά µας ήταν 
η έγκυρη θεατρική κριτική, 
στην οποίαν οι κρινόµενοι 
οφείλουµε χάριτες.Τα έργα 
µας παίχτηκαν σε µικρές 
κυρίως αίθουσες, πράγµα που 
απαιτεί το έργο. To έργο θέλει 
τον θεατή κοντά στη σκηνή, 
αµήχανα κοντά στον ηθοποιό. 

Ορισµένα κενά στη δράση, 
επίτηδες αφηµένα από τον 
συγγραφέα, τα συµπληρώνει 
ο θεατής και γίνεται έτσι 
συµµέτοχος, συνένοχος 
στη σύνθεση του έργου. To 
βάρος του έργου το φέρει το 
δρων γεγονός, η δράση, ήτοι 
ο µύθος του έργου. Ο λόγος 
υπηρετεί το έργο, τον µύθο. 
∆εν είναι αυτοσκοπός και η 
καλλιλογία είναι περιττή και 
ενίοτε επιβλαβής. Πιστεύω, 
ως πρωτοπόρο, τα έργα 

αυτής της χρονικής φάσης 
προηγήθηκαν της εποχής τους 
και µάλλον µια νέα σσνάντησή 
τους σήµερα µε τον θεατή 
θα είναι ευπρόσδεκτη 
αλλά Ba µπορούσαν και να 
επανακριθούν. Προσωπικά 
τα κρίνω ως δηµιουργήµατα 
µε υψηλή πνευµατικότητα 
και θεατρικότητα, από τα 
ισχυρότερα στην Ευρώπη. 
Εχουν καθιερώσει µέσα στο 
πραγµατικό το ονειρικό και 
το φαντασιακό. Στοιχεία σου 

ο θεατής δέχεται πλέον ως 
µέρος του πραγµατικού. Να 
µην ξεχνάµε on στον θεατρικό 
λόγο µόνιµα εποπτεύει και 
ενεδρεύει η µουσική επειδή 
ο ήχος είναι η πρώτη ύλη για 
τον σχηµατισµό της λέξης 
και ο ρυθµός είναι η βακτηρία 
της. Οσο για τη βιωσιµότητά 
τους βλέπω τα πρόσωπα κάθε 
έργου να λοξοκοΓτάζουν τον 
συγγραφέα τους λέγοντας 
«άσ" τον αυτόν, ίσως εµείς να 
ζήσουµε πιο πολύ από αυτόν». 

ανταλλακτικά του θεατρικού 
οχήµατος µας είναι το ένδυµα 

µε το οποίο καλύπτεται ή 
καµουφλάρεται n ψυχή. Παράδειγµα 

οι ήρωες εντός ρεαλιστικού 
κυκλώµατος του 

συγγενούς µας Φραντς Κάφκα. 
Επειδή, όπως γράφει ο 

Ηράκλειτος, «τα πέρατα της 
ψυχής δεν θα τα ανακαλύψεις 
ποτέ, απ" όσους δρόµους κι αν 
την περιτρέξεις» και επειδή τα 
εν λόγω έργα µας αποτελούν 
κατάδυση στον ψυχικό βυθό, 

ο οποίος είναι επίφοβος, 
επικίνδυνος, ανεξερεύνητος 
και ύπουλος, ενίοτε γι' αυτό, 
ο συγγραφέας που θα επιχειρήσει 

αυτή την κατάδυση 
οφείλει να διαθέτει πνευµατική 

ρώµη, ψυχική υγεία και 
ισορροπία. Είναι σφάλµα να 
θεωρούµε τη διαταραγµένη 
ψυχολογία ως ευαισθησία και 
ταλέντο. Φυσικά υπάρχουν 
και ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο 
ψυχικός χώρος ως µη εξερευνήσιµος 

παρέχει υλικό αενάως 
σύγχρονο και µη εξαντλούµενο 

και αενάως εξελισσόµενο. 
Βεβαίως οι µεγάλοι του θεάτρου, 

όπως ο Μπέκετ, έχουν 
υποψιαστεί την ηρακλείτειο 
σκέψη, γνωρίζουν ότι n ψυχή 
συγγενεύει µε το άπειρον 
το άπειρον ως χώρος και ως 
χρόνος. Γιατί ο Ηράκλειτος 
µας λέει πάλι «ψυχή ίσον υλικά 

συµβαίνοντα εν εξελίξει». 
Των έργων µας ρυθµιστής είναι 

ο άνθρωπος όπως τον είδε 
ο Πρωταγόρας, «πάντων 

χρηµάτων µέτρον εστίν άνθρωπος». 
Ητοι ο άνθρωπος 

είναι το κριτήριο όλων όσων 
ισχύουν. Ολθ αυτό το ορυχείο 

παραστέκει µαγικά ως 
θεµέλιο στο θεατρικό έργο 
της εποχής για την οποία ως 
συνένοχος µιλώ. 

Και εδώ τελειώνει i 
n απολογία µου. y J 
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Μίλησε, 
µνήµη 
Η θεµελιώδης έρευνα της 
ιστορικού Φρανσες Γέιτς για 
τη µνηµοτεχνική στον δυτικό 
πολιτισµό, επανέρχεται στην 
επικαιρότητα εξαιτίας της 
κυριαρχίας των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου 

TOY ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΣΤΩΝΙΤΗ 

FRANCES 
A.YATS 
Η τέχνη 
της µνήµης 
Μετάφραση Αρης 
Μπερλής 
Εκδόσεις 
Μορφωτικού 
Ιδρύµατος Εθνικής 
Τραπέζης, 2012, 
σελ. 580, τιµή 
40 ευρώ πανόδετο, 
30 ευρώ χαρτόδετο 

nivit *. r.in 
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To 1580 ο Μοντέν είπε 
ότι «n ισχυρή µνήµη 
συνοδεύεται γενικά 
από αδύναµη κρίση». 

To 1942 ο Μπόρχες έγραψε το 
διήγηµα Φούνες ο Μνήµων, στο 
οποίο ο νεαρός Ιρενέου Φούνες 
δεν µπορεί να ξεχάσει τίποτε 
από τα όσα έχει δει και ζήσει, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
κοιµηθεί και να πεθάνει στα 21 
του χρόνια ∆ιάφοροι σοφολογιότατοι 

έχουν πει ότι δεν υπάρχει 
«τίποτε συνηθέστερο από έναν 
ανόητο µε ισχυρή µνήµη», Τα 
παραπάνω µπορεί να ακούγονται 

ευφυή και διασκεδαοηκά, 
αλλά το θέµα είναι πολύ ευρύτερο. 

To ερεύνησε για πολλά χρόνια 
n ιστορικός Φράνσες Γέιτς 

(1889-1981) και µας έδωσε την 
Τέχνη Tns µνήµης, έργο µοναδικό 

όσον αφορά το πλάτος 
και το βάθος της έρευνας και 
γοητευτικότατο ως αφήγηση. 

To βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε 
το 1966 και µοιάζει σήµερα 

πολύ πιο επίκαιρο εξαιτίας της 
κυριαρχίας των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου, 

που τείνουν να υποκαταστήσουν 
την τυπογραφία, n οποία 

είχε αντικαταστήσει παλαιότερα 
την τέχνη της µνήµης. 

Θυµίζω on σχεδόν µε την 
εµφάνισή της τον 15ο αιώνα 

n τυπογραφία χαρακτηρίστηκε 
τέχνη που συντηρεί 

όλες τις τέχνες (ars omnium 
conservatrix). Αυτό για πολλούς 

αιώνες το έκανε n τέχνη 
της µνήµης (non παραπέµπει 
φυσικά στη Μνηµοσύνη, τη 
µητέρα των Μουσών), n οποία 
ρύθµιζε µάλιστα και την κα- 

Τέσσερα µέλη της Πλατωνιιακ 
Ακαδηµίας της Φλωρεντίας σε 

έργο του Ντοµενικο Γκφλαι/Tayio. 
Ano αριστερά, ΜαρσΆιο Φιταίνο, 

µεταφραστής του Πλάτωνα, 
Χριστόφορος Λαντίνο, µελετητής του 

Αριστοτέλη, του Πετράρχη και του 
∆άντη, Αντζελρ Πόλιτσιάνο, ποιητής, 
και Τζενπλε Ντεµπέκι, δάσκαλος του 

Λαυρεντίου των Μεδίκων 

θηµερινή ζωή. Για εµάς τους 
Ελληνες έχει ειδική σηµασία, 
αφού εκείνος που εφηύρε την 
τέχνη της µνήµης είναι ο ποιητής 

Σιµωνίδης ο Κείος (556468; 
Π.Χ.). Και τις απαρχές της 

θα πρέπει να τις αναζητήσουµε 
σε µια «ιστορία» που αφηγείται 

ο Κικέρων στο έργο του 
De oratore. Ενας ευγενής από 
τη Θεσσαλία ονόµατι Σκόπας 
παρέθεσε δείπνο στο οποίο 
ο Σιµωνίδης, έναντι αµοιβής, 
θα τραγουδούσε ένα λυρικό 
ποίηµα προς τιµήν του οικοδεσπότη. 

Ο Σιµωνίδης όµως 
εγκωµίαζε στο µισό ποίηµα τον 
Σκόπα και στο άλλο µισό τους 
∆ιόσκουρους: τον Κάστορα και 
τον Πολυδεύκη. Ο Σκόπας τότε 
θυµωµένος είπε στον Σιµωνίδη 
ότι εφόσον τον εγκωµίαζε στο 
µισό ποίηµα θα του κατέβαλλε 
τη µισή αµοιβή. Την υπόλοιπη, 
είπε, θα έπρεπε να τη ζητήσει 
από τους ∆ιόσκουρους. Τότε 
έφθασε ένα µήνυµα στον Σιµωνίδη 

ότι δύο νέοι βρίσκονταν 
έξω και περίµεναν να τον δουν. 
Οταν ο ποιητής βγήκε να τους 
(πιναντήσει, δεν υπήρχε κανείς. 

Στο µεταξύ, όσο βρισκόταν 
έξω, έπεσε n στέγη του σπιτιού 
και σκότωσε όλους τους 

καλεσµένους. Τα πτώµατά τους 

Ekeivos που εωηυρε την τέχνη 

I2U4 covi8ns o Keios (556-468; | 
tt.X. ). O Tziopvrdvo Mtt| joirvo, 
|cuc0v£s Clj y\6xe{ )a, ins £5ooG£ | 

i^r.iHlli.lM'V.l^foM^.f.Sl 

είχαν φριχτά παραµορφωθεί 
και δεν αναγνωρίζονταν, όµως 
ο ποιητής, ο οποίος θυµόταν 
πού βρισκόταν ο κάθε καλεσµένος, 

βοήθησε στην αναγνώριση 
τους. Ο συµβολισµός είναι 

προφανής: ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης 
αντάµειβαν τον Σιµω-: 

νίδη σώζοντας in ζωή του. To 
συµβάν υπέβαλε στον Σιµωνίδη 
τις αρχές της µνήµης, και αυτές 
διαµόρφωσαν τον µνηµονικό 
κανόνα των θέσεων (loci) και 
των εικόνων (imagines), τον 
οποίο αποκαλούµε µνηµοτεχνική, 

που κυριάρχησε επί σχεδόν 
είκοσι αιώνες µε διάφορες παραλλαγές 

στον πολιπσµό της 
∆ύσης. 

Η ανεπτυγµένη µνήµη 
ήταν απαραίτητη στους ποιητές, 

στους τραγουδιστές, στους 
φυσικούς, στους δικηγόρους 

και στους ιερείς. Και αφού πριν 
από την έλευση της τυπογραφίας 

τα κείµενα γράφονταν σε 
παπύρους, ήταν εξαιρετικά δύσκολο 

να εντοπίσει κανείς το 
πού βρισκόταν το καθένα και 
να τα συνδυάσει µεταξύ τους. 
Εποµένως, οι πάντες έπρεπε να 
βασίζονται στη µνήµη τους και 
να την ενισχύουν. Οι τελετουργίες 

ήταν και εκείνες βασισµένες 
στη µνηµοτεχνική - γι' αυτό 

και n επαναληπτικότητά τους: 
για να αποµνηµονεύονται ευκολότερα. 

Τεχνικές της µνήµης αναπτύχθηκαν 
στη διάρκεια της ρωµαϊκής 
εποχής αλλά και στον 

Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση. 
Στις Μελέτες εικονολογίας ο 

Ερβιν Πανόφσκι, αυθεντία όσον 
αφορά την αναγεννησιακή ζω-, 
γραφική, εξηγεί, ανατρέχοντας 

Ο Φρόιντ και n ψυχανάλυση 
Αν απορεί κανείς ηώς συνδέεται ο Μεσαίωνας 
µε τον Φρόιντ και την ψυχανάλυση, υπάρχει 
εξήγηση: τα όνειρα διευρύνουν την περιοχή 
της µνήµης. ∆ιαβάζοντας λ.χ. την Ερµηνεία 
των ονείρων, όπου αναδεικνύεται ο ρόλος της 
λανθάνουσας µνήµης σε συνδυασµό µε τις 
επενέργειες της λήβης, το αντιλαµβάνεται 
πολύ εύκολα. Ετσι δεν είναι τυχαίο αυτό που 
ειπώθηκε από τους ιστορικούς των ιδεών 
µεταπολεµικά: πως ο Φρόιντ συνδυάζει ό,τι 
ο Σιµωνίδης θεωρούσε «αντικειµενικό» (και ο 
Μπρούνο αργότερα «ειδική επιστήµη») µε την 
ερµητική φιλοσοφία των νεοηλατωνιστών. 
∆εν είναι λοιπόν τυχαίο σου στο Πρώτο 
µανιφέστο του υπερρεαλισµού ο «πάπας» του 
Αντρέ Μπρετόν γράφει ότι «το όνειρο φέρει 
στοιχεία οργάνωσης». Επιτιθέµενος ευθέως 

κατά του ρεαλισµού επανέφερε εµµέσως 
τον παλιό µνηµοτεχνικό κανόνα των θέσεων 
και των εικόνων - πράγµα που, καθώς 
γνωρίζουµε, έκαναν ο ίδιος και η παρέα του 
όταν συναντιόνταν και διέτασσαν µε ειδικό 
τρόπο τα καθίσµατα διότι πίστευαν πως 
έτσι θα γινόταν καλύτεβη συζήτηση. 
Η Τέχνη της µνήµης είναι ένα από τα 

γοητευτικότερα µη µυθοπλαστικά βιβλία 
που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια. 
Η έρευνα της Γέιτς σταµατά στις απόψεις 
και στη φιλοσοφία του Λάιµπνιτς, δηλαδή 
στις αρχές του 18ου αιώνα, αλλά - για 
να παραφράσω αυτό που λέει η ίδια στο 
τελευταίο κεφάλαιο - η µελέτη αυτή ανοίγει 
ορισµένες από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις 
της πολιτισµικής µας παράδοσης. 

στον Μαρσίλιο Φιτσίνο και στον 
Πίκο ντέλα Μιράντολα, πώς οι 
πίνακες της εποχής ζωγραφίζονταν 

µε βάση τον µνηµοτεχνικό 
κανόνα των θέσεων και 

των εικόνων. 
Η εντυπωσιακότερη φυσιογνωµία, 

για την οποία n Γέιτς 
αφιερώνει πολλές σελίδες, 

εµφανίζεται τον 16ο αιώνα. 
Πρόκειται για τον Τζίορντάνο 
Μπρούνο (1548-1600) που προσέδωσε 

επιστηµονικό αλλά και 
συµπαντικό χαρακτήρα στην 
τέχνη της µνήµης, βελτιώνοντας 

τον µνηµοτεχνικό κανόνα, 
αλλάζοντας δηλαδή τις θέσεις 
µε τα αντικείµενα. 

Απλοποιώ αναγκαστικά γιατί 
το θέµα που καλύπτει n Τέχνη 
της µνήµης είναι τεράστιο. 

Ωστόσο παρά την πληθώρα των 
πληροφοριών και των παραθεµάτων 

n συγγραφέας είναι όχι 
µόνο ακριβής και n αφήγηση 
της συνεκτική αλλά διαθέτει και 
το χάρισµα της απλότητας και 
της γλαφυρότητας ταυτοχρόνως, 

που έχουν αποδοθεί εξαίρετα 
στη µετάφραση του Apn 

Μπερλή. Εγείρει ταυτόχρονα 
πλήθος ερεθιστικά ερωτήµατα 
που αντανακλούν και σε άλλα 
πεδία: Γιατί οι υπερρεαλιστές, 
για τους οποίους n εικόνα παίζει 
κεντρικό ρόλο στη λογοτεχνία 
- αλλά και στη ζωή -, είχαν τόσο 

µεγάλο ενδιαφέρον για τον 
Μεσαίωνα, όταν κυριαρχούσε n 

µνηµοτεχνική σε διάφορες 
παραλλαγές; Πώς συνδέονται 

οι γοτθικοί ναοί µε 
αυτήν και για ποιους 
λόγους οι εκκλησίες 
θεωρούνταν ιδεώδεις 

χώροι γιαµνηµοτεχνικές 
ασκήσεις; 

Για τους Ρωµαίους 
n µνήµη 

συνιστούσε µέρος 
της ρητορικής αλλά 

στους αιώνες που ακσ 
λούθησαν συνδέθηκε µε 

την αρχιτεκτονική και δηµιούργησε 
τους δικούς της, 

φανταστικούς καθεδρικούς ναούς 
στο πέρασµα των αιώνων. 

www.clipnews.gr
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12 ιστορία 
TO B; 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 IAN 

τ. Υπήρξαν εβραίοι 
που διαισθάνθηκαν 
τον κίνδυνο και 
εγκατέλειψαν την 
Πολωνία λίγες 
ηµέρεςπριν απάτη 
γερµανική εισβολή. 
Στον δρόµο για την 
Παλαιστίνη πέρασαν 
από την Αθήνα, 
26.8.7939 

2. Οι εβραίοι στα 
Ιωάννινα. Λίγο πριν 
από το µεγάλο ταξίδι 

3- Μέσα στη νύχτα της 
γερµανικής κατοχής, 
η εξέγερση στο 
γκέτο της Βαρσοβίας 
έµεινε στην Ιστορία. 
Οσοι επέζησαν 
παραδόθηκαν 
και εστάλησαν 
στα στρατόπεδα, 
όπως εκατοντάδες 
χιλιάδες άλλοι 
εβραίοι της 
Ευρώπης 

4- Τις παραµονές 
του πολέµου, το 
πλοίο «Utrato» του 
καπετάν Βερνίκου 
µετέφερε κρυφά 
από τους Βρετανούς 
πολλούς εβραίους 
από την Ευρώπη 
στην Παλαιστίνη ¦ 

Γιατί δεν σώθηκαν 
οι εβραίοι στην Ελλάδα 
To βιβλίο της Καρίνας Λάµψα και του Ιακώβ Σιµπή φιλοδοξεί να απαντήσει 
σε σειρά ερωτηµάτων που σχετίζονται µε τη διάσωση των εβραίων 
στην ελληνική επικράτεια, in σχέση τους µε τη χριστιανική κοινότητα, 
τον ρόλο του ΕΑΜ και τα εσωτερικά προβλήµατα της εβραϊκής κοινότητας 

TOY ΓΙΑΝΝΗ N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ 

ΚΑΡΙΝΑ 
ΛΑΜΨΑ, 
ΙΑΚΩΒ ΣΙΜΠΗ 
Η ∆ιάσωση 
Εκδόσεις Καπόν, 
σελ.431, 
τιµή 24,50 ευρω 

τις 5 Μαρτίου 1943 
ο επικεφαλής του διορισµένου 

από τους 
Γερµανούς Εβραϊκού 

Συµβουλίου στη Θεσσαλονίκη 
ραβίνος Τσβι Κόρετς υπέγραφε 

την ακόλουθη ανακοίνωση: 
«Καλούµε tous οµόθρησκούς 
µας να διατηρήσουν όλη την 
ηρεµία των και την ψυχραιµία, 

να µην παρασυρθούν από 
τον πανικόν, να µη δίδουν 
πίστη εις τας ανησυχητικός 
διαδόσεις, που όλες είναι δίχως 

βάση Ο καθένας πρέπει 
να εξακολουθεί να ασχολείται 

ήρεµα µε vs εργασίες του 
και να εµπιστεύεται εις τους 
διευθύνοντας την Κοινότητα». 

Μία εβδοµάδα µετά ο ίδιος ο 
αρχιραβίνος εµφανίστηκε στη 
συναγωγή για να ανακοινώσει 
στους οµόθρησκούς του ότι 
όλος ο πληθυσµός θα εκτοπιζόταν 

στην Κρακοβία. Ηξερε 
άραγε εκ των προτέρων ο Κόρετς 

ότι τους περίµεναν στρατόπεδα 
και κρεµατόρια, κάτι 

που συνιστά, αν το γνώριζε, 
εσχάτη προδοσία, ή ήταν κι 
αυτός παραπλανηµένος; Μπορούσαν 

άραγε να διασωθούν 
οι εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 
όπως διασώθηκε µια µεγάλη 
πλειοψηφία των εβραίων της 
Αθήνας, της Λάρισας ή του Βόλου; 

Ποιος ήταν ο ρόλος των 
διορισµένων από τις κατοχικές 
δυνάµεις Εβραϊκών Συµβουλίων; 

Ηταν συνεργάτες των Γερ¬ 

µανών ή αναγκαίος θεσµός για 
τη βοήθεια των εβραίων που 
είχαν τη µεγαλύτερη ανάγκη; 
To βιβλίο της Καρίνας Λάµψα 
και του Ιακώβ Σιµπή µε τίτλο 

« Η ∆ιάσωση» (εκδόσεις 
Καπόν) φιλοδοξεί να απαντήσει 

σε σειρά ερωτηµάτων που 
σχετίζονται µε τη διάσωση ή 
τη µη διάσωση των εβραίων 
στην ελληνική επικράτεια και 
να υπογράψει µια νέα αφήγηση 

αυτής της ιστορίας, κοµµάτι 
της συνολικής ιστορίας του 

Ολοκαυτώµατος. 
Στο πρώτο µέρος τίθενται 

ερωτήµατα που απασχολούν 
εδώ και χρόνια τους ιστορικούς. 

Κυρίως το ερώτηµα κατά 
πόσον n «τελική λύση», n 

πλήρης εξόντωση των εβραίων 

στην Ευρώπη, ήταν στρατηγικός 
στόχος της γερµανικής πολιτικής 

για να εξαφανιστεί το 
«αίτιο του κακού» από τη Γη ή 
ήταν ένας δευτερεύων στόχος 
µιας νέας γερµανικής πολιτικής 

όπου n καταστροφή των 
αλλοεθνών θα βοηθούσε την 
εγκατάσταση των Γερµανών 
προς ανατολάς και το πέρασµα 
των οικονοµικών και πολιτικών 
ηνίων στα χέρια τους. 

To δεύτερο µέρος του βιβλίου 
και το mo ενδιαφέρον για 

µας ασχολείται µε την ιστορία 
των εβραίων στην ελληνική 
επικράτεια Οι δύο συγγραφείς 
αναρωτιούνται: «βοήθησαν οι 
χριστιανοί έλληνες να σωθούν 
οι εβραίοι;». Οι αριθµοί απαντάνε 

αρνητικά, καθώς ano 
77.377 εβραίους που ζούσαν 
στην ελληνική επικράτεια επέζησαν 

τελικά 10.226 (µείωση 
πληθυσµού κατά 86%). Στη 
δε Θεσσαλονίκη από 55.250 
εβραίους, που αντιστοιχούσαν 
στο 23,7% του πληθυσµού της 
πόλης, αφανίστηκε ολοσχερώς 
το 96%. 

Στη Θεσσαλονίκη έγινε 
n µεγάλη καταστροφή της 
εβραϊκής κοινότητας, αφού 
οι περισσότεροι εστάλησαν 
στα στρατόπεδα της Πολωνίας 

και δεν γύρισαν πίσω πο¬ 

τέ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι n 
εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης 

φαίνεται να πορεύεται 
στην αρχή µε τη σιγουριά 

on θα καταφέρει να ξεφύγει 
από τη γερµανική λαίλαπα. Τα 
γεγονότα θα διαψεύσουν αυτές 

ης προσδοκίες. Σύµφωνα 
µε τους συγγραφείς υπήρχαν 
πολλές αιτίες που συνέτειναν 
σε αυτό: ο συντηρηησµός και 
ο κλειστός χαρακτήρας της 
κοινότητας. Η έλλειψη διασύνδεσης 

µε κινήµατα και οργανώσεις, 
αλλά και n χαµηλή 

οργάνωση του αριστερού κινήµατος 
στη Θεσσαλονίκη. Η 

γεωγραφική θέση και n ταχύτητα 
µε την οποία εξελίχθηκαν 

τα γεγονότα και, τέλος, 
οι χαµηλού επιπέδου σχέσεις 
µεταξύ του εβραϊκού και του 
χριστιανικού πληθυσµού της 
πόλης. «Οι χριστιανοί στην 
καλύτερη περίπτωση φοβόντουσαν, 

στη χειρότερη αδιαφορούσαν, 
κάποιοι από τα 

µεσαία στρώµατα είδαν µε 
καλό µάτι την απέλαση του 
σεφαραδίτικου στοιχείου από 
την πόλη, οι δε διανοούµενοι, 
που Konajav µε αποστροφή 
αυτά τα βήµατα, φοβούνταν 
να εκφραστούν» αναφέρουν 
µαρτυρίες της εποχής. Ο γενικός 

διοικητής της Μακεδονίας 

www.clipnews.gr
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Ο ραβίνος 
Λ/ΙτταρζιλάΊ 

και ο Αγγελος 
Εβερτ 

«...αλλά εις µάτην. 
∆εν συναντήσαµε 
ούτε έναν Ελληνο 

να µας δώσει 
λίγο κουράγιο». 

Σχέδιο του 
Ελληνοεβραίου 

Μαρσέλ Νατζαρή 

e* 

Η µεγάλη 
συγκέντρωση 

των εβραίων τον 
Ιούλιο του 7942, 

κατόπιν διαταγής 
των κατοχικών 

δυνάµεων, στην 
πλατεία Ελευθερίας 

j στη Θεσσαλονίκη που 
σηµατοδότησε την 

έναρξη του διωγµού 

Βασίλης Σιµωνίδης, σκληρός 
συνεργάτης των Γερµανών, διευκόλυνε 

το έργο της «αποεβραιοποίησης» 
της πόλης. Και 

οι δύο πρόεδροι του διορισµένου 
Εβραϊκού Συµβουλίου, ο 

συνεργάτης Σάµπο) Σαλτιέλ και 
µετέπειτα ο αµφιλεγόµενος αρχιραβίνος 

Τσβι Κόρετς, θα αποδειχθούν 
ανίκανοι να προστατέψουν 

τον εβραϊκό πληθυσµό. Οι 
συγγραφείς πιστεύουν ότι µέχρι 
τελευταίας στιγµής οι Γερµανοί 

εξαπατούσαν τον Κόρετς, 
λέγοντάς του ότι οι εβραίοι θα 
µεταφερθούν σε ένα µικρό αυτόνοµο 

χωριό στην Κρακοβία. 
Βεβαίως n διάδοση των πληροφοριών 

ήταν τότε περιορισµένη 
και πιθανόν ο Κόρετς αγνοούσε 
τι είχε συµβεί µε τους εβραίους 

άλλων χωρών που µεταφέρθηκαν 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Από την άλλη είχαν 
µεσολαβήσει διάφορα πογκρόµ 
εβραίων στη Θεσσαλονίκη που 
δεν άφηναν αµφιβολία για το τι 
σκέπτονται οι Γερµανοί για τους 
εβραίους. 

Αντίθετα, στην Αθήνα τα 
πράγµατα εξελίχθηκαν διαφορετικά. 

Κατ' αρχάς ο ραβίνος 
Μπαρςιλάι, επικεφαλής της 
εβραϊκής κοινότητας, δεν παρέδωσε 

στους Γερµανούς τις λίστες 
µε τα ονόµατα των εβραί- 

ων, όπως είχε κάνει ο Κόρετς 
σεη Θεσσαλονίκη. Σε συµφωνία 
µε το ΕΑΜ αποφασίστηκε n διάσωση 

των εβραίων της Αθήνας 
και n µεταφορά της πλειοψηφίας 
αυτών στο βουνό ή στην Εύβοια, 
air" όπου περνούσαν στην Τουρκία 

και µετά στην Παλαιστίνη. 
Σηµαντική βοήθεια προσέφεραν, 

σύµφωνα µε µαρτυρίες που 
παρατίθενται, ο Αρχιεπίσκοπος 
∆αµασκηνός που είχε δώσει οδηγίες 

στους ιερείς να βαφτίζουν 
µυστικά χριστιανούς τους εβραίους 

πολίτες, ο διευθυντής της 
Αστυνοµίας Αγγελος Εβερτ που 
είχε δώσει διαταγές στα αστυνοµικά 

τµήµατα να εκδίδουν ταυτότητες 
στους εβραίους και µεµονωµένοι 

πολίτες, πολλοί από 
αυτούς συνδεδεµένοι µε την 
Αντίσταση. Καθοριστικό ρόλο 
έπαιξε n σχέση και n συνεργασία 
Αγγλων - εαµικών και ∆αµασκηνού 

- Εβερτ. Ακόµη, n σχέση των 
Αγγλων, του ΕΑΜ και του Εβραϊκού 

Πρακτορείου στην Παλαιστίνη, 
αλλά και οι παραδοσιακές 

καλές σχέσεις εβραίων και χριστιανών 
στην πρωτεύουσα. Στην 

Αθήνα υπήρχαν 3.000 εβραίοι 
και άλλοι 4.000 που κατέβηκαν 
διωκόµενοι από τη Θεσσαλονίκη 
και άλλες πόλεις. Οι δύο συγγραφείς 

αναρωτιούνται πόσοι 
από αυτούς, παρά τις σχετικά 

καλές συνθήκες, κατάφεραν να 
διασωθούν. Ανάµεσα στις προσωπικότητες 

που βοήθησαν τη 
διάσωση των εβραίων στην Αθήνα 

ήταν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 
n πριγκίπισσα Αλίκη, 

n Ιωάννα και ο Κ. Τσάτσος, n 
Λέλα Καραγιάννη, ο πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Φαρµακοποιών 

Καραµερτζάνης, ο πρόεδρος 
των δηµοσίων υπαλλήλων Κώστας 

Ζαβιτσιάνοςκ.ά. 
Στη Θεσσαλία n ύπαρξη ισχυρού 

εαµικού κινήµατος βοήθησε 
να διασωθούν πολλοί εβραίοι. 
Μαζική διάσωση έγινε στη Ζάκυνθο. 

Στην Κέρκυρα, στα Ιωάννινα 
και γενικότερα στη Μακεδονία 

έγιναν πογκρόµ ανάλογα 
εκείνων της Θεσσαλονίκης. 

Σε όλη αυτή την αφήγηση των 
Κ. Λάµψα και Ι. Σιµπή διατυπώνονται 

πλήθος ερωτήµατα που 
αφορούν τις εξελίξεις και παρουσιάζονται 

αρκετές ενστάσεις για 
τις ως τώρα ερµηνείες γεγονότων 
που αφορούν την ιστορία των 
εβραίων στη χώρα µας. Φυσικά 
παραµένουν πολλά κενά που θα 
ήταν χρήσιµο να συµπληρωθούν. 
To βιβλίο των Καρίνας Λάµψα και 
Ι. Σιµπή, συγκεντρώνοντας πλούσιο 

υλικό, έρχεται να προστεθεί 
στις προσπάθειες να φωτιστεί µια 
από τις πιο οδυνηρές τραγωδίες 
του περασµένου αιώνα 

Εννέα ποιήµατα για 
την ποιητική ιδέα 
Ο Τίτος Πατρίκιος αυτοβιογραφείται ποιητικά 
και πολιτικά µέσα από µια διαδροµή 
που θίγει και προσωπικά ζητήµατα 

TOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΙΤΟΣ 
πατρίκιος 
Σε βρίσκει 
η ποίηση 
Εκδόσεις Κίχλη 
σελ. 29, 
τιµή 6,75 ευρω 

Ο &ίο ν 

Πώς ξεκινάει ο ποιητής να γράψει; 
Ποιο είναι το έδαφος στο 

οποίο θα ριζώσει ο λόγος του; 
Κάτω από ποιες συνθήκες συλλαµβάνει 

το θέµα του και πώς 
σχηµατίζονται οι προϋποθέσεις 
που θα του επιτρέψουν να το διαπλάσει 

αργότερα µέσα στον στίχο 
του; Κι ακόµη, τι είναι n ποίηση 
σε ένα τέτοιο πλαίσιο; Μια αφηρηµένη 

ενέργεια που 
έχει ως εφαλτήριο 
την ανάγκη γενικώς 
για καλλιτεχνική έκφραση 

ή µια ζωντανή 
διαδικασία οργανικά 
συνδεδεµένη µε ό,τι 
αποκοµίζει ο ποιητής 
από τα µύχια του εαυτού 

του αλλά και από 
τον εξωτερικό κόσµο; 

Τα ερωτήµατα προκύπτουν 
µε το που θα 

ξεφυλλίσει κανείς το 
καινούργιο βιβλίο του 
Τίτου Πατρικίου, ένα 
βιβλίο το οποίο κινείται 

µεταξύ ποιητικής 
αυτοβιογραφίας και 
έρρυθµου γνωµικού στοχασµού 
και είναι µοιρασµένο σε εννέα 
ίσης περίπου έκτασης ποιήµατα 
(κανένα τους δεν ξεπερνά τη µιάµιση 

σελίδα). Ακολουθώντας µια 
µακρά και πολυδαίδαλη διαδροµή, 

που παραπέµπει σε ποικίλες 
φάσεις της ποίησης του Πατρικίου, 

τα εννέα αυτά ποιήµατα καταλήγουν 
πάντοτε στο ίδιο σηµείο: 

το σηµείο βρασµού ή τήξης της 
ποιητικής ιδέας. To ζήτηµα για 
τον Πατρίκιο δεν είναι σε ποιο 
όνοµα ακούει κάθε φορά n ποιητική 

ιδέα ή n τεχνολογία µε την 
οποία θα εκτελεστεί στην πράξη, 
αλλά n στιγµή κατά την οποία θα 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για τη συγκινησιακή της ρευστοποίηση. 

∆ιότι χωρίς ένα εδραίο 
συγκινησιακό υπόβαθρο n ιδέα 
θα ξεπέσει στην ιδεοκρατία και 
n ποίηση θα ταξιδέψει αµέσως 
πολύ µακριά. 

Τι σηµαίνει όµως συγκινησιακή 
ρευστοποίηση της ποιηπκής ιδέας; 

Και µόνο αν διατρέξουµε το 
βιβλίο του Πατρικίου, θα δούµε 
πως ποιητική ιδέα µπορεί να είναι 

τα πάντα: οι ευθύνες που θα 
κληθούµε να αναλάβουµε, οι κάλπικες 

αξίες που θα αρνηθούµε, οι 
µονοκόµµατες αλήθειες που θα 
απορρίψουµε, ο φθόνος που θα 
απαλείψουµε, n περιφρόνηση και 
ο φόβος που θα περιστείλουµε, n 

"αγάπη στην οποία θα αφεθούµε, 
τα βάσανα τα οποία θα δεχθούµε 
να υποµείνουµε, οι συνέργειες και 
οι συµπορεύσεις που θα επινοήσουµε, 

αλλά και οι κοκεταρίες 
στις οποίες θα εγκλωβιστούµε 
ή οι πολύµορφες ήττες που 
Ba υποστούµε. Πού θα κα 
ταλήξουν όλες αυτές οι 
ποιητικές ιδέες; Πώς j* 

και πότε θα πάψουν jfl 

απλώς να περιτριγυρίζουν την 
ποίηση, φθάνοντας µόνο ως τις 
υπώρειές της, για να γίνουν εκ 
των ων ουκ άνευ µέλος της και 
οργανικό κοµµάτι της; Μα, όταν 
θα περιέλθει ο ποιητής σε µια 
κατάσταση όπου n ιδέα θα έχει 
εκπέσει από τη νοητική σφαίρα 
της και θα έχει σωµατοποιηθεί, 
συνιστώντας όχι προϊόν του πνευµατικού 

εξοπλισµού ή της αισθητικής 
του, αλλά απαύγασµα της 

καθηµερινής τριβής 
του και της προσωπικής 

εµπειρίας του. Και 
αυτό ακριβώς συµβαίνει 

µε τον Πατρίκιο 
στο βιβλίο του. Οι 

ιδέες που ερεθίζουν 
την ποίησή του, σχηµατίζοντας 

ουρά στο 
προαύλιο, θα αποβάλουν 

το όποιο ηθικό, 
πολιτικό, ιδεολογικό 
ή βιογραφικό φορτίο 
τους και θα µετατραπούν 

σε ποιητικό λόγο 
ο οποίος θα πυροδοτήσει 

τη συγκίνηοή 
µας επειδή ο στίχος 
του θα καταφέρει να 

δείξει την υπαρξιακή τους κρισιµότητα. 

Να λοιπόν γιατί ο Πατρίκιος 
αυτοβιογραφείται ποιητικά στην 
καινούργια δουλειά του: επειδή 
ολόκληρη n ποίησή του, σε όποιον 
σταθµό της διαδροµής της κι αν 
τη συναντήσουµε (ακόµη και στη 
νεανική της περίοδο, όταν δεν έχει 
απαγκιστρωθεί από την τυραννία 
της κοµµατικής ένταξης και της 
επαναστατικής ορθοδοξίας), είναι 
µια µάχη προκειµένου να ζυµώσει 
n τέχνη τις ιδέες που τη βασανίζουν 

σε συλλογικό ή ατοµικό 
επίπεδο µε τη ζέουσα πραγµατικότητα 

της ύπαρξης. Στο τελευταίο 
ποίηµα του βιβλίου, όπου ο 

Πατρίκιος θα βγάλει από τη σκηνή 
το ποιητικό του εγώ και θα υιοθετήσει 

το πρώτο πληθυντικό, 
n ποίηση θα υπερβεί τα όρια της 
τέχνης και θα εµφυσήσει την πνοή 
της σε κάθε προσδοκία, ελπίδα 
και ανησυχία µας, χλευάζοντας 
ταυτοχρόνως όποια αυταπάτη ή 
µαταιοδοξία µας: θα µεταµορφωθεί 

σε προάγγελο των θριάµβων 
που θέλουµε να καταγάγουµε χωρίς 

να µας χαρι- οτεί 
για το ψήλωµα 

του νου ή JflRB 
για τη µιζέρια ; ^ 
µας και θα λα- || 
τρέψει όλες τις 
φιλοδοξίες µας 
χωρίς να συγχωρήσει 

τη 
σοβαρό 
φάνειά 
µας· 

www.clipnews.gr
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Ο γκασταρµπάιτερ πέθανε 
ζήτω ο νέθ8 µετανάστη^ 
Ο ελληνικής καταγωγής σουηδός 
συγγραφέας Αρης Φιορέτος µιλάει για 
το µυθιστόρηµά του «Ο τελευταίος Ελληνας», 
την ελληνική ταυτότητα και την κρίση 

TOY ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΕΚΟΥ 

ΑΡΗΣ 
ΦΙΟΡΕΤΟΣ 
Ο τελευταίος 
Ελληνας 
Μετάφραση Κώστας 
Κοσµάς. Εκδόσεις 
Καστανιώτη, 
2012, σελ. 428, 
τιµή 19,17 ευρώ 

Ο συγγραφέας θα 
παρουσιάσει το 
βιβλίο του στην 
Αθήνα σης 30 
Ιανουαρίου 
(«Ιανόρ>, ώρα 20.00) 
και στη 
Θεσσαλονίκη την 1η 
Φεβρουαρίου 
(«Public», ώρα 
19.00). 

Τον Απρίλιο του 1967, 
εκείνες τις ηµέρες που n 
χούντα των συνταγµαταρχών 

έβαςε στον γύψο 
την Ελλάδα για µία επταετία, 

στη µακρινή Σουηδία οι πολίτες 
ασχολούνταν µε τις επικείµενες 
αλλαγές στην οδική κυκλοφορία: 

ήταν n µεταβατική περίοδος 
από την αριστερή στη δεξιά λωρίδα 

To «σκανδιναβικό µοντέλο» 
έφτανε τότε στο απόγειο του και 
εκεί «τα λεφτά φύτρωναν στα 
δέντρα». Αυτά έλεγαν οι νεαροί 
γκασταρµπάιτερ (φιλοξενούµενοι 
εργάτες) που δεν πήγαν στις φάµπρικες 

της Γερµανίας και στου 
Βελγίου τις στοές, αλλά προτίµησαν 

να βγάλουν το ψωµί τους 
ακόµη πιο βόρεια. Ο σουηδός 
συγγραφέας Αρης Φιορέτος, ο 
οποίος έµαθε πρώτα γερµανικά 
και ύστερα τις άλλες γλώσσες 
µε τις οποίες εκ των πραγµάτων 
συνδέεται, γεννηµένος το 1960 
στο Γκέτεµποργκ από πατέρα 
Ελληνα (που διώχθηκε για πολιτικούς 

λόγους) και µητέρα Αυστριακή, 
περιγράφει στο τρίτο 

του µυθιστόρηµα «Ο τελευταίος 
Ελληνας» την ιστορία του Γιάννη 
Γεωργι06n που είχε «ένα λακκάκι 
στο σαγόνι α λα Ρόµπερτ Μίτσαµ» 
και «ονειρευόταν να εξοπλίσει τη 
Μακεδονία µε συστήµατα αποχετεύσεων» 

στα πρώτα µετεµφυλιακά 
χρόνια Τελικώς, άφησε το 

χωριό του, την «Ανω Ποταµιά», 
και πήρε των οµµατιών του προς 
το βόρειο σέλας προκειµένου να 
βρει, πέρα από το µεροκάµατο, 
και την πρώτη παιδική του αγάπη, 

την Εψπ. 
To βιβλίο είναι µία οικογενειακή 

σάγκα µε αφετηρία µία 
µεγάλη πληγή, τη Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922, και 
αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραµάτισε 

n µετανάστευση, ο 
ξεριζωµός εν γένει θα λέγαµε, 
στην ελληνική ιστορία, αλλά και 

πώς διαµόρφωσε τη νεοελληνική 
ταυτότητα. To alter ego του 

συγγραφέα, ο Αντον Φλωρινός, 
χρησιµοποιεί τις καρτέλες που 
µάζευε ο Κώστας Κέσδογλου, 
φίλος του Γιάννη και αδελφός 
της Εφης, για να γράψα ένα λήµµα 

στην «Εγκυκλοπαίδεια των 
Ελλήνων του Εξωτερικού», ένα 
είδος κιβωτού της συλλογικής 
µνήµης. «Ολα ξεκίνησαν όταν 
ένας νεαρός έλληνας µετανάστης 
έφτασε στη Σουηδία το 1966 και 
µπήκε στο ιατρείο του πατέρα 
µου. Περίµενε κάµποσες ώρες 
στην αίθουσα αναµονής και όταν 
εν τέλει τού συστήθηκε είπε ότι 
ήταν φοιτητής στο Παν^στήµιο 
της Μπροµέλα Σε αυτό το πολύ 
µικρό χωριό όµως ήταν αδύνατον 
να υπάρχει πανεπιστήµιο, αµφιβάλλω 

αν υπήρχε και γυµνάσιο. 
Ηταν είκοσι τεσσάρων ετών, δεν 
µπορούσε να µιλήσει καλά-καλά 

τη γλώσσα ούτε να γράψει. 
Κουβαλούσε όµως µια φιλοδοξία 
για τη ζωή. Τον πήραµε για έξι 
µήνες στο σπίτι µας. Ο αδελφός 
µου κι εγώ, µικροί ακόµη τότε, 
ενθουσιαστήκαµε µαζί του. Ηταν 
ένας άνθρωπος βγαλµένος, θαρρείς, 

από µια περασµένη εποχή 
της ανθρωπότητας. ∆εν υπήρχε 
περίπτωση να µην προκύψει µια 
ιστορία από αυτό» µου εξήγησε 
στο τηλέφωνο ο συγγραφέας 
από το Βερολίνο, όπου ζει και 
διδάσκει Λογοτεχνία. Ο ήρωάς 
του θα προσπαθήσει να ενσωµατωθεί, 

θα γίνει µάλιστα δεινός 
παίκτης του κροκέ, στην πορεία 
θα παντρευτεί την Αγκνιέτα, 

γκουβερνάντα στο σπίτι του γιατρού 
Μανόλη Φλωρινού που τον 

φιλοξενούσε, και θα αποκτήσει 
µία κόρη, τη Γιαννούλα. To τέλος 

ωστόσο θα είναι δραµατικό. 
Ο Φιορέτος ενδιαφέρεται πολύ 
για την εσωτερική περιπέτεια 

που πυροδοτεί n µεταναστευτική 
εµπειρία στον άνθρωπο. «Στη 
διάρκεια αυτής της εµπειρίας, 
όταν αφήνεις κάτι οικείο για κά- 

Ψ 

li J να είναι κανείς 
β&ςεγώ, δεν χρειάζεται ^ώπαραπψως 

να έχα γεννηθεί 

20T7JV Ελλάδα» λέει στο «Βήµα» ^όΑρηςΦιορέτος 

τι άγνωστο, οταν περνάς ano µια 
κουλτούρα σε µία άλλη, σηµαδεύεσαι 

από µία µόνιµη αίσθηση 
απώλαας. Για να επιβιώσεις 

δεν έχεις άλλη επιλογή από το 
να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. 
Αυτό έκαναν οι "πετυχηµένοι" 
µετανάστες». Η µετανάστευση, 
µου λέει, δεν είναι αναγκαστικά 
µία «τρ<τυµστική εµπειρία µπορεί 
να γίνει µια νέα αρχή ασιοδοξίας 

κα ευτυχίας». Του επισηµαίνω 
ότι σήµερα στην Ελλάδα της 

κρίσης και της υψηλής ανεργίας 
των νέων, συζητούµε για τους 

γκασταρµπάιτερ δεύτερης γενιάς 
«Είναι θλιβερό να διαπιστώνουµε 
ότι n ενδιάµεση γενιά, ανάµεσα 
στους πρώτους γκασταρµπάιτερ 
και τους σηµερινούς νέους που 
εγκαταλείπουν την Ελλάδα, απέτυχε 

να φτιάξο µια καλύτερη ζωή 
για τα παιδιά της, ότι το κράτος 
που έφτιαξε απέτυχε να τα προστατέψει. 

Υπάρχει ωστόσο µία 
σηµανπκή διαφορά. Οι νεότεροι 
Ελληνες είναι καλύτερα καταρτισµένοι, 

έχουν µια εκπαίδευση 
που τους επιτρέπει να βγουν στον 
κόσµο κα να µη νιώθουν µειονε- 

«Ελλην είναι ο καθείς µε τον δικό του τρόπο» 
Λέω στον Αρη Φιορέτο ότι ακούγεται 
κάπως προκλητικός ο αφορισµός πως 
«η ποίηση ήταν ανέκαθεν το κώνειο για τους 
Ελληνες», δεδοµένου ότι έχουµε και δύο 
βραβεία Νόµπελ στο ράφι της εθνικής 
µας λογοτεχνίας. Ο ίδιος γελάει και 
καταλήγουµε χωρίς πολλές εξηγήσεις 
στο ότι η σχέση µας ως έθνους µε 
το παρελθόν είναι περίεργη, αν όχι 
ανειλικρινής, και επιπλέον ότι «ο καθένας 
πρέπει να προσαρµόζεται στην ιδέα ότι η 
καταγεγραµµένη Ιστορία διαφέρει από τη βιωµένη 
Ιστορία». Υστερα τον ρωτάω γιατί επέλεξε 
ως προµετωπίδα στο µυθιστόρηµα την 
αφοπλιστική φράση του Γκαίτε «Ελλην 
είναι ο καθείς µετον δικό του τρόπο». Μα γιατί 
«κάθε Ελληνας αποτελεί και µια περιπλοκή της 

ελληνικότητας» µου απαντά. «/Μου αρέσει να 
σκέφτοµαι την έννοια της ταυτότητας µέσα από 
αυτό το πρίσµα: ότι δηλαδή η διαφορά είναι που 
τη διαµορφώνει. Γla να είναι κανείς Ελληνας, 
όπως εγώ, δεν χρειάζεται απαραπήτως να έχει 
γεννηθεί στην Ελλάδα. Επίσης δεν είναι απαραίτητο 
να µπερδεύουµε την εθνική ταυτότητα µε τον 
εθνικισµό η να θεωρούµε άτι αυτή πρέπει να 
είναι αναγκαστικό συνδεδεµένη µε τη γλώσσα. 
Σκεφθείτε τα παιδιά των Ελληνων της ∆ιασποράς. 
∆εν µπορούµε να διαµορφώσουµε την εθνική 
ταυτότητα µόνο στη βάση µιας γλώσσας, δεν 
συµφωνώ µε αυτό παρ'όλο που είναι επικρατούσα 
άποψη. Μπορεί να υπάρξει µια κοινή κουλτούρα 
και πέραν της γλώσσας, µπορείς να είσαι Ελληνας 
ακόµη και αν δεν µιλάς άπταιστα τα ελληνικά». Τον 
προβληµατίζει η άνοδος της Ακροδεξιάς 

στην Ελλάδα, πιστεύει ότι «η επιστροφή σε 
έναν παλαιάς κοπής εθνικισµό δεν µπορεί να είναι 
λειτουργική σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο» 
και on «ο µόνος ρεαλιστικός δρόµος είναι αυτός 
της συντεταγµένης ενσωµάτωσης των µεταναστών» 
µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Πώς βλέπει ο ίδιος τις σχέσεις Γερµανίας 
- Ελλάδας; «Αυτό που οφείλει να κάνει ο 
συγγραφέας στην παρούσα συγκυρία είναι να 
υποδεικνύει την πολυπλοκότητα των ζητηµάτων. 
Αυτό βρίσκεται στον αντίποδα του υστερικού 
λαϊκισµού. Πρέπει να πούµε ότι δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις. Η στρατηγική της συνολικής λύσης 
αναβάλλεται συνεχώς στη Γερµανία, είναι γεγονός. 
Ano την άλλη όµως πρέπει κάποιοι στην Ελλάδα 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πληρώσουν 
εππέλους τον φόρο που τους αναλογεί». 

κπκά απέναντι στους άλλους Ευρωπαίους, 
είναι ευέλικτοι. Επιπλέον 

ο κόσµος έχει αλλάξει. Ολοι 
µετακινούµαστε περισσότερο 
και ευκολότερα σε σχέση µε τις 
δεκαετίες του I960 κα του 1970. 
∆εν υπάρχουν πλέον γκασταρµπάιτερ 

µε πι στενή έννοια του 
όρου, νοµίζω». Επιπλέον, δεν 
είναι τόσο «µοιρολάτρες», συνεχίζω, 

υπενθυµίζοντάς του ένα 
«αξίωµα» από το βιβλίο. «Κάθε 
έθνος µε σηµαντικό παρελθόν 
και κληρονοµιά όπως το ελληνικό 

αντιµετωπίζει και πολλές 
περιπλοκές. Ano τη µία έχουµε 
την αρχαιότητα µε τη λαµπρότητά 

της και ano την άλλη το 
νέο ελληνικό κράτος-έθνος που 
αναπτύχθηκε µε ένα σύνδροµο 
κατωτερότητας. Μπορούµε, αν 
θέλετε, να φτάσουµε µέχρι και 
την κατάρρευση της Μεγάλης 
Ιδέας για να το εξηγήσουµε. ∆εν 
είναι αρκετό όµως, το θέµα είναι 

πώς ξεπερνάς τα συλλογικά 
τραύµατα, αυτά που σε κρατάνε 
πίσω. Βλέπω, επί παραδείγµατι, 
τους εξαιρετικούς νέους σκηνοθέτες 

όπως ο Λάνθιµος ή n 
Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη που δείχνουν 

στις ταινίες τους µε ποιον 
τρόπο οι βαθύτερες δοµές που 
αναπαρήγαγε αυτή n κοινωνία 
για να επιβιώσει ως τώρα απέτυχαν 

και θα εξακολουθήσουν να 
αποτυγχάνουν αν δεν αλλάξουν». 
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Το µυθιστόρηµα Η 
σκιά του ανέµου του 
Κάρλος Ρουίθ Θαφόν 
(Βαρκελώνη, 1964) 

κυκλοφόρησε στα ελληνικά 
το 2004 ano τις Εκδόσεις Λιβάνη 

σε µετάφραση Κατερίνας 
Ρούφου, αλλά πέρασε απαρατήρητο. 

Τώρα επανεκδόθηκε 
από άλλον εκδοτικό οίκο, τον 
Ψυχογιό, και είναι µια ευκαιρία 
να µιλήσουµε γι' αυτό, διότι 
πρόκειται για ένα βιβλίο γοητευτικό 

που εξελίχθηκε σε διεθνές 
λογοτεχνικό φαινόµενο. 

Ορισµένοι το θεωρούν, µετά 
τον Αον Κιχώτη του Θερβάντες, 

το πιο επιτυχηµένο 
µυθιστόρηµα στην εκδοτική 
ιστορία της Ισπανίας (έχει µεταφραστεί 

σε 40 γλώσσες και 
έχει πουλήσει 12 εκατοµµύρια 
αντίτυπα παγκοσµίως). Περί 
τίνος πρόκειται λοιπόν; 

Ο Θαφόν, ο οποίος ξεκίνησε 
τη λογοτεχνική καριέρα του το 
1993 µε το εφηβικό µυθιστόρηµα 

El principe de la niebla, 
το 2001 εξέδωσε το πρώτο του 
βιβλίο για ενηλίκους, το Η σκιά 
του ανέµου, και αµέσως κατέκτησε 

το αναγνωστικό κοινό. 
Η επιτυχία του βιβλίου, που τον 
ώθησε να γράψει άλλα δύο σχετικά 

µυθιστορήµατα, τα οποία 
αποτελούν µια τριλογία (τα άλλα 

είναι To παιχνίδι του αγγέλου 
και Ο αιχµάλωτος του ουρανού), 

οφείλεται πρωτίστως 
στο εξαιρετικό αφηγηµατικό 
ύφος του, µα και στην πλοκή 
µε τους ήρωες που εµπλέκονται 
σε λογοτεχνικά παιχνίδια και 
στο σπορ του έρωτα. 

Κεντρικός ήρωας και αφηγητής 
είναι ο Ντανιέλ, γιος βιβλιοπώλη 

της Βαρκελώνης, ο 
οποίος θυµάται τα παιδικά του 
χρόνια και την εφηβεία του, 
όταν ΙΟετής (το 1945) ανακάλυψε 

µια πολύτιµη βιβλιοθήκη 
µε σπάνιους τόµους που 

αποκαλούνταν Κοιµητήριο των 
Λησµονηµένων Βιβλίων. Εκεί 
επιλέγει ένα βιβλίο µε τίτλο Η 
σκιά του ανέµου γραµµένο από 
κάποιον εξαφανισµένο συγγραφέα, 

τον Χουλιάν Καράξ, 
το οποίο από ένα καπρίτσιο 
της τύχης, ή της µοίρας, θα 
του αλλάξει τη ζωή και θα τον 
οδηγήσει σε µια σειρά περιπέτειες. 

To µυθιστόρηµα εκείνο 
αφηγούνταν την ιστορία ενός 
άντρα που ψάχνει να βρει τον 
αληθινό του πατέρα, τον οποίο 
δεν έχει γνωρίσει ποτέ και που 
την ύπαρξή του µαθαίνει χάρη 
στα τελευταία λόγια της µητέρας 

του προτού ξεψυχήσει. 
Ο Ντανιέλ'ανακαλύπτει ότι 

έχει στα χέρια του το τελευταίο 
αντίτυπο του συγκεκριµένου 
βιβλίου, όταν κάποιος άγνω¬ 

στος προσπαθεί να εντοπίσει 
όλα τα έργα το Καράξ και να 
τα κάψει. Γοητευµένος από το 
µυστήριο του πράγµατος, πιστεύοντας 

ότι στο βιβλίο κρύβεται 
κάποιο σκοτεινό µυστικό 

που ενδέχεται να βλάψει τους 
κατόχους του, αποφασίζει να 
ερευνήσει το παρελθόν του 
Καράξ και ανακαλύπτει ότι έζησε 

χρόνια στο Παρίσι, όπου 
έπαιζε ως µουσικός σε κακόφηµα 

κέντρα. 
Ωστόσο κάποια µέρα επέστρεψε 

στη Βαρκελώνη και 
σκοτώθηκε από πυροβόλο 
όπλο το 1936, λίγο προτού ξεσπάσει 

το κίνηµα του στρατηγού 
Φράνκο που οδήγησε στον 

εµφύλιο πόλεµο, ο οποίος τελείωσε 
το 1939 µε την ήττα 

των δηµοκρατικών δυνάµεων. 
Τα στοιχεία ωστόσο που 

συγκεντρώνει ο Ντανιέλ είναι 
αληθινά ή ψεύτικα; Ποιος είναι 
ο επικίνδυνος άνθρωπος που 
καίει βιβλία; 

Αυτή είναι n πλοκή του µυθιστορήµατος 
Η σκιά του ανέµου 

του Κάρλος Ρουίθ Θαφόν, 
ο οποίος βάζει τον Ντανιέλ να 
ασχολείται µε τη λογοτεχνία, 
να ερωτεύεται, να γνωρίζει ανθρώπους, 

καλούς και κακούς, 
να κινδυνεύει. ∆εν πρόκειται 
για ένα νουάρ µυθιστόρηµα, 
αλλά για µια περιπέτεια θρίλερ, 
όπου εκτός από τον Ντανιέλ, 
τον ερευνητή, διαβάζουµε και 
για πολλές γυναίκες, καθώς και 
για έναν αδίστακτο αστυνοµικό, 

τον Φουµέρο (ένα είδος Ιαβέρη, 
του ήρωα στους Αθλιους 

του Βίκτωρος Ουγκό), ο οποίος 
ψάχνει να βρει τον Καράξ, 

γνωστό του ano το σχολείο, 
για να τον εξοντώσει επειδή 
διεκδίκησε και κέρδισε την 

Κεντρικός ήρωας και αφηγητής στο µυθιστόρηµα «Η σκιά του ανέµου» είναι ο Ντανιέλ, γιος βιβλιοπώλη της 
Βαρκελώνης, ο οποίος θυµάται τα παιδικά του χρόνια και την εφηβεία του, όταν ιοετής (το 1945) ανακάλυψε 
µια πολύτιµη βιβλιοθήκη µε σπάνιους τόµους που αποκαλούνταν Κοιµητήριο των Λησµονηµένων Βιβλίων 

Στο κυνήγι του σκοτεινού παρελθόντος 
«To παιχνίδι του αγγέλου» και 
«Ο αιχµάλωτος του ουρανού» 
που ακολουθούν το «Η σκιά του 
ανέµου» διατηρούν το ύφος 
και τον βιβλιοφιλικό µύθο. Στο 
πρώτο p Νταβίδ Μαρτίν ζει σ' 
ένα εγκαταλειµµένο µέγαρο και 
βγάζει τα προς το ζην γράφονται; 
ερωτικά µυθιστορήµατα τρόµου µε 
ψευδώνυµο. Στιγµατισµένος ano 
τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και 
βασανισµένος από έναν ανέφικτο 
έρωτα, έχει βρει καταφύγιο στον 
κόσµο των βιβλίων επινοώντας 
µπαρόκ ιστορίες για τον υπόκοσµο 
της πόλης. Μια µέρα ανακαλύπτει 
φωτογραφίες και γράµµατα που 
µιλάνε για τον µυστηριώδη θάνατο 
του προηγούµενου ιδιοκτήτη του 
σπιτιού. Ο Νταβίδ αποφασίζει να 
εξιχνιάσει την υπόθεση που εµποτίζει 
σιγά-σιγά το είναι του σαν αργό 
δηλητήριο. Η παράλληλη πρόταση 

ενός γάλλου εκδότη να γράψει ένα 
βιβλίο που όµοιό του δεν έχει υπάρξει 
ποτέ, µε αντάλλαγµα µια περιουσία 
και κάτι παραπάνω, θα περιπλέξει 
ακόµη περισσότερο τα πράγµατα. To 
τελευταίο µέρος της τριλογίας, στα 
1967, βρίσκει τον Ντανιέλ παντρεµένο 
να δουλεύει στο βιβλιοπωλείο, όταν 
µπαίνει ένας µυστηριώδης άντρας, 
εντοπίζει ένα πολύτιµο βιβλίο που 
φυλάσσεται σε βιτρίνα, µια µοναδική 
εικονογραφηµένη έκδοση του Κόµη 
του Μόντε Κρίστο. Παρά το γεγονός ότι 
Ο ξένος δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται 
για βιβλία, θέλει να αγοράσει αυτή 
την ακριβή έκδοση. Και, προς µεγάλη 
έκπληξη του Ντανιέλ, γράφει πάνω 
στο βιβλίο τις λέξεις: «Για τον Φερµίν 
Ροµέρο ντεΤόρες, που επέστρεψε από 
τους νεκρούς και κρατάει το κλειδί 
του µέλλοντος». Ετσι ξετυλίγεται 
µια ιστορία µέσα στην ιστορία που 
εκτινάσσει το σασπένς. 

κοπέλα που αγαπούσε µε αρρωστηµένο 
πάθος, την Πηνελόπη. 

Ερωτικό στο έπακρον 
το µυθιστόρηµα, είναι ταυτόχρονα 

και πολιτικό. Κάθε του 
κεφάλαιο είναι βουτηγµένο 
στο άδικο αίµα που χύθηκε 

και από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα 
στον εµφύλιο, έναν 

πόλεµο που έχει στοιχειώσει 
τους σηµαντικότερους σύγχρονους 

ισπανούς συγγραφείς, 
οι οποίοι γράφοντας γι' αυτόν 
επιχειρούν, όπως ο Θαφόν, να 

'"--¦...- Γ- * 

τον ξορκίσουν. Εκτός από τον 
Καράξ, τον Φουµέρο και την 
Πηνελόπη, σε αυτό πρωταγωνιστεί 

n Βαρκελώνη, µια πόλη 
«σωστή µάγισσα», n αγαπηµένη 

πόλη του Μανουέλ Βάθκεθ 
Μονταλµπάν. 

«To πρώτο επΆηνικό µυθιστόρηµα που 

αφοµοιώνει πραγµατικά την Κρίση στιβ 

λειχουργίεε του... Η εσωτερική εξέπΊξη tns 

ηρωίδαε στην πορεία του δεσµού τπε, διεργασία 

που σι διακυµάνσειε tns περιγράφονται από ιον 

συγγραφέα µε norifin Αεπταισθησία, είναι ένα 

µάθηµα zcons, τόσο για την ίδια όσο και για tous 

σναγνώστεε του µυθισιορήµατοε». 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ0ΥΡΤ0ΒΙΚ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 
To µυστικό 

της ΈΧλης 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

«ΗΈΛλη του Θεόδωρου Γρηγοριάδη θα 

µπορούσε να αποτεΑεί δηµιουργική 

παραΑ/ταγή και συνέχεια Tns Kupias Κούλαε 

του Μένη Κουµανταρέα». 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ôøôóøù

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 27-01-2013

ê÷éþýõ: 1,2,3,4,5,6,7,8         (8 õäØ 8)

èçæ÷òüû: 8988 cm ²

èçåù ìîìéüúüöþõ: 83150

ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (211) 365.7000

áçàù ìé÷íýþ: ÿïßÞêÿÝê ßÝÞÜÛÚÙ

προθήκες ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 TO ΒΗΜΑ 

S ikonomia 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΙΝΟΣ 
Ας 
προσέχαµε... 
Εικονογράφηση 
Κώστας 
Μητρόπουλος 
Εκδόσεις Παπαζήση, 
2012, σελ. 255, 
τιµή 12ειιρώ 

To βιβλίο συγκεντρώνει 
τις αγωνιώδεις 

διαπιστώσεις 
και προειδοποιήσεις 
του συγγραφέα επί 
τρεις δεκαετίες. Είναι 
µια επιλογή δηµοσιευµένων 

άρθρων του 
από «To Βήµα» και 
τον «Οικονοµικό Ταχυδρόµο», 

τα οποία 
σχολιάζονται εδώ µε 
βάση τα συµβάντα 
στη διαδροµή των 
χρόνων. Εξ αυτών 
προκύπτει ότι n σηµερινή 

οικονοµική 
και κοινωνική τραγωδία 

ήταν αναπόφευκτη, 
παρ' ότι θα 

µπορούσε σε αρκετή 
έκταση να έχει προληφθεί. 

κοµικσ 

joe hill 
locke & key: 
welcome to 
lovecraft 
Εικονογράφηση 
Gabriel Rodriguez. 
Εκδόσεις Σελήνη, 
2012, σελ. 178, 
τιµή 17,90 ευρω 

To «Locke & Key» 
είναι ένα «graphic 
novel» που µιλά για 
το «Keyhouse», µια 
απίθανη έπαυλη στη 
Νέα Αγγλία, µε φανταστικές 

πόρτες, 
που µεταµορφώνουν 
όσους τολµούν να 
τις διασχίσουν. Επιπλέον, 

πρόκειται για 
το σπίτι ενός γεµάτου 

µίσος, αδυσώπητου 
πλάσµατος που 

δεν θα ησυχάσει αν 
δεν ανοίξει την πιο 
τροµακτική πόρτα 

από όλες. Ο Τζο 
Χιλ, γιος του Στίβεν 
Κινγκ, δηµιουργεί 
µια ολοκαίνουργια 
ιστορία σκοτεινής 
φαντασίας και θαυµάτων. 

r: ιηγηµατα 

ΕΛΕΝΗ ΛΑ∆ΙΑ 
Ο 
ονειρόσακκος 
Εκδόσεις της Εστίας, 
2012, σελ. 137, 
τιµή li ευρω 

Nicci French a 
TUESDAY'S 

GONE 

NICCI FRENCH 
Tuesday's 
gone: Μερικές 
φορές το 
µυαλό είναι το 
πιο επικίνδυνο 
µέρος για να 
χάσεις τον 
εαυτό σου 
Μετάφραση 
Ουρανία 
Τουτουντζή. 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
2012, σελ. 581, 
τιµή 17,90 ευρώ 

Η νέα συλλογή διηγηµάτων 
της Ελένης 

Λαδιά απαρτίζεται 
ano δεκατρείς 

ιστορίες και είναι 
µια συνοµιλία µε τα 
όνειρα, τα φαντάσµατα, 

τους δολοφόνους, 
τα θαύµατα, 

τους νεκρούς 
και τους ερωτευµένους 

ανθρώπους. 
Ωστόσο όλες οι 
περιπτώσεις αποπνέουν 

µια ελπίδα, 
όµοια µε ροδαυγή. 
Οι σκοτεινές πτυχές 
της πραγµατικότητας 

φωτίζονται από 
διπλές ερµηνείες, 
συνθέτοντας έτσι το 
πολύφυλλο άνθος 
του κοσµήµατοςκόσµου. 

ch hao i και 

m 
νοµοι i 

ανθρώπινης 
ηλίθιοι ιµα<; 

CARLO m. 
CIPOLLA 
Οι βασικοί 
νόµοι της 
ανθρώπινης 
ηλιθιότητας 
Μετάφραση Γιάννος 
Πολυκανδριώτης. 
Εκδόσεις Κέδρος, 
2012, σελ. 89, 
τιµή 5,50 ευρώ 

Οι ηλίθιοι βρίσκονται 
ανάµεσά µας. 

Είναι παντού, προέρχονται 
από όλες ης 

κοινωνικές τάξεις, 
είναι πάντα έτοιµοι 
να προκαλέσουν 
ζηµιά στους άλλους 
και στον ίδιο τους 
τον εαυτό. Οι ηλίθιοι 

συνιστούν την πιο 
επικίνδυνη οµάδα 
ανθρώπων. Ο ιταλός 
ιστορικός έγραψε αυτό 

το πνευµατώδες 
δοκίµιο για να κατανοήσει 

και να εξουδετερώσει 
µία από ης 

mo ισχυρές δυνάµεις 
που εµποδίζουν την 
ανάπτυξη της ανθρώπινης 

ευµάρειας και 
ευτυχίας: την ανθρώπινη 

ηλιθιότητα 

Σε ένα διαµέρισµα 
του Λονδίνου ένα 
πτώµα απατυντίθεται 
για εβδοµάδες στον 
ίδιο χώρο µε µια ψυχικά 

διαταραγµένη γυναίκα 
Η ψυχοθεραπεύτρια 

Φρίντα Κλάιν 
πίστευε ότι δεν θα 
έµπλεκε ξανά µε την 
αστυνοµία όταν ένα 
πρωί ξυπνάει από κοφτά 

χτυπήµατα στην 
πόρτα της. Ο επιθεωρητής 

Καρλσον 
χρειάζεται τη βοήθειά 
της. To δεύτερο βιβλίο 

µιας σειράς ψυχολογικών 
θρίλερ του 

συγγραφικού διδύµου 
και ανδρόγυνου 

Νίκι Τζέραρντ και Σον 
Φρεντς, µε το ψευδώνυµο 

Νίκι Φρεντς. 

κνµατΛΐ 
ιον λο ιι v a [i ιι 
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ΡΟΥΛΑ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 
Στα κύµατα 
του ∆ούναβη 
Εκδόσεις Νέδα, 
2012, σελ. 264, 
τιµή 11,50 ευρώ 

To τελευταίο µυθιστόρηµα 
της Ρούλας 

Κακλαµανάκη, n 
οποία έφυγε από τη 
ζωή στις αρχές Ιανουαρίου 

και δυστυχώς 
δεν πρόλαβε να 

το δει τυπωµένο. Με 
αφορµή τη µακρά 
σι^τττηση δυο νεαρών 

φιλενάδων, της 
Κάταλιν - n ελληνίδα 

µητέρα της ήταν 
πολιτική πρόσφυγας 
- και της Ιλονα - κατάκοιτη 

αυτή από µια 
περίεργη αρρώστια 
-, n συγγραφέας µιλά 
για ιστορικά γεγονότα 
και ιστορικά ιτρόσωπα 

έρωτες και πάθη, 
πολιτική και παραπολιτική 

σε Ουγγαρία 
και Ελλάδα 

Σε αυτή τη στήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωΛΟΟΤοεπταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία 
toy πετρου mapkaph 
(εκδόσεις Γαβριηλίδη) 

'55 
toy θωµα kopobinh 
(εκδόσεις Αγρα) 

Σε βρίσκει η ποίηση 
toy τιτου πατρικιου 
(εκδόσεις Κίχλη) 

Ο γιος του δασκάλου 
toy γιαννη ξανθουλη 
(εκδόσεις.∆ιόπτρα) 

Η κυρία της νύχτας 
toy παννη µαρη 
(εκδόσεις Αγρα) 

Χορεύουν οι ελέφαντες 
τησ σοφιασ νικολαϊδου 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Οι βερβελίδες της Αµάλθειας: 
Αναφορά στο Χόµο 

Σάπιενς 
toy µανολη ρασουλη 
(εκδόσεις ΙΑΝΟΣ) 

Η αδερφή µου 
toy σταυρου ζουµπουλακη 
(εκδόσεις Πόλις) 

Εκ Πειραιώς 
toy διονυση χαρποπουλου 
(εκδόσειςΤόπος) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι: Απελευθέρωση 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Πενήντα mo σκοτεινές 
αποχρώσεις του γκρι 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

1Q84 (Βιβλίο 1) 
toy xapoyki moypakami 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Χουρέµ 
τησ ντέµετ αλπνγελεκλιογλου 
(εκδόσεις Λιβάνη) 

1Q84 (Βιβλίο 2) 
toy xapoyki moypakami 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Να σου πω µια ιστορία 
toy χορχε µπουκα! 
(εκδόσεις Opera) 

Η τριλογία του Βερολίνου 
toy φιλιπ κερ 
(εκδόσεις Κέδρος) 

Ο µεγάλος Γκάτσµπυ 
toy φ. σ. φιτζεραλντ 
(εκδόσεις Αγρα) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Ενας αστρολάβος του ουρανού 
και της ζωής 

toy ΓΙΟΡΓΟΥ ΓΡΑ M M ΑΠ ΚΑ k Η 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης) 

Γιατί το Βυζάντιο 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; 
toy φραγκουλη Σ. φραγκου 
(εκδόσεις Λιβάνη) 

Ο Ελληνας βεζίρης 
τησ εγγερ wto n αλ µισο n τζενκινσ 
(εκδόσεις Α;ώρα) 

Επιφυλλίδες 
toy S. Π. ΤΑΣΙΟΥ 
(εκδόσεις Αγγελάκη) 

Ο µύθος της θεάς τύχης 
toy ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ 
(εκδόσεις Opera) 

Εγκώµιο της απραξίας 
toy ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΖΥΛΙΕΝ 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης) 

Οσκαρ Ουάιλντ: 99 µαθήµατα σοφίας 
για µια ευτυχισµένη ζωή εδώ και τώρα 

toy ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΓΥ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
toy αρτουρ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 

jbasko@dolnec.gr 

Πολιτική 
βιβλίου 

11 σηµαίνει εθνική πολητκή βιβλίου 
και υπάρχβ άραγε κάποιου 

είδους πολιτική βιβλίου στα κεφάλια 
των επιτελών του υπουργείου 

Πολτασµού; Η ερώτηση τέθηκε 
πολλαπλώς στον υπουργό κ. Κώστα Τζαβάρα 

στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, 
αλλά οι <™Γ\τήσεις που έδωσε δεν φανερώνουν 

ότι υπάρχει ένα διαµορφωµένο 
σχέδιο για το βιβλίο, µε «B» κεφαλαίο, 
όπως αρέσκεται να λέει. 
Γιανα πούµε την αλήθεια ποτέ δεν 
υπήρξε ένα µακρόπνοο σχέδιο για το βιβλίο 

στη χώρα που να µπορεί να καταµετρηθεί 
και να αποδοθεί µε αριθµούς. 

Κατά καιρούς εφαρµόστηκαν διάφορα 
προγράµµατα σχέδια προτζεκτ αλλά 
όλα ήταν βραχυπρόθεσµα µεµονωµένα 
επικαιρικά, δεν συνδέονταν µε συγκεκριµένους 

µετρήσιµους στόχους. Κάποια 
πέτυχαν, κάποια όχι, δεν γνωρίζουµε 
όµως αν τα αποτελέσµατά τους ήταν θετικά. 

∆ηλαδή, αν επέδρασαν σε κάποιο 
επίπεδο στη σχέση των αναγνωστών 
µε το βιβλίο. Αν έφτιαξαν καινούργιους 
ΟΓναγνώστες. Αν καλλιέργησαν τάσεις για 
φιλαναγνωσία Τα όποια αποτελέσµατά 
τους δεν µετρήθηκαν ποτέ. 
Τι σηµαίνει µετρήσιµος στόχος, Από 
το 1974 ως σήµερα καταγράφεται ένα . 
σταθερό - το οποίο ίσως σήµερα βαίνει 
συρρικνούµενο - ποσοστό των καλών 
οτναγνωστών (αυτών που διαβάζουν τουλάχιστον 

δέκα βιβλία τον χρόνο), που 
δεν ξεπερνάει όλα αυτά τα χρόνια το 
8%. Να ένας µακροπρόθεσµος στόχος 
που θα µπορούσε να θέσει n Πολπεία 
∆ηλαδή να επεξεργαστεί σχέδια και µακρόχρονα 

πλάνα που θα αύξαναν αυτό 
το ποσοστό. Φυσικά αυτό θα προϋπέθετε 

συγκεκριµένες δράσεις, στατιστικά 
έγκυρα στοιχεία, πρωτοβουλίες συνδυαστικές 

µεταξύ φορέων - και µεταξύ των 
υπουργείων- που θα ενδιαφέρονταν για 
έναν τέτοιο στόχο. Στο τέλος κάθε χρόνου 

ή δίχρονου n Πολιτεία και ο εντεταλµένος 
φορέας της θα ανακοίνωναν αυτά 

τα αποτελέσµατα θα έκαναν απολογισµό 
και θα βελτίωναν πτυχές του προγράµµατος, 

ώστε το επόµενο δίχρονο να 
είναι ακόµη mo αποτελεσµσπκό. 
Ας δούµε ένα άλλο παράδειγµα ch µεταφράσεις 

ελλήνων συγγραφέων στο 
εξωτερικό. Είχε υπάρξ& και παλαιότερα 
πριν από δέκα χρόνια ένα πρόγραµµα 

να µεταφραστούν βιβλία Και είχαν 
όντως µεταφραστεί. Κανένας δεν παρακολούθησε 

ποια ήταν n πορεία αυτών 
των βιβλίων στο εξωτερικό. Γιατί δεν πέτυχαν 

να κατακυρωθούν στη συνείδηση 
των ξένων αναγνωστών; Υπήρξε καµία 
φροντίδα γι* αυτά τα βιβλία αφότου εκδόθηκαν; 

Οχι, απλώς αφέθηκαν στην τύχη 
τους. Αρα το πρόγραµµα έµεινε µισό. 

To ίδιο θα µπορούσε να πει κανείς και 
για άλλες πρωτοβουλίες. Ιδού λοιπόν πεδίον 

δόξης λαµπρό για τον νέο υπουργό 
Πολιτισµού να µας καταπλήξΒ σχεδιάζοντας 

µια πραγµατική, µακροπρόθεσµη, ^οτελεσµοτική 
και µετρήσιµη πολητκή 

βιβλίου. 

www.clipnews.gr


