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- Ι∆ΕΕΣ

Στην καρδιά της λογοτεχνίας

σελιδοδείκτες
Της Γιούλης

Επτακοιλη

Οι «Μεταφορές» αποτολµούν να µας γνωρίσουν αµετάφραστα έργα σπουδαίων δηµιουργών

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Του ΣΠΥΡΟΥ

Η υπέρβαση
των λίγων

Βάλτσερ. Για µια βαθύτερη κατανόηση
του δυσπέλαστου
έργου του συγγραφέα
από
την Πράγα, πολύτιµη
βοήθεια
προσφέρει n ανάγνωση
των ηµερολογίων και τα αλληλογραφία3
Βασίλης Καραποστόλης,
του. To µεγαλύτερο
«∆ιχασµός και εξιλέωση.
και µάλλον σηµαντικότερο
Περί πολιτικής ηθικής
τµήµα τα KaipKiiais αλληλογραφία3
των Ελλήνων»
αποτελούν
τα
εκδ. Πατάκης,
«Γράµµατα στη Φελίτσε», τα
σελ. 300.
οποία συµπεριλαµβάνονται
στίΞ «Μεταφορέ3» σε πολύ
καλή µετάφραση τα ΣτέΧΚας
Κουνδουράκη.
Τα γράµµατα
«Αµα θέλω γίνοµαι άγγελος, κι άµα θέλω διάβολος»
συµπληρώνει n έξοχη µελέτη
δηλώνει ο Καραϊσκάκης όταν παρουσιάζεται
του Ελία3 Κανέτι «Η άλλη δίκη»
στην Επιτροπή, ζητώντας την αρχιστρατηγία
που κυκλοφορεί από τς
της Ρούµελης. Είναι n απάντηση που βρίσκει
εκδόσες Scripts σε επίσα λαγαρή
να δώσει όταν τον κατηγορούν ότι µέχρι
µετάφραση του Αλέξανδρου
τότε
n εισφορά του στον Αγώνα δεν ήταν αυτή
Ισαρη.
που έπρεπε. Να ένα χαρακτηριστικό
απόσπασµα
«∆εν γράφω τίποτα mo, παρά
από το εξαιρετικά ενδιαφέρον
βιβλίο του
µόνο σ' αυτό το κορίτσι στο
καθηγητή Πολιτισµού και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήµιο
οποίο θέλω να γράφω αδιάκοπα,
Αθηνών, Βασίλη Καραποστόλη, µε
που νέα του θέλω να µαθαίνω
τίτλο «∆ιχασµός και Εξιλέωση. Περί πολιτικής ηθικής
αδιάκοπα, που µαζί του
των Ελλήνων» (εκδ. Πατάκης).
θέλω να είµαι αδιάκοπα, που
Αυτήν ακριβώς την ηθική, το εγώ αντί για το εµείς,
θα προτιµούσα να χαθώ µέσα
τη
συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο -χωρίς
του». Λίγα είναι τα κείµενα που
τους όρους που διέπουν µιαν οποιαδήποτε
προσφέρουν
µια τόσο διεισδυτική
συναλλαγή- και την εθνική ευεργεσία, µελετάει
µατιά στην παραφορά
ο Βασίλης Καραποστόλης, παραθέτοντας παραδείγµατα
του έρωτα, απαντώντα3 στο
ανθρώπων που έκαναν την υπέρβαση
ζώπυρο ερώτηµα του Ρολάν
κόντρα σε έναν συχνά αυτοκαταστροφικό
λαό,
Μπαρτ: «Γιατί n διάρκεια µετράει
περισσότερο από το παρανάλωµα;».που όπως εύστοχα σηµειώνει «ήταν και είναι ακόµη

ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ενα από τα mo απαξιωτικά

επιχειρήµατα
µετά την έλλειψη
χρόνου, κατά τα λογοτεχνία3,
είναι ότι συνιστά εύκολη διαφυγή
µακριά από το «πύρινο έ6acpos
τα πραγµατικότητα3».
Η «δειλή» όµος αυτή διαφυγή
αποτελεί ενίοτε υγιή ψυχική ανάγκη.
Μια αναγκαία πράξη αποτοξίνωσα
από τα δηλητήρια
που σταλάζουν στην ψυχή
τα µεγάλα περιοδικά βάσανα
τα ζωή3 και τα µικρά καθηµερινά
βασανιστήρια των ειδησεογραφικών
δελτίων. Σε εποχέ3
που το δυσβάσταχτο βάpos
τα καθηµερινότητα3
αντισταθµίζεται
µε αντικαταθλιπτικά
χάπια, n απρόσκοπτη
αποφυγή
ιατρική3 αγωγή3,
FRANCIiCJO

Η δίγλωσση σειρά
αντιπαραβάλλει
το πρωτότυπο
και m µετάφραση.
Την επιµέλεια έχει
ο ∆ηµήτρης Αλεξάκης.
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ΓΛΒΡΙΗΛΙ∆ΗΕ

δεν αποτελεί αµελητέο επίτευγµα.
Και n λογοτεχνία δύναται
Ενα από αυτά είναι και τα
να φέρει σε πέρα3 αυτό
«Γράµµατα στον "Ελικώνα"»
το θεάρεστο και επιπόθητο για
τα Mapivas
Τσβετάγιεβα,
tous ανθρώπου
έργο. Σε ένα
πρώτο επίπεδο ενστικτώδου3
που περιέχονται στην εν λόγω
αυτοσυντήρησα,
(os αµιγή οµοιοπαθητική
σειρά, τα οποία n ίδια n µεγάλη
Ρωσίδα ποιήτρια µετάφρασε
θεραπεία: ΧτυntovTas
I -ΜΕΤΑΦΟΓΕΪστα γαλλικά και στη συνέχεια
τον ζόφο µε ζόφο. Εξ
Τα
πολύχρωµα,
λιτά
εξώφυλλα
της
φροντισµένης
ξένης
λογοτεχνικής
σειράς
των
εκδόσεων
Γαβριηλίδη,
n ∆ήµητρα Κονδυλάκη
ου και ορισµένοι αναγνώστε3
«Μεταφορές»,
την
οποία
επιµελείται
ο
∆ηµήτρης
Αλεξάκης.
πέφτουν µε τα µούτρα σε τροµολάγνα
σε µια εκφραστική ελληνική:
και θανατόδαρτα µυθιστορήµατα
«Απελευθερώνετε µέσα µου τη
ελληνικό αναγνωστικό κοινό
θηλυκή ύπαρξη, την ύπαρξή
σαν του Στήβεν
νάχα n ποίηση, n αλληγορία
Στην τρίτη, κατατάσσονται
µου την mo σκοτεινή και την
Κινγκ ή του Τζέηµ$ Ελρο'ί.
και ο µΰθθ3 µπορούν να αποδώσουν.
τα βιβλία που απαρτίζουν τη
χαρακτηριστικά
έργα σύγχρονων
mo κρυµµένη. 1Oόµος δεν χάνω
Αλλοι αναζητούν ψυχολογικό
Να αντλήσουν, µε άλλα δίγλωσση σειρά ξένα λογοτεχνίαε
δηµιουργών -eos τώρα
τη διαΰγειά µου, τη διαύγεια
απάγκιο σε µυθιστορήµατα
λόγια, τα περισσότερα
εφόδια
«Μεταφορέε» την οποίαποιητών- όπος ο Γερµανόε
Γκέρχαρντ
Φάλκνερ (1951-)
για µια mo ουσιαστική
επιµελείται ο ∆ηµήτρα
ακέραιη και το δικαίωµα
που αφηγούνται πολύ τραγικότερε$
Αλεξάκα. Η δίγλωσση σειρά
και ο Ianavos
Φρανσίσκο
στην τύφλωση µαζί».
από τς προοιωνιζόµενε3,και σε βάθθ3 ανάγνωση τα εnoxris
Mnprres
(1932-).
Τέλοβ, «Οι Θρυλικέ3 ιστορίε3
ανθρώπινε3 δυστυχίε3
)ias.
που αντιπαραβάλλει
στο ίδιο
µε ηθικό δίδαγµα» του Λάφοργκ
σαν του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκειδίφυλλο το πρωτότυπο και τη
Η σειρά, ανανεώνεται
µε
συµπληρώνουν την εικόνα
ή του Ιβάν Ντενίσοβιτ3. Τέλθ3,
αδιαµφισβήτητα
ένα από µετάφραση, περιλαµβάνει eos την κυκλοφορία δΰο νέων τίτλων:
του εφήβου που σφράγισε
κάποιοι τρίτοι προσφεύγουν
τα αδιαφιλονίκητα
αριστουργήµατα
επί το πλείστον λιγότερο γνωστά
την ποιητική συλλογή
του
20οΰ
αιώνα,
έργα
σπουδαίων
και
Φάλκνερ
«Πόλη
αµφίδροµα
εniKoiv(ovias»
τον
Τ.Σ. Ελιοτ και τον Σεφέρη.
otous µεγάλοι
θησαυροΰ3
και το κορυφαίο
«Οι µεταφορέ3» δεν µα3
τα λογοτεχνία3 θέλοντα3 να
«Οι ιστορίε3 από την Κολυµά»
πλην ολίγων εξαιρέσεων- ελάχιστα
διευρύνουν το βλέµµα tous.
του Βαρλαάµ Σαλάµωφ που αναµένεται
µεταφρασµένων
στα
έργο, «Ο περίπατοε», ενόε επίσαµεταφέρουν απλός µακριά από
την αλγεινή πραγµατικότητα,
Να συλλάβουν αδιόρατε3 πτυχέ3
να κυκλοφορήσει από ελληνικά Ευρωπαίων λογοτεχνών
ελάχιστα µεταφρασµένου
ούτε από το πρωτότυπο
του ορατού κόσµου: το καθαυτό τς εκδόσες Iv6iktos σε εξαιρετική oncos ο Γκότφριντ Κέλερ,
στα ελληνικά συγγραφέα
µετάφραση τα Ντόpas ο Ρόµπερ Βάλτσερ, ο Ζυλ Λάφοργκ
τον οποίο ωστόσο ο πολΰε Γιόζεφ στην ελληνική,
αλλά στην
ανθρώπινο µε τς µεταφυσικέ3
κ.ά. Ταυτόχρονα αποτολµά
Κάφκα είχε σε πολύ µεγάληκαρδιά τα λογοτεχνία3, που
ή ιερέ3 συµπαραδηλώσεΐ3 Μπακοποΰλου µέσα στον
εκτίµηση, του Ρόµπερτ
σηµαίνεται µε τη µεταφορά.
του, τς οποίε3 µοΝοέµβριο.
να παρουσιάσει
στο

η συλλογή του Σαββάτου

ΓΟθΕΑΤΤ

ΤΟΥ Λ.Κ- B'

του Λθαν. Γ. Μπλέσιου
εκδ. Παπαζήση
Τον γνωρίζουµε
τη Βαβυλωνία
Κ. Βυζάντιος,

µελέτη

του. Ο ∆.

συνοδεύεται

από φωτογραφικό

υλικό.

της Βασιλικής Πέτσα

του Παν. Παναγόπουλου

εκδ. Πόλις

εκδ. Μπαρτζουλιάνος

Ενας φόνος

Μια ιστορία µε µυστήριο
σασπένς που συνέβη

όµως, έχει κι

που µας τον γνωρίζει.
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σε κάποιο µικρό

χωριό, που διέπραξαν
δύο ανήλικες.
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του βιβλίου. Μια οµάδα
ορειβατών

καθρέφτης

µε επικεφαλής

των ανθρώπων

τον Ιγνάτιο ∆ρυ αγνοείται...
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πόρτας.

αδιέξοδα
της

δεµένος πάνω στο άρµα της επιβίωσης
και της φιλοκέρδειας».
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου -Πάθη του
Αγωνιστή- ο συγγραφέας αναρωτιέται πώς «άνθρωποι
που είχαν συνηθίσει να ξεζουµίζουν
τους αδύναµους, αποδείχθηκε ότι µπόρεσαν
ξαφνικά να γίνουν παρανάλωµα στην υπόθεση
της εθνεγερσίας».
Τι οδήγησε λοιπόν τον Καραϊσκάκη
στο µεγάλο «άλµα», στην υπεράσπιση
του συλλογικού συµφέροντος;
Τι τον έκανε v'
αφήσει πίσω του τις παλινωδίες και να ριχτεί
στη µάχη, την πιο κρίσιµη για την επανάσταση
ώς τότε. Η απάντηση που δίνει ο συγγραφέας
είναι ότι ο εγωισµός δεν αποφέρει παρά πρόσκαιρα
κέρδη.
Σε αρκετά σηµεία του βιβλίου n προσέγγιση
του Βασίλη Καραποστόλη γίνεται µε όρους ψυχαναλυτικούς
µέσα απ' το φίλτρο του θυµικού.
Στο πολυσέλιδο κεφάλαιο για την εθνική ευεργεσία
µε περιπτώσεις, όπως του Νικόλαου
Στουρνάρη, του Γρηγόριου Μαρασλή, του Κωνσταντίνου
Ζάππα, του Ζώη Καπλάνη, υπάρχει
και µια ιστορία αποκαλυπτική για το πώς πάνω
στο δωριζόµενο έργο εξοστρακίζονται
πάθη από
τα οποία δεν καταφέρνει να βγει αλώβητος
ο δωρητής.
Αυτή του Ιωάννη Χατζηκυριάκου,
ο οποίος στο
κληροδότηµα του Χατζηκυριάκειου
Ορφανοτροφείου,
απέκλειε για δέκα χρόνια από το ίδρυµα
την εισαγωγή άπορων κοριτσιών από την
Καλαµάτα. Κι αυτό γιατί από την Καλαµάτα καταγόταν
ένας αντίδικος του σε µια άλλη δικαστική
υπόθεση που αφορούσε τα όρια ιδιοκτησίας
ενός κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.
Οι ρήξεις και οι έριδες που προκάλεσαν ο πόλεµος
του '40, n Αντίσταση και ο Εµφύλιος, n πονεµένη
ιστορία της δηµιουργίας των πελατειακών
σχέσεων και n δυσπιστία του πολίτη προς
το κράτος, προϊόν της µεταξύ τους στρεβλής
σχέσης, επίσης, εξετάζονται στο βιβλίο. Θεµελιώδη
και σύνθετα, φυσικά, ζητήµατα, δεν εξαντλούνται
εύκολα σε 297 σελίδες.
Πυροδοτούν, όµως, έναν πολύτιµο διάλογο σε
µια εποχή που πολύς λόγος γίνεται για την ηθική
της ελληνικής κοινωνίας -εντός και εκτός συνόρωνγια έννοιες όπως ο πατριωτισµός, n αυταπάρνηση,
n προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Σέλλα

Λένα Μαντά: κοινωνικό και εκδοτικό φαινόµενο µε ονοµατεπώνυµο
Την

περασµένη εβδοµάδα n
Η Λένα Μαντά κρατάει εδώ και
πολλά χρόνια αυστηρά και ευλαβικά
συγγραφέα3 των εκδόσεων
«Ψυχογι03» Λένα Μαντά, µπήκε
τς προσωπικέ3 Tns συγγραφτώ
στα γραφεία του εκδότη Tns, στη
παραδόσες: ξεκινάει να γράφει κάθε
Μεταµόρφωση
Αττική3, κρατώvtos
καινούργιο βιβλίο Tns το φθινόπωρο
αυτό που δείχνει n διπλανή
και το εκδίδει κάθε Μάιο.
φωτογραφία. Μια τεράστια τούρτα
Φέτο5, στη φθινοπωρινή Tns επίσκεψη
στον εκδοτικό Tns οίκο, για
που πάνω είχε απλός έναν αριθµό
και µερικά αποσιωπητικά:
851.
την υπογραφή
του συµβολαίου
000... Τι σηµαίνει αυτό το νούµερο;
του νέου του βιβλίου, έφερε µαζί
Απλούστατα, τα αντίτυπα που έχουνTns και την... τούρτα, επιδεικνΰοvtos
πουλήσει συνολικά µέχρι σήµερα
ευτυχισµένη τον αστρονοµικό
αριθµό αντιτύπων που έχουν
τα βιβλία τα!
Οπωσδήποτε πρόκειται για το ιστορικό
πουλήσει τα βιβλία Tns.
ρεκόρ στην ελληνική εκδοτική Είναι αναµφισβήτητα
ένα κοινωνικό
αγορά, αφού ξεφυλλίζοvtos
εκδοτικό φαινόµενο. Γιατί,
πρόχειρα τη... µνήµη µα3, δεν
ασφαλος, οι 851.000 αναγνώστε3
ανήκουν
Θυµόµαστε κανέναν άλλο σύγχρονο (κυρίας αναγνώστριε3)
Στα γραφεία των εκδόσεων «Ψυχογιός», n Λένα Μαντά µε την τούρτα που
συγγραφέα να έχει τόσε3 πωλήσεςστο ευρύ αναγνωστικό κοινό, στη
γράφει τα αντίτυπα των βιβλίων που έχει πουλήσει.
και µε τόση διάρκεια.
µεσαία τάξη. Στου$ ανθρώποα
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που ίσος έµαθαν µεγάλοι να περνούν νικό φαινόµενο, αλλά είναι και απολΰτος
την ώρα tous διαβάζοντα3, έστω
αυθεντική. ∆εν προσποιείται
κι αν αναζητούν στς σελίδε3
ότι είναι κάτι άλλο από αυτό
που είναι, δεν επιδιώκει να µπει σε
των βιβλίων διαλόγου και πλοκή
που έχουν συνηθίσει να παρακολουθούν
xcopous που δεν γνωρίζει. Παρ' όλα
otous τηλεοπτικού3 δέκτε3, αυτά επιδεικνύει υψηλού επιπέδου
έστω κι αν στς σελίδε3 αυτών
επαγγελµατισµό και ίσος είναι
των βιβλίων δεν συναντούν τα υψηλά n µόνη συγγραφέα3 που ήταν
νοήµατα, αλλά απλός την παρέα. στο περίπτερο του εκδότη Tns, στη
∆ιεθνή Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκα,
Πας θα αντιδράσει σε καιρού3
κρίσα αυτό το κοινό; 0a κόψει την
κάθε µέρα, όλε$ τς ώρε$ λειτουργία$
«πολυτέλεια» Tns ανάγνωσα;
0a
Tns έκθεσα.
πληγούν οι ευπώλητοι συγγραφές;
Οσο για το νέο τα βιβλίο, δεν αλλάζει
Οι πωλήσες του τελευταίου
γραµµή πλεΰσα. Xojpis τίτλο
βιβλίου Tns Λένα3 Μαντά («Τελευταίο
µέχρι στιγµή$, έχει ηρωίδα µια
χειροκρότηµα»)
ίσος είναι
γυναίκα, την Ηρώ, που ταλαιπωρήθηκε
µια ένδειξη, αφού τα νούµερα είναι
από τον έρωτα µέχρι που
από τα mo χαµηλά που έχει κάνει:
κάποια στιγµή βρίσκει τον αληθινό
67.000 αντίτυπα µέχρι στιγµή3.
έρωτα. Μόνο που εκείνο3 τα ζητάει
Η Λένα Μαντά είναι ένα κοινω¬
µια µεγάλη θυσία...

