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Αγαπητοί φίλοι,

Έπειτα από τρία χρόνια στο ∆.Σ. της Εταιρείας µας, τα

πρώτα δύο ως Ταµίας, τον τελευταίο χρόνο ως απλό µέ-

λος, ανέλαβα πρόσφατα, έπειτα από πρόταση του Προ-

έδρου και τη στήριξη όλων των εναποµεινάντων µελών

του ∆.Σ., τη θέση του Γενικού Γραµµατέα. Στην τιµή αυτή

που µου έγινε θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ µε συνέ-

πεια και πνεύµα συνεργασίας.
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Αγαπητοί φίλοι,

Η Εταιρεία Συγγραφέων, η Εταιρεία µας, σε δυο χρόνια γίνεται τριάντα ετών.

∆ηλαδή δεν έφτασε ακόµα στο σηµείο να θεωρείται γερασµένη, αλλά ούτε

είναι πια το νεαρό κοριτσόπουλο που αρκετοί από µας παρασταθήκαµε στα

γεννητούρια του το µακάριο έτος 1982. Ωστόσο, η Εταιρεία µας, από τα

πρώτα της ακόµα χρόνια, στάθηκε πολλές φορές µπροστά στον καθρέφτη για

ν’ αναρωτηθεί “ποιά είµαι;” ή “τι θέλω να είµαι ;”. Από τις πρώτες σχηµατο-

ποιήσεις της υπήρχαν (και υπάρχουν) πολλά µέλη που θεωρούσαν ότι τα όριά

της είναι τα όρια µιας µεγάλης παρέας φίλων που ο ένας γνωρίζει τον άλλο

και τον εµπιστεύεται ως παρουσία και αξία. Ενώ, ταυτόχρονα, υπήρχαν και άλ-

λοι αρκετοί που έκριναν ότι ο ορίζοντας της Εταιρείας δεν µπορεί να είναι άλ-

λος από αυτόν ενός σωµατείου συνδικαλιστικού, µε δοµή τέτοια που να απο-

τελεί επαγγελµατική οµπρέλα για όσους γράφουν, ανεξάρτητα από το βαθµό

ικανότητάς τους.

Στις 19 Μαρτίου, ένα µήνα πριν, παρακολουθώντας στη Στοά του Βιβλίου τις

αναγνώσεις ποίησης από ξένους ποιητές και µεταφραστές ποίησης που ζουν

στη χώρα µας, µια βραδιά οργανωµένη πολύ ζωντανά και µε ιδιαίτερη επιτυ-

χία από την Εταιρεία µας, σκεπτόµουν αυτό ακριβώς. Ότι δυνάµει ορισµένοι

από τους ποιητές αυτούς, άγγλοι, ισπανοί, ιταλοί, αλβανοί, τούρκοι ή σέρβοι

στην καταγωγή, θα µπορούσαν να ζητήσουν κάποια στιγµή, στο άµεσο µέλ-

λον, να γίνουν τακτικά µέλη της. Οπότε θα εγειρόταν αυτόµατα ακόµα οξύ-

τερο το ζήτηµα της ταυτότητάς της, το ποιος θεωρείται συγγραφέας, το τι ση-

µαίνει να είσαι συγγραφέας, το τι δεσµούς δράσης, γνώσης και καθηµερινό-

τητας µπορεί να έχουν δύο ή περισσότεροι συγγραφείς που ζουν στον ίδιο

τόπο αλλά προέρχονται από διαφορετικές εθνοτικές ρίζες.

Η κρίση που ζούµε, κρίση πολλαπλή που δεν εµφανίστηκε σήµερα, όπως νο-

µίζουν αρκετοί αφελείς, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει και εµάς, τους συγ-

γραφείς, καθώς είναι αδύνατο να µην αλλάξουµε κι εµείς µαζί µε τον κόσµο

που αλλάζει...

Φιλικά,

Αλέξης Ζήρας

Πρόεδρος της Ε.Σ.
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Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ

Ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες της Εταιρείας

Το ζήτηµα των ανακοινώσεων, των ψηφισµάτων ή άλλων παρεµβάσεων
του ∆.Σ. της Εταιρείας Συγγραφέων ως αντίδραση σε γεγονότα, πράξεις
ή παραλείψεις στον δηµόσιο βίο της χώρας είναι από αυτά που συχνά δι-
χάζουν τα µέλη µας καθώς και τα µέλη του ∆.Σ. Από την άλλη, κανείς δεν
θέλει µια Εταιρεία που να µένει απαθής και «ουδέτερη», ειδικότερα όταν
παρουσιάζεται η ανάγκη να υπερασπιστεί αξίες και πνευµατικά αγαθά,
όπως η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών και απόψεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Έ τσι, στις 14 Μαΐου του 2009, στον απόηχο των γεγονότων
του ∆εκέµβρη, µε αφορµή τη διακοπή της παράστασης έργου

του Μισέλ Φάις, το ∆.Σ. εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
«Σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Συγγραφέων

πληροφορήθηκε µε οδυνηρή έκπληξη και οργή την εισβολή µιας
"οµάδας αντιφρονούντων" και την αναστολή της εναρκτήριας πα-
ράστασης του έργου του Μισέλ Φάις, Το κίτρινο σκυλί, στο "Από
µηχανής θέατρο", την προηγούµενη Κυριακή, 10.5.09.

Πέρα από το ότι ο Μ. Φάις είναι µέλος της Εταιρείας µας, και εί-
ναι εύλογη η αµέριστη συµπαράστασή µας στην περιπέτειά του, η
βίαιη διακοπή της προγραµµατισµένης παράστασης, όπως και οι
βανδαλιστικές ενέργειες που τη συνόδευσαν, έχουν ευρύτερη ση-
µασία και πάντως το ανησυχητικό τους µήνυµα µάς βρίσκει εντε-
λώς αντίθετους.

Καµιά δικαιολογία, πολιτική ή άλλη, δεν µπορεί να επιτρέψει σε
µεµονωµένα άτοµα ή οργανωµένες οµάδες, να αρνούνται σε συγ-
γραφείς, καλλιτέχνες και εργαζόµενους να σκέπτονται διαφορε-
τικά, να εκφράζουν την ηθική στάση τους απέναντι στα κοινά και
να δηµιουργούν ελεύθερα και χωρίς το φόβο οποιασδήποτε κα-
ταστολής. Για να είµαστε ακόµα περισσότερο ρητοί και σαφείς,
προτρέπουµε κάθε ελεύθερα σκεπτόµενο να ενισχύσει µε την πα-
ρουσία του τις επόµενες παραστάσεις του "Από µηχανής θεά-
τρου".»

�

Σε διαφορετική κατεύθυνση, η ιδέα να προταθεί στον ∆ήµο Αθη-
ναίων ο εντοιχισµός πινακίδων σε σπίτι διαπρεπών Ελλήνων συγ-
γραφέων είχε ευτυχή κατάληξη. Στις 19 Οκτωβρίου 2009 στάλ-
θηκε προς τον ∆ήµο Αθηναίνων η εξής επιστολή:

«Αξιότιµοι κύριοι, σε συνέχεια της τηλεφωνικής µας επικοινω-
νίας, στην οποία µας ενηµερώσατε για τη θετική ανταπόκριση του
Τµήµατος Παραδοσιακών Κτηρίων και Μνηµείων του ∆ήµου Αθη-
ναίων προς την πρότασή µας για τoν εντοιχισµό πινακίδων σε σπί-
τια διαπρεπών Ελλήνων συγγραφέων, σας παραθέτουµε µια
πρώτη εισήγηση, έτσι ώστε να αρχίσει ο σχετικός προγραµµατισµός
και παρακαλούµε για την τελική έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου του ∆ήµου Αθηναίων.

Έτσι θα µας δοθεί η δυνατότητα να ενηµερωθούν τα µέλη µας,
ώστε να µας στείλουν επιπλέον προτάσεις, και φυσικά ο Τύπος, η
Τηλεόραση κ.λπ.

Οι πρώτες πινακίδες µπορούν να εντοιχισθούν στα σπίτια που
έµειναν οι: Νίκος Εγγονόπουλος (Αναγνωστοπούλου 65-69),
Οδυσσέας Ελύτης (Σκουφά 23), Ανδρέας Εµπειρίκος (Νεοφύτου
Βάµβα 6), Γιάννης Ρίτσος (Μιχ. Κόρακα 39, Κ. Πατήσια), Γιώργος
Σεφέρης (Άγρας 20, Παγκράτι). Υπάρχουν και άλλες προτάσεις.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι δεν υπάρχει οδός µε τα ονόµατα των
Νίκου Εγγονόπουλου και Ανδρέα Εµπειρίκου (πληροφορία και
πρόταση Γ. Γιατροµανωλάκη). Περιµένοντας τη θετική ανταπό-
κριση και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.»

Και πάλι όµως, δυσάρεστα γεγονότα εις βάρος συγγραφέων
ανάγκασαν ξανά το ∆.Σ. να πάρει θέση πάνω σε πράγµατα αυτο-
νόητα. Σε αυτό το σηµείο καλό θα ήταν να γίνει µια απαραίτητη δι-
ευκρίνιση, που απηχεί σύσσωµο το ∆.Σ.: Η Εταιρεία Συγγραφέων
συντρέχει άπαντες τους συγγραφείς που πέφτουν θύµατα βίας ή
καταστολής, ασχέτως αν αυτά είναι ή όχι µέλη της. Έτσι, στις 6 Νο-
εµβρίου 2009, βγήκε η κάτωθι ανακοίνωση:

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Συγγραφέων, µετά τα
πρόσφατα επεισόδια, µε διαφορετικούς επιτιθέµενους αλλά µε θύ-
µατα και τις δυο φορές συγγραφείς, τον ∆ηµήτρη Παπαχρήστο και
τη Σώτη Τριανταφύλλου, συµµερίζεται την γενικότερη ανησυχία για
την αυξανόµενη βία, από όπου κι αν προέρχεται.

Επικεντρώνεται όµως και στο γεγονός ότι τους τελευταίους µή-
νες πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα τα περιστατικά όπου, µε ενέρ-
γειες άκρως κατασταλτικές, οι συγγραφείς γίνονται ένας εύκολος
στόχος και επιχειρείται απροκάλυπτα να ακυρωθεί η ελευθερία
τους να εκφράζονται.»

�

∆εν πέρασαν πολλές µέρες, όταν ένας ακόµη συγγραφέας, µέ-
λος µας αυτή τη φορά, βρέθηκε στο στόχαστρο ακραίων στοι-
χείων. Στις 23 Νοεµβρίου 2009 βγήκε η εξής, έντονη, ανακοί-
νωση: «Μετά και την πρόσφατη επίθεση από ποικίλα φασιστοειδή
στοιχεία εις βάρος του συγγραφέα Βασίλη Γκουρογιάννη, η Εται-
ρεία Συγγραφέων, εκτός από την αυτονόητη καταδίκη, εκφράζει
τη βαθιά της ανησυχία για τον προϊόντα εκφασισµό της δηµόσιας
ζωής, αποτέλεσµα της ολοένα µεγαλύτερης διάχυσης µιας κουλ-
τούρας βίας σε όλα τα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. Η φί-
µωση των συγγραφέων, όποιο ένδυµα και να φοράει, συνιστά
σύµπτωµα που πρέπει να µας αφυπνίσει.»

�

Η µαταίωση ποιητικής βραδιάς για λόγους µικροπολιτικής κα-
ταγγέλθηκε µε την κάτωθι ανακοίνωση, στις 15 ∆εκεµβρίου
2009: «Πληροφορούµεθα ότι την τελευταία στιγµή µαταιώνεται
ποιητική βραδιά για τον Παρθενώνα, η οποία είχε προγραµµατιστεί
και οργανωθεί από την Ελληνο-Σουηδική Πολιτιστική Επιτροπή.
Εισιτήρια και ξενοδοχεία, έτοιµες µεταφράσεις ποιηµάτων σηµαν-
τικών Ελλήνων και Σουηδών ποιητών, ακυρώνονται από µια ανε-
ξήγητη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού. Η απόφαση αυτή
στερεί την ευκαιρία σε Έλληνες ποιητές να επικοινωνήσουν µε τους
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Σουηδούς συναδέλφους τους και ταυτόχρονα να προβληθεί η Ελ-
λάδα στο εξωτερικό. ∆ιαµαρτυρόµαστε διότι τέτοιες ενέργειες εκ-
θέτουν το κύρος της Ελλάδας σε ξένες χώρες και δεν συντελούν
στην ανάδειξη των ελληνικών γραµµάτων.»

�

Στις 11 Μαρτίου 2010, στάλθηκε στον Τύπο η κάτωθι ανα-
κοίνωση-απάντηση προς το περιοδικό Focus:

«ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ FOCUS. Τι είναι
αυτό που διαπερνά, από την πρώτη ως την τελευταία φράση, το
άρθρο του γερµανικού περιοδικού; Μήπως, η ειρωνεία για τα
αναµφισβήτητα οικονοµικά παθήµατα της Ελλάδας και τις ευθύ-
νες της; Μήπως, ο φόβος ότι η κρίση γίνεται µόνιµος γείτονας στην
Ευρώπη; Μήπως, πάλι, ο καηµός για τον δυτικό πολιτισµό που από
χρόνια δεν έχει το πάλαι ποτέ σφρίγος, πλην εξαιρέσεων; Mήπως,
τέλος, η αγωνία για την σύγχρονη γερµανική λογοτεχνία και το µέλ-
λον της;

Τίποτε από όλα αυτά! Από την πρώτη ως την τελευταία φράση,
το άρθρο του focus είναι εστιασµένο στην λυσσαλέα υπεράσπιση
ενός κύκλου εννοιών που λες και είναι ζυµωµένες µε το DNA της
κεντροευρωπαϊκής αλαζονείας: της φυλετικής καθαρότητας, του
αµόλυντου αίµατος, του αναλλοίωτου µέσα στους αιώνες έθνους.
Αν είναι δυνατόν! Να µας απασχολεί ως οντολογικό πρόβληµα ότι
δεν έχουµε το ίδιο αίµα µε τους αρχαίους Έλληνες! ∆ηλαδή ένας
από τους πιο επικίνδυνους παραλογισµούς που υπήρξαν αιτίες για
τους γερµανικούς ολοκληρωτισµούς του ά µισού του 20ού αι-
ώνα. Αιτίες για τα ολοκαυτώµατα, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
και την καταστροφή του λογικού!

Τι λοιπόν καίει τόσο πολύ τον συντάκτη αυτού του “περισπού-
δαστου” άρθρου; Μήπως η συγκριτικά λιγότερο τιµηµένη γερµα-
νική λογοτεχνία από την ελληνική; Τα δύο Νόµπελ, του Σεφέρη και
του Ελύτη, η διεθνής αναγνώριση του Ρίτσου, η αναγνώριση του
Καβάφη ως ενός από τους σηµαντικότερους ποιητές του 20ού αι-
ώνα; Ούτε αυτό. Ό,τι τον καίει είναι ότι µπασταρδεύτηκε η σύγ-
χρονη Ελλάδα από λογής λογής επιµειξίες (ενώ η Γερµανία έµεινε
αµόλυντη!) και ταπεινώθηκε από κατακτητές – ξεχνώντας ότι ο πιο
πρόσφατος είναι αυτή η ίδια η Γερµανία του φιλελληνικού ροµαν-
τισµού!

Μα, τελικά, δεν είναι η ίδια νοοτροπία και η ίδια συλλογιστική
που συνδέει τον Γιάκοµπ Φαλµεράγιερ του 1830, µε τους ναζί και
τον σηµερινό ψευτοροµαντισµό του focus; H ίδια µυθολογική ου-
τοπία του καθαρού αίµατος και της αµετάβλητης φυλετικής ταυ-
τότητας!

Ε, όχι και να πάρουµε στα σοβαρά ένα τόσο γελοίο και ανιστό-
ρητο άρθρο!

Το να απαντάς σε κατηγορίες που δηµοσιεύονται σε έντυπα ήσ-
σονος σηµασίας και τριτεύoντος βαθµού ποιότητας, όπως το γερ-
µανικό focus, ασφαλώς είναι σα να τους δίνεις αξία. Ένα περιο-
δικό που, από όσο φαίνεται, έχει σκοπό του να νανουρίζει και να
θρέφει τα στερεότυπα της γερµανικής “χαµηλής κουλτούρας”, µε
τη γνωστή τουριστική λογική, µάλλον δεν είναι ο καλύτερος συ-
νοµιλητής που θα επιθυµούσαµε. Αλλά, τι να γίνει, πολλές φορές
δε διαλέγουµε εµείς τους συνοµιλητές µας, αλλά οι συγκυρίες.

Καλά καλά δεν καταλαβαίνουµε, γιατί ένα άρθρο για τα “2000
χρόνια παρακµής” της Ελλάδας, ένα κείµενο γεµάτο κοινοτοπίες
και διανθισµένο, λόγω απουσίας επιχειρηµάτων, µε φράσεις δια-
σήµων προσώπων, ανακατεµένες, σαν βαυαρική σαλάτα, µε µι-
κρονοϊκές εξυπνάδες, απασχολεί τα ελληνικά media, έντυπα και

ηλεκτρονικά, τον τελευταίο καιρό. Εκτός και αν µας απασχολεί όχι
ως κείµενο αλλά ως φαινόµενο που δείχνει τη νοοτροπία, τον
ρηχό τρόπο σκέψης, µιας κατηγορίας εντύπων της “φωτισµένης
∆ύσης” –ανάµεσα στα οποία και το focus.»

�

Μια εβδοµάδα µετά, στις 18 Μαρτίου 2010, έπειτα κι από δη-
µόσιες διαφοροποιήσεις του παραιτηθέντος Γενικού Γραµµατέα
Γιώργου Ξενάριου, στάλθηκε στον Τύπο η εξής διευκρινιστική ανα-
κοίνωση:

«Σχετικά µε το θόρυβο που δηµιουργήθηκε κατά τις τελευταίες
ηµέρες ως προς το κείµενο της Εταιρείας Συγγραφέων που σχο-
λίαζε το πράγµατι άηθες άρθρο του γερµανικού περιοδικού focus
για την Ελλάδα, το ∆.Σ. της Εταιρείας Συγγραφέων στην πλειοψη-
φία του θα ήθελε να γνωρίσει τα εξής.

Πρώτο, το εν λόγω απαντητικό κείµενο δεν είχε πάρει την ορι-
στική του µορφή. Ήταν ένα προσχέδιο που εξέφρασε ορισµένες
αρχικές απόψεις µελών της Εταιρείας για το ζήτηµα, και,

∆εύτερο, καθώς ήταν συνδεδεµένο απολύτως µε την επικαιρό-
τητα δεν έχει πια νόηµα να παρατείνει τη σχετική δηµοσιότητα και
να απασχολεί άλλο στο εξής την Εταιρεία Συγγραφέων.

Νόηµα όµως επίσης δεν είχε ούτε και η ανοίκεια διοχετευµένη
διαφωνία του γενικού γραµµατέα του ∆.Σ., σταλµένη από εκείνον
προς µέλη της Εταιρείας και προς δηµοσιογράφους.»

Επίσης, εν όψει της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στα τέλη
του Απρίλη, το ∆.Σ. αποφάσισε να προτείνει στο ΕΚΕΒΙ να δοθεί
στην Εταιρεία χώρος για την καλύτερη παρουσία της στην Έκθεση.
Έτσι, για πρώτη φορά, η Εταιρεία µας θα έχει κατά τη διάρκεια του
τετραηµέρου (22 έως 25 του µήνα) δικό της περίπτερο (Νο 78),
κοντά στο µεγάλο περίπτερο της φιλοξενούµενης χώρας, της Κί-
νας. Κι αυτή η πρωτοβουλία, όπως κι άλλες που σχεδιάζονται ή
υλοποιούνται αυτό τον καιρό, εντάσσονται στην προσπάθεια του
∆.Σ. ώστε η Εταιρεία µας να ανοιχτεί στον κόσµο, να βρει έναν κα-
λύτερο βηµατισµό στο καινούργιο πολιτισµικό περιβάλλον. �
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

Το Βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» στον Εμμανουήλ Κριαρά

Όταν στο ∆.Σ. της 2ας Οκτωβρίου 2009 συζητήθηκε για πρώτη φορά η
πρόταση να απονεµηθεί το εφετινό βραβείο “∆ιδώ Σωτηρίου” στον Εµ-
µανουήλ Κριαρά, όλα τα µέλη συµφώνησαν αµέσως ότι ήταν η πιο ενδε-
δειγµένη περίπτωση µιας προσωπικότητας των γραµµάτων πάνδηµης
αποδοχής.

Τ ιµηµένος ασφαλώς και µε άλλες διακρίσεις στον µακρύ βίο του
ο Εµµ. Κριαράς, εκτός των άλλων στοιχείων που συνεργού-

σαν στην επιλογή του (εκπαιδευτικό έργο στο Πανεπ. Θεσσαλονί-
κης, συµβολή στη γλωσσική µας παιδεία, εκτεταµένες ερευνητικές
επιδόσεις στα µεσαιωνικά και στα βυζαντινά φιλολογικά, ιδιαίτερη
ενασχόληση µε τη λεξικογραφία), ήταν και το ότι αποτελεί ήδη επί-
τιµο µέλος της Εταιρείας µας. Την παµψηφεί απόφαση του ∆.Σ.
ανέλαβα να του την ανακοινώσω προσωπικά, σε ένα ταξίδι µου
στη Θεσσαλονίκη, που συνέπεσε να πραγµατοποιηθεί εκείνες τις
µέρες. Αφού τον ειδοποίησα προηγουµένως, τον επισκέφθηκα στο
σπίτι του, στην Αγγελάκη 1, απέναντι από τον χώρο όπου πραγ-
µατοποιείται η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπου, επίσης,
έχουν τις εγκαταστάσεις τους οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθ-
µοί της πόλης. Με δέχτηκε µε µεγάλη χαρά, µου είπε ότι τον τιµά
η απόφαση της βράβευσης, αλλά επειδή αποφεύγει πια τις µεγά-
λες, σε απόσταση και χρόνο, µετακινήσεις, πρόσθεσε ότι του εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο να παραστεί ο ίδιος στην τελετή της απο-
νοµής, η οποία θα γινόταν στην Αθήνα. Πάντως, στη συζήτηση που
κάναµε έπειτα συµφώνησε αµέσως να δοθεί το βραβείο (το γνω-
στό γλυπτό του Θόδωρου που παριστάνει ένα ορειχάλκινο φτερό

και είναι ήδη απεικονισµένο στο εξώφυλλο ενός από τα προ-
ηγούµενα ∆ελτία της Εταιρείας µας) για λογαριασµό του στην Αλε-
ξάνδρα Λαµπράκη-Παγανού. Η κ. Λαµπράκη, σύζυγος του ιδρυτι-
κού µέλους µας και µαθητή του Εµµ.Κριαρά, Γιώργου Παγανού,
καθηγήτρια επίσης στο Παιδαγωγικό του Πανεπ. Αθηνών, ήταν η
πιο κατάλληλη περίπτωση για να αναλάβει τον διπλό ρόλο: να πα-
ραλάβει αφ’ ενός το βραβείο αλλά και να µιλήσει για τον τιµώµενο,
καθώς επί χρόνια έχει ασχοληθεί µε τα ιστορικά της εκπαίδευσης
και ειδικότερα µε την καταγραφή και τη βιβλιογράφηση του έργου
του Κριαρά.

Μετά από πρότασή µας την τελετή της βράβευσης ανέλαβαν
πρόθυµα να τη φιλοξενήσουν στο Σπίτι της Κύπρου ο µορφωτικός
ακόλουθος κ. Κώστας Λυµπουρής και η υπεύθυνη κ. Ελένη Αν-
τωνιάδου, τους οποίους ευχαριστεί και από εδώ η Εταιρεία. Η
βραδιά προς τιµήν του Εµµ. Κριαρά ορίστηκε για την 1η Φε-
βρουαρίου 2010 και, κατά γενική οµολογία, ήταν µια από τις πιο
επιτυχηµένες δηµόσιες εκδηλώσεις µας. Η προσέλευση ήταν
άκρως εντυπωσιακή, οι αίθουσες ήταν ασφυκτικά γεµάτες, καθώς
πέρα από το κοινό του Σπιτιού της Κύπρου που παρακολουθεί
όλες τις παρουσιάσεις του, ήρθαν πολλά από τα µέλη µας, και
ακόµα ένας ικανός αριθµός από διδάσκοντες στο Πανεπιστήµιο,
ενώ δεν ήταν λίγοι και αυτοί που είχαν έρθει για να δουν τον τι-
µώµενο, µη γνωρίζοντας ότι δε θα ήταν ο ίδιος εκεί. Στην αρχή,
χαιρετισµό απηύθυνε ως οικοδεσπότης ο Κώστας Λυµπουρής, εκ
µέρους της Πρεσβείας της Κύπρου, και στη συνέχεια πήρα το λόγο
αναφέροντας σε συντοµία τα σχετικά µε την απόφαση της βρά-
βευσης, µε το ιστορικό του θεσµού του βραβείου «∆ιδώ Σωτη-
ρίου», παρουσιάζοντας µε την ευκαιρία και τις δυο πρόσφατες εκ-
δόσεις µας: τόσο του Ηµερολογίου του 2010, µε ευρεία ανθο-
λόγηση ποιηµάτων που έχουν σχέση µε τη φύση και το περιβάλ-
λον, όσο και του ανανεωµένου και εµπλουτισµένου Βιβλίου Με-
λών που έχει γίνει απαραίτητο βοήθηµα σε όσους εργάζονται στα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Ελλάδας και Εξωτερικού, αλλά και στα
ΜΜΕ. Χαιρετισµό απηύθυνε και ο τότε γενικός γραµµατέας της
Εταιρείας, Γιώργος Ξενάριος, αναφερόµενος ιδιαίτερα στα τρέ-
χοντα, στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που περιορίζει κατά
πολύ τις παρεµβατικές δυνατότητές µας. Τέλος, ο λόγος δόθηκε
στην κ. Αλεξάνδρα Λαµπράκη, η οποία αναφέρθηκε δια µακρών
στη ζωή και στο έργο του τιµώµενου. Με µια ανάπτυξη απλή που
έµοιαζε µε προφορικό λόγο, η οµιλήτρια άρχισε την επισκόπησή
της από τα χρόνια των σπουδών του, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και
ταυτόχρονα σχολίασε τα σχετικά µε τη µαθητεία και έρευνά του
στον δηµοτικισµό, το πεδίο που αποτέλεσε και τη γνωστότερη ανά

Η καθηγήτρια κα Αλεξάνδρα Λαμπράκη‐Παγανού παραδίδει το βραβείο
στον Εμμανουήλ Κριαρά.
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Εκδηλώσεις της Εταιρείας για την Ημέρα Ποίησης

Εκτός από τη βραδιά µε αναγνώσεις ποιηµάτων και µεταφρα-
σµένων ποιηµάτων από λογοτέχνες προερχόµενους από άλ-

λες χώρες και εγκατεστηµένους στην Ελλάδα, βραδιά που πραγ-
µατοποιήθηκε µε αρκετή επιτυχία στη Στοά του Βιβλίου, στις 19
Μαρτίου, χάρις και στις οργανωτικές προσπάθειες µιας οµάδας µε-
λών της Εταιρείας µας ( Έλενας Χουζούρη, Κλαίτης Σωτηριάδου,
Αθηνάς Παπαδάκη, Ιωσήφ Βεντούρα), πραγµατοποιήθηκε και µια
δεύτερη βραδιά για να εορταστεί η φετινή Ηµέρα Ποίησης, την
Τρίτη 23 Μαρτίου. Η δεύτερη αυτή βραδιά, µε τη χορηγεία του
Public της Πλατείας Συντάγµατος φιλοξενήθηκε στον τελευταίο
όροφο του βιβλιοπωλείου, µε θέα την Πλατεία και τον Άγνωστο
Στρατιώτη. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα διάβασαν ποιήµατά τους,
ποιήµατα άλλων ή µεταφράσεις ποιηµάτων, δικών τους ή όχι, µέλη
της Εταιρείας, ποιητές βέβαια, αλλά και πεζογράφοι που ενδεχο-
µένως ασχολούνται και οι ίδιοι µε την ποίηση ή απλώς την αγα-
πούν. Για αυτή την Τρίτη είχαν δηλώσει συµµετοχή 33 µέλη µας,
και παρ’ ότι για διάφορους λόγους δεν µπόρεσαν να έρθουν όλοι
ο αριθµός τελικά των όσων διάβασαν δεν ήταν µικρότερος, κα-
θώς ορισµένοι από τους παρόντες ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση να συµµετάσχουν τη στιγµή εκείνη στον µικρό µαραθώνιο
της ανάγνωσης. Αν και η βραδιά άρχισε κάπως αργά, στις 9 µµ,
ένα τέταρτο µετά την ορισµένη ώρα έναρξης, ο πολύ ελκυστικός
χώρος του Public όπου έγινε η εκδήλωση είχε γεµίσει εντελώς,
από µέλη της Εταιρείας αλλά και από πιστούς της ποίησης.

Την όλη εκδήλωση ανέλαβε να παρουσιάσει ο πρόεδρος της
Εταιρείας µας, Αλέξης Ζήρας, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους
χορηγούς της βραδιάς, άρχισε αναφερόµενος στο ιστορικό γεννή-
σεως της ιδέας της Ηµέρας Ποίησης, έτσι όπως έχει καταγραφεί στα
πρακτικά και στην αλληλογραφία της Εταιρείας Συγγραφέων. Όπως
είναι γνωστό, η ιδέα άρχισε να υλοποιείται από το 1998, µετά από
σχετική το προηγούµενο έτος πρόταση του µέλους µας Μιχ. Μή-
τρα προς το ∆.Σ. επί προεδρίας Κώστα Στεργιόπουλου. Η Ηµέρα
Ποίησης υιοθετήθηκε το 2001 σε διεθνές επίπεδο από την UN-
ESCO µετά από εισήγηση του Βασίλη Βασιλικού, ο οποίος επίσης
χρηµάτισε πρόεδρός µας και συνέπεσε να είναι την εποχή εκείνη

αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον διεθνή οργανισµό. Στη συνέχεια
δόθηκε ο λόγος στην ποίηση και στους ποιητές, σε µια χρονική
διάρκεια 2.30 ακριβώς ωρών, µε την παρεµβολή µόνο ενός εικο-
σάλεπτου διαλείµµατος κατά το οποίο ο γνωστός συνθέτης και πια-
νίστας Βασίλης Τσαµπρόπουλος έπαιξε 2-3 κοµµάτια στο πιάνο του
Public. ∆ιάβασαν οι εξής ποιήτριες και ποιητές, αλλά, όπως είπαµε,
και πεζογράφοι: ∆ηµήτρης Αλεξίου, Μαριγώ Αλεξοπούλου, Νάνος
Βαλαωρίτης, Βασίλης Βασιλικός, Ιωσήφ Βεντούρας, Αναστάσης
Βιστωνίτης, Γιώργος Γεωργούσης, Μιχάλης Γκανάς, Ρούλα Κα-
κλαµανάκη, Τασούλα Καραγεωργίου, Στάθης Κουτσούνης, Μαρία
Λαγγουρέλη, Μάριος Μιχαηλίδης, Κώστας Μουρσελάς, Μιχάλης
Μήτρας, Ανδρέας Μήτσου, Ηρώ Νικοπούλου, Αθηνά Παπαδάκη,
Αριστέα Παπαλεξάνδρου, Μανόλης Πρατικάκης, Αγγελική Σιδηρά,
Ντίνος Σιώτης, Κώστας Στεργιόπουλος, Κλαίτη Σωτηριάδου, ∆έ-
σποινα Τοµαζάνη, Φερεϋντούν Φαριάντ, Έλενα Χουζούρη, Τηλέ-
µαχος Χυτήρης. �

το πανελλήνιο δηµόσια συνεισφορά του. Ασφαλώς είναι πολλά
τα γεγονότα που συνδέονται µε µια ζωή ήδη υπεραιωνόβια και µε
ένα συγγραφικό έργο που απλώνεται σε ένα ευρύ φάσµα φιλο-
λογικών, γλωσσολογικών, συγκριτολογικών και άλλων συναφών
θεµάτων, αλλά µε την εισήγηση της κ. Λαµπράκη έγινε εντελώς κα-
τανοητό το ότι η παρουσία του Εµµ. Κριαρά ήταν από τα νεανικά
του χρόνια ταυτισµένη µε τα σηµαντικά ιστορικά περιστατικά. Ακόµα
και οι προσωπικές του δοκιµασίες, στην περίοδο της Κατοχής και
στην κατοπινή µετεµφυλιακή εποχή, έχουν τη σφραγίδα των δη-
µοκρατικών πολιτικών του επιλογών. Στηρίζοντας αυτό το δεσµό
πολιτικών αρχών και έργου, η οµιλήτρια διάνθισε το κείµενό της
µε αποσπάσµατα από συνεντεύξεις του, από επιστηµονικά άρθρα,

από σχόλια αλλά και από επιστολές του, ορισµένες από τις οποίες
είναι γνωστό ότι αποτελούν σωστά δοκίµια ή αποτυπώσεις µαρ-
τυριών για σηµαντικές προσωπικότητες και συµβάντα της ιστορίας
των ελληνικών γραµµάτων του 20ού αιώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκτενούς και πολύ κατατοπιστικής ει-
σήγησης ακολούθησε η απονοµή του βραβείου “∆ιδώ Σωτηρίου”.
∆ιαβάστηκε το σκεπτικό της απόφασης του ∆.Σ. και στην αντιφώ-
νησή της η κ. Λαµπράκη, αφού παρέλαβε το αντίγραφο του γλυπτού,
είπε ότι πρόκειται να το παραδώσει ιδιοχείρως στον τιµώµενο σε µια
επικείµενη επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός που πραγµατο-
ποιήθηκε τελικά στις 12 Φεβρουαρίου 2010. �

Στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Public
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

“αΣ.Π.ίΔ.Α”
Πλατφόρμα ηλεκτρονικής αδειοποίησης έργων του λόγου

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων και Οργανισµών µε την παροχή νόµιµης Άδειας
Χρήσης (Αναλογικής ή Ψηφιακής) των Έργων του Λόγου

Συγκεκριµένα η “αΣ.Π.ί∆.Α” εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς οργα-
νισµούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα –πρωτοβάθµιας,

δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης– ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΕΚ,
ΚΕΚ, ΚΕ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ, κ.ά., συµπεριλαµβανοµένων
των φροντιστηρίων. Μελλοντικά θα επεκταθεί η λειτουργία της για
να καλύψει ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιβλιοθήκες κλπ.

ΓENIKΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Οι κάτοχοι πνευµατικών δικαιωµάτων να έχουν εκχωρήσει

στον ΟΣ∆ΕΛ τη διαχείριση του δικαιώµατος αναπαραγωγής
- µέχρι 20% ενός βιβλίου
- ένα άρθρο ή ένα κεφάλαιο
- στην Ψηφιακού τύπου αδειοδότηση [3], η µεταβίβαση του πε-

ριεχοµένου µπορεί να γίνει ΜΟΝΟΝ µέσω Ιδιωτικού ∆ικτύου
(Private Network) οποιασδήποτε µορφής (π.χ. LAN, VPN,
WAN, INTRANET, EXTRANET, κλπ.) µε την προϋπόθεση της
σύνδεσης των διαπιστευµένων τελικών χρηστών µε την
χρήση Κωδικού Ονόµατος (userID) και Κωδικού Πρόσβασης
(password)

ΤΥΠΟΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
[1] ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (Φωτοτυπική):
Ο αδειοδοτούµενος πρέπει να κατέχει το πρωτότυπο του έργου

στη φυσική του µορφή (βιβλίο, περιοδικό, κλπ.) το οποίο και µπο-
ρεί να αναπαραγάγει σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης που
συνάπτεται µέσω της “αΣ.Π.ί∆.Α” µε τον ΟΣ∆ΕΛ.

[2] ΨΗΦΙΑΚΗ (Digital):
Ο αδειοδοτούµενος πρέπει να κατέχει το πρωτότυπο του έργου

στη φυσική του µορφή (βιβλίο, περιοδικό, κλπ.) το οποίο και µπο-
ρεί να σαρώσει (scanning) και στη συνέχεια να διανείµει στους τε-
λικούς χρήστες σύµφωνα µε τους όρους Χρήσης της Σύµβασης
που συνάπτεται µέσω της “αΣ.Π.ί∆.Α” µε τον ΟΣ∆ΕΛ.

[3] ΨΗΦΙΑΚΗ µε ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Digital Content Delivery):
Ο αδειοδοτούµενος δεν έχει το πρωτότυπο του έργου στη φυ-

σική του µορφή, οπότε το αδειοδοτούµενο περιεχόµενο το παρέ-
χει ο Εκδότης (µέσω της “αΣ.Π.ί∆.Α” του ΟΣ∆ΕΛ) και στη συνέ-
χεια διανέµεται στους τελικούς χρήστες σύµφωνα µε τους Όρους
Χρήσης της Σύµβασης που συνάπτεται µέσω της “αΣ.Π.ί∆.Α”.

Προς το παρόν αυτός ο Τύπος Αδειοδότησης, εφαρµόζεται Πιλο-
τικά για τα έργα της Βυζαντινής Γραµµατείας των Εκδόσεων ΚΑΝΑΚΗ.

Στις περιπτώσεις [2] και [3] οι αδειοδοτούµενες χρήσεις περι-
γράφονται ως:

- Μόνον για Ανάγνωση
- Για Ανάγνωση και Εκτύπωση
- Για Ανάγνωση, Εκτύπωση και Αποθήκευση (ηλεκτρονική)

Και στους τρεις παραπάνω τύπους αδειοδότησης [1], [2], [3]
οι παρεχόµενες άδειες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (πάντα υπό
τους περιορισµούς που αναφέρονται ανωτέρω):

- Αδειοδότηση ανά σελίδα. Προσδιορίζονται ο Τίτλος (βι-
βλίο ή περιοδικό) καθώς και οι συγκεκριµένες σελίδες που εί-
ναι προς αναπαραγωγή και κατόπιν δηλώνεται ο αριθµός των
τελικών χρηστών, καθώς και η ιδιότητά τους (π.χ. 100 προ-
πτυχιακοί φοιτητές, 20 µεταπτυχιακοί φοιτητές, 10 καθηγη-
τές). Σε αυτήν την περίπτωση η αποζηµίωση για την αναπα-
ραγωγή υπολογίζεται µε βάση την τιµή σελίδας.

- Γενική αδειοδότηση. Πρόκειται για µία ευρύτερου τύπου
άδεια. Σε αυτού του τύπου την άδεια είναι απαραίτητος ο
προσδιορισµός των τελικών χρηστών και της ιδιότητάς τους.
Σε αυτήν την περίπτωση η αποζηµίωση για την αναπαραγωγή
υπολογίζεται µε βάση εφάπαξ ποσό ανά χρήστη και έτος.

[Για περισσότερες πληροφορίες ή λεπτοµέρειες παρακαλώ επι-
κοινωνήστε µαζί µας στο: aspida@osdel.gr]

FAQ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΣ∆ΕΛ; Ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσµο:

[http://www.osdel.gr/html/main01.html]

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ; [Αδειοδότηση είναι η παραχώρηση
άδειας για τη νόµιµη αναπαραγωγή και χρήση αντιγράφων (µέχρι
20% ενός βιβλίου) για ανάγνωση ή διανοµή στους σπουδαστές –
αλλά και στο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό- ενός εκπαι-
δευτικού οργανισµού]

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ Α∆ΕΙΑ; [Πρω-
ταρχικά διότι η οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς άδεια είναι πα-
ράνοµη. Επιπλέον, γιατί µε την αδειοδότηση νοµιµοποιούνται και
εξυπηρετούνται ανάγκες των ιδρυµάτων ως προς την εκπαιδευτική
τους διαδικασία. Τέλος, διότι µε αυτό τον τρόπο αποζηµιώνονται
οι συγγραφείς και οι εκδότες για την χρήση των έργων τους, οπότε
ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται η δηµιουργία νέων έργων.]

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ.
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ Α∆ΕΙΑ; [Φυσικά και απαιτείται Αδειοδότηση. Ο
ΟΣ∆ΕΛ στα πλαίσια της προστασίας και διαχείρισης των δικαιω-
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µάτων των µελών του, είναι τακτικό µέλος της ∆ιεθνούς Οµο-
σπονδίας για τα ∆ικαιώµατα Αναπαραγωγής (IFRRO- http://www.
ifrro.org/) και συµβεβληµένος –µε διµερή σύµβαση–µε τους αν-
τίστοιχους Οργανισµούς 23 χωρών –http://www.osdel.gr/
html/main02.html– οι οποίοι τον έχουν εξουσιοδοτήσει για την
προστασία και διαχείριση των δικαιωµάτων των µελών τους στη
χώρα µας.]

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ; [Προς το παρόν εκ-
παιδευτικούς οργανισµούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα
–πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης–
ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ, κ.ά. – συµ-
περιλαµβανοµένων των φροντιστηρίων. Μελλοντικά θα επεκταθεί
η λειτουργία της για να καλύψει ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιβλιοθή-
κες κλπ.]

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η Α∆ΕΙΑ;
[Για όσο διάστηµα αναφέρεται στη σύµβαση που συνάπτεται µέσω
της “αΣ.Π.ί∆.Α” µε τον ΟΣ∆ΕΛ. Η άδεια µπορεί να επεκταθεί µε
ειδοποίηση –ηλεκτρονική ή άλλη– στο Τµήµα Ηλεκτρονικής Αδει-
οδότησης του ΟΣ∆ΕΛ: aspida@osdel.gr]

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΠΡΙΝ ΣΥΝ∆ΕΘΩ; [Η εγγραφή
είναι απαραίτητη µόνον στην περίπτωση που θέλετε µία άδεια. Τα
στοιχεία που δηλώνετε, χρησιµοποιούνται από το σύστηµα για τη
σύνταξη και δηµιουργία της Σύµβασης Αδειοδότησης. Χωρίς αυτά
τα στοιχεία ή µε λανθασµένα στοιχεία, η Άδεια είναι ΑΚΥΡΗ και η
όποια αναπαραγωγή παράνοµη.]

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ∆Ε-
∆ΟΜΕΝΑ; [Τα στοιχεία που δηλώνετε, χρησιµοποιούνται από το
σύστηµα για τη σύνταξη και δηµιουργία της Σύµβασης Αδειοδότη-
σης. Στη συνέχεια προωθούνται στο Λογιστήριο για την έκδοση του
Τιµολογίου. Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που συναλλάσσεσθε κα-
θηµερινά µε όλους τους συνεργάτες σας. Ο ΟΣ∆ΕΛ δεν χρησιµο-
ποιεί ούτε επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα της “αΣ.Π.ί∆.Α”,
σε κανέναν και για κανένα λόγο.]

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ∆Ω ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΠΑΡΩ Α∆ΕΙΑ; [Φυσικά, µπορείτε να «ξεφυλλίσετε» τον on-
line κατάλογο εδώ: http://aspida.osdel.gr/ERMS/licencewiz-
ard/WizBasicSearch.jsf]

∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΤΛΟΥΣ [Τους τίτλους των βιβλίων θα τους
ζητήσετε από τους υπεύθυνους καθηγητές ή το διοικητικό προ-
σωπικό του Ιδρύµατός σας. Στην περίπτωση που και αυτοί βρί-
σκονται σε αδυναµία να σας δώσουν τη βιβλιογραφία που θα χρη-
σιµοποιήσουν, τότε µπορείτε να ζητήσετε µία ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ χω-
ρίς τον προσδιορισµό τίτλων.]

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ [Τις
σελίδες των βιβλίων θα τις ζητήσετε από τους υπεύθυνους καθη-
γητές ή το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατός σας. Στην περί-
πτωση που και αυτοί βρίσκονται σε αδυναµία να σας δώσουν λε-
πτοµέρειες για τη βιβλιογραφία που θα χρησιµοποιήσουν, τότε
µπορείτε να ζητήσετε µία ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ χωρίς τον προσδιορισµό
σελίδων.]

∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΥΤΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΟΥΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ
[Τις σελίδες και τους τίτλους των βιβλίων θα τους ζητήσετε από
τους υπεύθυνους καθηγητές ή το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύ-

µατός σας. Στην περίπτωση που και αυτοί βρίσκονται σε αδυναµία
να σας δώσουν λεπτοµέρειες για τη βιβλιογραφία που θα χρησι-
µοποιήσουν, τότε µπορείτε να ζητήσετε µία ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ χωρίς
σελίδες ή τίτλους.]

∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ [Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πε-
ριµένετε µέχρι να έχετε τα δεδοµένα των µαθητών/σπουδαστών
από την υπεύθυνη υπηρεσία του Ιδρύµατός σας. Εάν συντρέχει κά-
ποιος ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο επιθυµείτε τη σύναψη της
Σύµβασης Αδειοδότησης νωρίτερα, παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε το Τµήµα Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης του ΟΣ∆ΕΛ: aspida@
osdel.gr]

ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕΛΙ-
∆ΩΝ ή ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ [Παρακαλούµε επικοινωνήστε το ταχύ-
τερο δυνατόν, µε το Τµήµα Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης του
ΟΣ∆ΕΛ –aspida@osdel.gr– για να διορθωθεί η σύµβαση πριν την
έκδοση του τιµολογίου. Σε περίπτωση που ένεκα του λάθους έχετε
χρεωθεί –και πληρώσει– µε ακριβότερη τιµή, η διαφορά είτε θα πι-
στωθεί στον λογαριασµό σας είτε θα σας επιστραφεί.]

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΩ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΥΣ; [Εφ’ όσον γνωρίζετε τους νέους τίτ-
λους (σελίδες & τελικούς χρήστες) συνδέεστε στο σύστηµα της
“αΣ.Π.ί∆.Α” και αφού εισαγάγετε τα νέα στοιχεία, θα παραλάβετε
µια συµπληρωµατική Σύµβαση Αδειοδότησης.]

ΕΧΩ Η∆Η ΜΙΑ Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΛΛΑ
ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΝΕΑ Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΤΙ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ; [∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός στον
Τύπο ή το πλήθος των Αδειών που µπορείτε να ζητήσετε. Ταυτό-
χρονα µε µια Άδεια Χρήσης π.χ. ανά σελίδα για µέρος των µαθη-
τών του Ιδρύµατός σας, µπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε µια
δεύτερη Άδεια Χρήσης π.χ. ΓΕΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ για τους υπόλοιπους
ή ακόµα και για υποσύνολο των µαθητών.]

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ; [Ο ΟΣ∆ΕΛ µία φορά το χρόνο δια-
νέµει όλα τα έσοδα (όχι µόνον από αδειοδότηση) στους δικαιού-
χους συγγραφείς, µεταφραστές, δηµοσιογράφους και εκδότες.
http://www.osdel.gr/html/main03b.html] �
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ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ

Συγγραφείς στα σχολεία

Μια πρόταση της Εταιρείας Συγγραφέων
για τη διδασκαλία ολοκληρωµένων λογοτεχνικών έργων
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Ε ίναι γεγονός ότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη ∆ευτερο-
βάθµια εκπαίδευση δεν έχει βρει το βηµατισµό που θα την

οδηγούσε στην ουσία του αντικειµένου. Την ευθύνη φέρει κα-
ταρχήν το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο δηµιουργεί αρνητική
εν πολλοίς νοοτροπία στην αντιµετώπιση της λογοτεχνίας τόσο
από τους διδάσκοντες όσο και από τους διδασκοµένους. Το ότι
είναι κάποιος φιλόλογος δε συνεπάγεται αυτόµατα ότι είναι και
κατάλληλος να διδάξει λογοτεχνία, ένα αντικείµενο µε ιδιαιτε-
ρότητες, που απαιτεί, αν θέλουµε να το προσφέρουµε σωστά, ει-
δικές δεξιότητες και ευαισθησίες. ∆εν είναι τυχαίο, και δε γίνεται
µόνο για λόγους ανάγκης, το γεγονός ότι πολλοί φιλόλογοι προ-
τιµούν να κλέβουν ώρες από τη λογοτεχνία για να διδάξουν έκ-
θεση. Από την άλλη οι διδασκόµενοι, στο βαθµό που η λογοτε-
χνία δεν είναι µάθηµα πανελλαδικώς εξεταζόµενο (πλην της Λο-
γοτεχνίας Θεωρητικής κατεύθυνσης, η οποία εν πολλοίς γίνεται
µ’ έναν τρόπο τυποποιηµένο), έχουν κατατάξει το µάθηµα στα
«δευτερεύοντα», µε όλα τα επακόλουθα. ∆εν είναι στόχος αυτού
του κειµένου να αναπτύξει σε βάθος τους λόγους που οδηγούν
στην υποβάθµιση της λογοτεχνίας στα Γυµνάσια και τα Λύκεια. Θα
ήθελα όµως να επισηµάνω ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, που
πρέπει και µπορεί να αντιµετωπιστεί. Αναφέροµαι στην αποσπα-
σµατική προσφορά της λογοτεχνίας στο σχολείο, ένα από τα σο-
βαρά τρωτά της. Οι µαθητές διδάσκονται αποσπάσµατα µόνον
από µυθιστορήµατα ή νουβέλες, ενίοτε αποσπάσµατα από διη-
γήµατα και, σπάνια έστω, αποσπάσµατα και από ποιήµατα. Ποτέ
ολόκληρο µυθιστόρηµα ή νουβέλα, ποτέ ποιητική συλλογή ή
συλλογή διηγηµάτων.

Η Εταιρεία Συγγραφέων, λοιπόν, οφείλει να κάνει πρόταση
προκειµένου να αρθεί το πρόβληµα. Και συγκεκριµένα, µπορεί να
προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης και στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την καθιέρωση της διδασκαλίας στη
Β΄βάθµια εκπαίδευση του ολόκληρου βιβλίου, ολοκληρωµένων
δηλαδή λογοτεχνικών έργων (ποιητικής συλλογής – συλλογής
διηγηµάτων – νουβέλας – µυθιστορήµατος) ζώντος συγγραφέως,
ο οποίος και θα προσκαλείται στο σχολείο µετά την κριτική ανά-
γνωση του βιβλίου του για συζήτηση επ’ αυτού και γενικότερα για
τη λογοτεχνία µε τους µαθητές. Να σηµειώσουµε εδώ ότι το πρό-
γραµµα «Συγγραφείς και Εικονογράφοι στα Σχολεία» του ΕΚΕΒΙ,
που πραγµατοποιείται µάλιστα σε συνεργασία και µε την Εταιρεία
Συγγραφέων, λειτουργεί περισσότερο στην Ά βάθµια εκπαί-
δευση και ελάχιστα στη Β΄βάθµια και επαφίεται στον πατριωτι-
σµό των εκπαιδευτικών/φιλολόγων και των βιβλιοθηκονόµων.

Καθώς οι µαθητές µε τα ως τώρα δεδοµένα έρχονται σε
επαφή, όπως είπαµε, µόνο µε λογοτεχνικά αποσπάσµατα, δηµι-

ουργώντας πολλές φορές στρεβλή εντύπωση ή µη κατορθώ-
νοντας να συλλάβουν σφαιρικά το έργο ενός συγγραφέα, βασι-
κός στόχος της πρότασης είναι, φέρνοντας τον µαθητή σε επαφή
µε το ολόκληρο βιβλίο, να συµβάλει στη φιλαναγνωσία του και
να τον ωθήσει να αναζητήσει και άλλα βιβλία του ίδιου ή άλλων
συγγραφέων µε ανάλογο θέµα. Μάλιστα, στο βαθµό που η ανά-
γνωση του ολοκληρωµένου βιβλίου θα κινείται έξω από υπο-
χρεωτικές και καταπιεστικές βαθµολογικές συνιστώσες, οι µα-
θητές θα κινούνται µε µεγαλύτερη χαρά προς αυτή την κατεύ-
θυνση, µε αποτέλεσµα να εξοικειώνονται κατά τρόπο ευχάριστο
µε τη λογοτεχνία, η οποία και θα διευρύνει την οπτική τους απέ-
ναντι στα πράγµατα. Επιπλέον, θα συµβάλει ώστε οι µαθητές να
γνωρίσουν από κοντά τους συγγραφείς και να αντιληφθούν µέσω
της συζήτησης µαζί τους τη διαδικασία και την εµπειρία της γρα-
φής.

Σχετικά µε τη διαδικασία, οι µαθητές αναλαµβάνουν να δια-
βάσουν στις διακοπές των Χριστουγέννων ένα ολόκληρο λογο-
τεχνικό βιβλίο, το οποίο θα επιλέγεται από τον κλάδο των φιλο-
λόγων του κάθε σχολείου σε συνεργασία µε τους µαθητές, µε
κριτήρια: την ποιότητα του συγγραφέα και του βιβλίου, τα ενδια-
φέροντα των µαθητών, την έκταση του βιβλίου (µεγάλα σε όγκο
βιβλία είναι δύσκολο να λειτουργήσουν) και τη δυνατότητα και
επιθυµία του συγγραφέα να επισκεφθεί το σχολείο στο οποίο πα-
ρουσιάστηκε το βιβλίο του. Στους µαθητές, για να ελεγχθεί αν
διαβάστηκε το βιβλίο, µπορεί να µπαίνει ως γενικό θέµα εργασίας
η καταγραφή των αναγνωστικών αντιδράσεών τους (θετικών
και/ή αρνητικών) από την ανάγνωση του βιβλίου που επιλέχτηκε.
Εν συνεχεία, αµέσως µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και
καθ’ όλον τον Ιανουάριο (και συγκεκριµένα για 3 δίωρα) θα γί-
νεται, στο πλαίσιο των ωρών του µαθήµατος της λογοτεχνίας,
κριτική προσέγγιση του βιβλίου µε συνεργασία διδάσκοντος και
µαθητών. Στο τέλος Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου θα
προσκαλείται ο συγγραφέας για δίωρη συζήτηση µε τους µαθη-
τές. Η συζήτηση θα αφορά ειδικότερα στο βιβλίο που διαβάστηκε
µε προεκτάσεις σε ολόκληρο το έργο του συγγραφέα και γενι-
κότερα στη λογοτεχνία (πεζογραφία-ποίηση), το εργαστήρι του
συγγραφέα κλπ.

Να αναφέρουµε ότι η Υπουργική απόφαση Γ2/7090 του
1995, όταν Υπουργός Παιδείας ήταν ο σηµερινός Πρωθυπουρ-
γός, που προέβλεπε την ελεύθερη επιλογή λογοτεχνικού βιβλίου
στο Γυµνάσιο (µόνο, όχι όµως και στο Λύκειο) δεν εφαρµόζεται
κι ούτε γνωρίζω αν εφαρµόστηκε ποτέ. Μήπως έφτασε λοιπόν η
ώρα να ενταχθεί η διδασκαλία του ολοκληρωµένου λογοτεχνι-
κού βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία; �
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Δώδεκα Ευρωπαίοι συγγραφείς βραβεύονται
με το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις Βρυξέλλες την 16η Ιουλίου 2009 ανακοινώθηκαν τα δώδεκα πρώτα
βραβεία λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Βιβλιοπωλών (EBF), το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Συγγραφέων (EWC) και την Οµοσπονδία Ευρωπαίων Εκδο-
τών (FEP). Ο Σουηδός συγγραφέας Henning Mankell ανέλαβε τον ρόλο
του πρέσβη για φέτος για το βραβείο λογοτεχνίας. Τα βραβεία απονεµή-
θηκαν την 28η Σεπτεµβρίου 2009 στις Βρυξέλλες.

Σκοπός αυτού του βραβείου είναι να αναδείξει τη δηµιουργι-
κότητα και την ποικιλία του πλούτου της σύγχρονης Ευρω-

παϊκής λογοτεχνίας, να προάγει την κυκλοφορία της λογοτεχνίας
εντός της Ευρώπης και να ενισχύσει το ενδιαφέρον για λογοτε-
χνικά έργα πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας.

Το βραβείο θα απονεµηθεί σε τρεις φάσεις και σε τρία χρόνια
(2009, 2010 και 2011) µε 11 ή 12 νικητές κάθε φορά και θα
συγκροτηθούν επιτροπές σε κάθε χώρα που θα επιλέξουν έναν
ταλαντούχο συγγραφέα. Οι παρακάτω χώρες περιλαµβάνονται στις
τρεις φάσεις:

Φάση 1, 2009: Αυστρία, Κροατία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Σλοβακία και Σουηδία.

Φάση 2, 2010: Βέλγιο, Κύπρος, ∆ανία, Εσθονία, Γερµανία,
Φιλανδία, Λουξεµβούργο, ΦΥΡΟΜ, Ρουµανία,
Σλοβενία και Ισπανία.

Φάση 3, 2011: Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λετο-
νία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Σερβία, Ολλανδία,
Τουρκία και Ηνωµένο Βασίλειο.

Το βραβείο περιλαµβάνει το χρηµατικό ποσό των 5.000 ευρώ
για κάθε νικητή. Επιπλέον, έχουν ληφθεί µέτρα για να ενθαρρύ-
νουν την µετάφραση των έργων των βραβευµένων συγγραφέων.

Οι βραβευθέντες συγγραφείς του 2009 είναι οι παρακάτω:
Αυστρία: Mr Paulus Hochgatterer Die Sübe des

Lebens (2006) (The Sweetness of Life) Paul
Zsolnay Verlag, Wien.

Κροατία: Mrs Mila Pavicevic Djevojčica od leda i druge
bajke (2006) (Ice Girl and Other Fairy-tales)
Naklada Bošković, Split.

Γαλλία: Mrs Emmanuelle Pagano Les Adolescents
troglodytes (2007) Editions P.O.L, Paris.

Ουγγαρία: Mrs Szécsi Noémi Kommunista Monte
Cristo (2006) Tericum, Budapest.

Ιρλανδία: Mrs Karen Gillece Longshore Drift (2006)
Hachette, Dublin.

Ιταλία: Mr Daniele Del Giudice Orizzonte mobile
(2009) – (Movable Horizon) Giulio Einaudi edi-
tore

Λιθουανία: Laura Sintija Černiauskaitė Kvėpavimas į
marmurą (2006) – (Breathing into Marble)
Alma Littera.

Νορβηγία: Mr Carl Frode Tiller Innsirkling (2007) – (En-
circlement) Aschehoug.

Πολωνία: Mr Jacek Dukaj LÓD ( 2007) – (ICE) Wydaw-
nictwo Literackie.

Πορτογαλία: Mrs Dulce Maria Cardoso Os Meus Senti-
mentos (2005) Asa Editores

Σλοβακία: Mr Pavol Rankov Stalo sa prvého septembra
(alebo inokedy) (2008) - (Happened on Sep-
tember the First (or whenever) Kalligram

Σουηδία: Mrs Helena Henschen I skuggan av ett
brott (2004) – (The Shadow of a Crime) Bro-
mbergs. �

O Henning Mankell O Paulus Hochgatterer H Szecsi NoemiO Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο απονέμει βραβείο
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ

Ο Συγγραφέας στη Μεσόγειο:
Στρατευμένος ή Κομιστής Ειρήνης;

Το πέµπτο ετήσιο Forum Mare Nostrum εφέτος έλαβε χώρα στη Μασσα-
λία στις 19-21 Ιουνίου. Το Συνέδριο οργανώνεται από το EWC (European
Writers Council) και παρέχει την ευκαιρία να εξεταστούν τα τρέχοντα και
κρίσιµα θέµατα που ταλανίζουν συγγραφείς και µεταφραστές σε κάθε γω-
νιά της Ευρώπης.

Το Mare Νostrum, ένα πανευρωπαϊκό φόρουµ δηµιουργήθηκε
από το EWC για να προωθήσει το διάλογο ανάµεσα στις διάφο-

ρες κουλτούρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της υπό-
λοιπης Ευρώπης. Οι προηγούµενες συναντήσεις είχαν πραγµατοποι-
ηθεί στους ∆ελφούς (1999), Μπαρτσελόνα (2001), Κύπρο (2004)
και στην Τεργέστη (2007). Για εφέτος επιλέχθηκε η Μασσαλία καθώς
υπήρξε ένα σταυροδρόµι διάφορων πολιτισµών, και η ευρύτερη πε-
ριοχή κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής κουλτούρας. Τα
θέµατα που επιλέχτηκαν για το πέµπτο Φόρουµ Mare Nostrum εί-
χαν ως στόχο να εξερευνήσουν ζητήµατα που αφορούν στη λογοτε-
χνία της Μεσογείου, έως την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και εστιά-
στηκαν σε τρεις θεµατικές ενότητες:

Μετάφραση: «η γλώσσα της Ευρώπης».
Οι επιδράσεις του Βορρά στο Νότο και το αντίστροφο.
Ο συγγραφέας στη Μεσόγειο: Στρατευµένος ή κοµιστής της ειρήνης;
Την πρώτη ηµέρα διάφοροι οµιλητές κατέθεσαν τις απόψεις τους

για το θέµα της µετάφρασης και τόνισαν τη σηµασία της µεταφοράς
ιδιαίτερα των έργων που είναι γραµµένα στις διάφορες «µικρές γλώσ-
σες». Εντόπισαν τα προβλήµατα των µεταφραστών (µικρές αµοιβές
και αδιαφορία για το έργο τους) καθώς και τη δυσανάλογη µετά-
φραση των αγγλικών έργων σε σχέση µε τα έργα άλλων γλωσσών.

Την ανάγκη να περάσει η έννοια του µεταφραστή ως συγγραφέα
και όχι απλώς ως κάποιου που µεταγράφει ένα κείµενο σε µια άλλη
γλώσσα, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκειται για λογοτεχνική µετάφραση.
Το όνοµά του θα όφειλε να βρίσκεται δίπλα στο όνοµα του συγγρα-
φέα (κάτι που ήδη συµβαίνει στη Γαλλία) ώστε να υπάρχει µια έστω
και συµβολική αναγνώριση. Συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι ενίσχυσης
των µεταφραστών και της δουλειάς τους.

Η µετάφραση είναι η «Γλώσσα της Ευρώπης», τόνισαν κάποιοι, και
πρόβαλαν την ανάγκη της «αποκατάστασης» του µεταφραστή, ιδιαί-
τερα για τις «µικρές γλώσσες» που απειλούνται από εξαφάνιση εξαι-
τίας της ηγεµονίας της αγγλικής.

Στη συζήτηση οι οµιλητές τόνισαν πως: δεν διατηρείς µια γλώσσα
αν τη συντηρείς, επαναλαµβάνοντας τη ρήση του Κούντερα «η µετά-
φραση επιτίθεται στη γλώσσα», καθώς πολεµάει τα στερεότυπα και
ανανεώνει τη γλώσσα.

Η µετάφραση υπερβαίνει την αναπαράσταση, είναι µια δηµιουργική
διαδικασία και απαραίτητη για την ίδια τη γλώσσα, αλλά και για την
παράταση ζωής των µεγάλων κλασικών έργων, κατέληξαν.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την «πολιτική της µετάφρα-
σης», και την ανάγκη ύπαρξης ενός διαπολιτισµικού διαλόγου. Ανα-
φέρθηκε, επίσης, πως τα έργα της αραβικής γλώσσας είναι όπως κά-
ποιοι προορισµοί, για να φθάσεις στη Μασσαλία, για παράδειγµα, θα
πρέπει να πας µέσω Παρισιού. Το ίδιο και µε τη µετάφραση, για να

διαβάσουµε τα έργα σηµαντικών Αράβων συγγραφέων, ο µόνος τρό-
πος είναι µέσω της αγγλικής γλώσσας, δηλαδή µόνο αν µεταφρα-
στούν από τα αγγλικά.

Κάποιοι οµιλητές αναφέρθηκαν, επιµόνως, στις χαµηλές αµοιβές
και στην ποιότητα των µεταφράσεων και στη δύναµη της ίδιας της χώ-
ρας. Όσο λιγότερη ισχύ διαθέτει µια χώρα τόσο σπανιότερα µετα-
φράζονται τα έργα της.

Για παράδειγµα, τον µεγάλο αριθµό των αγγλικών έργων που µε-
ταφράζεται, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει. Για την αµοιβαία ανταλ-
λαγή πολιτισµικών προϊόντων θα µπορούσε να υιοθετηθεί το παρά-
δειγµα της Βραζιλίας, όπου αγοράζουν τίτλους µόνον εφόσον που-
λήσουν και δικούς τους.

Την εποµένη υπήρξε στρογγυλό τραπέζι για την Επίδραση του Αστυ-
νοµικού Μυθιστορήµατος στον ευρωπαϊκό πολιτισµό, και οι περισ-
σότεροι οµιλητές συµφώνησαν πως το αστυνοµικό µυθιστόρηµα δεν
εστιάζεται απλώς στη δράση και στο σασπένς αλλά διαθέτει και
ισχυρά πολιτικά µηνύµατα.

Κάποιοι υποστήριξαν την αναγκαία προϋπόθεση της γνώσης του
χώρου όπου εκτυλίσσεται η ιστορία και άλλοι πως αρκούσε απλώς
η φαντασία για να αναπλάσουν το µυθιστορηµατικό τους τοπίο. Επί-
σης, οι ελευθερίες που παίρνει κάθε συγγραφέας συχνά προωθούν
και το θέµα. Παγώνοντας τον χρόνο µπορούν να περάσουν παναν-
θρώπινα µηνύµατα και για σύγχρονα κρίσιµα θέµατα όπως η µετα-
νάστευση και η εξορία.

Για πολλούς συγγραφείς η εξορία είναι µια δεύτερη ευκαιρία, κα-
τέληξαν.

Αναφέρθηκε, επίσης, η ανάγκη θέσπισης ενός καινούργιου λογο-
τεχνικού βραβείου στη θέση του Αριστείου που έχει καταργηθεί. Ένα
νέο βραβείο για κάποιον ανερχόµενο συγγραφέα.

Επίσης συζητήθηκε επί µακρόν η ανάγκη θέσπισης νέων νόµων για
την «καταπολέµηση της πειρατείας», την ψηφιοποίηση των έργων, και
για το κατά πόσον το Google αντικαθιστά την παλιά παραδοσιακή βι-
βλιοθήκη.

Έγινε οξύτατη κριτική στην Συνθήκη Google καθώς αποτελεί απειλή
για τη διαφορετικότητα και την πολιτισµική διαφοροποίηση και ευνοεί
τη µονοπωλιακή πολιτισµική παραγωγή. Στη νέα πραγµατικότητα που
προκύπτει, παρά τη δυσκολία των διαπραγµατεύσεων, η ανάγκη της
θέσπισης νέων νόµων για τα συγγραφικά δικαιώµατα κρίνεται απα-
ραίτητη, συµφώνησαν όλοι, καθώς ο ρόλος του συγγραφέα, µετατο-
πίζεται και η ευρωπαϊκή πολιτική οφείλει να ενισχύσει τους συγγρα-
φείς και τη δηµιουργικότητα, σε αυτή την κρίσιµη περίοδο όπου ο ευ-
ρωπαϊκός πολιτισµός βάλλεται από την αµερικανική ηγεµονία.

Ακολούθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού
συµβουλίου. �
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ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΖΟΥΡΗ

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στο Βελιγράδι

ΜΟΡΕ ΚΝΥΓΚΑ, δηλαδή ΒΙΒΛΙΟΘΑΛΑΣΣΑ, ήταν το σλόγκαν της 54ης
∆ιεθνούς Έκθεσης Βελιγραδίου που πραγµατοποιήθηκε από τις 26 Οκτω-
βρίου έως την 1η Νοεµβρίου 2009 στη σερβική πρωτεύουσα, µε τιµώµενη
χώρα την Ελλάδα.

Ο ι οργανωτές της δεύτερης σε παλαιότητα ∆ιεθνούς Έκθεσης
Βιβλίου στην Ευρώπη και τρίτης σε σπουδαιότητα και µέγε-

θος µετά από της Φρανκφούρτης και της Βαρσοβίας, είχαν την πε-
ποίθηση ότι ένα βιβλίο είναι µια σταγόνα στον ωκεανό, ένα νησάκι
στο αρχιπέλαγος έτσι ώστε κάθε ένας από τους 200.000 περίπου
επισκέπτες να µπορούν να επιλέξουν το βιβλίο που θα τους ταξι-
δέψει σε ανοιχτούς ορίζοντες. Άλλωστε το σλόγκαν ΜΟΡΕ
ΚΝΥΓΚΑ κυριαρχούσε σε ολόκληρη τη σερβική πρωτεύουσα όσο
διαρκούσε η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου µε όλους τους επικοινω-
νιακούς τρόπους. Ο Οκτώβριος για τους Σέρβους είναι ο µήνας του
βιβλίου και αυτό φάνηκε περίτρανα από την αθρόα προσέλευσή
τους στην Έκθεση που το 2009 αριθµούσε ήδη 54 χρόνια ζωής.
Τα στοιχεία της ταυτότητας της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου µας
πληροφορούν ότι σήκωσε για πρώτη φορά αυλαία στις 3 Νοεµ-
βρίου στο Ζάγκρεµπ της τότε Γιουγκοσλαβίας υπό τον Γιόζεφ Τίτο,
για να µεταφερθεί την επόµενη χρονιά στο Βελιγράδι, την γιουγ-
κοσλαβική πρωτεύουσα, και να παραµείνει σ’ αυτήν. Για την ιστο-
ρία, στην πρώτη ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου είχε τιµηθεί ο µετέπειτα
[1961] νοµπελίστας συγγραφέας Ίβο Άντριτς, ο οποίος εγκαινίασε
την επόµενη Έκθεση στο Βελιγράδι.

Στα 31 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα της Έκθεσης απλώνονταν
τα περίπτερα των 800 εκδοτών από 22 χώρες, των ξένων Ινστι-
τούτων και Πολιτιστικών Κέντρων και βέβαια και της τιµώµενης
χώρας. Το ελληνικό περίπτερο, που είχε ετοιµαστεί και εγκατα-
σταθεί µε την ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, κυριαρχούσε
στην κεντρική αίθουσα της Έκθεσης καταλαµβάνοντας έναν αµ-
φιθεατρικό χώρο ιδιαίτερα καλαίσθητο και ελκυστικό µε τα ελλη-
νικά βιβλία να καλύπτουν οκτώ θεµατικές, έτσι ώστε να δίνεται η
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να ενηµερωθεί ευρύτερα για
την σύγχρονη ελληνική εκδοτική παραγωγή. Σ’ αυτόν τον χώρο
πραγµατοποιήθηκαν και οι εκδηλώσεις των συγγραφέων που απο-
τελούσαν την ελληνική αποστολή. ∆ώδεκα τον αριθµό οι Έλλη-
νες/ιδες συγγραφείς επιλέχτηκαν από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
µε τα εξής κριτήρια: Να έχουν µεταφραστεί στα σερβικά βιβλία τους
το 2009, να έχουν τιµηθεί µε το λογοτεχνικό βραβείο BALKANIKA,
να έχουν υπάρξει υποψήφιοι για το ίδιο βραβείο, και να έχουν τι-
µηθεί µε κάποιο σερβικό λογοτεχνικό βραβείο, όπως λόγου χάριν,
ο ποιητής και µέλος της Ε.Σ. Νάσος Βαγενάς. Από αυτούς οι εν-
νέα ήταν µέλη της Εταιρείας Συγγραφέων και συγκεκριµένα οι: Νά-
σος Βαγενάς, Χρήστος Γιανναράς, Τάκης Θεοδωρόπουλος, Μα-
ρία Λαϊνά, ∆ηµήτρης Μίγγας, ∆ηµήτρης Νόλλας, Νίκος Παναγιω-
τόπουλος, Αλέξης Σταµάτης και Έλενα Χουζούρη. Τις περισσότε-
ρες εκδηλώσεις [συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων] του ελλη-
νικού περιπτέρου παρακολούθησε ένα νεανικό στην πλειοψηφία

του κοινό γεγονός που προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη στους Έλ-
ληνες συγγραφείς. Άλλωστε η νεολαία έδινε µε την παρουσία της
τον τόνο σε όλη τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου και δεν
εννοούµε µόνον τα σχολεία ή τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του
νεοελληνικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου, αλ-
λά και τις πολλές παρέες κοριτσιών και αγοριών που πηγαινοέρ-
χονταν στα περίπτερα, ξεφύλλιζαν τα βιβλία, παρακολουθούσαν τις
πολλές εκδηλώσεις και έφευγαν µε σακούλες γεµάτες βιβλία.

Τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου έκανε ο συγγραφέας,
Ακαδηµαϊκός και εκπρόσωπος της Εταιρείας Συγγραφέων στο τότε
∆.Σ. του ΕΚΕΒΙ Θανάσης Βαλτινός, ο οποίος τόνισε την σηµασία
της σύσφιγξης των σχέσεων των Ελλήνων συγγραφέων µε τους
Σέρβους αναγνώστες µέσω των µεταφράσεων και των εκδόσεων
των βιβλίων τους στη Σερβία. Να τονίσουµε ότι το ελληνικό περί-
πτερο επισκέφτηκε τρεις φορές ο Σέρβος Υπουργός Πολιτισµού Ν.
Μπράντιτς –ο οποίος είχε επισκεφτεί και την δική µας περσινή ∆ιε-
θνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης ενόψει της επίσηµης ελ-
ληνικής εκδοτικής παρουσίας στο Βελιγράδι– και µία φορά, απρο-
ειδοποίητα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας Μπόρις
Τάντιτς. Περιττό να επισηµάνουµε τι έχουν πράξει έως σήµερα οι
άρχοντες της δικής µας Πολιτείας σε ανάλογες περιπτώσεις...

Εν κατακλείδι µπορούµε να πούµε ότι η ελληνική παρουσία άφησε
πολύ καλές εντυπώσεις και αυτό πρέπει να χρεωθεί στο Εθνικό Κέν-
τρο Βιβλίου που δούλεψε σωστά παρά τις δυσκολίες. �

Το ελληνικό περίπτερο στο Βελιγράδι
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ΚΛΑΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

CEATL – Συνάντηση της 12ης Ιουνίου 2009

Η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού συµβουλίου των οργανώσεων µε-
ταφραστών λογοτεχνίας (CEATL) έγινε το διήµερο 12-14 Ιουνίου στο Όσλο
της Νορβηγίας.

Το συµβούλιο συνεδρίασε στο αναπαλαιωµένο κτήριο της ορ-
γάνωσης συγγραφέων και µεταφραστών λογοτεχνίας που χτί-

στηκε το 1647. Όλη η υποδοχή ήταν εξαιρετική και εντυπωσιακή
η ποικιλία των ηλεκτρονικών µέσων για την καλύτερη επικοινωνία
και ακουστική της συνεδρίασης.

Μετά την παρουσίαση όλων των µελών συζητήθηκαν οι αιτήσεις
της Τουρκίας (Τσερµπίρ, 2003) και των Φλαµανδών. Η εκπρό-
σωπος της Τουρκικής εταιρείας ανέφερε πως από το 2006 θεω-
ρείται επίσηµο όργανο και αντιπροσωπεύει τους µεταφραστές σε
δικαστικούς αγώνες ή διαφορές µε τους εκδότες. Οργανώνει σε-
µινάρια και διάφορες εκπαιδευτικές συναντήσεις για την µετεκπαί-
δευση µεταφραστών λογοτεχνίας. Ένα µεγάλο πρόβληµα στη γει-
τονική µας χώρα είναι τα κλασικά έργα ξένων συγγραφέων που εκ-
δίδονται µε πλαστά ονόµατα µεταφραστών ενώ πρόκειται για γνω-
στές και ήδη δηµοσιευµένες µεταφράσεις. Αυτές τις εκδόσεις συ-
στήνει το Υπουργείο Παιδείας και αγοράζονται από τα σχολεία!

Η εταιρεία των Φλαµανδών είναι συγγραφέων και µεταφρα-
στών, η ίδρυσή της είναι πρόσφατη και βασίζεται στο µοντέλο των
Ολλανδών.

Έγινε ψηφοφορία και ψηφίστηκαν και οι δύο παµψηφεί.
Η έρευνα που διενέργησε το CEATL για την κατάσταση των µε-

ταφραστών λογοτεχνίας στην Ευρώπη µεταφράστηκε στα Αγγλικά
και στα Ιταλικά. Το συµβούλιο µε τη βοήθεια ενός επαγγελµατία
γραφίστα την έχει τοποθετήσει στην ιστοσελίδα του. Παρουσιά-
στηκε στην Έκθεση Βιβλίου της Βιέννης σε ένα κοινό από ειδικούς
και σχετικούς µε το βιβλίο, στην Έκθεση Βιβλίου της Πράγας και
στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας. Υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή
και µπορούµε να την κατεβάσουµε στους υπολογιστές µας. Εκεί
φαίνονται και οι διαφορές µεταξύ Ευρώπης και Ηνωµένων Πολι-
τειών, Αφρικής και λοιπά. Συζητήθηκε πως πρέπει να συνεχίσουµε
την έρευνα και να την ενηµερώνουµε τουλάχιστον κάθε χρόνο µε
επαγγελµατικό τρόπο και όχι σαν ερασιτέχνες. Καλό θα ήταν να
δηµιουργηθεί µια µικρή οµάδα εργασίας που να συνεχίσει να ερ-
γάζεται για την έρευνα αυτή ασταµάτητα και σε συνεργασία µε ει-
δικούς για τα στατιστικά στοιχεία. Τον Σεπτέµβριο θα σταλεί ένα
σύντοµο γράµµα µε πληροφορίες και στο τέλος του χρόνου θα µας
ζητήσουν να δώσουµε κάποια νούµερα, νέα ή όχι.

Η οργάνωση Literature Across Frontiers έχει ενδιαφερθεί και
µας έχει πλησιάσει για να κάνουµε προτάσεις στις διάφορες χώ-
ρες που ορισµένα κλασικά έργα δεν έχουν µεταφραστεί.

Η ταµίας έκανε την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του
συµβουλίου και αναφέρθηκε πως για να µπορέσουµε να ζητήσουµε
µια επιχορήγηση από την Κοινότητα, πρέπει να ανεβάσουµε τον προ-
ϋπολογισµό του CEATL γιατί η Κοινότητα δίνει µόνο το 80% του

προϋπολογισµού. Γι’ αυτό το λόγο το Συµβούλιο θα ζητήσει από όλα
τα µέλη να βοηθήσουν εφόσον µπορούν. Έγινε πρόταση να αυξη-
θεί η συνδροµή προς το Συµβούλιο για να µπορέσουµε να αυξή-
σουµε τον προϋπολογισµό. Ψηφίσαµε µε 2 ψήφους εναντίον (ανά-
µεσά τους και η υποφαινόµενη), 4 λευκά και 18 υπέρ.

Ορατότητα των µεταφραστών ήταν το θέµα του Μάρκους,
του αντιπρόσωπου από την Ελβετία. Να συµπεριληφθούµε στην
Wikipedia, όπου καλό θα ήταν να έχουµε µια σελίδα στα Αγγλικά
και στα Γαλλικά. Μπορεί ν’ αρχίζει µε την ιστορία, τους σκοπούς
και όλα τα κράτη-µέλη. Συµφωνήσαµε όλοι πως είναι πολύ εν-
διαφέρον και ο Μάρκους µε την Φρανσουάζ από το Βέλγιο θα
ετοιµάσουν το ιστορικό µέρος για να το δώσουν.

Μια άλλη ιδέα είναι να οργανωθούµε µες στο Facebook µε
σκοπό να προσελκύσουµε όσους ενδιαφέρονται για την λογοτε-
χνική µετάφραση.

Αναφέρθηκαν οι σχέσεις του CEATL µε τις άλλες οργανώσεις.
Η σχέση µε το EWC (European Writer’s Congress) είναι απαραί-
τητη γιατί εκεί βρίσκονται οι συγγραφείς. Πρέπει επιπλέον να εν-
θαρρύνουµε κάποιους δικούς µας να θέσουν υποψηφιότητα, γιατί
οι υποψήφιοι για το Συµβούλιό τους δεν είναι συγγραφείς λογο-
τεχνίας.

Η Action Europe είναι η οργάνωση που κάνει το lobbying. Το
HALMA είναι ένα δίκτυο-οργάνωση µε σκοπό να δίνει πληροφο-
ρίες για ανταλλαγές συγγραφέων και µεταφραστών και συναντή-
σεις ανάµεσα σε συγγραφείς και µεταφραστές µε βάση το Βερο-
λίνο. Το FIT (Federation International de Traducteurs) συζητάει σε
τι χρησιµεύει η ύπαρξή του και η σχέση µας µαζί του είναι ανεπί-
σηµη. Το RECIT αποφάσισε να γίνονται ανταλλαγές Εράσµους στο
επίπεδο των µεταφραστών, πράγµα που αποτελεί ακόµα ένα σχέ-
διο για το µέλλον.

To Best Practice Forum είναι η έκθεση των πρωτοβουλιών που
παίρνουν οι διάφορες εταιρείες-µέλη και οι οποίες µπορούν να
αποτελέσουν πρότυπο και έµπνευση για τις άλλες οργανώσεις.
Αυτή τη φορά θα µιλήσουν για αυτές τις πρωτοβουλίες τα νέα µέλη
από την Ολλανδία, Τουρκία, και Φιλανδία.

Η νοµική υπόσταση του Συµβουλίου µας απασχόλησε γιατί δεν
είχε γίνει ποτέ η σωστή νοµική εγγραφή στο Βέλγιο όπως είχε αρ-
χικά συµφωνηθεί. Τώρα που όλες οι τυπικότητες έχουν ολοκλη-
ρωθεί πρέπει να ανακοινώνονται οι αλλαγές στο συµβούλιο κλπ.,
όπως και σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις.

Το καταστατικό έγινε δεκτό µετά από ψηφοφορία παρόλο που
ο κανονισµός έχει κάποιες διαφορές από τους κανονισµούς των
άλλων οργανισµών οπότε θα χρειαστεί ίσως να κάνουµε µερικές
αλλαγές. Όπως πόσα βιβλία πρέπει να έχουν µεταφράσει οι υπο-



ψήφιοι για να γίνουν δεκτοί ως µέλη της οργάνωσής
τους. Στο καταστατικό αναφέρονται δύο βιβλία, αλλά
πολλές οργανώσεις που ανήκουν στο συµβούλιο δεν
απαιτούν δύο βιβλία αλλά ένα, όπως της Γερµανίας και
της Καταλονίας.

Η ψηφοφορία για το νέο διοικητικό συµβούλιο θα γί-
νει για πέντε άτοµα για να διευρυνθεί το συµβούλιο και
να κατανεµηθούν οι εργασίες περισσότερο. Ψηφίστηκε
η διεύρυνση και η νέα ψηφοφορία ανέδειξε τους πα-
ρακάτω ως µέλη του καινούριου διοικητικού συµβου-
λίου: πρόεδρος Martin de Haan, (Ολλανδία), αντιπρο-
έδροι Holger Fock, (Γερµανία) και Anna Cassassas,
(Καταλονία), Alena Lhotova (Τσεχία) παραµένει ταµίας
και η Catarina Bednarova (Σλοβενία) γραµµατέας.

Αποφασίστηκε η παρουσίαση του «Best Practice Fo-
rum» στο σάιτ της οργάνωσης για όσα είναι πραγµατικά
ενδιαφέροντα.

Συζητήθηκε και δηµιουργήθηκε µια οµάδα που θα
ασχοληθεί µε το copyright και τα προβλήµατα που δη-
µιουργούνται µε τα δικαιώµατα των µεταφραστών.

Πρώτα θα εξεταστεί το θέµα από νοµική άποψη και
από πρακτική. Και µετά πρέπει να δούµε τι πρωτοβου-
λίες µπορούµε να πάρουµε, όπως αυτές που παίρνει η Κοινότητα,
και να δούµε πώς διαφοροποιείται το αµερικανικό από το ευρω-
παϊκό ή ευρωπαϊκό και διεθνές.

Συζητήθηκε η ανάγκη να υπάρχει µια οµάδα που να ασχολείται
µε το θέµα της παράλειψης του ονόµατος του µεταφραστή, ή µε
άλλα ανάλογα θέµατα σχετικά µε τους εκδότες και τους µετα-
φραστές. Μπορεί ίσως να γίνει µια ευρωπαϊκή εκστρατεία όσον
αφορά την αναγνωρισιµότητα των µεταφραστών. Το καλύτερο εί-
ναι να γίνεται µία κίνηση για κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται και
να συγχρονίζει τις αντιδράσεις των µεταφραστών σε κάθε περί-
πτωση.

Η 30η Σεπτεµβρίου είναι η µέρα του µεταφραστή και θα πρέ-
πει να εορτάζεται. Ακούστηκαν διάφορες ιδέες όπως µε µια αφίσα
κοινή για την Ευρωπαϊκή κοινότητα, µε στρογγυλές τράπεζες, µε
µια υπενθύµιση στο σάιτ του Google πως η τάδε ηµέρα είναι η µέρα
του µεταφραστή. Επίσης να υπάρχει ένα βραβείο για µετάφραση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να απονέµεται την 30η Σεπτεµβρίου.

Ο HOLGER FOCK από την Γερµανία µας είπε πως µπήκαν στο
Google 40.000 βιβλία στα γερµανικά τα οποία µπορεί να κατε-
βάσει κανείς δωρεάν. Όλα τα βιβλία ήταν τα µπεστ σέλερ των τε-
λευταίων είκοσι ετών. Τα περισσότερα βιβλία γενικά είναι σκανα-
ρισµένα, τα υπόλοιπα είναι σε ηλεκτρονική µορφή, αλλά το
Google επιτρέπει να πάρουν µια ιδέα από το βιβλίο και όχι να το
διαβάσουν όλο. Ο σκοπός είναι να έχουν λεφτά από τη διαφήµιση
των εκδοτών που εµφανίζεται δίπλα στα βιβλία. Μπορεί λοιπόν να
δείχνει είκοσι σελίδες ή κοµµάτια από το βιβλίο. ∆ίνει όµως και την
δυνατότητα στους εκδότες και στους συγγραφείς να αποσύρουν
το βιβλίο τους µέχρι τον Ιανουάριο του 2010 εάν δεν επιθυµούν
να βρίσκονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η συµφωνία στη Γερµανία είναι περίπου 60 δολάρια για κάθε βι-
βλίο, για εκδότη και συγγραφέα. Ανέφερε πως ήταν επείγον να ει-
πωθούν οι αντιρρήσεις, αλλά ακόµα το σκέπτονται γιατί είναι
ακριβή η νοµική επέµβαση. Από τα 7 εκατοµµύρια βιβλία το 70%
είναι author books που δεν τα βρίσκουν εύκολα.

Εάν ένας συγγραφέας αρνηθεί και αφαιρέσει το δικαίωµα από

το Google να έχει τα βιβλία του, αυτό σηµαίνει πως τα βιβλία του
δεν θα µπορούν να ερευνηθούν από ενδιαφερόµενους, αν και θα
µπορούν να σκαναριστούν έτσι κι αλλιώς.

Η Καταλονία έχει προτείνει ένα τύπο συµβολαίου µε σχετικά µι-
κρή διάρκεια, δηλαδή γύρω στα πέντε χρόνια. Είναι σηµαντικό να
τονιστεί ότι όταν δεν υπάρχει συµβόλαιο τότε ο µεταφρα-
στής (όπως και ο συγγραφέας) έχει όλα τα δικαιώµατα και
µπορεί να ζητήσει να πληρωθεί γι’ αυτά. Καλό θα ήταν να γραφτεί
ένα άρθρο γι’ αυτό και στην Ελλάδα.

Η Γαλλική οργάνωση µόλις συµφώνησε µε το Centre National
de Lettres να χορηγούνται ποσά προς τους εκδότες µόνο όταν η
µετάφραση έχει συµφωνηθεί µε τουλάχιστον 18 € για το κάθε
φύλλο µε 1500 χαρακτήρες. Υπάρχει µια επιχορήγηση ένα εκα-
τοµµύριο ευρώ το χρόνο για µεταφράσεις προς και από τη γαλλική
λογοτεχνία.

Στην Ολλανδία τα νέα συµβόλαια ορίζουν ότι η αµοιβή του συγ-
γραφέα εκπίπτει από τα έξοδα του εκδότη, ενώ η αµοιβή του µε-
ταφραστή ορίστηκε ως 50% από τα καθαρά κέρδη του εκδότη.

Στο Βέλγιο υπάρχει ένα νέο συµβόλαιο σύµφωνα µ’ έναν νέο
νόµο που προσπαθεί να προστατεύσει τους µεταφραστές και τους
θεωρεί υπαλλήλους των εκδοτών για όσο χρόνο πρόκειται να ερ-
γαστούν και παίρνουν έναν µισθό (ανάλογα µε τη συµφωνηµένη
αµοιβή τους) από τον οποίο εκπίπτει η εισφορά στον ασφαλιστικό
οργανισµό.

Τη συνάντηση έκλεισε η εκπρόσωπος της Νορβηγικής οργά-
νωσης που µας φιλοξενούσε µε πληροφορίες για την εξαιρετική
κατάσταση των µεταφραστών σε αυτήν τη χώρα. Όπως π.χ. ότι η
µετάφραση της πεζογραφίας πληρώνεται υπολογίζοντας 1000 χα-
ρακτήρες ανά σελίδα! Στα δικαιώµατα από δανεισµούς βιβλιοθή-
κης οι µεταφραστές πληρώνονται όσα και οι συγγραφείς και θε-
ωρούνται ίσοι από το 1948. Και το τελικό χτύπηµα: οι µεταφρα-
στές υπογράφοντας ένα συµβόλαιο λαµβάνουν 20.000 ευρώ ως
βοήθηµα για ένα διάστηµα από ένα έως πέντε χρόνια. Μήπως εν-
διαφέρεται κανείς για µία Μέθοδο Ταχείας Εκµάθησης της Νορ-
βηγικής; �

15

Μεταφραστές εν πλω. Στο βάθος η «δική μας» Κλαίτη Σωτηριάδου μόλις που διακρίνεται.
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ΙΩΣΗΦ BΕΝΤΟΥΡΑΣ

Το Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Ποίησης του SMEDEREVO

Η πόλη Smederevo, η οποία είναι πολύ σηµαντικό λιµάνι στη διαδροµή
του ∆ούναβη για τη Ρουµανία, βρίσκεται 45 χιλιόµετρα ανατολικά του Βε-
λιγραδίου. Το 1427 ο ∆εσπότης Djuradj Brankovic είχε ορίσει το Smed-
erevo πρωτεύουσα της Σερβίας και για να προστατέψει την πόλη έχτισε
ένα από τα µεγαλύτερα τείχη στα Βαλκάνια. Το τείχος αυτό διατηρείται έως
σήµερα σε σχετικά καλή κατάσταση.

Στο Smederevo κάθε χρόνο τον Οκτώβριο πραγµατοποιείται το
Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Ποίησης που φέτος γιόρτασε τα 40α

γενέθλιά του. Καλεσµένοι στο 40ο Φεστιβάλ ήταν 34 ποιητές από
τις χώρες Σερβία, Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Τσε-
χία, Βουλγαρία, Χιλή, Η.Π.Α., Ρωσία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Βοσ-
νία Ερζεγοβίνη και Ελλάδα. Ανάµεσά τους ο ποιητής Dragan Drago-
jlovic, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι πρόεδρος της Εταιρείας Σέρ-
βων Συγγραφέων. Στο Φεστιβάλ είχαν προσκληθεί επίσης η διευ-
θύντρια του Φεστιβάλ Μεσογειακής Ποίησης της Lodève (Ν. Γαλ-
λία) Maite Vales και η Γαλλίδα mezzo soprano Rula Safar.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πο-
λιτισµού, Παιδείας και Σερβικής ∆ιασποράς, καθώς και του ∆ήµου
του Smederevo. Μεγάλος Χορηγός του φετινού Φεστιβάλ ήταν η
τράπεζα Credit Bank Kragujevac. ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ είναι
ο ποιητής Goran Djordjevic. Το Φεστιβάλ κάλυψε όλα τα έξοδα
διαµονής των προσκεκληµένων για 4 ηµέρες, την τουριστική πε-
ριήγησή τους, τη µετάφραση των ποιηµάτων τους και την έκδοση
δίγλωσσων ποιητικών ανθολογιών.

Το πρώτο βράδυ στο αµφιθέατρο του Πνευµατικού Κέντρου του
Smederevo η διευθύντρια του Φεστιβάλ Μεσογειακής Ποίησης
της Lodève, Maite Vales, παρουσίασε το φεστιβάλ της γαλλικής

πόλης και µίλησε γι’ αυτή τη µεγάλη και εντυπωσιακή ετήσια ποι-
ητική συγκέντρωση στη νότια Γαλλία, οι ποιητές Philippe Delaveau
(Γαλλία), Becir Vukovic (Μαυροβούνιο), Stevka Kozic-Preradovic
(Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Danica Vukicevic (Σερβία), Kolja Micevic
(Σερβία) και Ιωσήφ Βεντούρας (Ελλάδα) διάβασαν ποιήµατά τους
και ακολούθησε η ανάγνωση της µετάφρασης των ποιηµάτων στα
Σερβικά. Το Φεστιβάλ συνεχίστηκε µε µουσικά δρώµενα και ανά-
γνωση ποιηµάτων από όλους τους ποιητές στο κοινό της πόλης,
στους µαθητές του κεντρικού Λυκείου της Πόλης και στο Ίδρυµα
παραπληγικών. Το Φεστιβάλ έχει θεσµοθετήσει τη βράβευση ενός
αλλοδαπού ποιητή και διαγωνισµό ποίησης στα δηµοτικά σχολεία.

Το Φεστιβάλ προβλήθηκε από τη σερβική τηλεόραση και το ρα-
διόφωνο.

Είναι πράγµατι εντυπωσιακό το γεγονός ότι µια χώρα µικρότερη
και φτωχότερη από την Ελλάδα, η οποία µάλιστα προσπαθεί να
επουλώσει τις πληγές της από τον πρόσφατο πόλεµο, είναι σε
θέση να διοργανώνει κάθε χρόνο µε µεγάλη επιτυχία αυτή την εκ-
δήλωση.

Συγχαρητήρια Goran, συγχαρητήρια Smederevo! �

http://www.smederevskapesnickajesen.org.rs/spj4000e.htm

Ο ταμίας μας Ιωσήφ Βεντούρας ανάμεσα σε «συναδέλφους»
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ΙΩΣΗΦ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ

Φεστιβάλ Ποίησης LODEVE ‐ 18 έως 26 Ιουλίου 2009

93ποιητές από Αλβανία, Αλγερία, Σαουδική Αραβία,
Μπαχρέιν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρο, Κροατία,

Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, Αίγυπτο, Ισπανία, Γαλλία, Γαλ-
λία (Οξιτανία), Ελλάδα, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία,
Λίβανο, Λιβύη, Σκόπια, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο,
Οµάν, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Σερβία, Συρία, Τυνησία και
Τουρκία ένωσαν τις ποιητικές τους φωνές σε ένα µοναδικό
στο είδος του φεστιβάλ ποίησης από τα µεγαλύτερα αν όχι
το µεγαλύτερο στο είδος του στην Ευρώπη. Σ’ αυτούς πρέ-
πει να προστεθούν άλλοι 11 ποιητές οι οποίοι εργάστηκαν
σαν παρουσιαστές και µεταφραστές των προσκεκληµένων
στο φεστιβάλ.

Οκτώ ηµέρες διήρκεσε αυτή η γιορτή της ποίησης στους
δρόµους, στις πλατείες στους κήπους, στις όχθες του ποταµού και
στα καφέ της πολύ µικρής πόλης Lodeve. H Lodeve βρίσκεται 60
περίπου χιλιόµετρα βορείως του Montpellier στην Οξιτανία (την
ιστορική αυτή περιοχή της Νότιας Γαλλίας όπου µιλήθηκε και µι-
λιέται ακόµη η γλώσσα του Οκ και στην οποία τον 12ο αιώνα ήκ-
µασε η λυρική ποίηση του ιδεόπλαστου έρωτα – η ποίηση των τρο-
βαδούρων δηλαδή στην οποία τόσα οφείλει η ποίηση της ∆υτικής
Ευρώπης).

Όλοι οι ποιητές είχαν καθηµερινή εµφάνιση σε διαφορετικά ση-
µεία της πόλης άλλοτε µε ατοµική παρουσία, άλλοτε σε εθνική εµ-
φάνιση και άλλοτε σε συνδυασµό µε ποιητές άλλων χωρών. Η
ανάγνωση ποίησης µε τους ακροατές να κάθονται σε επιπλέουσες
πολυθρόνες στα νερά του ποταµού ή να είναι ξαπλωµένοι σε κού-
νιες ή µε τα πόδια µες στο νερό είναι µερικές από τις πρωτοτυπίες
του φεστιβάλ που θέλει να δείξει ότι η ποίηση είναι παντού και µας
τριγυρίζει σε όλες τις φάσεις της καθηµερινότητάς µας. Από τις 10
το πρωί έως τα µεσάνυχτα ο λόγος, η µουσική, οι συναυλίες και
οι αυτοσχεδιασµοί δηµιουργούσαν καθηµερινά µια µοναδική
ατµόσφαιρα που είναι δύσκολο να περιγραφεί.

Υπενθυµίζω ότι για το φεστιβάλ οι επισκέπτες του Poeticanet εί-
χαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από την αναφορά και τις φω-
τογραφίες που µας είχε στείλει η Παυλίνα Παµπούδη, η οποία είχε
συµµετάσχει σ’ αυτό µαζί µε τον ∆ηµοσθένη Αγραφιώτη πριν δύο
χρόνια.

Από την Ελλάδα εφέτος είχαν προσκληθεί οι Κλεοπάτρα Λυµ-
πέρη και εγώ. Τα ποιήµατά µας είχαν µεταφραστεί από την ποιήτρια
Marianne Catzaras ( Η Marianne γεννηµένη στην Τυνησία από Έλ-
ληνες γονείς είναι ποιήτρια και διδάσκει λογοτεχνία στο Γαλλικό
Πολιτιστικό Κέντρο της Τυνησίας).

Η Κλεοπάτρα Λυµπέρη έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές από τους
ακροατές της, φωτογραφία της δηµοσιεύτηκε στο free-press της

περιοχής και είχαµε και οι δύο προτάσεις για τη µετάφραση και έκ-
δοση της ποίησής µας σε Γαλλικά περιοδικά. Ο υπογράφων είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει σε συνέντευξη µίας ώρας το νέο του
ποιητικό βιβλίο Κυκλώνιο το οποίο θα κυκλοφορούσε από τις Εκ-
δόσεις Μελάνι, να δώσει µαζί µε δύο Παλαιστίνιους ποιητές µία
ραδιοφωνική συνέντευξη και να παρουσιαστεί στη στήλη «Ο ποι-
ητής της ηµέρας» στην εφηµερίδα “Midi Libre” του Montpellier.

Το τέλος του Φεστιβάλ βρήκε όλους τους προσκεκληµένους να
έχουν ανάµεικτα συναισθήµατα. Ήµασταν όλοι γοητευµένοι και
συγχρόνως λυπηµένοι γιατί είχε φτάσει η ώρα του αποχωρισµού.
Φύγαµε αφού λάβαµε σαν τελευταίο δώρο µία ανθολογία µε ποι-
ήµατα όλων µας και την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούµε κάποτε
πάλι µαζί. Έτσι χαιρετήσαµε την Ledia Dushi από την Αλβανία, τον
Ali Meghazi από την Αλγερία, την Fatima Al Tatoon από το Μπα-
χρέιν, τον Κλείτο Ιωαννίδη και την Ελένη Κεφάλα από την Κύπρο,
τους Philippe Delaveau, Julien Blaine, Pierre Joris, Bruno Ducey
και Pierre Soletti από τη Γαλλία, την Amira Hess και την Tsvia
Livinsky από το Ισραήλ, τον Youssef Bazzi από το Λίβανο, τον Joe
Friggieri από τη Μάλτα, τον Saleh Al-Amri από το Οµάν, τον
Nasser Jamil Shaath από τη Γάζα-Παλαιστίνη, τον Goran Djord-
jevic από τη Σερβία τον Hussain Alchaikh από τη Συρία κ.α.

Σηµειώνω ότι το φεστιβάλ κάλυψε όλες τις δαπάνες ταξιδιού και
παραµονής των προσκεκληµένων ποιητών για το διάστηµα των
οκτώ ηµερών και επίσης κατέβαλε µία συµβολική αµοιβή στον κα-
θένα µας 310 ευρώ.

Θα κλείσω µε µια πικρή διαπίστωση: Είναι λυπηρό που στην Ελ-
λάδα του Σολωµού, του Καβάφη και των δύο Νόµπελ δεν υπάρ-
χει ένας ανάλογος θεσµός. Είναι καιρός το Υπουργείο Πολιτισµού
να µεριµνήσει γι’ αυτό, όταν πολύ µικρότερες και φτωχότερες χώ-
ρες από τη δική µας, όπως τα γειτονικά µας Σκόπια, έχουν τη δυ-
νατότητα και την ικανότητα να διοργανώνουν µεγάλες διεθνείς ποι-
ητικές συναντήσεις. �

Ποιητές σε στιγμές χαλάρωσης
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Νέα Μέλη

Εννέα νέα µέλη εντάχθηκαν στην Εταιρεία Συγγραφέων το 2009, καθώς
και δύο επίτιµα. Πρόκειται για τους: Μαριγώ Αλεξοπούλου, Χρήστο Αστε-
ρίου, Γιώργο Ζαρκαδάκη, Νίκο Κουνενή, Μαρία Λαγγουρέλη, Μάριο Μι-
χαηλίδη, Ηρώ Νικοπούλου, Γιώργο Ρούβαλη, Κωνσταντίνο ∆. Τζαµιώτη
και Πήτερ Μπην, Χρίστο Αλεξίου. Ακολουθεί σύντοµο βιογραφικό τους,
κατά αλφαβητική σειρά:

Η Μαριγώ Αλεξοπούλου γεννήθηκε
τον Μάιο του 1976 στην Αθήνα. Σπού-
δασε φιλοσοφία και κλασική φιλολογία
στην Αθήνα και στη Γλασκώβη. Έχει γρά-
ψει τέσσερα βιβλία µε ποιήµατα. Το καλο-
καίρι του 2003 ολοκλήρωσε τη διδακτο-
ρική της διατριβή µε θέµα "Ο νόστος στην
αρχαία ελληνική τραγωδία" (University of
Glasgow). Εργάζεται ως φιλόλογος στο
Κολλέγιο Αθηνών και διδάσκει αρχαίο ελ-
ληνικό θέατρο στο Πανεπιστήµιο Πελο-
ποννήσου και στην Ξάνθη, στο Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο.

Ο Χρήστος Αστερίου γεννήθηκε το
1971 στην Αθήνα. Σπούδασε γερµανική
και ελληνική φιλολογία στην Αθήνα, στο
Wurzburg και στη Ζυρίχη. Είναι υποψήφιος
διδάκτορας γερµανικής λογοτεχνίας, ενώ
διηύθυνε, για ένα διάστηµα, το γερµανικό
τµήµα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Λογοτεχνι-
κής Μετάφρασης (ΕΚΕΜΕΛ). Έχει επιµε-
ληθεί τις επιστολές του ∆.Π. Παπαδίτσα
προς τον Ε. Χ. Γονατά ("Να µου γράφεις,
έστω και βαδίζοντας", Πατάκης 2000). Το
πρώτο του βιβλίο µε τίτλο "Το γυµνό της
σώµα και άλλες παράξενες ιστορίες" κυ-

κλοφόρησε τον Απρίλιο του 2003 από τις
εκδόσεις Πατάκη. Ακολούθησε το µυθι-
στόρηµα "Το ταξίδι του Ιάσονα Ρέµβη", τον
Νοέµβριο του 2006, στον ίδιο εκδοτικό
οίκο. Ποιήµατα και µεταφράσεις του έχουν
δηµοσιευτεί στη "Νέα Εστία", στο "∆έντρο"
και στην "Ευθύνη".

Ο Γιώργος Ζαρκαδάκης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε µηχανι-
κός συστηµάτων και αυτόµατου ελέγχου
στο πανεπιστήµιο City του Λονδίνου. Το
1988 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του
στην τεχνητή νοηµοσύνη µε εφαρµογή
στην ιατρική. Ακολούθως εργάστηκε ως
βοηθός τεχνολογίας στην Επιτροπή Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες και
ως στέλεχος των εταιρειών πληροφορικής
Andersen Consulting και Silicon Graph-
ics. Παράλληλα µε τις επιστηµονικές του
ασχολίες και έρευνες στο Εθνικό Μετσό-
βειο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήµιο
Αθηνών, έχει εκδώσει τα µυθιστορήµατα:
"Τα µυστικά των χωρών χωρίς" (Αλεξάν-
δρεια 1994, Κέδρος 1996), "Ανατολικόν
τέλος" (Κέδρος 1996, 1999), "Αρχιπελά-
γους πολιτεία" (Κέδρος 1999, 2000), "Το
πέρασµα" (Καστανιώτης 2004), και τη
συλλογή διηγηµάτων "Όταν η Αµερική
εξαφανίστηκε" (Κέδρος 2002), «Οδηγός
Επιβίωσης» (Κέδρος 2009).

Ο Νίκος Κουνενής γεννήθηκε το
1957. Είναι εκπαιδευτικός, πτυχιούχος του
Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα, σατιρικά
κείµενα και βιβλιοκριτικές στον περιοδικό
Τύπο. Βιβλία του: "∆ηµόσια εγγραφή" (Κο-
χλίας 2002), "Πρωταγόρας-Γοργίας: Η σο-
φιστική τοµή" (Σαββάλας 2002), "Ζωντανή
σύνδεση" (Κοχλίας 2003), "Ω του θαύµα-
τος!" (Μεταίχµιο 2006), "Ο µύθος του
Ηρακλή Σπίλου" (Μεταίχµιο 2009).

Η Μαρία Λαγγουρέλη έχει πάρει πτυ-
χίο δηµοσιογραφίας στην Αθήνα όπου γεν-
νήθηκε και δούλεψε για λίγο σαν ρεπόρτερ,
αλλά κυρίως στις δηµόσιες σχέσεις της
Ολυµπιακής Αεροπορίας. Επίσης παρακο-
λούθησε σεµινάρια για τηλεόραση και σε-
νάριο στο πανεπιστήµιο COLUMBIA OF
ILLINOIS STATE OF USA. Ήταν αρκετά τυ-
χερή να λάβει µέρος σε workshop από
το θέατρο Grotofski που έγινε στην Ελ-
λάδα µε τον διάσηµο σκηνοθέτη Sislack
και από το 1974 έχει εκδώσει εννέα βιβλία
ποιητικά αλλά και ∆ιηγήµατα. Η ποίησή της
έχει επίσης δηµοσιευτεί σε ανθολογίες και
περιοδικά και έχει µεταφραστεί στα Πολω-
νικά, Αγγλικά και Γαλλικά.
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Ο Μάριος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη
Λευκωσία. Σπούδασε στην Αθήνα (Φιλο-
σοφική Σχολή) και απέκτησε µεταπτυχιακό
δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Arkansas,
ΗΠΑ. Ποιήµατά του πρωτοδηµοσιεύτηκαν
στη Μαθητική Εστία του Παγκυπρίου Γυ-
µνασίου, στο λογοτεχνικό περιοδικό Λό-
γος και Τέχνη, καθώς επίσης στην Ανθο-
λογία Νέοι Κύπριοι Ποιητές, Ρ.Ι.Κ., 1969.
Το 1970 παρουσιάστηκε σε ειδικές εκ-
ποµπές του Ρ.Ι.Κ. από τον Κώστα Σερέζη
και τον Άνθο Ροδίνη. Το 1970 εξέδωσε
την πρώτη του ποιητική συλλογή "Αντίκρυ
στην Ανατολή". Το 1986 εκδόθηκαν "Τα
ανεξίτηλα" από τις εκδόσεις ∆όµος και το
2001 η συλλογή "Αναστάσιµα" (εκδ. Εκ-
παιδευτήρια ∆ούκα). Από το 1975 ζει µό-
νιµα στην Αθήνα και εργάζεται ως καθη-
γητής φιλόλογος. H ποιητική του συλλογή
"Σαν άλλοθι οι λέξεις" (εκδ. Μεταίχµιο) τι-
µήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης
Κύπρου. Έχει επίσης εκδώσει ένα µυθι-
στόρηµα, το «Ο Οστεοφύλαξ» (Μεταίχµιο
2007).

Η Ηρώ Νικοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική και σκηνο-
γραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών. Έχει κάνει πολλές ατοµικές και οµα-
δικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές
και δηµόσιες συλλογές. Έχει δηµοσιεύσει
τρεις ποιητικές συλλογές: "Ο µύθος του
οδοιπόρου" (Αθήνα, 1986), "Χειµερινοί
µορφασµοί" (Αθήνα, 1993), "Ανέµου"
(Πλανόδιον 1999), ένα πεζογράφηµα,
"Σαν σε καθρέφτη" (Μεταίχµιο 2003), και
τη συλλογή διηγηµάτων "Οµελέτα µε µανι-
τάρια" (Νεφέλη 2007). Ποιήµατα και πεζά
της έχουν δηµοσιευθεί στα λογοτεχνικά

περιοδικά "Νέα Εστία", "Πλανόδιον", "Εµ-
βόλιµον", "Ελίτροχος", "Ευθύνη", "Πα-
ρέµβαση", "Οδός Πανός", "∆υτικές Ιν-
δίες", "Ύλαντρον", "Οροπέδιο", κ.ά.

Ο Γιώργος Ρούβαλης γεννήθηκε το
1949 στην Αθήνα και µεγάλωσε στο Ναύ-
πλιο. Σπούδασε Ιστορία, Κοινωνιολογία,
Λατινοαµερικάνικες Σπουδές, ∆ιεθνείς
Σχέσεις και Νοµικά στην Αθήνα και στο
Παρίσι, απ' όπου πήρε διδακτορικό. ∆ιετέ-
λεσε υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων. Έζησε και δίδαξε σε Πανεπιστήµια
στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα. Έχει µετα-
φράσει Λατινοαµερικάνους ποιητές και
συγγραφείς. Ασχολείται µε ιστορικές έρευ-
νες για την ιδιαίτερή του πατρίδα. ∆ιδάσκει
Λατινοαµερικάνικη Λογοτεχνία και Μετά-
φραση στην Εταιρεία Φίλων του Λαού και
το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει δηµοσιεύ-
σει ποιητικές συλλογές και διηγήµατα.

Ο Κωνσταντίνος ∆. Τζαµιώτης γεν-
νήθηκε στη Λάρισα το 1970 και σήµερα ζει
στην Αθήνα. Σπούδασε κινηµατογράφο.
Εργάστηκε στην τηλεόραση, στη διαφή-
µιση και στον κινηµατογράφο. Τα τελευταία
χρόνια διευθύνει την πολιτιστική έκδοση
"Highlights". Έχει γράψει τα βιβλία: "Η συ-
νάντηση" (Ίνδικτος 2002), "Βαθύ πηγάδι"
(Ίνδικτος 2003), "O βαθµός δυσκολίας"
(Ίνδικτος 2004), "Παραβολή" (Καστανιώ-
της 2006), "Η εφεύρεση της σκιάς" (Κα-
στανιώτης 2008), και έχει λάβει µέρος σε
συλλογικά θεµατικά λογοτεχνικά εγχειρή-
µατα.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Ο Πήτερ Μπην (Peter Bien) είναι Οµό-
τιµος Καθηγητής της Αγγλικής και Συγκριτι-
κής Λογοτεχνίας στο πανεπιστήµιο Dart-
mouth, ΗΠΑ. Είναι ο µεταφραστής στ’ αγ-
γλικά των: Τελευταίος Πειρασµός, Φτω-
χούλης του Θεού, και Αναφορά του Γκρέκο
του Καζαντζάκη και της Ζωή εν τάφω του
Μυριβήλη. Η δίτοµη µελέτη του, Καζαντζά-
κης: Η πολιτική του πνεύµατος, εκδόθηκε
στα ελληνικά από τις Πανεπιστηµιακές Εκ-
δόσεις Κρήτης. ΄Εγραψε µελέτες και για το
Ρίτσο και τον Καβάφη. Ετοιµάζει τώρα τα
Επίλεκτα Γράµµατα του Καζαντζάκη.

Ο Χρίστος Αλεξίου γεννήθηκε το 1930
στο Σκλήθρο της Αγιάς Θεσσαλίας. Από µι-
κρός στην Αντίσταση ως µέλος της ΕΠΟΝ.
∆ιώξεις του ίδιου και της οικογένειάς του στα
ταραγµένα χρόνια, µε διακοπτόµενες σπου-
δές. Ιδρυτής του πρωτοποριακού Εκδοτικού
Ινστιτούτου Αθηνών (1956). Από το 1963
στο Πανεπιστήµιο του Birmingham (µέχρι το
1988) ασχολήθηκε (σε συνεργασία µε τον
George Thomson κ.ά.) µε την διδασκαλία
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εποπτεία µε-
ταπτυχιακών διατριβών, οργάνωση Βιβλιο-
θήκης Νεοελληνικών Σπουδών κ.ά. ∆ίτοµο
έργο για την δηµοτική γλώσσα (σε συνεργα-
σία µε Peter Bien κ.ά.) µελέτες για θέµατα και
πρόσωπα της νεοελληνικής λογοτεχνίας
(δηµοτικό τραγούδι, Παλαµάς, Σικελιανός,
Καζαντζάκης, Βάρναλης, Ρίτσος κ.ά.). Επι-
σκέπτης καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννί-
νων και Θεσσαλίας. Από το 1996 διευθύνει
το περιοδικό «Θέµατα Λογοτεχνίας». ∆ρα-
στηριοποιείται στον χώρο της βοήθειας για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. �
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ΦΑΚΕΛΟΣ

Επιμέλεια ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ

Καλοκαίρι και δημιουργικότητα

Ζητήσαµε από µέλη µας να µας γράψουν δυο λόγια για τη σχέση του κα-
λοκαιριού µε τη δηµιουργικότητα. Τα περισσότερα από αυτά ανταποκρί-
θηκαν αµέσως, αλλά για διάφορους λόγους καθυστέρησε η δηµοσίευση
των κειµένων τους στο ∆ελτίο µας. Εν όψει καλοκαιριού, πάντως, ήρθε
η στιγµή να διαβάσουµε τι µας έγραψαν…

Αλεξάνδρα ∆εληγιώργη:
«Το καλοκαίρι, εποχή σποράς»

Οι περισσότεροι απ’ όσους προβληµατίζονται, όπως εγώ, µε την
περιπλοκότητα της σύγχρονης ζωής, θα πρέπει να είναι συγγραφείς,
άνθρωποι, δηλαδή, που παρά τις συνεχείς διαψεύσεις, επιµένουν να
αντλούν το νόηµα της ζωής τους από τις σελίδες που γράφουν, ή
ακόµη χειρότερα , απ’ αυτές που θα γράψουν. Καθώς έχουν τροµερή
ανάγκη την χαρά της σχόλης, την γαλήνη και την συγκέντρωση, νο-
σταλγούν το καλοκαίρι, πριν ακόµη τελειώσει, ήδη από τη µέρα που
µαζεύουν τα στοράκια από τα παράθυρα για να γυρίσουν στην πόλη.

Χρόνο µε το χρόνο, οι ύµνοι κι η νοσταλγία µετατρέπονται σε
κραυγή διαµαρτυρίας για το αβίωτο του βίου εκτός αδειών, µέσα στις
πόλεις, καθώς σαν γλοίωµα, µέρα τη µέρα, η περιπλοκότητά του
ανεξέλεγκτα µεγαλώνει.

Πράγµατι, καθώς αυξάνονται τα µεγέθη και εντείνονται οι ρυθµοί,
η περιπλοκότητα της ζωής αποκτά διαστάσεις σχεδόν µυθικές, γίνε-
ται το τέρας που µυστικά και ύπουλα κατατρώγει τον χρόνο µας. Γρή-
γορα αντιλαµβάνεσαι ότι είναι αδύνατο να το εξαφανίσεις ή έστω να
περιορίσεις την βλαπτική του επίδραση, αν µαζί µ’ αυτό, δεν εξαφα-
νίσεις και την ζωή που κατασπαράζει. Όποιος προτείνει την λύση του
γόρδιου δεσµού είναι σα να συστήνει το κόψιµο του κεφαλιού για την
θεραπεία των πονοκεφάλων και όποιος πάλι την αποτολµά, τον αυ-
τόχειρα που πεθαίνει από αγάπη για την ζωή, µη βρίσκοντας άλλο µέ-
τρο από τον θάνατο για να αποδείξει το µέγεθος της αξίας της.

Στην Ελλάδα (και σε άλλες χώρες) όπου το 99 τοις εκατό των
συγγραφέων ασκούν κάποιο επάγγελµα που τους εξασφαλίζει τα
προς το ζην (και το γράφειν), αρκεί η λέξη και µόνον καλοκαίρι για
να ξεσηκώσει την φαντασία τους και συνακόλουθα τις προσδοκίες
τους, µε τους βαθείς αναστεναγµούς που προκαλεί το άκουσµά της.
Γιατί για όποιον κάνει τον συγγραφέα µόνον τις ώρες που δεν ασκεί
το βιοποριστικό του επάγγελµα, τα καλοκαίρια, χωρίς να αποκλεί-
εται να είναι και θέρος, είναι, κυρίως, ανάσα σποράς.

Καλοκαίρι, θυµάµαι, τότε που το δροσερό αεράκι, νωρίς το πρωί
και αργά το βράδυ, σε καλούσε να βγεις και να ακουµπήσεις τα χαρ-
τιά σου στο τραπέζι του µπαλκονιού, έγραψα το πρώτο µου µυθι-
στόρηµα. Καλοκαίρι άρχισα τον Ανδρόγυ, χρόνια, αργότερα, το ίδιο
και το Τέλος του χρυσού φεγγαριοιύ. Κι όσα σκόρπια χαρτιά είχαν
µαζευτεί από µια δεκαετία ακαδηµαϊκών υποχρεώσεων, καλοκαίρι
και πάλι, µπήκαν σε µια σειρά, πριν δώσουν κάποια τελειωτική
µορφή στις Γυναίκες ή σκοτεινή ύλη.

Τασούλα Καραγεωργίου:
«Θερισµένα στάχια της νεότητας»

Για µένα η δηµιουργία του καλοκαιριού είναι συνήθως µια µεγάλη
προσδοκία της άνοιξης κι ένα πενιχρό φθινοπωρινό αποτέλεσµα.

Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι έχω πάντοτε την αίσθηση ότι θα
χωρέσει µέσα στην θερινή ευρυχωρία του όλα όσα «δικά µου» έχει
στριµώξει η χειµερινή καθηµερινότητα. Σ’ αυτά τα πιο δικά µου, αυτά
που πιο πολύ ζητάει η ψυχή µου –που όµως µένουν µισοτελειωµένα
και ατελή–, υπόσχοµαι να αφοσιωθώ κάθε φορά. Όµως κοµµάτι
µόνο κατορθώνω και µοναχά κάποια λιγοστά από τα ατελή ολο-
κληρώνονται. Τα άλλα παίρνουνε σειρά για άλλα καλοκαίρια.

Πάντως δεν είναι λίγο, αν σκεφτείς ότι το καλοκαίρι µαζί µε τη ρα-
στώνη του κουβαλάει την επιθετικότητα του καύσωνα.

Εξάλλου η εποχή αυτή υπόσχεται µεν ωριµότητα αλλά µέσα της
εµπεριέχει ένα τέλος παρόµοιο µε τα θερισµένα στάχια των εικόνων
της νεότητάς µας. (Ας µην αναφερθούµε καλύτερα στις µακάβριες
δρεπανηφόρες αναπαραστάσεις του άλλου θέρους του ανεπίστρε-
πτου).

Γι’ αυτό ας αρκεστούµε στο πολύτιµο που µας προσφέρει η αί-
σθηση των λιγοστών µα αγαπηµένων που πολλές φορές κυριολε-
κτικά µε τον ιδρώτα του προσώπου µας ολοκληρώνουµε.

Ελένη Μαρινάκη:
«Πάρε µε από δω»

Καλοκαίρι και φέτος πυροτέχνηµα διαρκείας. Πού βρίσκεται τόσο
φως; Πονάω στο δέρµα. Έγκαυµα υποδόριο ανεπούλωτη πληγή
τρέχουν αυλάκια κόκκινα οι ώρες. 4x5 το δωµάτιο, 4x5 όλο το σπίτι.



Μικραίνει µε γρήγορες κινήσεις ο καιρός, µαζεύεται όλη µου η ζωή
σε µια γωνία. Θέλω να πάω στη θάλασσα µα γέρνει. Χύνεται το µισό
νερό. Τώρα θα βγούνε τα πνιγµένα πλοία. Άκυρα εισιτήρια τόσες
ζωές, σκούριασαν πάνω τους τα ρούχα.

Πάρε µε από δω. Αυτός ο ήλιος ξεφλουδίζει τις ηµέρες γυµνώ-
νει χωρίς παραβάν τα µεσηµέρια έκθετη µε αφήνει στους περαστι-
κούς. Βλέπουνε όλοι τα σηµάδια µου.

Πάρε µε από δω. Πάρε µε από δω το γρηγορότερο. Μ’ αυτό το
φως που τήκεται επάνω µου ξεχνώ τα κύρια ονόµατα, τα πρόσωπα,
η θεία µου µια άγνωστη που αγκαλιάζω.

Πάρε µε από δω σε µια σκιά σ’ ένα σταθµό. Πάντα µου άρεσαν
τα τρένα. Τρέχουν οι ράγες στα τυφλά φωτογραφίες της στιγµής στην
τσέπη µας τα χρόνια, µικρά φεγγάρια από γυαλί.

Πάρε µε όµως από δω. Από αυτή τη λάβα.
Γιατί βουλιάζω.

Βασίλης Παπάς:
«Απέναντι στον ήλιο, όταν το βλέµµα…»

Αν αναλογιστώ πότε έχουν γραφεί τα όσα κατά καιρούς µε απα-
σχόλησαν, το καλοκαίρι συγκεντρώνει πολύ µικρά ποσοστά. Οι λό-
γοι είναι κυρίως επαγγελµατικοί που καλύπτουν ανελαστικά όλη σχε-
δόν τη συγκεκριµένη περίοδο. Θα πρόσθετα όµως, ότι και δεν το
προκαλώ. Στις διακοπές των δεκαπέντε είκοσι ηµερών που µου
αναλογούν, περιορίζοµαι συνειδητά στην ανάγνωση αγαπηµένων
και µόνο συγγραφέων.

Αν κάτι ωστόσο, επιδιώκω µε πείσµα τις µέρες αυτές, είναι την
αποχαύνωση. Εκείνη τη στάση απέναντι στον ήλιο για να αγγίξω
προκλητικά ή και να καταφέρω στο τέλος να πάθω την ηλίαση. Η
οποία µέσα από την επιβαρυντική της προς στιγµή διαδικασία δρα
παραδόξως, µ’ έναν τρόπο ευεργετικό επάνω µου, καθώς µε µετα-
φέρει σ’ ένα σηµείο µηδέν ας πούµε, όπου ξεφορτώνεται όλο το
σκουπιδαριό του εγκεφάλου παραδίδοντάς τον για καινούργια
χρήση, ως λευκή περιστερά. Παλαιότερα έχω αναφερθεί και επί του
θέµατος, γράφοντας σ’ ένα ποίηµα το εξής: «Απέναντι στον ήλιο,
όταν το βλέµµα αποκτά µια διαφάνεια και κανείς δεν ξέρει πια τι βλέ-
πει, τι όνειρα µπορεί να συλλαβίζει, σε ποιόν βυθό κοιτάζει και µέ-
νει έκπληκτο έστω για µια στιγµή, το βλέµµα απέναντι στον ήλιο τώρα
που σπαρταράει στο τηγάνι τ’ ουρανού, να υποδέχεται τη θάλασσα,
να ψάχνει ίσως τα ίχνη σου πάνω στο κύµα, µες στην αναδυόµενη
ζέστη τη φιλική φωνή σου που µε καλεί από κάποιο βάθος, σαν τη
γοργόνα που χιµάει και χάνεται προς την απελπισία…» και τα λοιπά.

Για τόπους διακοπών έχω γράψει, αλλά µετά. Όταν προσηλώνε-
σαι στην αποχαύνωση είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς και σε κάτι
άλλο. Στις παρυφές του φθινοπώρου τα πράγµατα αρχίζουν να παίρ-
νουν πιο δηµιουργική χροιά.

Μαρία Σκιαδαρέση:
«Βαθιές αναπνοές»

Όπου καλοκαίρι, χαλάρωση και ραστώνη και όπου δηµιουργικό-
τητα, εγρήγορση και ένταση.

Είναι κι εκείνο το µαθητικό σύνδροµο της άφατης χαράς στο τέ-
λος του σχολικού έτους, εν όψει θερινών διακοπών, κι όλα οδη-
γούν στο συµπέρασµα πως δηµιουργικότητα και καλοκαίρι είναι
σχέση ανακόλουθη.

Έλα όµως που υπάρχει ένας δαίµονας, πιστός ακόλουθος της δη-
µιουργικής δουλειάς, που δε λογαριάζει καύσωνα ή χιόνι και “ουκ
εά σε καθεύδειν”. ∆εν έχει διάλειµµα η δηµιουργία, όπως δεν έχει

ωράριο κι είναι αυτό που την κάνει αλλιώτικη από κάθε άλλη δρα-
στηριότητα.

Όσο για µένα –από σύµπτωση να πω, από νοµοτέλεια– ό,τι πα-
λεύω ολοχρονίς, πάντα το καλοκαίρι τελειώνει. Η “Άτροπος”, µά-
λιστα, ήθελε να ολοκληρωθεί καταµεσής στον Αύγουστο µε την
ανασκαφή σε εξέλιξη δουλειά στο σκάµµα απ’ το πρωί στις έξι, ηµε-
ρολόγια αργότερα ως αργά το απόγευµα, κι όταν η οµάδα έβγαινε
λίγο να ξεσκάσει στο βραδινό αεράκι του Λιβυκού, εγώ κλεισµένη
στο εργαστήρι, νηστική µα δίχως το αίσθηµα της πείνας, κουρασµένη
αλλά χωρίς συναίσθηση του κάµατου, ετοίµαζα πυρετωδώς το τρίτο
και τελευταίο κεφάλαιο του µυθιστορήµατος.

Τέλος Αυγούστου, ξηµέρωµα, η τελευταία τελεία µπήκε. Πήρα βα-
θιά αναπνοή, τεντώθηκα και βγήκα στην παραλία να ξεµουδιάσω.
Κάτι παιδιά ξαπλωµένα στην άµµο κουβέντιαζαν σιγογελώντας. Στην
κορφή του απέναντι βουνού έσκασε µύτη το πρώτο φως της µέρας.

Εδώ που τα λέµε, αν δε µείνεις, έστω ένα πρωί, να αντικρίσεις την
ανατολή µετά από ξενύχτι, δεν έχεις καταλάβει καλοκαίρι!

Χρήστος Χρυσόπουλος:
«Ο µύθος του καθηµερινού»

Για έναν ενσυνείδητο συγγραφέα, η καθηµερινότητα ενέχει µια -
σχεδόν σχιζοφρενική- διαλεκτική. Ετούτη η διάκριση γίνεται στον
βαθµό στον οποίο η ιδιότητα του συγγραφέα (ακριβώς ως ενσυνεί-
δητη ταυτότητα) διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη, συνεπώς µπο-
ρούµε εφεξής να εξηγηθούµε σε πληθυντικό αριθµό: όσοι ζουν µε
τις λέξεις έχουν υποστεί µια ψυχολογική διαστροφή και δεν απεκ-
δύονται ποτέ την ιδιότητά τους. Όχι µόνο παραµένουν συγγραφείς
υπό όλες τις περιστάσεις και αναλαµβάνοντας οποιονδήποτε άλλον
κοινωνικό ρόλο, αλλά, πέραν αυτού, «εργάζονται» κάθε στιγµή,
ακόµα και όταν δεν γράφουν. Ιδού λοιπόν η διαστροφή: ο συγγρα-
φέας αποτελεί µια «υποχείρια προσωπικότητα» (captive personal-
ity). Είναι καταδικασµένος να δουλεύει διαρκώς προς το συµφέρον
της γραφής. Ό,τι υπάρχει γύρω του (σε κάθε εποχή και στιγµή) απο-
θησαυρίζεται εις όφελος της λογοτεχνίας (αν και το ίδιο δεν καθί-
σταται ποτέ αυτοτελής λογοτεχνία). Ετούτη η πραγµατικότητα ση-
µαίνει ότι ο συγγραφέας δεν βιώνει ποτέ τον µύθο της καθηµερινό-
τητας (εν προκειµένω, τον µύθο που συνεπάγεται το καλοκαίρι),
παρά µόνο ως «άλλος» (ως εργαζόµενος, ως παραθεριστής, ως κα-
ταναλωτής...). Ως «συγγραφέας», απλώς µεταφέρει την εµµονή του
από τόπο σε τόπο δίχως «διακοπή». Τη µεταπλάθει, την καλλιεργεί,
τη φαντασιώνεται, την κρύβει, και εντέλει τη µετατρέπει πάντοτε στο
ίδιο υλικό: σε ένα νόηµα που παράγεται από λέξεις. Με άλλα λό-
για: οι εποχές προχωρούν ερήµην µας κι εµείς τις ακολουθούµε. �
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ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

Αποχαιρετισμός
στον Αλέξανδρο Αργυρίου

Σε τέτοιες στιγµές, όπως ετούτη η δύσκολη που µας κάλεσε για
να αποχαιρετήσουµε δια παντός τον Αλέκο, όλοι µας, ασυ-

ναίσθητα ή συνειδητά, συγκεντρώνουµε στη σκέψη µας εικόνες,
περιστατικά και λόγια που ζήσαµε µαζί του. Είναι εκπληκτικό ίσως,
αλλά καµιά από αυτές τις εικόνες, κανένα από αυτά τα περιστα-
τικά και τα ακούσµατα της φωνής του, δεν µου τον ανακαλούν ως
κάποιον που ήθελε να επιβάλλει αυτό που αναµφίβολα ήταν: ο πιο
σηµαντικός γραµµατολόγος στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα!
Πόζα και έπαρση ήταν δυο χαρακτηριστικά που απουσίαζαν από
το χάρτη των ιδιοτήτων του. Αντίθετα, ξεχείλιζε από την παρουσία
του, όπου και να βρισκόταν, σε φιλικές συντροφιές και στις δη-
µόσιες εµφανίσεις του, η ευγένεια και η µειλίχια διάθεση ενός αν-
θρώπου που αν τον ρωτούσες προτιµούσε να µένει αφανής. Αν
ήταν δυνατό να µη δείχνεται, να συµµετέχει στα όσα λέγονται, αλλά
συγκρατηµένα, πολλές φορές αµήχανα, λες και αµφέβαλε για τα
ίδια τα λόγια του, δείχνοντας τον γνωστό αβέβαιο τρόπο του να
εκφράζεται που από µόνος του έδειχνε µια φυσική περιστολή, µε
τις παροιµιώδεις επαναλήψεις και τις φράσεις του που συχνά έµε-
ναν ανολοκλήρωτες. ∆εν ήταν καλός οµιλητής, από αυτούς που
συναρπάζουν, το αναγνώριζε, γι’ αυτό και δύσκολα έπαιρνε µέρος
σε συζητήσεις όταν δεν του ήταν οικείο το περιβάλλον ή το θέµα.

Από αυτά και µόνο µπορεί να καταλάβει κάποιος ότι η ενασχό-
ληση του Αλέκου µε τη λογοτεχνία ήταν µια βιωµατική καθαρά
υπόθεση. ∆ηλαδή, εκτός από τη διανοητική είχε µια έντονη ψυ-
χοσωµατική σχέση, ιδίως όταν πραγµατευόταν θέµατα που τον
απασχολούσαν δια βίου: η περιπέτεια της ελληνικής ποίησης από
την παράδοση προς τον µοντερνισµό, η σχέση της πολιτικής ηθι-
κής µε την ηθική της λογοτεχνίας- να µην ξεχάσω την προσήλωσή
του στη σηµασία των αναλογιών, των συγκρίσεων και των µετρή-
σεων, εκεί όπου φαινόταν πιο καθαρά, όπως νοµίζω, η διασταύ-
ρωση του στατικού µηχανικού µε τον κριτικό και τον γραµµατο-
λόγο, τον παθιασµένο µε τη µέθοδο και τον κανόνα. Εξ ου και ο
προσανατολισµός του εδώ και δεκαετίες προς την Ιστορία της λο-
γοτεχνίας, το πέρασµά του µε άλλα λόγια από τα ειδικά στα γενικά
µεγέθη. Θυµάµαι πολύ συχνά τις µικρές διαφωνίες µας, το τι ση-
µασία θεµελιώδη έδινε λόγου χάριν στην εµφάνιση του ελεύθερου
στίχου, παρακάµπτοντας προς χάριν του κανόνα το πασίδηλο γε-
γονός ότι έτσι ρίχτηκε στην αφάνεια ένα σηµαντικό µέρος της πα-
λαιότερης ποίησής µας, καθώς στα χέρια πολλών ανευαίσθητων
νεώτερων µελετητών η ανατροπή της προσωδίας µετατράπηκε σε
ηθικό κριτήριο, αποδοχής και συλλήβδην απόρριψης σπουδαίων
ποιητών του παρελθόντος.

∆εν είναι ψέµµα πως πολλοί από εµάς τους νεώτερους του Αλέ-
κου, δεν είχαµε τη δική του ευαισθησία και το δικό του ένστικτο.
Τη δική του πολυετή προσωπική τριβή µε τα καλά και τα κακά της
ποίησης, της πεζογραφίας και της κριτικής του 20ού αιώνα. Και

τούτο γιατί η λογοτεχνία, ο κύκλος της, το περιβάλλον της, οι δη-
µιουργοί της, τα έργα της, δεν αποτελούσαν για εκείνον έναν κό-
σµο που µπορούσε να τον κλείσει στα συρτάρια του και να τον βγά-
λει πάλι έξω, ως αντικείµενο της δουλειάς του και µόνο! Ο Αλέ-
κος ζούσε και ανέπνεε ως µέρος κι αυτός ενός γίγνεσθαι της λο-
γοτεχνίας, των έργων και των ιδεών της. Όσοι συγκεντρωθήκαµε
αυτό το µεσηµέρι εδώ, µπροστά στη σορό του, γνωρίζουµε, άλ-
λωστε, ότι ήταν σχεδόν αδιάφορες για εκείνον οι συζητήσεις που
είχαν άλλο θέµα εκτός του κύκλου των γραµµάτων. Γνωρίζαµε ότι
αν πήγαινε σε εκείνον η κουβέντα θα τη γύριζε µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο στα της λογοτεχνίας, στα ιστοριογραφικά της προ-
πάντων. Και καθώς κάτι τέτοιο συνήθως έσπαγε τη γενική ευθυ-
µία ή τη χαλαρότητα, σε ορισµένους δηµιουργούσαν δυσθυµία οι
παρεµβάσεις του. Γι’ αυτό και προτιµούσε να µένει σιωπηλός όσο
κρατούσαν τα “γενικώς ειπείν”, προσπαθώντας που και που απε-
γνωσµένα να “µας επαναφέρει στην τάξη”- ότι, τέλος πάντων,
άλλα πράγµατα είχαν ουσιαστική σηµασία και σ’ αυτά έπρεπε να
στραφούµε! Και γιατί να µην πω ότι κυριολεκτικά πρόσφερε τη ζωή
του στα γράµµατα; Ότι “θυσίασε” µε την εφηβική γενναιότητα και
την αυταπάρνηση που τον συντρόφεψαν ως το τέλος, τις περισ-
σότερες από τις µικρές και τις µεγάλες χαρές του βίου. Ήταν ένας
ταγµένος. Ένας µονήρης άνθρωπος, δοσµένος στο πάθος του.
Αλλά ένα πάθος δωριζόµενο, θα έλεγα, παρά απόκρυφο. Υπό ή
εκτός του ζυγού του γάµου ήταν ο ίδιος. ∆εν “έκανε οικογένεια”
εκ πεποιθήσεως. Ζούσε εντελώς ασκητικά και η µόνη αδηφαγία
του τα τελευταία χρόνια εκδηλωνόταν στην ελπίδα να του δοθεί
χρόνος, περισσότερος χρόνος. Κι άλλος χρόνος, για να ολοκλη-
ρώσει ακόµα κάτι, σε µια σειρά έργων που δεν είχε τέλος.

Μας συνέδεε από τα πρώτα χρόνια του ’70 µια σχέση, ας πούµε
πατρική-υϊκή, η οποία πέρασε αναγκαία και από τις φάσεις του
απογαλακτισµού και της “πατροκτονίας”. Ήταν όµως πάντοτε µε
τους νεώτερους. ∆ιατεθειµένος συνέχεια να µοιραστεί µαζί τους
ακόµα και όσα συνάθροιζε από τις κοπιώδεις έρευνές του. Τον θυ-
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Έφυγε η Λίνα Κάσδαγλη

Πέθανε την Τρίτη 18/08/09, σε ηλικία 88 χρονών, η Λίνα
Κάσδαγλη, ποιήτρια και µεταφράστρια.

Η Λίνα Κάσδαγλη γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1921 από γονείς
εκπαιδευτικούς. Φοίτησε στο τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ έµαθε και την αγγλική
γλώσσα σε επίπεδο διδασκαλίας. Ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε
τη µετάφραση και µε την επιµέλεια βιβλίων. Με τη λογοτεχνία πρω-
τοασχολήθηκε στο πλαίσιο της ∆ιάπλασης των Παίδων (µε το ψευ-
δώνυµο Ροζελάντια), στις δραστηριότητες της οποίας συµµετείχε
από νωρίς. Το 1943 πρωτοεµφανίζεται µε τη δηµοσίευση ενός
ποιήµατος του Ch. Peguy στη Νέα Εστία, όπου δηµοσίευσε ένα
χρόνο αργότερα και πρωτότυπους στίχους της. Το 1952 κυκλο-
φόρησε η πρώτη ποιητική συλλογή της, µε τίτλο Ηλιοτρόπια. Εκτός
από τη Νέα Εστία, συνεργάστηκε µε τα περιοδικά Παλµός, Ο Στά-
χυς και Εποχές, Τα Νέα Ελληνικά. Έργα της µεταφράστηκαν στα
αγγλικά, τα γερµανικά, τα ιταλικά και τα βουλγαρικά. Ήταν επί
πολλά χρόνια υπεύθυνη του περιοδικού του Σώµατος Ελληνίδων
Οδηγών (Η Οδηγός), όπου υπέγραφε την πολύ επιτυχηµένη στήλη
επικοινωνίας µε τις νεαρές αναγνώστριες µε την υπογραφή Θεία
Νεραντζούλα.

Έλαβε επίσης µέρος σε επιτροπές για τη σύνταξη σχολικών βι-
βλίων (υπουργείο Παιδείας, Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
Ήταν παντρεµένη µε τον συγγραφέα Εµµ. Χ. Κάσδαγλη µε τον
οποίο απέκτησε τρία παιδιά.

Εκδήλωσε την αντίθεσή της στη χούντα υπογράφοντας το κεί-
µενο διαµαρτυρίας δεκαοκτώ συγγραφέων, τον Απρίλιο του
1969, µαζί µε τους Μιχαέλα Αβέρωφ, Αλέξανδρο Αργυρίου, Θα-
νάση Βαλτινό, Γιώργο Γεραλή, Ιάσονα ∆επούντη, Λιλή Ιακωβίδη,
Παντελή Καλιότσο, Νίκο Κάσδαγλη, Φώντα Κονδύλη, Αλέξανδρο
Κοτζιά, Μένη Κουµανταρέα, Κωστούλα Μητροπούλου, Ρόδη
Ρούφο, Κώστα Ταχτσή, Καίη Τσιτσέλη και Θ.∆. Φραγκόπουλο, κα-
θώς και µε τη συµµετοχή της στη συλλογική έκδοση ∆εκαοκτώ κεί-
µενα (1970) που επακολούθησε. Πρόκειται για το πρώτο αντι-
στασιακό βιβλίο, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1970. Κείµενά του
µεταφράστηκαν αµέσως σε άλλες γλώσσες και δηµοσιεύθηκαν

στον ξένο Τύπο, ενώ κυκλοφόρησε αγγλική έκδοση ολόκληρου
του τόµου δύο χρόνια αργότερα.

Μερικά από τα έργα της:
Ποίηση
Ηλιοτρόπια, Αθήνα, 1952
Οι δρόµοι του µεσηµεριού, Αθήνα, 1962
Στέφανος Ενιαυτού, Αθήνα, 1975
Τα ποιήµατα, Άγρα 2002
∆ιάφορα
Οµηρικοί ύµνοι, Το Ροδακιό, [επιµέλεια] 2005
Oh! Fier monde nouveau, Το Ροδακιό, [µετάφραση] 2002
Το όραµα της Ιωνίας, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,

[µετάφραση] 2002
Το χρονικό της τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,

[µετάφραση] 1998
Το χρονικό της τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,

[µετάφραση] 1998
Οι περιπέτειες του Τοµ Σόγερ, Πατάκης, [µετάφραση] 1996
∆εκαοκτώ κείµενα, Κέδρος 1994
Η ζωή ενός ζωγράφου, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,

[επιµέλεια] 1994
Ρούµελη, Ωκεανίδα, [µετάφραση] 1991
Συζήτηση µε τον Γιώργο Σεφέρη, Άγρα, [µετάφραση] 1986
Η οικογένεια Μούµιν - Τρολλ, Μόκας Ε. - Μορφωτική, [µετά-

φραση] �

µάµαι σε πάµπολλες συζητήσεις να παίρνει το µέρος τους, πι-
στεύοντας ότι χρειάζεται να στήνουµε προσεκτικό αυτί στη σηµα-
σία των ρήξεων και των αλλαγών που εγκυµονούνται µε τη ρητο-
ρική των επερχοµένων. Αλλά οι ρήξεις και οι αλλαγές, οι συνέχειες
και οι ασυνέχειες, δεν ήταν για τον Αλέκο µονοδιάστατες. ∆εν
αφορούσαν µόνο τη λογοτεχνία, τη διαβασµένη σαν σε γυάλινο
κώδωνα. Κοινωνική δράση και ατοµική δηµιουργία. Το πνεύµα αυ-
τής της σύζευξης φαίνεται αµέσως στην οκτάτοµη Ιστορία του, του-
λάχιστον περισσότερο απ’ όσο στις άλλες σύγχρονες γραµµατο-
λογίες που διασώζονται ως σήµερα. Και την ίδια στιγµή αυτή η ίδια
Ιστορία του είναι το πιο ανοιχτό ιστοριογραφικό εγχείρηµα, καθώς
µε την πολυµέρειά της κάνει τον αναγνώστη της συµµέτοχο και,
ιδίως, ξορκίζει τον κριτικό δογµατισµό, την “ορθότητα” που διέπει
το µεγαλύτερο µέρος των σηµερινών λογοτεχνικών σπουδών.

Εκείνος είχε πει σε µια ωραία συζήτησή του µε τον Μισέλ Φάις, στη
“Βιβλιοθήκη” της Ελευθεροτυπίας: “Προτίµησα [...] να µείνω στην
εποχή µου [...] ώστε η Ιστορία µου να εκφράζει την τραυµατική
σχέση µου µαζί της.” ∆ηλαδή, το πολιτικό και το αισθητικό συµ-
πλέκονται διαρκώς και, µάλιστα, αρχής γενοµένης από τον υπό-
τιτλο του κάθε τόµου, όπου δίνεται µε ακρίβεια και χρονολογείται
µε σαφήνεια το στίγµα των καιρών.

Εκπροσωπώντας εδώ την Εταιρεία Συγγραφέων, της οποίας ο
Αλέκος δεν ήταν µόνο ιδρυτικό µέλος, αλλά στην κυριολεξία συ-
στασιώτης, καθώς στρατεύθηκε αµέσως, αρχές του ‘80, στην ιδέα
της γέννησής της, θέλω µε πόνο ψυχής να αποχαιρετίσω τον επι
χρόνια δάσκαλο, τον σταθερό συνοµιλητή µου στην κριτική, τον
πολιτικά οµόδοξο, προπάντων όµως τον αδιάπτωτα φίλο.

Όλοι στην Εταιρεία του ευχόµαστε καλό ταξίδι. �
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ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Για την Έλλη Παππά
31 Οκτωβρίου 2009

Σήµερα, µαζί µε την Έλλη Παππά, θα αποχαιρετήσουµε και τον
Νίκο Μπελογιάννη. Έναν άνθρωπο που έφυγε, όπως έφυγε,

ασυνόδευτος από φίλους και συναγωνιστές. Θα µου επιτρέψετε να
αφιερώσω και σ’ αυτόν ό,τι έχω να πω για τη σύντροφό του.

Όταν µόλις πριν από δύο χρόνια µιλούσα για το τελευταίο βιβλίο
της −Αποχαιρετισµός στον αιώνα µου− δεν µπορούσα να φαντα-
στώ πόσο σύντοµα θα αποχαιρετούσα και την ίδια. Πόσο θα µας
έλειπε η κριτική διεισδυτικότητα µιας γνωστικής και νοητικής επάρ-
κειας αποσταγµένης −όπως έλεγα τότε− «µέσα σε πιεστήρια επώ-
δυνων ατοµικών βιωµάτων». Προπάντων όµως η ζεστασιά ενός
ανθρώπου που, µολονότι είχε κυριολεκτικά σφυρηλατηθεί πάνω
στα αµόνια της ιστορίας µας, κατόρθωσε να περισώσει την ψυχική
και την πνευµατική του ακεραιότητα απ’ όσους οδοστρωτήρες σά-
ρωσαν τις µνήµες και τις συνειδήσεις, τα φρονήµατα και τις αξίες,
τα όνειρα και τις πεποιθήσεις µας.

Γιατί στην Έλλη Παππά χρωστάµε κάτι παραπάνω από την ανά-
γνωση του Πλάτωνα και του Λένιν, του Χέγκελ και του Μαρξ. Θα
της χρωστάµε το δίδαγµα του πώς κρατιέται κανείς ορθός, χωρίς
να παραπαίει ή να παραιτείται, πώς περισώζει την αξιοπρέπειά του
και πώς λαξεύει την αυτοσυνειδησία του, παρά τα συνεχή κυνη-
γητά και τις ανηλεείς διώξεις, τα στρατοδικεία, τις φυλακές και τις
εξορίες, τις επώδυνες διαψεύσεις των ελπίδων και τις χρεοκοπίες
των ιδεολογιών στις οποίες είχε επενδύσει τα ιδανικά του. Πώς
προστατεύει την πίστη του στο βαθύτερο νόηµα του ανθρωπισµού,
προφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον ορθολογισµό του από τις µαγ-
γανείες των µεταφυσικών παρεκκλίσεων και τις θεωρητικές προ-
κλήσεις των πραγµατιστών του θετικισµού. Γιατί ανήκε σ’ αυτούς
που µας έµαθαν να σκεφτόµαστε και να µελετάµε, να αναρωτιό-
µαστε και να αγαπάµε, να τιµάµε τον διάλογο και να χαιρόµαστε
την επικοινωνία, να αγωνιζόµαστε και να µη το βάζουµε κάτω.

Σε τέτοιες στιγµές, ενώ η συγκίνηση βουρκώνει τη νηφαλιότητα
της ευθυκρισίας, οι λέξεις ηχούν παράξενα, αν δεν χάνουν το πε-
ριεχόµενό τους, και η αίσθηση της φτώχιας από την επερχόµενη
µοναξιά εκτροχιάζει τους ειρµούς των αναπολήσεων. Νοµίζω
ωστόσο ότι και η ίδια θα άκουγε ευχάριστα πως η ιδέα µιας οπι-
σθοχώρησής της ήταν εξίσου αδιανόητη µε την περιοδική έστω
ανάπαυλα που επιτάσσει κάθε κόπωση σωµατική. Ότι µπορούσε
δηλαδή να ανανεώνει την εκπληκτική αντοχή της χάρη σε µια συ-
νεχώς αναβλύζουσα εσωτερική ανάγκη για πνευµατική προ-
σφορά. Σ’ αυτήν ήταν ταγµένη και αυτήν υπηρέτησε ενσυνείδητα,
υποδειγµατικά και µε ακλόνητη συνέπεια. Μαζί µε τα αποθέµατα
µιας παιδείας και µιας αγωγής που έχουν προ πολλού µετοικήσει,
διέθετε άλλωστε την έµφυτη ικανότητα να κρατά τα µάτια της ανοι-
χτά µπροστά σε ό,τι καινούργιο και απρόσµενο εµφανίζεται, εµ-

πλουτίζοντας τον κόσµο της εµπειρίας και της αλληλεγγύης, της
επιστήµης και του στοχασµού. Να συµµερίζεται ευπρόσδεκτα τις
ανησυχίες των άλλων και να παρακολουθεί µε συµπάθεια τους
απρόβλεπτους αναπροσανατολισµούς της νεότερης γενιάς. Γιατί
µπορεί να προκαλούσε την ψευδαίσθηση µιας σωµατικά εύθραυ-
στης ύπαρξης, στα ανεξάντλητα όµως ψυχικά περιθώρια των αν-
τοχών της χωρούσαν άνετα και οι αγωνίες των άλλων.

Σε όλους όσοι την καταλάβαιναν και αποζητούσαν τη συντρο-
φιά της θα λείψει. Θα λείψει ο γόνιµος προβληµατισµός µιας συ-
νείδησης η οποία ελπίζαµε πως θα συντελούσε κάποτε στην αφύ-
πνιση της αυτοϊκανοποιηµένης Αριστεράς από τη µακαριότητα της
ακατανόητης νοητικής της απραγίας. Πως θα κινητοποιούσε τις
πνευµατικές και συναισθηµατικές διεργασίες που χρειάζεται και γε-
νικότερα ένας τόπος, όπου ανθεί εξακολουθητικά η απάθεια της
ακαδηµαϊκής αυτάρκειας και η απόλυτη αδιαφορία για τα διογ-
κούµενα προβλήµατα του ανθρώπου σε οικουµενική κλίµακα. Θα
λείψει η ετοιµότητα ενός σπινθηροβόλου πνεύµατος και η γοητεία
ενός ευφάνταστου λόγου, η ιδιοφυΐα της µαγειρικής ευχέρειας και
το κέφι των συµποσίων που µπορούσε να οργανώνει, η µαεστρία
των πολιτικών συζητήσεων τις οποίες ενορχήστρωνε και τροφο-
δοτούσε συστηµατικά. Το παράδειγµα των καταθέσεών της καθώς
και η θύµηση των δρόµων που διάβηκε στη ζωή θα θερµαίνουν
εντούτοις τη διάθεση όσων αναζητούν άλλους τρόπους για να επι-
τελέσουν το χρέος τους µπροστά στα κακά προµηνύµατα των και-
ρών που έρχονται να µας πλακώσουν.

Έχοντας σηκώσει το βάρος των εµπειριών του 20ού αιώνα και
µε εξασκηµένη µατιά, η Έλλη διέβλεπε έγκαιρα τι µας υπόσχεται το
άµεσο µέλλον. ∆εν ξέρω όµως καθόλου πόσο θα άντεχε η αισιο-
δοξία της αν ήταν υποχρεωµένη να προσθέσει στους ώµους της και
το φορτίο του ανατέλλοντος 21ου αιώνα. Απ’ αυτό τουλάχιστον
γλίτωσε, φεύγοντας διακριτικά µε τη σεµνότητα που είχε σφραγίσει
την προσωπικότητά της. Σε µας αφήνει την απουσία της και τη
σιωπή της. Μαζί µε όσα αναπάντητα ερωτήµατα θα έπρεπε να µας
βασανίζουν σε χρόνους αναπόλησης και περισυλλογής. �
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ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

Τελευταίο αντίο στη Γαλάτεια Σαράντη

Ηδιηγηµατογράφος και µυθιστοριογράφος Γαλάτεια Σαράντη
(Πάτρα 1920 – Αθήνα 2009) αποφοίτησε από το Αρσάκειο

Πατρών και στη συνέχεια, µε την εγκατάσταση της οικογένειάς της
στην Αθήνα, λίγο πριν από τον Β́ Παγκόσµιο Πόλεµο, σπούδασε
νοµικά στο εδώ πανεπιστήµιο χωρίς όµως έπειτα να ασχοληθεί
επαγγελµατικά. Εµφανίστηκε στα γράµµατα το 1945, µε το διή-
γηµά της «Το Κάστρο» στο περ. Νέα Εστία. Από τις πρώτες δηµο-
σιεύσεις της επισηµάνθηκε από τον Γρηγ. Ξενόπουλο, πράγµα που
συνέτεινε πολύ στην καθιέρωσή της στην µεταπολεµική πεζογρα-
φία. Στις αρχές το έργο της είχε τα ίχνη της επίδρασης της λυρι-
κής νέας ηθογραφίας που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο
της Κατοχής από τους Ηλία Βενέζη, Άλκη Αγγελόγλου. Εντούτοις
η λυρικής υφής αποτύπωση του κόσµου και των ανθρώπινων συ-
ναισθηµάτων παρέµεινε ενεργή σε όλα τα βιβλία της Σαράντη, παρ’
ότι η υποβλητική ασάφεια υποχώρησε και κέρδισε έδαφος ο ρε-
αλισµός. Συνήθως τα θέµατα που επέλεγε να επεξεργαστεί στα µυ-
θιστορήµατα και στα πιο σύντοµα πεζά της δεν είναι εντυπωσιακά,
ούτε σε µεγάλο βαθµό σύνθετα στην πλοκή ή υπερτονισµένα στη
δραµατική τους αίσθηση. Ο αφηγηµατικός της τρόπος έχει µια λίγο
πολύ ενδιάθετη απλότητα και σαφήνεια που οπωσδήποτε συνδέ-
εται µε την στέρεη µατιά της συγγραφέως καθώς το αυθόρµητο,
λιτό γράψιµό της απλώνεται εξωνυχιστικά στα πάντα, µη αφήνον-
τας αφώτιστες λεπτοµέρειες στο σκοτάδι. Η αγάπη που είχε για τις
λεπτοµερείς περιγραφές, έτσι ώστε να γεµίζει πάντοτε το πλαίσιο
που προσφέρεται στον αναγνώστη, έκανε τη Σαράντη να επιλέγει
συχνά θέµατα από την ελληνική ιστορία, εκµεταλλευόµενη τις
υπάρχουσες γι’ αυτά αφηγήσεις. Η τεχνική της πάντως παρέµεινε
ευθύγραµµη, χωρίς ρήξεις και ανατροπές στον αφηγηµατικό
χρόνο, χωρίς αιφνιδιασµούς.

Το ότι τα πεζά της στηρίζονται πάνω σε έναν εξαιρετικά λιτό ιστό,
χωρίς σκοτεινές πτυχές, σχετίζεται και µε τον τρόπο που επινοεί,
που φαντάζεται τη λογοτεχνική πραγµατικότητα. Ό,τι έγραψε βασί-
ζεται σε µια δέσµη περιστατικών που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
συνέβησαν, γι’ αυτό και πολύ συχνά ανέτρεχε σε πραγµατολογικά
στοιχεία για πρόσωπα υπαρκτά, για ζητήµατα που προέκυψαν, µε
αριθµούς, ηµεροµηνίες, αρχειακά τεκµήρια, έτσι ώστε η αφήγηση
να προσφέρει την αίσθηση της αληθοφάνειας. Ο κόσµος που πε-
ριβάλλει τους µικρούς ανθρώπινους πυρήνες -οι οποίοι αποτελούν
είτε ως οικογένεια, είτε ως φιλική παρέα, είτε ως ερωτικοί δεσµοί,
µια ισχυρή ζώνη άµυνας µπροστά στη γενική αβεβαιότητα του µε-
ταπολεµικού τρόπου ζωής-είναι επίσης ρεαλιστικά παρών, απο-
γυµνωµένος από ιδεολογικές και άλλες αυταπάτες. Οι πόλεµοι, η
γενική κρίση αξιών, οι αλλαγές που δηµιουργούνται ως καθηµε-
ρινότητα, διαγράφονται έµµεσα µεν αλλά µε ενάργεια. Όχι ως γε-

γονότα που απασχολούν τα πρόσωπα της συγγραφέως κατά σύµ-
πτωση, αλλά ως γεγονότα σηµαντικά που διαµορφώνουν τη συµ-
περιφορά και την ψυχοσύνθεσή τους. Και παρ’ όλο που ως τα µέσα
περίπου της δεκαετίας του ’60 οι ιστορίες της Σαράντη διαδραµα-
τίζονταν σε µεσοαστικά, επαρχιακά περιβάλλοντα -κάτι που από τα
ίδια τα πράγµατα περιόριζε τις κινήσεις των ανθρώπων και ελαχι-
στοποιούσε τη δυνατότητά τους να αλλάξουν τα πράγµατα- ο µι-
κροσκοπικός εστιασµός της γραφής της βοήθησε στη δηµιουργία
µιας κοινωνίας συνηθισµένων γυναικών και ανδρών, αποκλείον-
τας έτσι τις εξαιρέσεις που ξενίζουν τον µέσο αναγνώστη.

Η εξοικείωση αυτή, µεγαλώνει ακόµα περισσότερο στις περι-
πτώσεις που η Σαράντη παύει να συσχετίζει τους ανθρώπους µε
την εποχή τους, να τους θεωρεί εξαρτήµατά της. Όταν στρέφεται
µε ολοένα και µεγαλύτερη επιµονή στον εσωτερικό τους κόσµο,
στον τρόπο µε τον οποίο τα εξωτερικά συµβάντα έρχονται να αφο-
µοιωθούν ή να υποκινήσουν δραµατικές ψυχολογικές συγκρού-
σεις. Στις περιπτώσεις αυτές η δράση µειώνεται στο ελάχιστο και
αντικαθίσταται από στοχαστικούς διαλόγους και εσωτερικές σκέ-
ψεις. Η απόσταση που έχουν οι αφηγηµατικοί χαρακτήρες από τα
όσα συµβαίνουν γύρω τους, από τα όσα έρχονται ως απόηχοι και
από τα όσα οι ίδιοι προτιµούν να κρατούν πέρα από τη ζώνη της
συναισθηµατικής τους ασφάλειας, βοηθά στην αποκάλυψη πτυχών
του µέσα κόσµου τους που αλλιώς θα παρέµεναν σκοτεινές.

Από τα έργα της: Το βιβλίο της χαράς (1947), Πασχαλιές
(1948), Το βιβλίο του Γιοχάννες και της Μαρίας (1951), Επι-
στροφή (1953, βραβείο των 12), Το παλιό µας σπίτι (1959), Χρώ-
µατα εµπιστοσύνης (1962), Τα όρια (1966), Να θυµάσαι τη Βίλνα
(1972, Βραβείο διηγήµατος Υπ. Πολιτισµού), Ρωγµές (1979, Βρα-
βείο της Ακαδηµίας Αθηνών), Ελένη (1983). �
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ

Η πεζογράφος Λίνα Σολωμονίδου

ΗΛίνα Σολωµονίδου (1924-2008) µπορεί να θεωρηθεί από τις
πιο αξιόλογες παρουσίες στη σύγχρονη κυπριακή πεζογρα-

φία. Είναι γνωστό ότι εξέδωσε τρία πεζογραφήµατα: Στην αντιη-
ρωική νουβέλα Ενθάδε κείται (1964) δίνεται από ποικίλες αφη-
γηµατικές σκοπιές η θυσία ενός νέου (που θυµίζει την περίπτωση
του Γρ. Αυξεντίου). Η αφήγηση εστιάζεται σε πρόσωπα του συγγε-
νικού περιβάλλοντος του ήρωα, για να δοθούν αποσπασµατικά, µε
πυκνές αναδροµές στο παρελθόν, τόσο το νόηµα της θυσίας του
όσο και τα πολιτικά - ιδεολογικά συµφραζόµενα στα χρόνια του κυ-
πριακού αγώνα, όπως διαθλώνται στον ψυχικό κόσµο των βασι-
κών αφηγηµατικών προσώπων-εστιαστών.

Στο µυθιστόρηµα Το ταξίδι (1969) αξιοποιούνται ακόµη περισ-
σότερο οι νεότροπες τεχνικές, για να υποτυπωθούν µε ενδοσκο-
πήσεις, πολυεστιακή αφήγηση και µε την «τεχνική του µατιού» του
γαλλικού Νέου µυθιστορήµατος οι συµπεριφορές και οι ψυχολο-
γικές αντιδράσεις µιας οµάδας ταξιδιωτών, ενώ σε ένα δεύτερο
πλάνο διαγράφεται το (κυπριακό) ιστορικό πλαίσιο της δεκαετίας
του 1960: πολιτικές, κοινωνικές και ερωτικές συµπεριφορές και
συγκρούσεις αλλά και η φυσιογνωµία οργισµένων νέων του
1960, που ανακαλύπτουν την τζαζ ή καταφεύγουν στον παρά-
δεισο των ναρκωτικών – όλα αναδύονται µέσα από ψυχογραφι-
κές διεισδύσεις και άφθονες λεπτοµέρειες, που συνθέτουν καλει-
δοσκοπικά, µέσα από τον µικρόκοσµο µιας οµάδας ανθρώπων,
τον µακρόκοσµο µιας εποχής.

Στο µυθιστορηµατικό χρονικό Βιώµατα - Κύπρος 1974 (1977)
συγκεντρώνονται διηγήσεις και συνεντεύξεις µε πρόσωπα που είτε
διαδραµάτισαν ρόλο στα πολιτικά πράγµατα (ακόµα και µε πραξι-
κοπηµατίες), είτε βίωσαν επώδυνα τις δύσκολες µέρες του πραξι-
κοπήµατος και του πολέµου (δεν λείπουν συνοµιλίες µε Τουρκο-
κύπριους, ακόµα και µε αυτόµολους τούρκους στρατιώτες). Πα-
ράλληλα ενσωµατώνονται ηµερολογιακές εγγραφές και άλλες
µαρτυρίες της εποχής, που συνθέτουν ένα συγκλονιστικό ψηφι-
δωτό για τη συµφορά του 1974. Βέβαια, δεν είναι απλώς ένα χρο-
νικό, µια συρραφή από µαρτυρίες. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει το
σίγουρο χέρι της πεζογράφου, που ξέρει να διαλέξει και να ενορ-
χηστρώσει το πρωτογενές ιστορικό υλικό. ∆ικαιολογηµένα µπορεί
να θεωρηθεί το πιο σηµαντικό βιβλίο της κατηγορίας αυτής για το
χουντικό πραξικόπηµα και την τουρκική εισβολή.

Όµως δεν είναι γνωστό ότι η Λ. Σολωµονίδου είχε εκδώσει νω-
ρίτερα στην Αθήνα άλλες δυο νουβέλες µε το ψευδώνυµο Αλίκη
Λεµέζη: Κάθε µέρα κλείνει το µυστικό της (1959) και Όπως πάντα
(1960). Και οι δύο επικεντρώνονται σε αδιέξοδες ερωτικές και συ-
ζυγικές σχέσεις και είναι δοσµένες από τη γυναικεία σκοπιά. Οι εν-
διαφέρουσες αυτές πεζογραφικές «δοκιµές», που έχουν αυτοβιο-

γραφική βάση, δεν πέρασαν απαρατήρητες από την κριτική της
εποχής. ∆ικαιολογηµένα κριτικοί όπως ο Βάσος Βαρίκας και ο Άλ-
κης Θρύλος επισήµαναν και επιδοκίµασαν την αληθοφάνεια των
κειµένων και κυρίως την εµβάθυνση στη γυναικεία ψυχολογία. Οι
νουβέλες αυτές µπορεί να είναι οι πρώτες δοκιµές της πεζογρά-
φου – και σίγουρα ξεπεράστηκαν από τα τρία πιο ώριµα βιβλία της
– όµως συµπληρώνουν την εικόνα που έχουµε για το συγγραφικό
της έργο.

Η εικόνα της πεζογράφου συµπληρώνεται αρκετά και µε τα κα-
τάλοιπα που άφησε στο αρχείο της. Από αυτά ξεχωρίζει ένα µάλ-
λον ανολοκλήρωτο αυτοβιογραφικό αφήγηµα (115 δακτυλογρα-
φηµένες σελίδες), στο οποίο η συγγραφέας συνοψίζει και σκια-
γραφεί πρόσωπα και περιστατικά της ζωής και του περιβάλλοντός
της, τις σπουδές της στην Αθήνα και το Λονδίνο, τα λογοτεχνικά
της διαβάσµατα και τις πρώτες συγγραφικές της απόπειρες, τον
γάµο της και τη γέννηση του παιδιού της. Από την πολύ ενδιαφέ-
ρουσα αυτή εξιστόρηση αναδύονται πάνω απ’ όλα ο δυναµικός χα-
ρακτήρας της πεζογράφου, οι αντιλήψεις της για τον κόσµο, τον
Θεό και τον θάνατο, ενώ παράλληλα σκιτσάρεται το ιστορικό πλαί-
σιο της εποχής της.

Άλλο ένα ανολοκλήρωτο αφήγηµα (18 σελίδες) αναφέρεται στο
πρόσωπο του Εζεκία Παπαϊωάννου, πρώην γενικού γραµµατέα του
ΑΚΕΛ. Το αφήγηµα αυτό βασίζεται σε σηµειώσεις τις οποίες κρα-
τούσε η συγγραφέας σε προσωπικές συναντήσεις που είχε µε τον
Ε. Παπαϊωάννου. Στα κατάλοιπα του αρχείου της σώζεται και ένα
απόσπασµα από µυθιστόρηµα (25 σελίδες), το οποίο άρχισε να
γράφει πριν από το 1974, αλλά έµεινε χωρίς συνέχεια. Από το
απόσπασµα αυτό δεν ξεκαθαρίζεται η θεµατική του. Κυρίως το αυ-
τοβιογραφικό αφήγηµα αλλά και το πεζό για τον Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου είναι αξιόλογα και ενδιαφέροντα και αξίζει τον κόπο να δη-
µοσιευτούν.

Βλέποντας συνολικά το πεζογραφικό έργο της Λίνας Σολωµο-
νίδου, θα λέγαµε ότι, µαζί µε τους Ήβη Μελεάγρου, Χριστάκη Γε-
ωργίου, Πάνο Ιωαννίδη και Γιάννη Κατσούρη, ανήκει στην οµάδα
των πιο σηµαντικών πεζογράφων της «γενιάς του 1960», και κυ-
ρίως συµβαδίζει µε ορισµένους από αυτούς που επιδίωξαν να φέ-
ρουν κάτι καινούριο στον χώρο της κυπριακής πεζογραφίας, αξιο-
ποιώντας διδάγµατα όχι µόνο από τη νεοελληνική πεζογραφική
παράδοση αλλά και από το ευρωπαϊκό µοντερνιστικό µυθιστόρηµα
ή από το γαλλικό Νέο µυθιστόρηµα. Βέβαια, η κορυφαία στιγµή
στο συγγραφικό της έργο παραµένει το µυθιστορηµατικό χρονικό
της για την κυπριακή τραγωδία. �
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«Έφυγε» ο ποιητής Θανάσης Τζούλης

Στίς 23 Φλεβάρη ἔφυγε διακριτικά ἀπό τή ζωή, στά 78
του χρόνια, ὁ ποιητής Θανάσης Τζούλης. Καταγόταν

ἀπό τό µεθοριακό χωριό τοῦ νοµοῦ Ἰωαννίνων Μαυρονό-
ρος, ὅπου εἶχε γεννηθεῖ στίς 30 Μάη τοῦ 1932. Σπούδασε
στό Ἱεροδιδασκαλεῖο Βελλάς Ἰωαννίνων καί ἀρχικά ἐργά-
στηκε ὡς δάσκαλος. Μετά τίς σπουδές του στή Μασσαλία,
«Ψυχοπαθολογία καί ψυχανάλυση τῆς Τέχνης», διορίστηκε
τό 1980 καθηγητής στή Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ἀκαδηµία
τῆς Ἀλεξανδρούπολης. Ἀργότερα, τό 1988, ἐκλέχτηκε κα-
θηγητής στό ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στό Παι-
δαγωγικό Τµῆµα ∆ηµοτικῆς Ἐκπαίδευσης.

Στά γράµµατα ἐµφανίστηκε τό 1957 µέ τό ποίηµα «Sua
sponte», στό περιοδικό Ἠπειρωτική Ἑστία, τεῦχος 60-61.
Ἁπό τό 1959 µέχρι τό 1967 ἦταν µέλος τῆς ἐκδοτικῆς ὁµά-
δας τοῦ περιοδικοῦ Ἐνδοχώρα, πού ἔβγαινε αὐτό τό διά-
στηµα στά Γιάννινα. Ἔχει ἐκδώσει τίς ποιητικές συλλογές,
Σπόνδυλοι, 1961, Ἰσθµός καί Ρινόκαιροι, 1975, Ἀπόγευµα
τῶν µύρων, 1977, Ἀµφίβια, 1980, Ἡ γλώσσα τοῦ Ἀδάµ,
1982, Ὅταν ὁ Θεός εἰς τό σῶµα ἔλθει νωρίς, 1990, Καί εἰς
γάµον Ἕβρου τοῦ ποταµοῦ, 1996. ∆ηµοσίευσε ἐπίσης ἐπι-
στηµονικές ἐργασίες πάνω στή σχέση τῆς ψυχανάλυσης µέ
τή λογοτεχνία.

Ὡς ποιητής ὁ Τζούλης ἀνήκει στή ∆εύτερη Μεταπολεµική
ποιητική γενιά. Καί εἶναι µᾶλλον ὁ ἐξαιρετέος ὑπερρεαλιστής
τῆς γενιᾶς αὐτῆς. Πολύ πρίν νά ἐντρυφήσει στήν ψυχανά-
λυση καί νά γνωριστεῖ ἐπιστηµονικά µέ τή θεωρία τοῦ
Φρόυντ, ἡ ποιητική γραφή του παρουσίαζε κιόλας ἀρκετά
ὑπερρεαλιστικό χαρακτήρα. Οἱ κύριοι προβληµατισµοί του
στάθηκαν ὁ ἔρωτας καί ὁ θάνατος. Μ᾿ ἕναν τρόπο, τόσο γή-
ινο, ὅσο καί µαταφυσικό. Καί νοµίζω πώς ἡ εὐχέρειά του
νά διαλέγεται µ᾿ αὐτά τά δύο ἄκρα, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά
βασικά γνωρίσµατα τοῦ ἔργου του. Ἀπό τ᾿ ἄλλο µέρος ἡ κα-
ταγωγή του καί τά παιδικά του χρόνια εὕρισκαν ἐπίσης
τρόπο νά περνᾶνε ὑπόγεια µέσα στούς στίχους του. Ὡς
ὑπερρεαλιστής ὁ Τζούλης µοιάζει νά µήν ἀνήκει στό κλίµα

τῶν συνοµηλίκων του ποιητῶν τοῦ ᾿60. Κι εἶναι ἀλήθεια πώς
δέν ἔχουµε ρητές ἀναφορές σ᾿ αὐτό τό κλίµα. Εἶναι ὡστόσο
ζήτηµα γραφῆς. Ἡ γραφή του, ἄν καί δέν εἶναι καθαρά
ὑπερρεαλιστή, δέν µᾶς δίνει ποτέ µέ εὐθύ τρόπο τό ἀντι-
κείµενό της. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ἄν θέλουµε νά δοῦµε τό
ἀντικείµενό της, θά πρέπει νά τό ἀναζητήσουµε στό ἐπίπεδο
τῶν ὑποδηλώσεων. Ἐκεῖ ὁ κερµατισµένος λόγος τοῦ ποιητῆ
ἀφήνει νά διαφανεῖ, σάν µέσα σέ ἡµιονειρική κατάσταση,
ἡ σχέση του µέ τήν ἐποχή του, ἡ σχέση του µέ τόν ἱστο-
ρικό χρόνο, καθώς ἐπίσης ἡ σχέση του µέ τήν ποιητική πα-
ράδοση. Μέ τήν τελευταία του ποιητική συλλογή, Καί εἰς γά-
µον τοῦ Ἕβρου τοῦ ποταµοῦ, δέν ἔχουµε ἀλλαγή στήν
ἐκφραστική τακτκή. Ἔχουµε ὅµως σαφῆ παρουσία νόστου.
Τό βλέµµα του γυρίζει στά πατρικά ἐδάφη, στό χωριό του
καί στήν εὐρύτρη περιοχή, κοντά σέ οἰκεῖα πρόσωπα, κα-
ταστάσεις καί γεγονότα. Αὐτό τό κύκνειο ἄσµα τοῦ ποιητῆ,
πού εἶναι ἴσως ἡ ὡριµότερη στιγµή του, µᾶς δίνει, εὐκρινέ-
στερα ἀπό τήν ἄλλη δουλειά του, τή σχέση του µέ τά δύ-
σκολα µεταπολεµικά χρόνια στήν περιοχή τῆς καταγωγῆς
του. �



28

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπίτι της λογοτεχνίας – Κρήτη
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστηµών

του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ) και ο ∆ήµος Μαλίων εγκαινίασαν το
Σπίτι της Λογοτεχνίας τον Οκτώβριο του 2009. Ο ξενώνας βρί-
σκεται στο χωριό Κράσι, γενέτειρα της οικογένειας Αλεξίου (Λευ-
τέρη, Γαλάτειας, Έλλης) και στεγάζεται στο αναπαλαιωµένο πε-
τρόκτιστο δηµοτικό σχολείο του χωριού. Αποστολή του Σπιτιού εί-
ναι να φιλοξενεί επαγγελµατίες συγγραφείς και µεταφραστές λο-
γοτεχνίας. Προτεραιότητα έχουν, ωστόσο, οι Έλληνες δηµιουργοί
και οι µεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας προς ξένες γλώσσες.
Η φιλοξενία στο Σπίτι της Λογοτεχνίας γίνεται µετά από αίτηση του
ενδιαφερόµενου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3639250, 210-3639525
και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΜΕΛ: www.ekemel.gr

Ιδού η Ρόδος
Μεγαλεπήβολα σχέδια ανακοινώθηκαν σε διηµερίδα που διορ-

γάνωσε πρόσφατα το ∆ιεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφρα-
στών Ρόδου. Επιθυµία του προέδρου του Κέντρου και πανεπιστη-
µιακού Αναστάσιου Κοντάκου (και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
χρηµατοδοτεί τις δράσεις του Κέντρου) είναι η διοργάνωση, σε ετή-
σια βάση, ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και Μετάφρασης, για µια
εβδοµάδα προς το τέλους του καλοκαιριού στο νησί. Το φεστιβάλ
θα περιλαµβάνει πλούσιες και αποκεντρωµένες δράσεις –ποίηση,
εργαστήρια γραφής, συναντήσεις συγγραφέων, οµιλίες γνωστών ξέ-

νων συγγραφέων, εικαστικά, µουσική, κ.ά.– σε όλο το νησί, κι αν
ευοδωθούν τα σχέδια του Προέδρου θα πρόκειται για µείζον γεγο-
νός πανελλαδικής εµβέλειας. Συνδιοργανωτής, µαζί µε πολλούς άλ-
λους, η Εταιρεία Συγγραφέων. Θα επανέλθουµε, εννοείται.

Ανακοίνωση του ΟΣΔΕΛ
Αγαπητοί φίλοι,
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσής σας για τη Συµφωνία Google, σας

παραθέτουµε σηµερινές εξελίξεις.
• Το δικαστήριο αποφάσισε πως το αναθεωρηµένο κείµενο

της Συµφωνίας θα πρέπει να παρουσιαστεί την 9η Νοεµ-
βρίου 2009.

• Η ηµεροµηνία για την ακρόαση θα οριστεί εντός του ∆εκεµ-
βρίου 2009 ή του Ιανουαρίου 2010.

• Η ηµεροµηνία αξίωσης της αποζηµίωσης για τα ψη-
φιοποιηθέντα έργα µεταφέρεται από την 5η Ιανουα-
ρίου 2010 στις 5 Ιουνίου 2010.

• Τα εµπλεκόµενα µέρη δεν ανέλυσαν τον τρόπο αναθεώρησης,
αλλά ήταν ξεκάθαρο πως η Συµφωνία δεν θα είναι όπως την
γνωρίζουµε µέχρι σήµερα.

• Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που παρίστατο
στη σύσκεψη δήλωσε πως το Υπουργείο συζήτησε το ζήτηµα
µε τα εµπλεκόµενα µέρη.

• Θα υπάρξει νέα περίοδος για την συµµετοχή ή εξαί-
ρεση από τη Συµφωνία για όσους έχουν ήδη δηλώσει
την επιθυµία να εξαιρεθούν.

Τρία μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων

στο νέο Δ.Σ. του ΕΚΕΒΙ

Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος είναι ο νέος Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου,
µε αντιπρόεδρο τον Πέτρο Τατσόπουλο. Την Εταιρεία Συγγραφέων, έπειτα από
κατά πλειοψηφία απόφαση του ∆.Σ., εκπροσωπεί η µεταφράστρια και συγγρα-
φέας Κλαίτη Σωτηριάδου. Η Κατρίν Βελισσάρη παραµένει –σύµφωνα µε όλες τις
ενδείξεις– διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Ζέφη ∆αράκη, Σε ονοµάζω θα πει σε χάνω, Αθήνα, Αλεξάν-
δρεια, 2008
Κατερίνα Ζαρόκωστα, Του Έρωτα και της Τύχης, Αθήνα, Κα-
στανιώτης, 2009
∆ιονύσης Καρατζάς, Ταξίδια εσωτερικού, Αθήνα, Μεταίχµιο,
2009
Ρήνα Κατσελλή, Κερύνεια εκ στόµατος γερόντων, Λευκωσία,
Χρυσοπολίτισσα, 2009, Πρόσφυγας στον τόπο µου, Besançon,
Praxandre, 2009, Γιαννάκης Καράσαββας Λαογραφικός Όµιλος
Κερύνειας 2009

Βασίλης Κουγέας, Με πράσινο του χαλκού στα χείλη και,
Αθήνα, Ύψιλον 2009
Κωστούλα Μητροπούλου, Τα τραγούδια µου, Αθήνα, Μον-
τέρνοι καιροί, 2009
Γιώργος Ρούβαλης, Οι πέτρες και οι Άνθρωποι. Μικροϊστορία
του Ναυπλίου, Ναύπλιο, Ναύδετο, 2009
Σωτήρης Σαράκης, Πάθη των φθόγγων, Νεφέλη, Αθήνα 2009
Μαρία Σκιαδαρέση, Ο πρίγκηπας, Πατάκη, Αθήνα, 2009
Χρήστος Χαρτοµατσίδης, Οι εφιάλτες του δήµιου Σανσόν,
τραγικό γκροτέσκο, Αθήνα, Μανδραγόρας, 2009

Βιβλία που λάβαμε
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� Τµήµατα µετάφρασης από τα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ισπανικά και ιταλικά
προς τα ελληνικά και αντιστρόφως

� Νέα τµήµατα: λογοτεχνικής µετάφρασης από τα καταλανικά προς τα ελληνικά
και αντιστρόφως, και µετάφρασης κοινοτικών εγγράφων

� Πρόγραµµα εκπαίδευσης µεταφραστών εξ αποστάσεως
� Εργαστήρια δηµιουργικής γραφής
� Εργαστήρια επιµέλειας κειµένων
� Ξενώνες για συγγραφείς και µεταφραστές:

Σπίτι της Λογοτεχνίας στις Λεύκες της Πάρου και στο Κράσι του Ηρακλείου Κρήτης
� Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης
� Βραβείο Θεατρικής Μετάφρασης «Μάριος Πλωρίτης»
� Αρχείο µεταφραστών
� Περιοδικό για τη λογοτεχνία και τη µετάφραση «Απηλιώτης» (www.apiliotis.gr)

ΕΚΕΜΕΛ Λυκαβηττού 2, 10671 Αθήνα • Τηλ.: 2103639520 • Fax: 2103639350
e-mail: info@ekemel.gr • www.ekemel.gr

Το Αρχείο Μεταφρασµένων Ελληνικών Βιβλίων του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) περιλαµβάνει το σύνολο των τίτλων

που µεταφράζονται από τα ελληνικά προς άλλες γλώσσες.
Σύµφωνα µε τη µέχρι στιγµής καταγραφή, το έτος 2009 έχουν

µεταφραστεί 403 βιβλία σε 31 γλώσσες.
Από αυτά τα βιβλία, τα 115 είναι λογοτεχνικά, τα 221 αποτε-

λούν µεταφράσεις έργων της αρχαιοελληνικής γραµµατείας ενώ
67 βιβλία είναι µη λογοτεχνικά.

Ο πιο µεταφρασµένος σύγχρονος συγγραφέας για το 2009 εί-
ναι ο Γιάννης Ρίτσος µε 17 βιβλία µεταφρασµένα. Ακολουθούν η
Άννα Χατζηµανώλη µε 6 µεταφράσεις παιδικών της βιβλίων στα
τούρκικα και οι Πέτρος Μάρκαρης, Βαγγέλης Ηλιόπουλος και
Κωνσταντίνος Καβάφης µε 5.

Ο κατάλογος περιλαµβάνει έως στιγµής: 69 στα ισπανικά-κα-
ταλανικά, 50 στα αγγλικά, 48 βιβλία στα σερβικά, 39 στα γερµα-
νικά, 33 στα γαλλικά, 28 στα τουρκικά, 24 στα ιταλικά, 15 στα
κινέζικα, 13 στα αλβανικά, 9 στα ρωσικά, 8 στα πολωνικά, 7 στα
σλοβένικα, 7 στα σουηδικά, 5 στα πορτογαλικά, 5 στα τσέχικα,
8 στα κορεατικά, 4 στα ρουµάνικα, 4 στα ουγγρικά, 4 στα αρα-

βικά, 3 στα ολλανδικά, 3 στα δανέζικα, 3 στα βουλγάρικα, 3 στα
λιθουανικά, 3 στα νορβηγικά, 2 στα γιαπωνέζικα και από 1 στα
εσθονικά, φινλανδικά, κροατικά, εβραϊκά, λετονικά, και σλοβά-
κικα. �

Το ταξίδι του ελληνικού βιβλίου συνεχίζεται…
400 μεταφρασμένα ελληνικά έργα σε 31 γλώσσες το 2009
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010)

Αλεξάκης, Ορέστης Το άλµπουµ των αποκοµµάτων, Αθήνα,
Γαβριηλίδης, 2009
Αλεξίου, ∆ηµήτρης Τέσσερις ώρες, ∆ιηγήµατα, Εικονογράφηση
∆ηµήτρης Ταλαγάνης, Αθήνα, Εριφύλη, 2009
Βαλαωρίτης, Νάνος Άνθη του θερµοκηπίου, Αθήνα, Απόπειρα, 2010
Βαλτινός, Θανάσης Κρασί και νύµφες, Μικρά κείµενα επί παντός,
Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2009
Βασιλικός, Βασίλης Ανάπλους, Μυθιστόρηµα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο «Η
Θόλος», 2009
Βασιλικός, Βασίλης Τρεις γυναίκες, Ρούλα, Έλεν, Μάγδα, Νουβέλες.
Αθήνα, Άγκυρα, 2009
Βασιλικός, Βασίλης Ο µονάρχης, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Μπαρτζουλιάνος Ι. Ηλίας, 2009
Βέης, Γιώργος Από το Τόκιο στο Χαρτούµ, Μαρτυρίες, συνδηλώσεις.
Αθήνα, Κέδρος, 2009
Βεντούρας, Ιωσήφ Κυκλώνιο, Αθήνα, Μελάνι, 2009
Βλαβιανός, Χάρης ∆ιακοπές στην πραγµατικότητα, Ποιήµατα,
σχεδιάσµατα, µεταγραφές, Αθήνα, Πατάκη, 2009
Γαλανάκη, Ρέα Φωτιές του Ιούδα, στάχτες του Οιδίποδα, Μυθιστόρηµα,
Αθήνα, Καστανιώτη, 2009
Γεωργουσόπουλος, Κώστας/ Μύρης, Κ. Χ. Μεταφυσική τοπολογία:
∆ώδεκα εγκώµια, / Κ. Χ. Μύρης, µετάφραση Γλυκερία Παπαγεωργίου,
εικονογράφηση ∆ήµητρα Σπυρίδωνος, Αθήνα, Νόηση, 2009
Γιανναράς, Χρήστος Το πολιτικό ζητούµενο στην Ελλάδα σήµερα,
Θεσσαλονίκη, Ιανός, 2009
Γκανάς, Μιχάλης Γυναικών Μικρές και πολύ µικρές ιστορίες, Αθήνα,
Μελάνι, 2010
Γκιµοσούλης, Κωστής Το φάντασµά της, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Κέδρος, 2009
Γκουρογιάννης, Βασίλης Κόκκινο στην Πράσινη Γραµµή, Μυθιστόρηµα,
Αθήνα, Μεταίχµιο, 2009
Γκρης, Ηλίας Περί ποιήσεως, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2009
∆αββέτας, Νίκος Γ. Η Εβραία νύφη, Αθήνα, Κέδρος, 2009
∆αλακούρα, Βερονίκη Πόντιοι, Φωτογράφιση Μάρω Κουρή, Κλαίρη
Μουσταφέλλου, Περικλής Μεράκος, Λεωνίδας Τηνιακός, Κώστας
Μητσάκης· επιµέλεια σειράς Γιάννης Ντρενογιάννης. Αθήνα, Έθνος, 2009
∆αλακούρα, Βερονίκη Μικρασιάτες, Φωτογράφιση Μάρω Κουρή,
Γιάννης Ντρενογιάννης επιµέλεια Βάλυ Βαϊµάκη, Αντώνης Ιορδάνογλου,
Μάριος Θεοδωρακάκης, Αντώνιος ∆ικαίος επιµέλεια σειράς Γιάννης
Ντρενογιάννης. Αθήνα, Έθνος, 2010
∆ηµητρίου, Σωτήρης Φ. 1955-. Τα ζύγια του προσώπου, ∆ιηγήµατα,
Αθήνα, Πατάκη, 2009
∆ήµου, Νίκος 1935-. Το φως των Ελλήνων, Φωτογραφικό δοκίµιο
φωτογράφιση Νίκος ∆ήµου. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2009
∆ήµου, Νίκος 1935-. Ποιήµατα : 1950-2005. Αθήνα, Τυπωθήτω,
2009
∆ηµουλά, Κική Πέρασα = Erlebt / Kiki Dimoula µετάφραση Ντάντη
Σιδέρη - Speck ζωγραφική Γιάννης Ψυχοπαίδης. Αθήνα, Ίκαρος, 2010
Ελευθερίου, Μάνος Αγρυπνία για το σκοτεινό τρυγόνι στην εκκλησία του
προφήτη Ελισσαίου, Αθήνα, Καστανιώτη, 2009
Ζαρκαδάκης, Γιώργος Οδηγός επιβίωσης, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Κέδρος, 2009
Ζαρόκωστα, Κατερίνα, Του έρωτα και της τύχης, ∆ιηγήµατα, Αθήνα,
Καστανιώτη, 2009
Ζατέλη, Ζυράννα Με το παράξενο όνοµα Ραµάνθις Ερέβους: Το πάθος
χιλιάδες φορές, Μυθιστόρηµα. Αθήνα, Καστανιώτη, 2009
Θεοδωρίδης, Πάνος Επαγγέλµατα που άντεξαν στο χρόνο,
φωτογράφιση ∆ηµήτρης Ταλιάνης κείµενα Πάνος Θεοδωρίδης. Αθήνα,
Τοπίο, 2009
Θεοδωρόπουλος, Τάκης Η µελαγχολία της ∆ευτέρας: Από την ευφορία
του 2004 στην κατάθλιψη του 2008, Αθήνα, Ωκεανίδα, 2009
Θεοδωρόπουλος, Τάκης Γλυπτική = Sculpture / γλυπτική Venia Dimi-

trakopoulou κείµενα Τάκης Θεοδωρόπουλος, Φανή - Μαρία Τσιγκάκου.
Αθήνα, Futura, 2009
Καλιότσος, Παντελής Ποιους θα δαγκώσω άµα λυσσάξω: Η
αυτοβιογραφία µου σαν µυθιστόρηµα, Αθήνα, Καστανιώτη, 2009
Καπάνταη, Ισµήνη Β. Με θέα τη ζωή, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Καστανιώτη, 2009
Καπάνταη, Ισµήνη Β. Απειρωτάν και Τούρκων, Ιστορικό µυθιστόρηµα,
Αθήνα, Καστανιώτη, 2009
Καρατζάς, ∆ιονύσης Α. Ταξίδια εσωτερικού, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2009
Κεφάλας, Ηλίας ποιητής. Το χαµένο ποίηµα, Κείµενα για την ποίηση,
Τρίκαλα, Λογείον, 2009
Κιουρτσάκης, Γιάννης Ένας χωρικός στη Νέα Υόρκη, Αθήνα, Ίνδικτος,
2009
Κοκκινάκη, Νένα Ι. Κι όµως... τη νύχτα η γη κοιµάται, Αθήνα, Πατάκη,
2009
Κοντολέων, Μάνος Τι κέρδισε ο Άλκης και... τι έχασε ο Λάκης,
Εικονογράφηση Γιώργος Σγουρός, Αθήνα, ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια - Ελλάς,
2009
Κοντολέων, Μάνος Λεβάντα της Άτκινσον, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Πατάκη, 2009
Κοντολέων, Μάνος Ελίτσα ή Παπαρούνα, Εικονογράφηση Βασίλης
Παπατσαρούχας, Αθήνα, Άγκυρα, 2009
Κοντολέων, Μάνος, Καλέ, πνίγοµαι..., Εικονογράφηση Αλεξάνδρα
Αντωνοπούλου, Αθήνα, Πατάκη, 2009
Κοντολέων, Μάνος Πολύτιµα δώρα, Εικονογράφηση Ρίτα Τσιµόχοβα,
Αθήνα, Πατάκη, 2009
Κοντός, Γιάννης Τα παραµύθια του καλού µάγου, Εικονογράφηση
Φαίδων Πατρικαλάκης, Αθήνα, Κέδρος, 2009
Κοροβέσης, Περικλής Αριστερή ανακύκλωση,: Μικρά πολιτικά κείµενα,
Αθήνα, Εµπειρία Εκδοτική, 2009
Κοσµόπουλος, ∆ηµήτρης Βραχύ χρονικό, Αθήνα, Κέδρος, 2009
Κοτίνη, Θεώνη Θεός ή αγάπη, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2010
Κουγέας, Βασίλης, Με πράσινο του χαλκού στα χείλη και, Ποιήµατα.
Αθήνα, Ύψιλον, 2009
Κουµανταρέας, Μένης. Σ’ ένα στρατόπεδο άκρη στην ερηµιά. Αθήνα:
Κέδρος, 2009.
Κουνενής, Νίκος Ο µύθος του Ηρακλή Σπίλου, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Μεταίχµιο, 2009
Κούρτοβικ, ∆ηµοσθένης Η εξέλιξη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας,
Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2010
Κούσουλας, Λουκάς Και µόνος και µετά πολλών ή όπως όπως....
Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2009
Κώτσιας, Τηλέµαχος Στην απέναντι όχθη, Μυθιστόρηµα, Αθήνα,
Ψυχογιός, 2009
Λαϊνά, Μαρία Άπαντα τα θεατρικά, Αθήνα, Αιγόκερως, 2009
Λαµπαδαρίδου - Πόθου Μαρία Υγρό φεγγαρόφωτο, Μυθιστόρηµα,
Αθήνα, Κέδρος, 2009
Λιβεριάδης, Θέµης Η Ελευθερία πλαγιάζει σε µαύρο γραφείο,
Εικονογράφηση Νίκος Κούνδουρος, Αθήνα, Αρµός, 2009
Μανιώτης, Γιώργος Ν. Μίξερ Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2009
Μάρκογλου, Πρόδροµος Χ. Κείµενα µικράς πνοής Αθήνα, Κέδρος,
2009
Μαρκόπουλος, Γιώργος Η ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη, Αθήνα, Εκάτη,
2009
Μαρωνίτης, ∆ηµήτρης Ν. Τάκης Σινόπουλος - Μίλτος Σαχτούρης,:
Μελετήµατα, Αθήνα, Πατάκη, 2009
Μέσκος, Μάρκος Στον ενικό και πληθυντικό ψίθυρο, Eικονογράφηση
Μάρκος Μέσκος, Αθήνα, Νεφέλη, 2009
Μήτσου, Ανδρέας Η ελεηµοσύνη των γυναικών, ∆ιηγήµατα,. Αθήνα,
Καστανιώτη, 2009
Μήτσου, Ανδρέας Ο αγαπηµένος των µελισσών, Μυθιστόρηµα. Αθήνα,
Καστανιώτη, 2010



Μίσσιος, Χρόνης Ο Χρόνης Μίσσιος διαβάζει Χρόνη Μίσσιο [CD-Audio]
/ Χρόνης Μίσσιος αφήγηση Χρόνης Μίσσιος µουσική σύνθεση Βαγγέλης
Μπόντας. Αθήνα, Bond-us music, 2009
Μιχαλοπούλου, Αµάντα Η εγγονή του Αϊ-Βασίλη και τα µπισκότα της
αγάπης Eικονογράφηση Σοφία Τουλιάτου, Αθήνα, Καστανιώτη, 2009
Μπελεζίνης, Ανδρέας Νίκος Φωκάς: Ένας «αναφορικός» ποιητής,
Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2009
Μπουκάλας, Παντελής Σ. Ρήµατα, Αθήνα, Άγρα, 2009
Μπουλώτης, Χρήστος Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη,
Εικονογράφηση Φωτεινή Στεφανίδη. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2009
Μπουλώτης, Χρήστος Ο Αζόρ και ο Κωστάκης στο σχολείο,
Εικονογράφηση Λήδα Βαρβαρούση επιµέλεια σειράς Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη,
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