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Δημήτρης Μπουραντάς

Όλα σου τα 'μαθα, μα ξέχασα μια λέξη
Ο καθηγπΐήΒNkos Αλεξίου ναι αργά.
προσπαθούσενα συνειδητοποιήσει
αν ζούσε έναν
Κριτική
εφιάλτη στον ύπνο του ή
για το βιβλίο
την ωμή πραγματικότητα.
Ξαφνικάένιωσε nos κατέρρευσε
"θέλετε να "ζήσετε τη ζωή
ένα κομμάτιτου εαυτούoas και να μην αφήσετε
του: n υπερηφάνειαπου να oas ζήσει αυτή"; To
ένιωθε κάθε φορά πουσκεφτόταν
μυθιστόρηματου Δημήτρη
ότι θ' άφηνε πίσω Μπουραντά"Ολασου τα
κληρονομιά του την Άννα 'μαθα, μα ξέχασαμια λέξη"
μετατράπηκε οε αγωνία, μπορείνα oas μάθει όσα
ίσα» και ενοχή. To μυαλό ouvn0oosδε διδάσκονται:
του και n ψυχή του βασανιστικά
Πώ5να δημιουργήσετεένα
αναζητούσαναυτοκριτικήπροσωπικόόραμα,ncos
και λύση.Έπρεπετώρα να αντιμετωπίσετετην
να ψάξειαπότην αρχή,καρέ αβεβαιότητα,τα διλήμματα
καρέ, τη ζωή tns 'Awas και και us αντιφάσεΐ5Tns
τη δική του ευθύνη ο' αυτή. ζωή5, nebsνα ζήσετε μια
Μόνη σωτηρία tns ipuxns ζωή αυθεντικήκαι γεμάτη
του ήταν n μετάνοια.Ναtns νόημα.Η πρωτοτυπία
ζητήσει συγγνώμηγια όσα του βιβλίουσυνίσταται
έκανε ή δεν έκανε και την στο ότι συνδυάζει
έφτασανcosεδώ, να βρει τι τη μυθιστορηματική
ξέχασε να Tns μάθει. Κι αν αφήγησημε την απλήκαι
μπορούσε,να tns το μάθει κατανοητήδιατύπωση
έστω και τώρα. Πριν να εί¬ εννοιώνκαιαρχών
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που πηγάζουναπόus
επιστήμε5,KpaTcbvtas
οε
συνεχήσυγκινησιακήκαι
νοητική εγρήγορσητον
αναγνώστη.Μέσααπό
τη δυναμικήσχέσηTns
npa)i6as,Tns'Awas, με τον
καθηγητήtns ΝίκοΑλεξίου,
ξετυλίγονταιιδέε5 και αξικ
πουείναι θεμελιώδες
για την ανάπτυξηtns
ηροσωπικότητα5.
Ψάχνονκςκαρέ καρέτη
ζωή tns Awas και τη δική
του ευθύνη οε αυτή, ο
καθηγητή5Αλεξίουοφείλει
τώρα να tns ζητήσει
συγγνώμηγια όσα έκανε
και δεν έκανε, να βρει τι
ξέχασενα Tnsμάθει. Και
αν μπορεί,να τη5 το μάθει
έστω και τώρα, πρινείναι
πιααργά. Στηνιστορία
των ρρωταγωνιστώντου
βιβλίου,ο αναγνώστη5θα
βρει πολλάστοιχείακαι
στιγμέεTnsδική5του ζωή5.

μα ξέΐΆϋ» μια λέξμ

Και iocos,στο τέλο5tns
avavvGJons,
μπορείνα έχει
μάθει μόνο5του τη λέξη
πουξέχασεο συγγραφέα5
να τον διδάξει."
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