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Anything 

ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ 

Η κρυφή γοητεία 
Tns επανάσταση*» Η επανέκδοση του κλασικού δοκιµίου «Ο επαναστατηµένος άνθρωπος» 
φέρνει τθν γάλλο συγγραφέα σε επαφή µε τη νεότερη γενιά 

ΟΑλµπέρ Καµύ 
2-~:*,'ραΦηµένος 

το 1946 στο γραφείο 
του στην εφηµερίδα 

«Combat», 
όπου εργάστηκε 

την Γκρ/οδο 1944-1947 

toy ανασταση βιστωνιτη 

Αν ζούσε ο Αλµπέρ Καµύ 
θα συµπλήρωνε εφέτος 
στις 7 Νοεµβρίου τα 100. 
Ο παράλογος θάνατος 

του στις 4 Ιανουαρίου 1960 τον 
βρήκε στα 47 του χρόνια, σε πλήρη 
συγγραφική ακµή και στο ζενίθ της 
φήµης του (τρία χρόνια νωρίτερα 
είχε τιµηθεί µε το βραβείο Νοµπέλ. 
Ηταν ο νεότερος συγγραφέας µετά 
τον Κίπλινγκ ο οποίος το είχε λάβει). 

Σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό 
δυστύχηµα όταν το αυτοκίνητο στο 

οποίο επέβαινε, και που το οδηγούσε 
ο γιος του Γκαλιµάρ, του εκδότη 

του, έξω από το Πτι Βιλµπλεβέν 
της επαρχίας Υόν, έπεσε πάνω σε 
ένα δένδρο. 

Η απώλεια προκάλεσε σοκ. Εύλογα 
ο κόσµος των γραµµάτων, σι 

διανοούµενοι και οι πολυπληθείς 
αναγνώστες του περίµεναν και άλλα 

σπουδαία έργα από τον Καµύ, αν 
σκεφτεί κανείς πως όταν έγραψε 
τον Ιένο (από τα κορυφαία µυθιστορήµατα 

του 20ού αιώνα) ήταν 
µόνον 29 ετών. 

Η επέτειος είναι σηµαντική για τη 

Γαλλία, αλλά και για την υπόλοιπη 
Ευρώπη - και για την Ελλάδα φυσικά. 

Η επίδραση του Καµύ, παρά τη 
σφοδρή πολεµική που άσκησε εναντίον 

του στη δεκαετία του 1950 ο 
κάποτε φίλος και «συνοδοιπόρος» 
του - Σαρτρ, υπήρξε εντονότατη. 
Σε αντίθεση όµως µε του Σαρτρ, το 
έργο του Καµύ αποδείχθηκε ανθεκτικότερο 

και συνεκτικότερο. Τα 
τελευταία χρόνια το ανακαλύπτει 
n νεότερη γενιά των αναγνωστών, 
ενώ το διαβάζουν ξανά και εκείνοι 
που το αγάπησαν στα νιάτα τους, 
για να διαπιστώσουν στην ωριµό- 

τητά τους on ο συγγραφέας αυτός 
είναι περισσότερο επίκαιρος ano 
ποτέ. Ισως την καλύτερη απόδειξη 
να αποτελεί το εκτενέστατο δοκίµιό 
του Ο επαναστατηµένος άνθρωπος 
το οποίο επανεκδίδεται σε νέα µετάφραση 

από τις εκδόσεις Πατάκη. 
Ο Επαναστατηµένος άνθρωπος, 

που για πρώτη φορά µεταφράστηκε 
ωραία στη γλώσσα µας από την 

Τζούλια Τσακίρη, κυκλοφόρησε το 
1971 από τις εκδόσεις Μπουκουµάνη, 

20 χρόνια µετά την έκδοσή 
του στη Γαλλία. 

Συνέχεια στη σελ 2 

4 ατρεύω τον Τζορτζ Στά/% 
ινερ και την υπέροχη 

' / % παρασιτική λειτουργία 
i. ^ του (θα καταλάβετε τη 

λέξη) ως κριτικού και ερµηνευτή. 
∆ιαβάζω κάθε κείµενό του 

και από την τελευταία συνέντευξη 
του (στα γαλλικά) στο ένθετο 

«Culture et Idees» της εφηµερίδας 
«Le Monde» (li Μαΐου 2013) 

αποσπώ ορισµένες ερεθιστικές 
απόψεις του. 

1. «Πάντοτε πίστευα ότι υπάρχει 
άβυσσος µεταξύ του δηµιουργού 
και του καλύτερου των ερµηνευτών. 

On το σχόλιο, όσο εµπνευσµένο 
και αν είναι, είναι παρασιτικό 

συγκρινόµενο µε το µυστήριο 
της δηµιουργίας. Ενα µυστήριο 
που δεν το κατανοούµε, παρά τις 
προσδοκίες που εναποθέτουµε 
στις εξηγήσεις της Ψυχολογίας 
και της Νευρολογίας». 

2. «To έργο δεν έχει ανάγκη κανέναν. 
Ο Βάλτερ Μπένγιαµιν έγραφε 

ότι ένα έργο θα µπορούσε να 
κοιµάται πεντακόσια χρόνια και να 
βρει έναν αναγνώστη: το κείµενο 
θα είναι πάντοτε νέο. ∆εν µπορούµε 

λοιπόν να υποστηρίξουµε ότι n 
υποδοχή δηµιουργεί το έργο. Εµείς 
είµαστε cm τυχεροί που υποδεχόµαστε 

ένα έργο και όχι το αντίθετο. 
3. «Υπάρχουν κριτικά δοκίµια 

που είναι κλασικά. Αλλά θα διαβάζαµε 
σήµερα το "Contre Sante 

- Beuve" του Προυστ, αν δεν είχε 
γραφεί από τον Προυστ, (...) Ο κ. 
Στάινερ έχει σχεδόν νύχτα και µέρα 

την ανάγκη του Ρακίνα. Αλλά ο 
Ρακίνας δεν έχει καµία ανάγκη τον 
κ. Στάινερ. To να ξεχάσεις έστω 
και ένα δευτερόλεπτο αυτή τη διάκριση 

είναι n µεγάλη προδοσία 
των διανοουµένων». 

4. «∆ηµοσίευσα κι εγώ µυθοπλασία. 
Αλλά, µε εξαίρεση µερικές 

σελίδες, δεν είναι παρά σκηνοθεσία 
ιδεών, δραµατοποιήσεις 

σκέψεων. Τους λείπει αυτό το µυστήριο 
της αθωότητας που χαρακτηρίζει 
την αληθινή δηµιουργία». 

5. «Οταν οι περονιστές επανήλθαν 
στην εξουσία, στην Αργεντινή, 

ο αµερικανός πρεσβευτής πρότεινε 
στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες 

να πάει στις ΗΤΤΑ και να καταλάβει 
την έδρα Τσαρλς Ελιοτ Νόρτον 
στο Χάρβαρντ. Ο Μπόρχες 

γέλασε, όπως µόνο ένας τυφλός 
µπορεί να χαµογελάσει, και απάντησε: 

"∆εν καταλαβαίνετε, κύριε 
πρεσβευτά, το βασανιστήριο 

είναι n µητέρα της µεταφοράς". 
Είναι τροµερή ως φράση, αλλά 
αληθινή. Ο µεγάλος ποιητής, ο 
συγγραφέας είναι ο κατ* εξοχήν 
αντίπαλος. Αντιπαρατάσσει αυτό 

που θα µπορούσε να είναι σε 
αυτό που είναι. Αλλά σε µια κοινωνία 

όπου, σύµφωνα µε τα λόγια 
του αµερικανού φιλοσόφου 

Ρίτσαρντ Ρόρτι, "anything goes" 
είναι δύσκολο για τον ποιητή να 
δηµιουργήσει έναν αντι-κόσµο». 

www.clipnews.gr
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10 ιδέες ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2013 TO ΒΗΜΑ 

Εκεί όπου n διάνοια 
είναι αδελφή του φωτ08 

TOY ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΣΤΩΝΙΤΗ 

ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ 
Ο επαναστατηµένος 

άνθρωπος 
Μετάφραση Νίκη 
ΚαρακίτσουΝτουζέ, 

Μαρία 
Κασαµπαλόγλου 
-Ροµπλεν. 
Εκδόσεις Πατάκη, 
2013, σελ. 490. 
Θα κυκλοφορήσει 
προσεχώς 

Συνέχεια από σελ. 1 

To δοκίµιο, έλεγαν παλιά, γερνάει 
πολύ mo γρήγορα από άλλα 

πεζογραφικά είδη - το µυθιστόρηµα 
λ.χ. Ο Καµΰ τους 

διαψεύδει. Αυτό δεν είναι µόνο 
ένα βιβλίο για την εξέγερση, 
την επανάσταση και τις προφητείες 

της, την τροµοιφατία 
και τον µηδενισµό. Είναι και 
µια ακτινογραφία του ευρωπαϊκού 

πνεύµατος που καλύπτει 
την περίοδο ano τη Γαλλική 
Επανάσταση ως τα πρώτα 

χρόνια µετά το τέλος του B' 
Παγκοσµίου Πολέµου - χωρίς 
να λείπουν οι αναφορές στον 
ελληνορωµαϊκό και στον χριστιανικό 

κόσµο. 
Ο Καµύ εξετάζει την αστική 

κατ την επαναστατική προφητεία, 
την πολιτική ουτοπία του 

Μαρξ αλλά και την αποτυχία 
της. ∆ιαβάζει κανείς το κεφάλαιο 

«Η αποτυχία της προφητείας» 
για να θυµηθεί ότι την 

Ιστορία δεν την «τερµάτισε» 
ο θορυβοποιός Φουκουγιάµα 
µετά την πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου αλλά ο Χενκελ 
σχεδόν δύο αιώνες νωρίτερα, 
το 1807. Ερµηνεύοντας και 
προσαρµόζοντάς τον στο δικό 

του σύστηµα ο Μαρξ προφήτευε 
τη λύση του µυστηρίου 

της Ιστορίας. 
Ο Καµύ µας θυµίζει τη στενή 
σχέση της κουλτούρας µε 

την ανάπτυξη των ιδεών, όπως 
λ.χ. ότι ο καθρέφτης του ρώσου 

µηδενιστή Πιζάρεφ είναι ο 
πρωταγωνιστής στο µυθιστόρηµα 

του Τουργκένιεφ Ποτάpes 
και παιδιά, όπου για πρώτη 

φορά αποκτά υπόσταση και 
περιεχόµενο ο µηδενισµός. Τα 
κεφάλαια όπου εξετάζονται οι 
θεωρίες των αναρχικών, των 
τροµοκρατών και των επαναστατών 

είναι αποκαλυπτικά 
και σήµερα. Κανένας Μεσογειακός 

πριν από τον Καµύ δεν 
ανέλυσε τον Ντοστογέφσκι 

Η εφετινή επέτειος ταιν 1oo χρόνων από τη γέννηση του Αλµπέρ Καµύ είναι σηµαντική για ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η επίδραση του 
υπήρξε εντονότατη και το έργο του ανθεκτικό στον χρόνο 

µε τη δική του πρωτοηυπία. Ή 
τον Νίτσε, αλλά και τον Στίρνερ 

και τον Μπακούνιν. ∆ιαβάστε 
τους ∆αιµσνισµένουε 

του Ντοστογέφσκι, αυτό το 
σκοταδιστικό αριστούργηµα, 
και θα τους δείτε ολοζώντανους 

µπροστά σας. 
Ο συγγραφέας δεν θρησκεύει 
ούτε όµως και περιφρονεί τη 

µεταφυσική. Σύµφωνα µε την 
ανάλυση του ο ευρωπαίος τροµοκράτης 

δολοφονεί επειδή 
έτσι σκοτώνει τον θεό, αλλά 
θεωρεί ότι και ο ίδιος θα πρέπει 
να πληρώσει µε τη ζωή του. 

Η σκέψη 
του µεσηµεριού 
Ο Καµύ αναδεικνύει ως ύψιστη 
αξία της ζωής και του πνεύµατος 

την ηθική - και οι ηθικές 
αξίες είναι επίσης υπερβατικές. 
Επαναστάτης είναι, ή µπορεί 

να είναι, αυτός που λέει όχι. 
∆εν µπορούµε ωστόσο να ξεκινάµε 

από το απόλυτο για να 
διαµορφώσουµε το πραγµατικό. 

Αυτό είναι το δράµα του 
20ού αιώνα, n βαθύτερη αιτία 
για ης εκατόµβες του και τον 
ιστορικό απολυταρχισµό που 
τον τυράννησε. Υπάρχει όµως, 
µας λέει, µια αόρατη επιθυµία 
της ανθρώπινης φύσης που 
το µυστικό της φυλάγεται ογπ 

Μεσόγειο, εκεί όπου n διάνοια 
είναι αδελφή του έντονου φωτός. 

Αυτή είναι n «σκέψη του 
µεσηµεριού» - την οποία αργότερα 

ο Ελύτης είπε «ηλιακή 
µεταφυσική» - και ο αγώνας 
ανάµεσα στο µεσηµέρι και τα 
µεσάνυχτα. 

Η Μεσόγειος ήταν το παρελθόν 
της Ευρώπης. Ο Καµύ 

όµως µας λέει πως είναι n 
ελπίδα και το µέλλον της, n 

απάντηση στη σκοτείνια του 
απόλυτου, στον αστικό µηδενισµό 

και στον καισαρικό σοσιαλισµό. 
Ετσι µόνο θα απαλλαγούµε 
από τη γερµανική 

ιδεολογία που µεταβάλλει τη 
δράση σε καθαρή κατάκτηση, 
και κατά συνέπεια σε τυραννία. 

Οι πολιτικές αξίες λοιπόν 
είναι ευθέως συνδεδεµένες 
µε τις ηθικές αντίστοιχες 
και οι τελευταίες µε τον νόµο 

του µέτρου που ορίζει και 
την ανθρώπινη συνθήκη, τη 
δύναµη µας να υπερβαίνουµε 
τον παραλογισµό της ύπαρξης 
και τις αντινοµίες που προκύπτουν 

από αυτόν, αν θέλουµε 
να αφήσουµε πίσω µας ό,τι ο 
Ρεµπό αποκάλεσε «εποχή ταιν 
δολοφόνων». 

To πολυεττίπεδο αυτό βιβλίο 
απαιτεί γνώση σε βάθος της 
ιστορίας των ιδεών δύο αιώ¬ 

νων, µια γενική εικονα του 
αρχαίου κόσµου και τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσει 
κανείς τον συγγραφέα σε 

τούτη τη γοητευηκή ποίηση 
των ιδεών που αναδεικνύεται 

από τη λαµπρότητα της 
σκέψης και την ακραία ευαισθησία 

του, οι οποίες σοφά 
συνδυασµένες καθιστούν το 
έργο πρωτότυπο ή αλλιώς 
(καθώς λέγεται) προφητικό. 
Εργο όπου n υψηλή λογοτεχνία, 

n αισθαντικότητα και n 
βιωµατική µεταστοιχείωση 
της γνώσης συνυπάρχουν 
αρµονικά και µας λένε όχι 
µόνο πώς προέκυψε n σύγχρονη 

Ευρώπη αλλά και πώς 
θα έπρεπε ή θα µπορούσε να 
είναι. Και αυτό στη σηµερινή 
εποχή όπου το κάθε τι έχει 
καταστεί αναλώσιµο αποκτά 
ακόµη µεγαλύτερη αξία. 

Μυθιστόρηµα 
Θύµα µια8 ανεπιθύµητα εγκυµοούνη8 
Οι πολλές όψεις της µητρότητας, 
n κοινωνική κατακραυγή και ένα ταξίδι 
λύτρωσης, ano τον Πειραιά στις ΗΠΑ 

TOY ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΕΚΟΥ 

Είκοσι εννέα λέξεις ψιθύρισε 
λίγο προτού 

ξεψυχήσει n γιαγιά 
Σεβαστή προς την 

εγγόνα της την Κίχλη και αναστάτωσε 
µια ήδη διαταραγµένη 

από φόβο και ενοχές ζωή. 
Είκοσι εννέα χρόνια αργότερα 

της αποκαλύπτεται ένα ψέµα 
που αλλάζει ριζικά το παρόν, 
µετατοπίζοντας καθοριστικά 
το παρελθόν της: µαθαίνει ότι 
n κόρη της δεν είχε πεθάνει 
στη γέννα, όπως τη διαβεβαίωναν 

τότε, εκείνο το καλοκαίρι 
του 1973, αλλά µεγάλωσε 

υιοθετηµένη στο σπιτικό µιας 
άλλης οικογένειας. 

Η Κίχλη, που απέκτησε «το 
όνοµα ενό5 πουλιού και evos 
ποιήµατο5» του Γιώργου Σεφέρη, 

ήταν τότε µια άµαθη 
και απονήρευτη κοπέλα που 
έγινε το θύµα µιας ανεπιθύµητης 

εγκυµο>σύνης. Αυτό το 
άγος επιχειρεί να αποτυπώσει 
στο πρώτο της βιβλίο n Μάντυ 
Σιταρά-Καµπάση. To 2002 n 
Κίχλη είναι µια αναγνωρίσιµη 
για τα λευκώµατά της φωτογράφος, 

45 ετών, παντρεµένη 
µε τον ανήσυχο Στέφανο και 
µητέρα της ατίθασης Λήδας. 

Είκοσι εννέα χρόνια µετά, 
κουβαλώντας µια ζωή γεµάτη 

ρήγµατα και αφού n Ελάνα 
- το πρώτο της παιδί - έχει 
ήδπ διαβάσει την αλήθεια σε 
ένα γράµµα των θετών και 
νεκρών πλέον γονέων της, n 
ίδια αποφασίζει να ταξιδέψει 
από τον Πειραιά σε µια µικρή 
πόλη των ΗΠΑ προκειµένου 
να «ξαναζήσει την εγκυµοσύνη» 

της και να λυτρωθεί. Εκεί 
βρίσκεται ένα µεγάλο πέτρινο 
artin µε έναν κήπο γεµάτο καστανιές, 

το «Maggje's Nursery 

ΜΑΝΤΥ Σ ITA ΡΑ 
-ΚΑΜΠΑΣΗ 
29 λέξεις 
αργότερα 
Εκδόσεις Αγκυρα, 
2013, σελ. 247, 
τιµή 12,15 ευρώ 

ΗΛΝΤΥ HTAFAHAMllAUl 

Z9/lefets 

House». Είναι ένα άσυλο για 
ανθρώπους µε νοητικά προβλήµατα 

και το µέρος όπου 
εκτυλίχθηκε το βασικό σχέδιο 
για τη δήθεν εγκυµοσύνη της 
Λένας, της µητέρας της Κίχλης, 

που σκοπό είχε να προστατεύσει 
τη µικρή από την 

κοινωνική κατακραυγή. Ενα 
µυθιστόρηµα για την «εσωτερική 

µετανάστευση Tns κάθε 
γυναίκαε», για τις πολλές και 
έντονες όψεις της µητρότητας 
ανάµεσα στην επιλογή και την 
τυχαιότητα. 

www.clipnews.gr
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TO ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2013 αυτοβιογραφία Hi 

Ch noAAes ζωέ8 
του Γιώργου 
Βασιλείου 
Ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου εξιστορεί 
την Οδύσσειά του, ano τα τέλη της δεκαετίας του 1940 
και την ένταξη του στην Αριστερά ως το 1988 
και την εκλογή του στο ύπατο πολιτικό αξίωµα 
της χώρας. Ο πρώτος τόµος ενός τρίτοµου έργου 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Μια σύγχρονη 
Οδύσσεια 
Εκδόσεις Παπαζήση, 
2013, σελ. 517, 
τιµή 28,75 ευρώ 

TOY 
∆ΗΜΗΤΡΗ A. ΣΏΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ηαυτοβιογραφία του 
πρώην προέδρου 
της Κύπρου Γιώργου 

Βασιλείου είναι 
βιογραφία πολλών ζωών, γιατί 

µαθαίνουµε πολλά για την 
Κύπρο του 20ού αιώνα µέσω 
της βιογραφίας όχι µόνο του 
ίδιου αλλά και άµεσων και εξ 
αγχιστείας συγγενών του. Στο 
πρώτο µέρος του βιβλίου ο Βασιλείου 

γράφει για τον πεθερό 
του Νίκο Γιαβόπουλο, γιατρό, 
συνδικαλιστή στη Λεµεσό και 
προπολεµικό στέλεχος του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
Κύπρου και στη συνέχεια, mo 
αναλυτικά, εστιάζει στη ζωή 
του πατέρα του Βάσου Βασιλείου, 

γνωστού οφθαλµίατρου 
και ηγετικού στελέχους του 
ΑΚΕΛ, καθώς και της µητέρας 
του Φωφώς, επίσης στελέχους 
του ίδιου κόµµατος. 

To δεύτερο µέρος εξιστορεί 
τη ζωή του ίδιου του συγγραφέα 

από τη γέννησή του (1931) 
ως το 1988, όταν εξελέγη πρόεδρος, 

καθώς και τη ζωή της 
συζύγου του Ανδρούλλας. To 
τρίτο και µικρότερο µέρος περιλαµβάνει 

την απόφαση του 
να θέσει υποψηφιότητα για 
την προεδρία και την προεκλογική 

εκστρατεία του. Στους 
επόµενους δύο τόµους, που 
αναµένονται, ο Βασιλείου θα 
αναλύσει, µεταξύ άλλων, την 
εµπειρία του από τη θητεία του 
ως προέδρου (1988-1993), ως 
βουλευτή (1996-1999) και ως 
επίσηµου διαπραγµατευτή της 
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση. 
Ο πρώτος τόµος αφορά σε 

πολλές ζωές για έναν ακόµη λόγο. 
Ο Βασιλείου, 82 ετών σήµερα, 
υπήρξε φοιτητής µε δράση 

στην Αριστερά, πανεπιστηµιακός 
ερευνητής (διδάκτορας Οικονοµικών 

του Πανεπιστηµίου 
της Βουδαπέστης), σύµβουλος 
επιχειρήσεων, επιχειρηµατίας, 
ενεργό µέλος διοικητικών, οικονοµικών, 

εκπαιδευτικών και 
εκκλησιαστικών θεσµών της 
Κύπρου και Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 

Ασυνήθιστη 
πορεία 
Σίγουρα αυτή δεν ήταν µια συνηθισµένη 

πορεία για έναν πολιτικό. 
Ούτε όµως οι γονείς του 

ήταν συνηθισµένοι άνθρωποι. 
To 1949, ανταποκρινόµενος 

στην πρόσκληση του ΚΚΕ για 
αποστολή γιατρών στο βουνό, 

ο πατέρας του φεύγει µαζί 
µε την οικογένειά του από τη 
Λεµεσό και φθάνει στο Βίτσι 
µέσω Παρισιού, Βουδαπέστης, 
Βελιγραδίου και Τιράνων. Στο 
µεταξύ είχε αφήσει την οικογένειά 

του στη Βουδαπέστη. 
Θα πρέπει να ήταν από τους 
τελευταίους που κατατάχθηκαν 

στον ∆ΣΕ, γιατί έφθασε 
στον προορισµό του στα τέλη 
Μαΐου του 1949, ελάχιστους 
µήνες πριν από τη λήξη του 
Εµφυλίου! Ξανασυνάντησε την 
οικογένειά του στην Τασκένδη 
το 1950, όπου σταδιοδρόµησε 
ως οφθαλµίατρος. 

Ο Γιώργος Βασιλείου ξεκινάει 
τη δική του «µικρή Οδύσσεια», 

όπως γράφει στο πέµπτο 
κεφάλαιο, πηγαίνοντας 

το 1948 από τη Λεµεσό στη Γενεύη 
και crm Βιέννη για σπουδές 

Οικονοµικών, προτού καταλήξει 
στη Βουδαπέστη. Εκεί 

θα ζήσει δέκα χρόνια (19501960), 
θα δραστηριοποιηθεί 

στην Αριστερά, θα συµµετάσχει 
στην ουγγρική εξέγερση 

του 1956, θα διαφωνήσει µε 
την καταστολή της από τους 
Σοβιετικούς και αργότερα θα 
φυλακιστεί και θα διαγραφεί 
από το τότε κυβερνών Σοσιαλιστικό 

Εργατικό Κόµµα της 
Ουγγαρίας για αντιστασιακή 
δράση. 

∆ηµιουργική 
επιστροφή 
Στις αρχές της δεκαετίας του 
1960 ο ίδιος και οι γονείς του 
επιστρέφουν επιτέλους στην 
Κύπρο και ο Βασιλείου ξεκινά 
τα επαγγελµατικά του βήµατα. 

To όγδοο και το έννατο 
κεφάλαιο του βιβλίου, στα 
οποία περιγράφει πώς δραστηριοποιήθηκε 

σε έναν 
εντελώς νέο για την Κύπρο 
(και τη Μέση Ανατολή) επιχειρηµατικό 

κλάδο, δηλαδή 
το µάρκετινγκ και τις έρευνες 

αγοράς, είναι διδακτικά 
για το πώς µπορεί κάποιος 
να ξεκινήσει από το µηδέν. 

Στα κεφάλαια αυτά υπάρχουν 
βέβαια και πάρα πολλές 

λεπτοµέρειες για επιχειρηµατικές 
συµφωνίες και έρευνες 

αγοράς που θα µπορούσαν να 
τοποθετηθούν σε υποσηµειώσεις. 

To σηµαντικό για τον αναγνώστη 
είναι να διαπιστώσει 

πώς ένας άνθρωπος µε ευστροφία, 
εργατικότητα και γνώσεις 

(ο Βασιλείου µιλάει πολλές ξέ¬ 

νες γλώσσες) µπορεί να ιδρύσει 
και να διαµορφώσει σχεδόν µόνος 

του έναν ολόκληρο τοµέα 
µιας εθνικής οικονοµίας. 

To τελευταίο µέρος του βιβλίου, 
non καλύπτει το Κυπριακό 
και την προεκλογική 

εκστρατεία του, επιβεβαιώνει 
την κριτική στάση του Βασιλείου 

απέναντι στον µαξιµαλισµό 
άλλων, προγενέστερων 

και συγχρόνων του, κυπρίων 
πολιτικών. Σε ό,τι αφορά το 
Κυπριακό, για το οποίο πάντως 
θα άξιζε να διαβάσουµε πολύ 

περισσότερα σε αυτόν τον 
πρώτο τόµο, ο Λουκάς Τσούκαλης 

στον πρόλογο του συνοψίζει 
εύστοχα τη στάση του 

συγγραφέα: «Για τον Βασιλείου 
δεν φταίνε πάντα οι άλλοι». 

Σηµαντική επίσης είναι n αξιολόγηση 
του ίδιου του Βασιλείου 

για τη στάση Ελλήνων 
και Κυπρίων στις προσπάθειες 
επίλυσης του Κυπριακού: «Η 
αναβολή στοιχί]ει πάντοτε πολύ 

περισσότερο». 
Ο συγγραφέας ασχολούνταν 

µε τα κοινά προτού πάρει την 
απόφαση να θέσει υποψηφιότητα 

για την Προεδρία της Κύπρου. 
Η ιστορία της οικογένειάς 

του και του ιδίου τον έκαναν εν 
τέλει αποδεκτό από το ΑΚΕΛ, 
ενώ το επαγγελµατικό του προφίλ 

ως κύπριου επιχειρηµατία 
µε διεθνή προβολή τον έκανε 

Ο πρώην πρόεδρος 
της Κύπρου Γιώργος 

Βασιλείου διακρίθηκε και 
στον επιχειρηµατικό τοµέα 

ελκυστικό στους κεντρώους και 
συνηρτηκούς ψηφοφόρους. 
Στις εκλογές του 1988 υπερίσχυσε 

του Γλαύκου Κληρίδη µε 
ποσοστό 51,6% έναντι 48,4%. 
Στον δεύτερο τόµο του έργου, 
που θα αρχίζει µε την ανάληψη 
των προεδρικών καθηκόντων 
του, θα µάθουµε τη συνέχεια 
της σύγχρονης Οδύσσειας του 
Γιώργου Βασιλείου. 

Ο κ. ∆ηµήτρης A. Σωτηρόπουλος 
είναι αναπληρωτής 

καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήµης στο Τµήµα Πολιτικής 

Επιστήµης και ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 

Νίκος 
Αλιβιζάτος 

Ποια ∆ηµοκρατία I 
για την Ελλάδα µετά την κρίση; jp 
Για την αποκατάσταση των λέξεων και του νοήµατος τους 

«Από το πρώτο Μνηµόνιο, το 2010, 
κυρίως όµως από την έξαρση της 
βίας, την άνοιξη του 2011, έχω χάσει 
και εγώ βεβαιότητες µιας ολόκληρης 
ζωής και δεν µπορώ να εξηγήσω πώς, 
χωρίς καλά καλά να το καταλάβουµε, 
φτάσαµε ώς το χείλος της αβύσσου. 
Από την άλλη, η δυστυχία τριγύρω 
µας είναι τόσο διάχυτη και η φόρτιση 
τόσο µεγάλη, ώστε και να το θέλεις, 
δεν µπορείς πάντοτε να κρατήσεις το 
µυαλό σου καθαρό για µελέτη και νηφάλια 

ανάλυση. 
∆εν αρκεί, όπως παλιά, να καταγγέλλει 

κανείς τα κακώς κείµενα, για 
να έχει τη συνείδησή του ήσυχη. Αισθάνοµαι 

όλο και περισσότερο ότι 
οφείλω να υπερασπιστώ εξίσου τα 
"βασικά" της δηµοκρατίας και του 
κράτους δικαίου». 

ΝΙΚΟΣ K. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 

nOIAr Ii .. «5 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
META ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ; 
ΜΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ TOY ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΕ 

Από τις εκδόσεις ΠΟΛΕ 
κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του: 

* Ο αβέβαιος εκσυγχρονισµός 

* To Σύνταγµα και οι εχθροί του 

Βιβλιοπωλείο: ΑΙΟΛΟΥ 33, τηλ.: 210 36 43 382 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿþÿýþü

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 02-06-2013

ê÷éþýõ: 1,2,3,6,7,8, 0004         (4 õäÖ 7)

èçæ÷òüû: 9000 cm ²

èçåù ìîìéüúüöþõ: 121640

ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (211) 365.7000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞÝÜÛêÚÞêð ÙÚÙáÚØ×

αστυνοµικό TO ΒΗΜΑ 

Αστυνοµικοί 
σε poAous 
κακοποιών 
To πρώτο µέρος της τριλογίας 
του σουηδού σεναριογράφου 
και συγγραφέα Αλεξάντερ 
Σόντερµπεργκ µε ηρωίδα τη νοσοκόµα 
Σόφι Μπρίνκµαν. Μηεστ σέλερ 
«κινηµατογραφικής» δράσης 

Η δηµοσιογράφος 
και συγγραφέας 
Ελενα Χουζούρη Μαµά πατρίδα, 

n απόλυτη Σενιπά 
Η τραυµατική επιστροφή ενός τέκνου 
του Εµφυλίου από την Τασκένδη 
στην Αθήνα. To καινούργιο 
µυθιστόρηµα της Ελενας 
Χουζούρη 

TOY 
ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΕΛΕΝΑ 
ΧΟΥΖΟΥΡΗ 
∆ύο φορές 
αθώα 
Εκδόσεις Κέδρος, 
2013. σελ. 228, 
τιµή 13 ευρω 

CAtMXOVZOVm 

∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ 
ΑΘΟΑ 

Στην Πατρίδα από βαµβάκι 
(2009) n Ελενα 

Χουςούρη ξετύλιξε 
την ιστορία ενός 

γιατρού του ∆ηµοκρατικού 
Στρατού στην Τασκένδη µεταξύ 

1949 και 1967, στηρίζοντας 
την αφήγηση της σε µια 

διπλή κίνηση: την πορεία του 
γιατρού πρώτο ano τα ελληνικά 

σύνορα προς την Τασκένδη 
(για να ξεφύγει από τη µέγκενη 

των νικητών του Εµφυλίου) 
και ύστερα από την Τασκένδη 
προς τα ελληνικά σύνορα (για 
να ξεφύγει από τις σοβιετικές 
παρεµβάσας, την αλληλοεξόντωση 

των παλαιών ανταρτών, 
αλλά και τον ακροπηριασµό 
που επέβαλε το κόµµα στον 
µεγάλο του έρωτα). 

Είναι χαρακτηριστικό on n 
διπλή διαδροµή και n διπλή 
εξορία του γιατρού εγγράφονται 

και σε έναν διπλό χρονικό 
άξονα, σε ένα συνεχές πϊσωµπρος 

από το παρελθόν προς 
το παρόν και τανάπαλιν. 

Μια διπλή εξορία βιώνει και 
n Βερόνικα Κ. στο ∆ύο φορές 
αθώα Παιδί του πιο στενού φίλου 

του γιατρού στην Τασκένδη, 
Ba γεννηθεί και θα ανατραφεί 
µε το όραµα της ετηστροφής 

στην Ελλάδα ενώ ταυτοχρόνως 
θα διαποτιστεί από τη σοβιετική 
κουλτούρα µαθαίνοντας να λατρεύει 

τους σιδερένιους κανόνες 
της. Και όταν n σοσιαλιστική 

αυτοκρατορία θα καταρρεύσα 
µαςί µε όλους τους κανόνες της, 
και n Βερόνικα Κ. θα πατιτσα 
επιτέλους τα πατρώα εδάφη, 
θα ανακάλυψα σαστισµένη την 
ελληνική πραγµαηκότητα. Η 
οποία θα την υποχρεώσει να 
καταχωνιάσει στον πάτο της 
µνήµης της την παιδική και τη 
νεανική της ηλικία, σε έναν τόπο 
που στάθηκε για τους γονείς της 
ο τόπος της απόλυτης ξενττιάς. 

Η Βερόνικα Κ. δεν θα αποκτήσει 
ποτέ καµία πατρίδα (n 

Αθήνα και n Τασκένδη µοιάζουν 
στη οοΛείδησή της µε δύο 

εξίσου τροµώδας και καταστρεπτικές 
κατασκευές), στερούµενη 

εκ παραλλήλου και τον 
οποιονδήποτε χρόνο αναφοράς. 

Τέκνο του Εµφυλίου, χωρίς 
να ζήσα τον Εµφύλιο, κόρη 

επαναπατρισµένου πολιτικού 
πρόσφυγα, ο οποίος θα δει την 
ήττα να σαρώνει όχι µόνο την 
ιδεολογία, αλλά και την προσωπική 

του ζωή, n Βερόνικα 
Κ. θα κατάληξα µια κακέκτυπη 
ύπαρξη: µε ένα σχεδόν απαγορευµένο 

και ως εξ ορισµού διαγεγραµµένο 
παρελθόν, µε ένα 

καθ^ ολοκληρίαν ακυρωµένο 
παρόν, αλλά και µε ένα εκ των 
προτέρων διαψευσµένο µέλλον, 

αφού ο φόβος και n προκατάληψη 
της για το ελληνικό 

περιβάλλον θα την κάνουν να 
χάσα την ευκαιρία να συναντηθεί 

ξανά µε την εξαφανισµένη 
επί δεκαετίες µητέρα της. 

Η γενιά της Βερόνικα Κ. δεν 
πολέµησε για κανέναν σκοπό, 

δεν είχε τι ακριβώς να χάσα 
και γνώρισε µιαν Ελλάδα την 
οποία δεν κατάφερε ούτε να 
κατανοήσει ούτε να αγαπήσει. 

Η Χουζούρη ζωντανεύα 
µε ανάγλυφο τρόπο αυτό το 
διττό δράµα οδηγώντας τις 
καταστάσεις που ακονογράφησε 

στην Πατρίδα από βαµβάκι 
σης ακραίες τους συνέπειες. 
Η Βερόνικα Κ. είναι ένας 

προσεκτικά σχεδιασµένος και 
κάποτε σχεδόν σπαρακτικός 
χαρακτήρας. Σπαρακτική φιγούρα 

µε τον δικό του τρόπο 
οιποδακνύεται και ο πατέρας, 
ενώ καλοσχηµατισµένα και 
αρκούντως ζωντανά είναι και 
τα δευτερεύοντα πρόσωπα: ο 
Ιόσιφ Μα, το άπιαστο ερωτικό 
όνειρο της πρωταγωνίστριας, 
και n ∆ανάη Ζ., n νεαρή δηµοσιογράφος 

που τη βοηθάα 
να τρύπησα το κουκούλι της 
µνήµης της, ενώ την ίδια ώρα 
µάς εππρέπα να συνδεθούµε 
µε την Ελλάδα της κρίσης. 

To ∆ύο φορές αθώα δεν διάθετα 
την τεχνική περιπλοκότητα 

ούτε της Πατρίδας από 
βαµβάκι ούτε του Σκοτεινού 
Βαρδάρη (2004), του πρώτου 
µυθιοηορήµατος της Χουζούρη. 

To γενικό σχήµα της σύνθεσης 
εξακολουθεί να είναι ελλειπτικό 

και αποσπασµατικό, 
αλλά το παλαιότερο παιχνίδι µε 
ης λογοτεχνικές πηγές και τα 
ποικίλα είδη εξωλογοτεχνικού 
λόγου δαχνα να έχα υποχωρήσει 

δροχτηκά. Auro έχα ως 
αποτέλεσµα µια κατά τόπους 
ξηρότητα ή περιγραφικότητα 
της αφήγησης, που µαώνα ή 
αφαιρεί koti από την εσωτερική 

της ένταση, αλλά δεν επηρεάζα 
κατά το παραµικρό την 

οικονοµία την πυκνότητα και 
πι συνοχή της. 

TOY ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Ano τη µυθιστορηµατική 
τριλογία 

του Στιγκ Λάρσον 
«MUleiiniurn>> ως σήµερα 

έχουν κυκλοφόρησα αρκετά 
καλά, αλλά και πάρα πολλά 

πληκτικά σκανδιναβικά αστυνοµικά 
µυθιστορήµατα γραµµένα 

στο ίδιο στυλ και µε παραπλήσια 
πλοκή. Σης εξαιρέσεις περιλαµβάνεται 

n τριλογία του Αλεξάντερ 
Σόντερµπεργκ 

µε πρωταγωνίστρια 
τη Σόφι Μπρίνκµαν. 
Αν ο Λάρσον είχε 
ως βασική ηρωίδα 

τη Λίσµπετ Σαλάντερ, 
ειδήµονα 

στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, 

ο Σόντερµπεργκ 
επέλεξε µια νοσοκόµα 

Στον Ανδαλουσιανό 
φίλο, πρώτο µέρος 
της τριλογίας, n 

Μπρίνκµαν, χήρα, 
µητέρα του εφήβου 
Αλµπερτ, γνωρίζει 
στο νοσοκοµείο τον 
ωραίο Εκτορ Γκουσµάν, 

αρχηγό ενός 
διεθνούς συνδικάτου 

εγκλήµατος. Οι 
αστυνοµικοί που έχουν επιφορτιστεί 

µε την εξάρθρωση του 
συνδικάτου την αναγκάζουν να 
τον παρακολουθεί και να τους 
δίνα πληροφορίες γι' αυτόν, ενώ 
στην ουσία την παγιδεύουν, θέτοντας 

σε κίνδυνο τη ζωή του 
γιου της και τη δική της. Σε αυτή 

την κρίσιµη περίοδο στέκεται 
δίπλα της ο Γιενς, παλαιός 

φίλος που συµµετέχει σε µια 
εγκληµαηκή οργάνωση. 

Η δράση των ηρώων εκτυλίσσεται 
όχι µόνο στη Σουηδία µα 

και στην Παραγουάη, στο Μόναχο 
και στη Μάλαγα καθώς λατινοαµερικάνοι 

έµπορα ναρκωτικών, 
γερµανοί γκάνγκστερ και 

ρώσοι εκτελεστές επιδίδονται οε 
ένα αιµατηρό ξεκαθάρισµα λογαριασµών. 

Αυτό που παρουσιάζα 
ενδιαφέρον στο λογοτεχνικό εγχείρηµα 

του Σόντερµπεργκ είναι 
on, εκτός από τη Σόφι που είναι 
άµεµτπττ, οι ήρωες δεν χωρίζονται 

σε κοίλους και κακούς-πότε 
είναι έτσι και πότε αλλιώς. ∆εν 
υπάρχα n διάκριση άσπρο-µαύρο, 

πράγµα που σήµαινα cm ο 
ρόλος των αστυνοµικών και των 
εγκληµαηών άλλαζα συνεχώς, 
αφού οι πρώτοι συµπεριφέρονται 

ως εκπρόσωποι του νόµου 
και ως κακοποιοί, ενώ οι δεύτεροι 

συχνά εκδηλώνουν ευγενικά 

ALEXANDER 
SODERBERC 
Οανδαλουσιανός 

φίλος 
Μετάφραση 
∆ηµήτρης 
Φωτόπουλος, 
εκδόσεις Μεταίχµιο 
2013, σελ. 566, 
τιµή 17,70 ευρώ 

Alexander 
Soderberg 
ΑΫδΗπουσιανό 
mifloc 

αισθήµατα 
Η γραφή του Σόντερµπεργκ 

είναι γρήγορη, οι σκηνές που 
περίγραφα βίαιες, ch ανατροπές 
αρκετές, n δράση καταιγισηκή: 
όλα στον Ανδαλουσιανό φίλο 
µαρτυρούν ότι γράφτηκε για να 
µεταφερθεί στον κινηµατογράφο. 

Αλλωστε ο συγγραφέας, 
κορυφαίος σεναριογράφος ογπ 

σουηδική τηλεόραση, ο άνθρωπος 
που έχα διασκευάσα για τη 

µικρή οθόνη τα µυθιστορήµατα 
της συµπατριώησσάς 

του Καµίλα 
Λέκµπεργ, διαθέτει 
µεγάλη πείρα Σύµφωνα 

µε τον ίδιο, n 
συγγραφή του ΑνδαΛουσιανοι) 

φίλου 
του πήρε δυόµισι 

χρόνια, άρα 
είχε τον απαραίτητο 

χρόνο να προωθήσει 
διεθνώς την 

ιδέα του, n οποία 
αρχικά είχε τη µορφή 

σεναρίου. 
Για να καταλάβει 

κάποιος πώς δούλευα 
το σύστηµα διάδοσης 

ενός βιβλίου 
που προορίζεται να 
γίνει διεθνές µπεστ 
σέλερ: Στη ∆ιεθνή 
Εκθεση Βιβλίου της 

Φραγκφούρτης το 2011, προτού 
ακόµη εκδοθεί, το βιβλίο έγινε 
αντικείµενο πλειστηριασµών 
ανάµεσα σε εκδότες από όλον 
τον κόσµο. Τα δικαιώµατα της 
τριλογίας έχουν ήδη πουληθεί σε 
περισσότερες από 30 χώρες, ενώ 
αµερικανικά στούντιο πρόκαται 
να τη µεταφέρουν στη µεγάλη 
οθόνη. Σε κάθε περίπτωση, αναµένουµε 

το δεύτερο µέρος, που 
ελπίζουµε να είναι χορταστικό 
όσο το πρώτο. 

Ο Αλεξάντερ Σόντερµπεργκ έχει 
ήδη πουλήσει τα δικαιώµατα της 
τριλογίας του σε περισσότερες 
από 3O χώρες 

www.clipnews.gr
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ΤΖΟΝ 
ΜΠΕΡΓΚΕΡ 
Από την Λίντα 
στον Χαβιέρ 
Εκδόσεις Πατάκη, 
2013, σελ. 232, 
τιµή 12,70 ευρω 

Ο ριζοσπάστης 
άγγλος κρπΊκός, 

µυθιστοριογράφος, 
ποιητής και ζωγράφος 

ΤζονΜπέργκερ 
δώρισε τα µισά 

χρήµατα που του 
απέφερε η βράβευση 

του,τοτ972,µε 
Αίπούκερ στους 

Μαύρους Πάνθηρες 

Ο epcoTQS στα χρόνια του πολέµου 
Ενα µαχητικό κείµενο για τον έρωτα και τον πόλεµο από τον ριζοσπάστη κριτικό 
τέχνης και συγγραφέα Τςον Μπέργκερ 

TOY ΓΙΑΝΝΗ N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ 

Ενα βιβλίο για τον έρωτα 
και την πολιτική. 

Ο αφηγητής Τζον 
Μπέργκερ υποτίθεται 

ότι βρίσκει ένα πακέτο γράµµατα 
ενός φυλακισµένου στο 

κελί µιας φυλακής που αδειάζει 
επειδή καταργείται. Ο τελευταίος 

κρατούµενος στο κελί 73, 
ονόµατι Χαβιέρ, εξέτιε ποινή 
δις ισοβίων ως υπεύθυνος µια 
τροµοκρατικής οργάνωσης. Τα 
γράµµατα του τα απευθύνει n 
αγαπηµένη του Ama. Μαζεµένα 

σε τρία πακέτα δεµένα µε 
ένα κορδελάκι, χωρίς χρονολογική 

σειρά, αποτελούν τη µαρτυρία 
ενός έρωτα σε καθεστώς 

πολέµου, έτσι όπως τον αναλαµβάνονται 
οι δύο εραστές. 

∆εν υπάρχουν οι απαντήσεις 
του Χαβιέρ αλλά από τα γράµµατα 

της αγαπηµένης του µαθαίνουµε 
κάποια πράγµατα γι' 

αυτόν. Ο ίδιος κάποιες φορές 
σηµειώνει πάνω στα γράµµατα 

απόψεις του, κυρίως πολι¬ 

τικές, αλλά και κρίσεις για τη 
φτώχεια, για την αµερικανική 
αυτοκρατορία, για τους σύγχρονους 

πόλεµους. 
Ο τόπος από τον οποίο κατάγονται 

οι δύο εραστές είναι 
συγκεχυµένος. Η Αϊντα επικαλείται 

περιοχές που θυµίζουν 
Μαρόκο, Παλαιστίνη αλλά και 
Λατινική Αµερική ή Αίγυπτο. 
Χρησιµοποιεί λέξεις ισπανικές 
και αραβικές, µεταγραφές ενός 
τούρκου ποιητή ή ένα αιγυπτιακό 

φαγητό. Κάνει αναφορές 
στην Ασσυρία, στην Ισπανία, 
στην Καρχηδόνα και στην Ελλάδα 

- όταν προσπαθεί να βρει 
τον ορισµό του χαµαιλέοντα ή 
την έννοια της λέξης «παλίνδροµο». 

Ο Χαβιέρ, ένας φτωχός µηχανικός 
αυτοκινήτων, που κάποια 

στιγµή πήρε τα όπλα για 
την πατρίδα του, επικαλείται τη 
Βενεζουέλα, το Παρίσι, τη Βολιβία, 

τη Μόσχα, τη Μιανµάρ. 
Στα µικρά κείµενα του αναφέρει 

τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, 
τον αναρχικό Φραντς Φανόν, 

τον υποδιοικητή Μάρκος, τον 
Εβο Μοράλες, και όταν θέλει να 
εκφράσει τον έρωτά του, την 
τζαζ τραγουδίστρια Κασάντρα 
Γουίλσον και τον Τζόνι Κας. 

Εκτός από τον τόπο, όµως, 
έχει καταργηθεί και ο χρόνος 
ανάµεσα στους εραστές. Η 
συνειδητοποίηση ότι δεν θα 
βρεθούν ποτέ ξανά, ότι δεν θα 
υπάρχει άλλη ζωή πέρα από αυτή 

που ζουν τώρα, αυτός στη 
φυλακή και αυτή υπάλληλος σε 
φαρµακείο, τους κάνει να µην 
ενδιαφέρονται για τον χρόνο. 
Η εποχή είναι βεβαίως ο 20ός 
αιώνας, το φόντο οι πόλεµοι 
οπουδήποτε - στην Παλαιστίνη, 

στην Αφρική, στο Ιράκ, στη 
Λατινική Αµερική. Για τους δύο 
εραστές οι σύγχρονοι στρατιώτες 

είναι καθάρµατα, δεν 
πολεµούν απέναντι σε έναν άλλον 

στρατό αλλά απέναντι σε 
άοπλο πληθυσµό. 

Γίνεται µνεία στους στρατιώτες 
άλλων εποχών, µε απόσπασµα 
από τον Αισχύλο, όταν οι 

στρατιώτες επέστρεφαν στην 

πατρίδα µέσα σε τεφροδόχο, 
αλλά ο κόσµος τους τιµούσε: 
«Πέθανε ευγενικά, τον θάνατο 
/ωσµένοχ». Ο πόλεµος συνεχίζεται 

µε άλλα µέσα Ο Χαβιέρ 
θα δώσει το στίγµα του ανθρώπου 

που δεν υποτάσσεται 
λέγοντας ότι ανάµεσα στους 
αγωνιστές και στους ισχυρούς 
του κόσµου υπάρχουν δύο ζώνες 

που τους χωρίζουν. «∆εν 
µπορούν να προβλέψουν ποία 
θα είναι n επόµενη κίνηση µας, 
από m µια είναι n}ώνη n δική 
tous µε τον ορυµαγδό των συκοφαντιών 

και από την άλλη οι 
σιωπηρές pas επιδιώξεις, δεν 
µπορούν να διασχίσουν τη ]ώνη 

της σιωπής µας». 

«Η ελπίδα ανήκει 
στην ψυχή» 
n προσµονή στο σώµα» 
Αυτό που κρατάει στη ζωή 
τους εραστές είναι n µνήµη. 
«To αντίθετο του αιώνιου δεν 
είναι το εφήµερο αλλά το λησµονηµένο». 

Η ελπίδα για αυτούς 
αποκτά έναν άλλον χα- 

Μαχητικός αµφισβητίας 
Ο Τζον Μπέργκερ είναι µια ριζοσπαστική 
προσωπικότητα. Οταν κέρδισε, το 1972, το 
βραβείο Μπούκερ, έδωσε τα µισά χρήµατα 
στους Μαύρους Πάνθηρες. To βιβλίο του 
Η εικόνα και το βλέµµα (στα ελληνικά ano 
τις εκδόσεις Οδυσσέας) έγινε κλασικό 
βοήθηµα για τους σπουδαστές εικαστικών 
τεχνών, τηλεοπτική σειρά και παγκόσµιο 
µπεστ σέλερ. Τα mo γνωστά µυθιστορήµατα 
του είναι τα C, w ταξίδι (εκδόσεις Κανάκη) 
και Προς τον νόµο (εκδόσεις Καστανιώτη). 

Ο Μπέργκερ παρέµεινε πάντα ένας 
µαχηηκός κριτικός που ενοχλούσε. Ο 
ίδιος αφηγείται στο τελευταίο βιβλίο 
του ένα αλληγορικό επεισόδιο. Μεγάλη 
Παρασκευή είχε πάει να ζωγραφίσει στην 
Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου τον 
«Εσταυρωµένο» του Αντονέλο ντα Μεσίνα, 
«την mo µοναχική απεικόνιση που ξέρώ»ι Εβγαλε 
το σκαµνάκι του, ακούµπησε τον σάκο δίπλα 
του και άρχισε να ζωγραφίζει. Ο φύλακας 
του είπε να µετακινήσει τον σάκο. To έκανε. 

Ο φύλακας του είπε ότι δεν µπορεί να τον 
έχει στο δάπεδο. «Σκατά. Και πώς θα ζωγραφίσω;» 
ρώτησε ο Μπέργκερ. Ο φύλακας κάλεσε 
τον προϊστάµενο του, οποίος επέπληξε τον 
ζωγράφο επειδή συµπεριφερόταν αισχρά 
σε δηµόσιο χώρο. «Θεωρώ πως γνωρίζετε τον 
τρόπογιανα βγείτε έξω» του είπε ειρωνικά 
αυτός. Ηταν ένα συµβολικό στιγµιότυπο για 
τον χαρακτήρα του Μπέργκερ: µαχητικός, 
κρπικός. αµφισβητίας της θεσµικής 
εξουσίας αλλά και εραστής της τέχνης. 

ρακτήρα. «Υπάρχει µεγάλη 
διαφορά ανάµεσα στην ελπίδα 

και στην προσµονή. Στην 
αρχή πίστευα πώς ήταν ]ήτηµα 
διάρκειας, n ελπίδα πρόσµενε 
κάτι mo µακριά Τώρα ξέρω, n 
ελπίδα ανήκει στην ψυχή και n 
προσµονή στο σώµα». 

Θα έλεγες ότι είναι το ηµερολόγιο 
ενός έρωτα µεταξύ δύο 

ανυπότακτων, φτωχών πολεµιστών, 
που δίνουν έναν αγώνα 

για την πατρίδα τους: «Τα 
κεφάλια pas δεν σκύβουν ποτέ 
τόσο που να τρώνε τα σκατά 
tous» θα γράψει n Αϊντα Αλλά 
δεν είναι µόνο αυτό. Είναι ακόµη 

ένα κεφάλαιο στις ιστορίες 
αγάπης που κοσµούν την ανθρώπινη 

ιστορία Μόνο που εδώ 
τους δύο εραστές δεν χωρίζει 
n διαµάχη των φεουδαρχικών 
φατριών, όπως τον Ρωµαίο και 
την Ιουλιέτα, ούτε οι ηλικιακές 
και κοινωνικές διαφορές, όπως 
τη Μαντάµ Αρνού και τον Φρεντερίκ 

Μορό στην Αισθηµατική 
αγωγή του Φλοµπέρ. Τους χωρίζει 

ένας ανελέητος πόλεµος 
που διεξάγεται παντού, ανάµεσα 

σε όσους κατέχουν και σε 
όσους δεν έχουν τίποτε πέρα 
από in σιωπηλή οργή τους. 

Ο Τςον Μπέργκερ έγραψε 
αυτό το βιβλίο ως µια σπουδή 

«στην ελεγχόµενη οργή, 
σµιλεµένη µε τα εργαλεία της 
τρυφερότητας», θα γράψει n 
Αρουντάτι Ρόι. Είναι ένα δοκίµιο 

για την αγάπη σε δύσκολους 
καιρούς, τότε που αυτή 

ανθίζει καλύτερα Είναι όµως 
και ένα κείµενο για τη σηµερινή 
κατάσταση, ενός πλούσιου κόσµου 

που πνίγει τα παιδιά του. 
Για να πούµε άλλη µια φορά 
την καταληκτική φράση από 
το σαιξπηρικό έργο: «Ισως δεν 
υπήρξε ποτέ ιστορία mo θλιβερή 

από αυτήν». 

www.clipnews.gr
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επιχειρησεισ 

PETA 

ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΟΥ 
Επώνυµα 
µε ιστορία 
-Πέτυχα γιατί.., 
Εκδόσεις Οσελότος, 
2013, σελ. 350, 
τιµή 19,80 ευρω 

Η συγγραφέας και 
δηµοσιογράφος Ρίτα 
Ζαχαριάδη καταγράφει 

τις ιστορίες 
επιτυχηµένων επιχειρηµατιών 

στην 
Ελλάδα. Κάποιοι από 
αυτούς είναι γνωστοί 

ήδη στα media, 
άλλοι όµως δηµιούργησαν 

στην αφάνεια. 
Οι περισσότεροι 
προέρχονται 

από ιστορικές οικογένειες 
επιχειρηµατιών, 

ενώ υπάρχουν 
και οι νεότεροι που 
εκπροσωπούν τη 
σηµερινή εποχή. 
Η συγγραφέας δεν 
επιµένει τόσο στα 
οικονοµικά στοιχεία 
όσο στο όραµα των 
επικεφαλής. 

iη γη m ατα 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ 
Τα ερωτικά 
Επιµέλεια 
εισαγωγή Σωτηρία 
Σταυρακοπούλου. 
Εκδόσεις Ιανός, 
2013, σελ. 320, 
τιµή 13,50 ευρω 

Συναγωγή των διηγηµάτων 
του Θεσσαλονικιού 
Περικλή Σφυρίδη. 

Ο συγγραφέας 
έχει καταχωρηθεί κυρίως 

ως αυτοβιογραφικός 
και κάποια από 

τα ερωτικά του διηγήµατα 
γράφτηκαν 

µε αφορµή προσωπικά 
βιώµατα Οπως 

θα σηµειώσει ο φίλος 
του Ντίνος Χριστιανόπουλος, 

σήµερα 
διαβάζονται «ως ένα 
ταµπλό ηθών και εθίµων 

Tns νεοελληνικής 
κοινωνίας, αλλά 

και της νεοελληνικής 
ψυχοστασίας: το πώς 
συµπλέει το ηθικό µε 
το ανήθικο, n φιλία 
µε την καχυποψία και 
την τσακωµάρα κτλ». 

!!!ΙΚ!!Ι 
urn imii 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΝΤΟΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΛΙΟΥ 
To απαραίτητο 
Φως  
Εκδόσεις Ικαρος, 
2013, σελ. 632, 
τιµή 18,90 ευρω 

Η Λουίζα 
Λασκαράτου, 
γόνος καλής αθηναϊκής 

οικογενείας, 
επιστρέφει µετά τις 
σπουδές της 
στην Αθήνα 
Εκεί θα διαπιστώσει 

on n κλοπή της 
φωτογραφίας ενός 
διάσηµου πίνακα 
συνδέεται µε την οικογενειακή 

της ιστορία 
Η συγγραφέας 

εξερευνά 
τους εύθραυστους 
δεσµούς που ενώνουν 

παρελθόν 
και παρόν, τη σχέση 
απώλειας και 
µνήµης αλλά και 
τη σχετικότητα της 
αλήθειας που γνωρίζουµε. 

περιοδικο 

Φρέαρ 
(Στο βάθος των 
περιστάσεων) 
Τεύχος 1, Μάιος 
Ιούνιος 2013, 
τιµή 8 ευρώ 

Ο ποιητής ∆ηµήτρης 
Αγγελής εγκαταλείποντας 

τη θέση 
τού επικεφαλής της 
«Νέας Ευθύνης» δηµιούργησε 

ένα νέο 
περιοδικό λογοτεχνίας 

και σκέψης µε τον 
τίτλο «Φρέαρ». Στο 
πρώτο τεύχος γράφει 
ο Σταύρος Ζουµπουλάκης 

για την κρίση 
και τη δηµοκρατία 
Γράφει επίσης ο Γιάννης 

Κιουρτσάκης 
ένα δοκίµιο για τις 
ελληνικές λέξεις ενώ 
n Μαρία Καµηλάκη 
στοχάζεται πάνω στο 
κοινωνικό κεφάλαιο. 
Ανέκδοτη δουλειά 
τους παρουσιάζουν n 
Μαρία Κουγιουµτζή, 
ο Μαρκ Ντελούζ κ.ά. 

Ο ΠΟ»ΠΧΣ TOT FACEBOOK 

ποιηση 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ 
Ο ποιητής 
του Facebook 
Εκδόσεις Ιαµβος, 
2013, σελ. 163, 
τιµή 10 ευρώ 

Τα κείµενα του ζωγράφου 
Αγγέλου 

Σπαρτάλη έχουν 
δηµοσιευθεί κατά 
καιρούς στο προφίλ 
του στο Facebook. Ο 
ίδιος δηλώνει on «µ" 
αυτό τον τρόπο, µετέτρεψα 

τα τελευταία 
τρία χρόνια το προφίλ 

µου σε}ωντανό 
φιλολογικό περιοδικό 

και αρχείο, µε 
πολλούς φανατικούς 
υποστηρικτές αλλά 

και µπόλικους 
διαµαρτυρόµενους». 
∆ιδάχτηκε από m 
διαδρασηκή σχέση 
µε τους αναγνώστες 
του, οι οποίοι εν 
πολλοίς έκριναν και 
το ποια κείµενα είναι 
καλά και ποια όχι. 

UAP1AE.VA ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 

προσοπα 

ΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

M API Λ E ΝΑ 
ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΥ 
Πρόσωπα 
Εκδόσεις Πόλις, 
2013, σελ. 403, 
τιµή 16 ευρώ 

Η Μαριλένα Αστραπέλλου 
συνέλεξε 

µερικές από ης 
συνεντεύξεις της 
µε διάσηµα πρόσωπα, 

οι οποίες δηµοσιεύθηκαν 
στο 

«BHmagazino»: από 
τους συγγραφείς Ορχάν 

Παµούκ και Ελί 
Βίζέλ ως τους εικαστικούς 

Γκίλµπερτ 
και Τζορτζ, Ντέµιαν 
Χερστ ή τους σκηνοθέτες 

Πίτερ Γκριναγουέι 
και Ροµέο 

Καστελούτσι κ,ά. Αν 
και δηλώνο κατά 
βάση «εισβολέας» 
ογπ ζωή των καλλιτεχνών, 

εν τούτοις 
προσπαθεί να αποδώσει 

την αλήθεια 

τους. 

Σε αυτή τη στήλη παρουσιάζονται κα 6 ε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωλειοτσ επταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Με λένε Ντάτα 
τησ λενασ µαντα 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

To σπίτι των σκιών 
τησ χρυσηιδοσ δηµουλιδου 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

To µήλο βγήκε 
από τον Παράδεισο 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής 
της Αλκυόνης παπαδακη 
(Εκδόσεις Καλέντη) 

Τα ηράνθεµα 
θα ανθίσουν ξανά 

toy γιώργου πολυρακη 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

To ταξίδι στην Ελλάδα 
toy δηµητρη νολλα 
(Εκδόσεις Ικαρος) 

Ουρανόπετρα, 
η δωδέκατη γενιά 

toy γιαννη καλπουζου 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Η αµαρτία της οµορφιάς 
τησ σοφησ θεολωριδου 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Ιθάκη 
toy κ. π. καβαφη 
Εκδόσεις Νεφέλη 

Η λεοπάρδαλη 
toy tio νεσµπο 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά. 

Η αλλαγή τελείωσε νωρίς 
toy αυγερινου παρασκευα 
(Εκδόσεις Εστία) 

Ο τελευταίος χορός 
τησ βικτορια χισλοπ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

1Q84 Βιβλίο 3 
toy χαρουκι µουρακαµι 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

To χειρόγραφο 
της Ακρα 

toy παουλο κοελο 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ο µεγάλος Γκάτσµπυ 
toy φρανγιγ σκοτ φιτζεραλντ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι - Απελευθέρωση 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Μία ηµέρα 
toy ντέϊβιντ νικολ! 
(Εκδόσεις Μίνωας) 

Χαµένο παιδί 
toy i αν mak πουαν 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

.! i 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης 
ηλιθιότητας τουκαρλοτςιπολα 

(Εκδόσεις Κέδρος) 

To πρόβληµα µας είναι πολιτικό, 
όχι οικονοµικό 

toy χρηστου γιανναρα 
(Εκδόσεις Ιανός) 

Ενας αστρολάβος 
του ουρανού και της ζωής 

toy γιωργη γραµµατικακη 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης) 

Μιλώντας µε έναν 
αγανακτισµένο νέο για επαναστάσεις 

toy νικου δηµου 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά 
των φιλοθεου φαρου, γεώργιου σιγαλου 
(Εκδόσεις Αρµός) 

Μετά τον Ερντογάν τι; 
των σταυρου λυγερου, κοστα µελα 
Εκδόσεις Πατάκη 

Γιατί το Βυζάντιο 
τησ ελενησ γλυκατζη-αρβελερ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Ποια δηµοκρατία για την Ελλάδα 
µετά την κρίση toy νικου Αλιβιζάτου 

(Εκδόσεις Πόλις) 

Βουτυρά 
ύο διάβολοι, ένας παλιός και 
ένας νέος, µαλώνουν στην 
Κόλαση: «Ετσι, ντε! Τώρα 

i ναι Γιατί ff dpxija να πιστεύω 
πως n Κόλαση µοιά/ε/ µε την 

Ελλάδα». Και εκείνος του ανταπαντά: 
«E, ε! Μη µας προσβάλλεις!». Παίζοντας 

µε τη δανηκή Κόλαση ο αδίκως 
ξεχασµένος ∆ηµοσθένης Βουτυράς 
στήνει µια παρωδία της εποχής και 
των συγχρόνων του περιλαµβάνοντας, 
τους περισσότερους ονοµαστικά, πολιτικούς, 

λογοτέχνες, στραηωηκούς, 
κληρικούς αλλά και άσηµους φίλους 
του, ακό µη και m γυναίκα του. Ολα 
αυτά στο βιβλίο του Μέσα στην Κόλάση 

που εξέδωσαν ch εκδόσεις Φαρφουλάς 
- είχε πρωτοδηµοσιευθεί το 

1926 σε συνέχειες στο λαϊκό περιοδικό 
«Μπουκέτο», To αφήγηµα περιγράφει 
την κατάσταση της Κόλασης σε τέσσερα 

επίπεδα, στα οποία «σέρχονται οι 
αµαρτωλοί ανάλογα µε τον βαθµό των 
αµαρτηµάτων τους. Φίδια ψαλιδίζουν 
τον Πρωτοπαπαδάκη, λύκοι ξεσκίζουν 
τον Θεµιστοκλή Σοφούλη, γυναίκες 
µανιασµέγες κυνηγούν τον αρχιαστυνόµο 

που ήθελε να εφαρµόσει τον νόµο 
Πάγκαλου για ης κοντές φούστες. 

Ούτε cm λογοτέχνες θα διαφύγουν της 
σάτιρας του Βουτυρά. Τον Φώτο noArm 

κυνηγούν όσοι πήραν από αυτόν 
κακή κρητκή, οι συγγραφείς κυνηγούν 
τους εκδότες γιατί δεν τους αποδίδουν 
πνευµατικά δικαιώµατα.. Ο Νίκος Καζαντζάκης 

και ο Αγγελος Σικελιανός 
δεν γληώνουν από την ειρωνεία του, ο 
ένας για την αγάπη του στον ποδόγυρο, 

ο άλλος για τον ναρκισσισµό του. 
Μόνο ο κακοµοίρης ο Παπαδιαµάντης 
τυγχάνα ευµενούς µεταχείρισης και θα 

: µείνει στον Παράδεισο. 
To Μέσα στην Κόλαση εγκαινιάζει τη 
στροφή του Βουτυρά προς τη σάτιρα 
και το αµιγώς φανταστικό αφήγηµα 
και, παρ' on έχουν περάσει 85 χρόνια 
ano την πρώτη δηµοσίευση του, φαντάζα 

σήµερα έξαιρεηκά επίκαιρο. Ο 
∆ηµοσθένης Βουτυράς, ιδιαίτερα αγαπητός 

στην εποχή του, από τους λίγους 
λογοτέχνες που έζησαν γράφοντας κείµενα 

σε εφηµερίδες - κυρίως µικρά διηγήµατα 
-, καταπλακώθηκε από τους 

όγκους των επίσηµων ιστοριογράφων 
τηςελληνικής λογοτεχνίας και έµεινε 
έτσι στο περιθώριο. Μόνο τα τελευταία 
χρόνια ανακαλύπτουµε και πάλι τον 
Βουτυρά µε τη φροντίδα του ιστορικού 

Βάσια Τσοκόπόυλου αλλά και την 
αγάπη εικονογράφων των κόµικς όπως 
ο ∆ηµήτρης ∆ανέλλης και ο Θανάσης 

Πέτρου, σι οποίοι απέδωσαν σε 
γκράφικ νόβελ το αριστουργηµαηκό 
υπερρεαλιστικό δϊήγηµά του Παραρλάµα 

(εκδόσεις Τόπος). Η περίπτωση 
Βουτυρά έρχεται να µας υπενθυµίσει 
on n ελληνική λογοτεχνία των αρχών 
του αιώνα και του Μεσοπολέµου έχει 
σπουδαίους λογοτέχνες non µπορεί να 
ραφτίσπτκαν «ήσσονες» και κάποιοι να 
ξεχάστηκαν, εν τούτοις το ξαναδϊάβασµά 

τους µάς φέρνει νέα δεδοµένα και 
απαιτείται n ^ανατοπο&^έτηοτϊ τους 
στο σώµα της ελληνικής λογοτεχνίας. 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿþÿýþü

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 02-06-2013

ê÷éþýõ: 1,2,3,6,7,8, 0004         (7 õäÖ 7)

èçæ÷òüû: 9000 cm ²

èçåù ìîìéüúüöþõ: 121640

ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (211) 365.7000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞÝÜÛêÚÞêð ÙÚÙáÚØ×

12 Χί Aepi M αντέλ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2013 TO ΒΗΜΑ TO ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 29 

> j Η Θάτσερ 
ενθάρρυνε 
την απληστία 

-Λ · * 

και τον ελιτισµρ 
Η βρετανίδα 

συγγραφέας, 

βραβευµένη 
µε 

Μπούκερ 
για τα δύο 
πρώτα βιβλία 

της 
µυθιστορηµατικής 

τριλογίας 
της 

µε κεντρικό 
πρόσωπο 

τον Τόµας 
Κρόµγουελ, 
µιλάει για 

την ξαφνική 
επιτυχία 

της και 
συγκρίνει 

την Αγγλία 
του 16ου 

αιώνα µε το 
σήµερα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ 
ΒΑΪΟ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ 

Ηλέξη «Τυδώρ» υπάρχει 
ακόµη στο καθηµερινό 

λεξιλόγιο των 
Αγγλων. Τη χρησιµοποιούν 
κάθε φορά που θέλουν 

να αναφερθούν σε αυτά τα 
σπίτια µε τους λευκούς τοίχους 
και τον εξωτερικό ξύλινο σκελετό 

που υπάρχουν στις περισσότερες 
γειτονιές του Λονδίνου. Ο 

Ερρίκος Η' είναι επίσης γνωστό 
όνοµα για τους περισσότερους 
Αγγλους. Είναι ο βασιλιάς µε τις 
έξι γυναίκες, τον ξέρουν από 
την Ιστορία του σχολείου και 
το έργο του Σαίξπηρ. 

Από το 2009, όταν εκδόθηκε 
το Γουλφ Χολ της Χίλαρι Μαντέλ, 

ο Τόµας Κρόµγουελ έγινε 
και αυτός αναγνωρίσιµο όνοµα 
του 16ου αιώνα. Ως τότε το δεξί 
χέρι του Ερρίκου δεν είχε τύχει 
της εύνοιας των συγγραφέων: 
ήταν συνήθως δευτερεύων χαρακτήρας, 

κακός και δολοπλόκος. 
Τον περασµένο Οκτώβριο 

το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας 
του Κρόµγουελ Γεράκια 

κέρδισε και πάλι το βραβείο 
Μπούκερ (Μον Μπούκερ από 
το 2002). 

Ηταν το πιο δηµοφιλές από 
τα υπόλοιπα στη λίστα, µε τις 
πωλήσεις του να ξεπερνούν 
εκείνες όλων των υπόλοιπων 
υποψηφίων µαζί. Η Χίλαρι Μαντέλ 

έχει καταφέρει να βάλει 
έναν µυθιστορηµατικό ήρωα 
στη συλλογική φαντασία, όπως 
κάνουν συνήθως τα βιβλία που 
χαρακτηρίζουµε απλώς µπεστ 
σέλερ, κερδίζοντας τον θαυµασµό 

που συνήθως επιφυλάσσεται 
για συγγραφείς όπως ο Ιον 

Μακ Γιούαν. ¦ 

∆ιάβασα τα βιβλία σας για 
τον Κρόµγουελ σε ένα iPad, 
όπου έχεις τη δυνατότητα 
να δεις τι υπογραµµίζουν 
σι άλλοι αναγνώστες. Οι 
περισσότερες υπογραµµίσεις 
είναι αποφθέγµατα γενικής 
φύσεως του πρωταγωνιστή 
σας. Πιστεύετε ότι σι 
άνθρωποι ψάχνουν για 
µαθήµατα ζωής στη 
λογοτεχνία; 
«Αν κρίνω από εµένα, τότε, ναι, 
το κάνουν. Οταν ήµουν νεότερη, 

δεν είδα ποτέ το διάβασµα 
ως διαδικασία απόδρασης. ∆ιάβαζα 

για να καταλάβω τον κόσµο 
και να αντιµετωπίσω στη 

σελίδα διλήµµατα και δυσκολίες 
που δεν είχαν προκύψει 

ακόµη στη δική µου ζωή, για 

να προετοιµαστώ συναισθηµατικά 
για αυτά που έρχονταν. 

Πιστεύω ότι ένα από τα θετικά 
πράγµατα που κάνουν τα µυθιστορήµατα 

είναι να µας βάζουν 
να φανταζόµαστε καταστάσεις 
διαφορετικές από τις δικές µας 
και να ταυτιζόµαστε µε ανθρώπους 

µε διαφορετική ιδιοσυγκρασία, 
από άλλες χώρες και 

εποχές. Οπότε τα βιβλία αυξάνουν 
το εύρος των καταστάσεων 

µε τις οποίες µπορεί κανείς 
να συνδεθεί και αυτό πιστεύω 
ότι µας κάνει καλύτερους ανθρώπους». 

Μία από τις περισσότερο 
υπογραµµισµένες φράσεις 

στο Γουλφ Χολ είναι η 
εξής: «∆εν πας µπροστά αν 
είσαι πρωτότυπος. ∆εν πας 
µπροστά αν είσαι έξυπνος. 
∆εν πας µπροστά αν είσαι 
δυνατός. Πας µπροστά όταν 
είσαι αθόρυβος απατεώνας». 

Θα πρέπει κανείς να 
πάρει µαθήµατα ηθικής από 
τον Κρόµγουελ; 
«Νοµίζω ότι n στιγµή που ο 
Κρόµγουελ κάνει αυτή τη διαπίστωση 

είναι µια στιγµή απόγνωσης 
και απογοήτευσης. ∆εν 

σηµαίνει ότι θα βασίσει όλη τη 
µελλοντική συµπεριφορά του 
επάνω σε αυτό. Απλώς υπάρχει 
στη συνείδησή του. ∆εν θεωρεί 

ότι έτσι πρέπει να είναι ο 
κόσµος, αλλά για µια στιγµή 
θεωρεί ότι αυτή είναι n πραγµατικότητα». 

Θα ψηφίζατε έναν 
πολιτικό µε την 
προσωπικότητα του 
Κρόµγουελ; 
«∆εν ψηφίζω προσωπικότητες 
αλλά προγράµµατα. Αν υπήρχε 
όµως ένας πολιτικός σήµερα 
που θα είχε τη δηµιουργικό- 

Η Χίλαρι Μοντέλ στην 
απονοµή του βρετανικού 
λογοτεχνικού βραβείου 
Κόστα για τα «Γεράκια», 
τον Ιανουάριο τόθ 2013. 
Είχε προγηθεί, το 2οπ, η 
βράβευση της, µε Μπούκερ 
γιατο ίδιο βιβλίο 

τητα και το όραµα του Τόµας 
Κρόµγουελ, θα κοίταζα µε ενδιαφέρον 

τις προτάσεις του». 

Θα τον θέλατε για φίλο 

σας; 
«Ηταν καλός φίλος, µας λένε οι 
πηγές, απολύτως πιστός σε αυτούς 

που τον βοήθησαν ακόµη 
και λίγο και ιδιαίτερα σε όσους 
το έκαναν στην αρχή της ζωής 
του. Αν είχες την εύνοια του 
Κρόµγουελ, µπορούσες να βα¬ 

σιστείς στη βοήθεια και στην 
προστασία του. Αν δεν την είχες, 

θα έπρεπε να φυλάγεσαι». ¦ 

Τα ιστορικά 
µυθιστορήµατα σας 
είναι γραµµένα σαν 
να αναφέρονται σε 
σύγχρονους ανθρώπους. 
Πιστεύετε ότι σι άνθρωποι 
σήµερα ασκούν πολιτική 
και παλεύουν για την 
εξουσία µε τον ίδιο τρόπο 

που το έκαναν τον 16ο 
αιώνα; Η ανθρώπινη φύση 
δεν αλλάζει; 
«Υπάρχει µια αιώνια και παγκόσµια 

ποιότητα στον έρωτα, 
στον πόλεµο, στον αγώνα για 
εξουσία και στον αγώνα να είσαι 

καλός σε έναν κόσµο που 
συχνά φαίνεται να επιβραβεύει 
την κακία. Αλλά θα έλεγα ότι n 
ανθρώπινη φύση αλλάζει. Είναι 
συναρπαστικό ότι οι άνθρωποι 
του 16ου αιώνα είναι σαν εµάς 

αλλά ακόµη πιο συναρπαστικό 
είναι το ότι ήταν διαφορετικοί. 
Ζούµε σε µια κοσµική εποχή 
και είναι πολύ δύσκολο να φανταστούµε 

µια εποχή πίστης, 
τότε που n επόµενη ζωή ήταν 
πιο σηµαντική από την τωρινή 
και όλοι βρίσκονταν... υπό παρατήρηση 

από έναν παντοδύναµο 
Θεό-κριτή. Είναι δύσκολο να 

φα\παστούµε έναν κόσµο µε τόσο 
µεγάλη αβεβαιότητα καθώς 

n ζωή απειλούνταν από µικρά 

«Συνή τις α 
ο περιοδικό «Time» κατέταξε τη Χίλαρι Μαντέλ 

στους 100 ανθρώπους µε τη µεγαλύτερη 
επιρροή στον κόσµο. Σε τι θα ήθελε n ίδια 
να επηρεάσει την αγγλική κυβέρνησή; «∆εν 

παίρνω στα σοβαρά αυτή m Aiora ∆εν είµαι από tous 
συγγραφείς που θα υπογράφουν απήσεις ή θα αρθρογραφήσουν 

ή θα έχουν άποψη για όλα τα θέµατα. 
Συνήθως κρατάω m απόψεις µου για τον εαυτό µου 
εκτός αν θεωρώ ότι ξέρω πολύ καλά ένα θέµα, το έχω 
σκεφτεί για πολύ καιρό ή έχω προσωπική εµπειρία». 

Η φήµη σάς εµποδίζει ή σας διευκολύνει; 
«Νιώθω µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από την άποψη 

ότι µπορώ τώρα να συγκεντρωθώ στο µυθιστόρηµα 
χωρίς να χρειάζεται να βγάζω λεφτά από δηµοσιογραφική 

δουλειά. Προς το παρόν έχω λιγότερο 
χρόνο για γράψιµο από ποτέ αλλά αυτό θα αλλάξει. 

Σε µερικούς µήνες θα ζω µια πιο ήσυχη ζωή 
και θα αφοσιωθώ στην κατακλείδα της τριλογίας 
του Κρόµγουελ». 

I Περάσατε µεγάλες δυσκολίες προτού έρθει 
η επιτυχία. Ποια ήταν η στρατηγική σας ώστε 
να αντέξετε τα άσχηµα; 
«Οταν έχεις προβλήµατα υγείας, όπως εγώ, σε όλη 
µου τη ζωή, πρέπει να καλλιεργείς µια ήσυχη αίσιο- 

τον u» 
δοξία. Και χρειάζεσαι έναν µακροπρόθεσµο στόχο, 
κάτι που να σε κρατάει για to αύριο». 

Ποια είναι τα δικά σας κριτήρια για την επιτυχία; 
«Κατά τη διαδικασία της συγγραφής είναι κάποιες 

στιγµές non γράφεις µια φράση, µια πρόταση, µια 
παράγραφο που είναι ακριβώς όπως πρέπει και δεν 
έχεις καµία αµφιβολία, γιατί το νιώθεις στα δάχτυλά 

σου καθώς πληκτρολογείς. Είναι µια πραγµατική 
αίσθηση, όχι µόνο µια εγκεφαλική αναγνώριση 

αυτού που θέλεις να πεις. Αυτές είναι οι καλύτερες 
στιγµές: αυτές για τις οποίες προσπαθείς και αυτές 
που θυµάσαι όταν n δουλεισ δεν πάει τόσο καλά». 

«To χάσµα µεταΕυ φτωχών 
και πλουσίων αεναλώνει. 
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γεγονότα, οπως ενα ατύχηµα n 
µια ασθένεια. Εναν κόσµο όπου 
λίγοι άνθρωποι ήξεραν να διαβάζουν 

και να γράφουν, που 
δεν ήξερες πώς ήταν οι παππούδες 

σου γιατί είχαν πεθάνει 
πολύ προτού γεννηθείς και 

δεν ήξερες ούτε καν πού είχαν 
γεννηθεί γιατί κανείς δεν το είχε 

καταγράψει. Στόχος µου είναι 
να αναπαραστήσω κάτι από 

αυτόν τον αλλόκοτο κόσµο και 
ταυτόχρονα να δώσω στον αναγνώστη 

αρκετά αναγνωρίσιµα 
στοιχεία έτσι ώστε να δηµιουργείται 

µια φανταστική ταύτιση 
µε τους χαρακτήρες». 

Θεωρείτε ότι ο 16ος 
αιώνας διαµόρφωσε τον 
εθνικό χαρακτήρα της 
Αγγλίας; 
«Ηταν µια κοµβική περίοδος. 
Ιδίως στα τελευταία χρόνια της 
βασιλείας του Ερρίκου Η' n Αγγλία 

αποµονώθηκε πολιτικά και 
διπλωµατικά. Οι Αγγλοι άρχισαν 
να αυτοπροσδιορίζονται ως κάτοικοι 

ενός νησιού και όχι ως µέρος 
της Ευρώπης, µε m θάλασσα 

να είναι n αµυντική τάφρος 
τους. Αλλά τότε n Αγγλία δεν 
ήταν ενωµένη. Ηταν µια µικρή 
χώρα µε κακούς δρόµους και 
κακές επικοινωνίες και ο Κρόµγουελ 

µε τον Ερρίκο είχαν δυσκολία 
στο να επιβάλουν τον νόµο 

στα πιο αποµακρυσµένα µέρη 
της. Μια µεγάλη πολιτική αλλαγή 

ήρθε στην αρχή του 17ου µε 
την ένωση Σκωτίας και Αγγλίας. 
Υπάρχουν πολλοί σήµερα που 
θέλουν να ξαναχωριστούµε. To 
ερώτηµα είναι πόσο βαθιά φτάνουν 

οι πολιτικές αλλαγές στην 
ψυχή ενός έθνους. Πόσο παίρνει 
σε έναν λαό να ξαναγράψει τη 
µυθολογία για τον εαυτό του;». 

Σε σύγκριση µε την προ 
τριακονταετίας αγγλική 
κοινωνία, τότε δηλαδή 
που ξεκινούσατε, υπάρχει 
σήµερα λιγότερη ή 
περισσότερη ισότητα; 
«∆υστυχώς είναι λιγότερη. 
To χάσµα µεταξύ φτωχών και 
πλουσίων είναι µεγαλύτερο. 
Κάποιος όποχ; εγώ, µε φτωχή 
καταγωγή, είναι δύσκολο να 
προοδεύσει στη ζωή. Την ίδια 
στιγµή ο πρωθυπουργός µας 
και οι οµοϊδεάτες του είναι µέλη 

µιας αυτοανανεούµενης ελίτ 
που φαίνεται να ευηµερεί περισσότερο 

από ποτέ». 

Ο θάνατος της 
Μάργκαρετ Θάτσερ 
αναβίωσε την πόλωση 

σχετικά µε την πολιτική 
της. Ποια είναι η γνώµη σας 
για εκείνη; 
«Τη µισούσα. Πιστεύω ότι διέλυσε 

την κοινωνία µας και ενθάρρυνε 
τα χειρότερα χαρακτηριστικά 

µας: την απληστία, την 
αναισθησία και τον ελιτισµό». 

Συµφωνείτε µε την 
κλασική συµβουλή προς 
τους νέους συγγραφείς 
«να γράψουν γι' αυτά που 
ξέρουν»; 
«Θα έλεγα να γράψουν για να 
µάθουν τι ξέρουν. Ενα από τα 
πρώτα προβλήµατα των συγγραφέων 

είναι ότι έχουν καλό 
υλικό αλλά δεν αναγνωρίζουν 
τις δυνατότητές του, δεν ξέρουν 

πώς να χρησιµοποιήσουν 
αυτό που ξέρουν». 

I Εχετε νιώσει 
ποτέ «συγγραφικό 
µπλοκάρισµα»; 
«Προσωπικά όχι. To πρόβληµά 
µου είναι να οργανώσω και να 
φιλτράρω τις ιδέες που κατακλύζουν 

το µυαλό µου και να 
αποφασίσω ποιες είναι οι καλύτερες 

για ανάπτυξη». 

Ποιο στάδιο γραφής σάς 
αγχώνει περισσότερο; 
«Οι ηµέρες προτού ξεκινήσω 
την πρώτη µεγάλη αναθεώρηση 
του µυθιστορήµατος. ∆εν πρέπει 

να το αναβάλεις, δεν πρέπει 
να καθυστερήσεις, αλλά δεν 
πρέπει να βιαστείς κιόλας. Μου 
είναι δύσκολο και να αναπνέω 
αυτές τις ηµέρες». 

Θεωρείτε ότι σι ειδήσεις 
για τον θάνατο των 
εντύπων είναι υπερβολικές; 
«Ελπίζω. ∆ιαβάζω και στο χαρτί 
και ηλεκτρονικά και είµαι αφοσιωµένη 

στην ταµπλέτα µου, 
αλλά κάποιες στιγµές, όταν 
διαβάζω ηλεκτρονικό βιβλίο, 
νιώθω σαν να µην ξέρω πού 
βρίσκοµαι, σαν να αιωρούµαι. 
Αν έκανα κριτική σε ένα βιβλίο, 
θα ήθελα το έντυπο. Σίγουρα n 
τεχνολογία θα προοδεύσει και 
n εµπειρία της ηλεκτρονικής 
ανάγνωσης θα είναι πιο κοντά 
στο τυπωµένο βιβλίο. Ο δικός 
µου ευσεβής πόθος είναι να 
υπάρχουν πάντα εφηµερίδες. 
Υπάρχει κάτι αισιόδοξο σε αυτή 
τη συνήθεια: καινούργια ηµέρα, 
φρεσκοτυπωµένη εφηµερίδα». 

To βιβλίο τπε Χίλαρι 
Μαντέλ «Γεράκια» κυκλοφορεί 

στα ελληνικά από 
tis εκδόσεις Πάπυρος. 

Η Μαριλένα 

Αστραπέλλου 

συζητά µε 

συγγραφείς 

και καλλιτέχνες. 

Οι συνεντεύξεις 

αυτές πρωτοδηµοσιεύθηκαν 

στο 

BHmagazino. 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 
Τζορτζ Λόης I Ντόρις Λέσινγκ I Σωτήρης ∆ηµητρίου 

Ραλφ Στέντµαν I Γκίλµπερτ και Τζορτζ I Ορχάν 

Παµούκ I Ναν Γκόλντιν I Πίτερ Γκρίναγουεί I Φίλιπ 

Ροθ I Τζόναθαν Κόου I Αντρέ Ασιµάν I Ιον Ράνκιν 

Μωρίς Αττιά I Ροµέο Καστελούτσι I Ντέιµιαν Χερστ 

Πάουλ Βεράχεν I Ενρίκε Βίλα-Μάτας I Αλέξανδρος 

Νεχαµάς I Φραν Λίµποβιτς I Τζέφρυ Ευγενίδης 

Ντον ΝτεΛίλλο I Ντάνιελ Μέντελσον I Θωµάς 

Μοσχόπουλος ! Ελί Βιζέλ I Μάριο Βάργκας Λιόσα 

Τζον Αε Καρέ I ∆ιονύσης Φωτόπουλος 
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Από την προϊστορία έως το 2000 
Μνηµειώδες έργο, έγκυρο, υπεύθυνο και επιστηµονικά 
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