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A Νάνος Βαλαωρίτης

A Βασίλι Γκρόσµαν

«Μαντόνα Σιξτίνα και η Αιώνια Ανάπαυση»

«Χρίσµατα»
Εκδόσεις: «Κοινωνίατων (δε)κάτων»

τον θάνατο του. Ο συγγραφέας
ME αφορµή τα ενενηκοστά ιου γενέθλια, κυκλοφορεί
κυνηγήθηκε από το µεταπολεµικό
n νέα ποιητική συλλογή του Νάνου
σοβιετικό καθεστώ5.
Βαλαωρίτη µε τίτλο «Χρίσµατα». Η συλλογή περιλαµβάνει
∆ύο µεγάλα λογοτεχνικά έργα
86 ποιήµατα,
του είχαν λογοκριθεί την περίοδο
γραµµένα από το 2005 έως
Χρουστσόφ (os αντισοβιετικά.
το 2011, και αποτελεί
Η KGB κατάσχεσε τα χειρόγραφα, us
δώρο ιου ποιητή και εκδότη
σηµαώσεις, ακόµα
Ντίνου Σιώτη στον
και την κορδέλα από m γραφοµηχανή.
«πατέρα, αδερφό, φίλο,
µέντορα,
σύντροφο».
Οπως είχε γράψει ο συγγραφέας
Οπως σηµειώνεται διαφέρει
στον Νικήτα Χρουστσόφ: «Ποιο είναι το
από us προηγούµενες
νόηµα του εαυτού µου όταν το βιβλίο που έχω
ποιητικές σειρές
αφιερώσει m ζωή µου έχει "συλληφθεί";
στο ότι έχει µια συντοµογραφία
Ζητώ ελευθερία για το βιβλίο µου».
σε ολιγόσιιχα ποιήµατα µε λίγες συλλαβές.
Τα ποιήµατα διακρίνονται για τον χαρακτήρα
y
έµµεσης επέµβασης στα τρέχοντα γεγονότα,
ενώ n ελλειπτική αυτή φόρµα επιτρέπει
να διαφανεί το χιούµορ και το κωµικοτραγικό
δράµα ms καθηµερινή5 ζωής. To εξώφυλλο κοσµεί
σκίτσο φιλοτεχνηµένο από τον ίδιο τον
ποιητή µε χρωµατιστού5 µαρκαδόρους και ιον
τίτλο «Ακίνητος».
Ο Νάνος Βαλαωρίτης γεννήθηκε crm Λωζάνη
της Ελβετίας το 1921. Σπούδασε Φιλολογία
και Νοµικά στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Λονδίνου,
του
«God
Is
Not
Great»,
έκδοση
που
του
καταλόγισε
αξιωµατικό
του
βρετανικού
ναυτικού,
την
εβραϊκή
Μετάφραση: Mixadns ΜακρότιουΆος
Σορβόνης. Εχει τιµηθεί για το ποιητικό του
πολλούς εχθρούς. Ασχολήθηκε µε
καταγωγή του από την πλευρά της µητέρας
Εκδόσεις: «Μεταίχµιο»
έργο: µε το ∆εύτερο Κρατικό Βραβείο noinons
του, την οποία ανακάλυψε πολλά χρόνια
ζητήµατα που αφορούν την Ελλάδα, όπως n
το 1959, για m συλλογή του «Κεντρική στοά»,
τραγωδία της Κύπρου, «αδειάζοντας» τον πρώην µετά τον θάνατο της, αφού n ίδια την είχε αποκρύψει
ΠΕΝΤΕ χρόνια ζωής, και αυτά πιθανά, δίνει
µε το Πρώτο Βραβείο το 1983, για τη συλλογή
επιµελώς από την οικογένειά της,
ακόµα n ε^στήµη στον δηµοσιογράφο και συγγραφέα υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ
του «Μερικέ5 γυναίκες».
«ώστε να ενσωµατωθεί οµαλά am βρετανική
Κρίστοφερ Χίτσενς. Από τότε ο Βρετανο-αµερικάνοςστο βιβλίο του «Η δίκη του Χένρι Κίσινγκερ»,
Με το Βραβείο της Αµερικανικής National
δεν χαρίζει ούτε ένα λεπτό της
αλλά και την επιστροφή των Γλυπτών
κοινωνία και να προοδεύσει». Καταγράφει m
Poetry Association (1996), µε το Βραβείο Ποίnons
ζωής του, ενώ δεν είναι του γούστου του. ∆ηλωµένος
ιου Παρθενώνα στην πατρίδα τους.
διαδροµή του από τα κολέγια της Οξφόρδης
του Ιδρύµατος Ουράνη (2004). Τέλος µε
άθεος και αντίθετος σε κάθε θρησκεία,
Πρόσφατα το όνοµά του βρέθηκε στο νούµερο ως ξένος ανταποκριτής σε µερικά από τα πιο
το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνία5 τον ∆εκέµβριο
δεν σπαταλά τον χρόνο του σε µετάνοιες και επικλήσεις 55 των εκατό κορυφαίων διανοουµένων
επικίνδυνα µέρη του κόσµου: από την Αθήνα
ιου 2009 για το σύνολο του έργου του.
για m σωτηρία της ψυχής του αφοπλιστικά
της εποχής µας στη λίστα του περιοδικού
των συνταγµαταρχών, στην Κούβα του Κάστρο,
• Η παρουσίαση ins ποιητικής συλλογ
θα
γράφοντας am στήλη που διατηρεί
Foreign Policy επειδή «αρνείται να παραδοθεί στην Πορτογαλία του Καρβάλιο, από m σπαραγµένη
πραγµατοποιηθεί αύριο στο θέατρο ms Ελληνοαµερικανική5
στις mo σκοτεινές εποχές». To
από τον εµφύλιο Ιρλανδία πλάι στους
στο «Vanity Fair», όταν n νόσος
Evcoons (Maoooiias 22, Κολωνάκι,
της εποχής µας επιθετικά του κατατρώει
βιβλίο του, που κυκλοφόρησε στα
Κούρδους µαχητές, και από τον τροτσκισµό
2os όροφος). Για το βιβλίο θα µιλήσουν
την ύπαρξη, πως «ό,π είδους αγώνα$
ελληνικά από τις εκδόσεις «Μεταίχµιο»
των νιάτων του στην ανεπιφύλακτη υποστήριξη
οι: Ελισάβετ Αρσενίου, Αντιγόνη Κατσαδήµα
και να είναι n ζωή, εγώ έφθασα στο
και µε τον τίτλο «Hitch22
του πολέµου στο Ιράκ. Περιγράφει επίσης
και Μάνος Στεφανίδη$. Συντονίζει ο Κωστής
Αµφισβητίας εκ Πεποιθήσεως», τις µεγάλες φιλίες του µε τον ποιητή Τζέιµς
τέρµα». Και προειδοποιεί πως αν κάποια
Τριαντάφυλλου, nomms, εικαστικά καλλιτέχνη.
στιγµή σε αυτά τα δύσκολα χρόνια
πρόκειται για την αυτοβιογραφίαΦέντον, τους συγγραφείς Μάρτιν Εϊµις και Σαλµάν
Ωρα: 8 µ.µ.
που αναµένεται να περάσει αναιρέσει
Ροΰσντι, και m διάρρηξη των σχέσεών του
του Κρίστοφερ Χίτσενς,
m µέχρι τώρα στάση του,
που µε επίγνωση της καιάστασής
µε τον Νόαµ Τσόµσκι, τον Γκορ Βιντάλ και τον
θα οφείλεται στην αρρώστια που θα
του γράφει ότι «κάποια από αυτά τα
Εντουαρντ Σαΐνι. Μία συναρπαστική εξιστόρηση A
του έχει «κατακτήσει» τον εγκέφαλο.
άρθρα γράφτηκαν µε την πλήρη συνείδηση
µιας ζωής 50 χρόνων που έζησε στον
Γεννήθηκε στο 1949 στο Πόρτσµουντ
ότι ίσως πρόκειται για τα τελευταία
κυκλώνα των πολιτικών εξελίξεων της εποχή
µε το γονίδιο της αµφισβήτησης. Σε
µου». Εντονα πολιτικό, ποτισµένο
του µε ιστορικά και λογοτεχνικά προτερήµατα.
όλους τους µεγάλους αγώνες ms moxns του
µε βιτριολικό χιούµορ, στο βιβλίο ο
Αλλωστε, όπως ο ίδιος πιστεύει, το προσωπικό
Εκδόσεις: «Πατάκη»
έδωσε το «παρών». Χωρίς να µείνει ποτέ στα
συγγραφέας ξετυλίγει την ιστορία του. Ο αναγνώστης
είναι πολιτικό. Οπως σηµειώνει και ο
ΣΕ έναν κόσµο που χάνεται, που δεν ισχύουν
προφανή. Ακολούθησε us επιταγές του Μάη
διαπιστώνει ότι ήταν σύµφυτα µε την
ορθογράφος
της έγκυρης
εφηµερίδας
οι κανόνε5 Tns λογικής
του '68. Εναντιώθηκε στον πόλεµο του Βιετνάµ. ύπαρξή του το ανήσυχο πνεύµα και οι αιρετικές «Independent» για το βιβλίο του Κρίστοφερ Χίτσενς,
που ορίζουν την καθηµερινότητα.
θέσεις. Στις σελίδες ο αναγνώστης πληροφορείται
Αλλά θεωρούσε πως n επέµβαση στο Ιράκ,
«άλλοτε παθιασµένη και απολογητική,
Σε µία επικράτεια
στις αρχές της δεκαετίας του '90 έπρεπε να γίνει.
για m θερµή σχέση του συγγραφέα
άλλοτε αντιρρητική και σαγηνευτική, n αυτοβιογραφία
όπου οι ιστορίες για
Συγκρούστηκε µε ιον φονταµενταλισµό
µε m µητέρα του, n οποία αυτοκτόνησε µε τον
ενός ανθρώπου που στάθηκε αρκετές µάγους και δαίµονες της
-φανερό ή συγκαλυµµένο- οποιασδήποτε θρησκείας,
φίλο της στην Αθήνα το 1973, όταν ο ίδιος ήταν
φορές στο κατώφλι ms ιστορίας και ποτέ
παράδοσης είναι µέρος
θέµα που πραγµατεύτηκε στο βιβλίο
24 ετών. Τη σχέση του µε τον πατέρα του,
δεν συναίνεσε σε όσα είδε».
της πραγµατικότητας µάς
µεταφέρει ο συγγραφέas
νεανικών βιβλίων αχαλίνωπκ
φαντασίας
Γιώργος Τυρίκος
Εργάς, στο βιβλίο ιου
«Η Καινούργια ∆ιαθήκη του Σµου».
Ολα ξεκινούν όταν στο µοναστήρι της Παναγιάς
της Σαρανταποδαρούσας
εµφανίστηκε εκείνη
ευθυντής
µικροβιολογίας
στο
Γενικό
στια
επισκέπτονται
αυτές
ης
περιοχές
Εκδόσεις:«Τόπος»
n πελώρια γρανιτένια σκάλα που ένωσε
ως θεατές της άλλης ζωής που απέχει
Νοσοκοµείο Κοµοτηνής. Οµως
τον ουρανό µε τη Γη. Κάπως έτσι ξεκίνησε το
ΤΗΝ ηθογραφία µιας ολόκληρης γεντάς ανθρώπων
πολύ από in δική τους όπου, όπως
n επαγγελµατική του ιδιότητα δεν
τέλος του κόσµου. Από τότε τα πράγµατα στο
ανατέµνει ο γεννηµένος στη θεσσαλονίκησηµειώνει, «ένα ζευγάρι γυναικείες
«έθαψε» την αγάπη του για m συγγραφή.
ψαροχώρι
του Σµου έχουν αλλάξει. ∆εν είναι
της δεκαετίας του 1950 Χρήστος Χαρτοµατσίδης.
µπότες κοστίζει όσο το νοίκι µιας οικογένεια5».
Εχει δηµοσίευσα διηγήµατα
τόσο οι άγγελοι του Κυρίου και οι ντόπιοι δαίµονες
Σας σελίδες του µας µεταφέρει crm
Ο συγγραφέας καταγράφει
και µεταφράσεις σε λογοτεχνικά
που αλληλοσκοτώνονται στα σοκάκια της
βορειοδυτική συνοικία της θεσσαλονίκης, τους
την υπόγεια οργή που βασανίζει
περιοδικά. Εδώ και δύο χρόνια είναι
πλαγιάς,
ούτε τα πλάσµατα από παλιά θρυλούµενα
Αµπελόκηπους,
δεκαετία του '80. Σε αυτή
tous
τους ήρωες για
προνοµιούχου$
µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού
in
που έχουν πάρει σάρκα και οστά.
m λαϊκή συνοικία τέσσερις νέοι αναζητούν ιον
αλλά και την ανάγκη
«Μανδραγόρας». Εχει εκδώσει ποιητικές
To δύσκολο είναι κάτι φήµες για ανάσταση
δρόµο τους am ζωή, µα βλέπουν πως «πάντα
τους να υπερασπιστούν
µε κάθε
συλλογές και διηγήµατα. To
των νεκρών και το ιι θα γίνει αν µια µέρα µαζευτούν
κάπου αλλού είναι n γιορτή». Εκεί που δεν έτυχε τρόπο την ίδια tous m ζωή µε ρεαλισµό, λεπτή
∆ΗΠΕΘΕ Κοµοτηνής και το κρατικό
στο σπίτι όλοι µαζί οι προπαππούδες.
να γεννηθούν οι ίδιοι, cms λεωφόρους πέρα
ειρωνεία Km οξύ χιούµορ. Ο Χρήστος Χαρ
θέατρο της πόλης Σιλίστρα της Βουλγαρίας έχουν
που ήταν mo κοντά στην κόλαση επί
ms yns. Υπήρξε από tous πρώτον που
είδαν ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωons,
αυτό Tns Τρεµπλίνκα. Ο Γκρόσµαν
αναµφισβήτητα επηρεάστηκε
Ο ΡΩΣΟΣ συγγραφέας και δηµοσιογράcpos
από το βίωµα αυτό και n εικόνα που
Βασίλι Γκρόσµαν (1905-1964) εργάστηκε
είχε για τον κόσµο άλλαξε. Και εκείνη
ως µηχανικός στο πλαίσιο των πενταετών προπολεµικών
την εποχή επίσης τα µάπα του
προγραµµάτων της ΕΣΣ∆. Με το
άνοιξαν όσον αφορά τον απολυταρχικό
ξέσπασµα του B' Παγκόσµιου Πολέµου εργάστηκε
eos πολεµικός ανταπόκριση για τον
χαρακτήρα του κοµµουνιστικού
πολιτεύµατθ5. To βιβλίο «Μαντόνα
Κόκκινο Στρατό στην εφηµερίδα «Krasnaya
Σιξτίνα και n Αιώνια Ανάπαυση» πρόκειται
Zvezda». Εγραψε ως αυτόπτης µάρτυρας για
για δύο θεωρήσεις πάνω στην οµορφιά και
us µάχες ms Moaxas, του Στάλινγκραντ, του
Κουρσκ και ms πτώση5 ιου Βερολίνου.
στη µοίρα, σ' αυτό που είναι ανθρώπινο στον
άνθρωπο κι αυτό που µένει on' αυτόν µετά
Εζησε όµω5 και µια εµπειρία µε το σηµείο

Μετάφραση: Κατερίνα
Αγγεϋάκη - Ρουκ
Εκδόσεις: «Αγρα»

A Κρίστοφερ Χίτσενς

Η αυτοβιογραφία ενός δηµοσιογράφου
και αµφισβητία, που δίνει µάχη ζωής...

Γ. Τυρίκος - ΕρΥάς

«∆ιαθήκη του Σµου»

A Χρήστος Χαρτοµατσίδης

«Είναι κάπου αλλού η γιορτή» της δεκαετίας του '80

από τον Βαρδάρη. Οι νεαροί από τα προά¬
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τοµατσίδης είναι γιατρός και εργάζεται ως δι

ανεβάσει θεατρικά έργα του.

