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ΣΕ ΟΛΆ ΤΆ 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΆ

1979. Εν μέσω πολιτικών αναταραχών στη Σκοτία, μια 
νεαρή δημοσιογράφος ανακαλύπτει έναν κόσμο δια-
φθοράς, τρόμου και θανάσιμων εγκλημάτων.

1954. Ένας έφηβος αποφυλακίζεται. Δυο συγκρατού-
μενοί του τον ακολουθούν κρυφά. Μια περιπέτεια αυτο-
γνωσίας γεμάτη ετερόκλητους χαρακτήρες και απροσ-
δόκητο φινάλε.
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AMOR TOWLES

VAL McDERMID

Από τον συγγραφέα του 
Ένας τζέντλεμαν στη Μόσχα

30 εβδομάδες στη λίστα 
με τα best sellers των  New York Times

Το πρώτο μέρος  μιας νέας 
συγκλονιστικής  σειράς από 
τη βασίλισσα του «tartan noir»
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Ο Alfred Polgar (1873-1955) ήταν 
αυστριακός αρθρογράφος, κριτικός 
θεάτρου, συγγραφέας και περιστασι-
ακά μεταφραστής και σεναριογράφος. 
Ιδιαίτερα τιμημένος στη χώρα του όσο 
ζούσε. Κι αυτό άνετα το δικαιολογεί και 
το σύντομο διήγημά του με τίτλο «Στον 
τηλεφωνικό θάλαμο». Με γραφή κοφτή, 
αγχωμένη και με μια κινηματογραφική 
άποψη αφήγησης, μας παρουσιάζει την 
τραγική εκπομπή ενός σήματος κινδύ-
νου ατόμου που πεθαίνει μέσα στο κρύο, 
μέσα στο κέντρο μιας πρωτεύουσας, 
μέσα στην καρδιά μιας ευημερούσας 
κοινωνίας. Τηρουμένων των αναλογιών 
μια εκδοχή της ιστορίας του κοριτσιού 
με τα σπίρτα.

Ο Georg Trakl (1887-1914) ήταν αυ-
στριακός εξπρεσιονιστής ποιητής. Μια 
τάση φυγής, μια σχεδόν αναρχική διάθε-
ση δεν του επέτρεψαν να ενταχθεί σε μια 
τακτοποιημένη ζωή μέσα στην αυστηρή 
αστική κοινωνία. Θα πεθάνει από μεγάλη 
χρήση κοκαΐνης σε ηλικία 27 χρονών. 
Αυτή την άναρχη ζωή, αυτό το άδικο 
τέλος καταγράφει – προφητικά; – και 
το διήγημα «Αποκάλυψη και όλεθρος». 
Γραφή δίχως έλεγχο, ασθμαίνουσα, πα-
ραπαίουσα, αδιάφορη για την όποια 
λογική συνέπεια, καταθέτει με τον δικό 
της τρόπο ακριβώς αυτό που και ο ίδιος 
ο συγγραφέας ήταν – τη μη ένταξη στο 
όποιο είδος. Η αποκάλυψη και ο όλεθρος 
μια δίδυμη σχέση καταστροφής.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης 
όλων των διηγημάτων και πέρα από την 
απρόσμενη ομορφιά που συναντάς να 
σου χαρίζει η λησμονημένη ποιότητα, 
αυτό που σου μένει – καθόλου λίγο – 
είναι πως η ευρωπαϊκή λογοτεχνία έχει 
ένα καλά θεμελιωμένο παρελθόν που 
θωρακίζει τους νεότερους πεζογράφους 
της – σαφέστατα όχι μόνο όσους γρά-
φουν στη γερμανική γλώσσα.

Θα πρέπει να σημειωθεί και η ικανό-
τητα του μεταφραστή να προσαρμόζει 
γνώσεις και ταλέντο στο ύφος του κά-
θε κειμένου. Με έναν περίεργο τρόπο 
παραμένει αφανής, ενώ από την άλλη 
η παρουσία του στην ελληνική έκδοση 
είναι βέβαιο πως κινεί τα πάντα.

Τ α τρία κείμενα του βιβλίου ανακοι-
νώθηκαν σε εκδήλωση με τον ίδιο 
τίτλο, απόρροια μιας χρήσιμης πρω-
τοβουλίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

με την αιγίδα του Σταύρου Ζουμπουλάκη, 
προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της 
ΕΒΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
14 Απριλίου θέλοντας να δώσει απαντήσεις 
στους πανηγυρικούς που προετοίμαζε ο 
δικτάτορας για την επέτειο της νίκης των 
Σοβιετικών στις 9 Μαΐου κατά του ναζισμού.  

Στην πρώτη ομιλία με τίτλο «Εισαγωγικά 
στην Ιστορία της Ουκρανίας» ο Γιώργος Τσα-
κνιάς, με μεταπτυχιακές σπουδές στην έδρα 
Ιστορίας και Πολιτισμού των σλαβικών λαών 

και αρχισυντά-
κτης του πολύ 
καλού blog πο-
λιτισμού dim/
ar,  περιγράφει 
τις ιστορικές 
διαδρομές της 
Ο υ κ ρ α ν ί α ς 
αλλά και των 
υ π ό λ ο ι π ω ν 
ανατολικοσλα-
βικών λαών. 
Απαντώντας 
στο εθνικι -
στικό και με-
γαλοϊδεατικό 
παραλήρημα 
του δικτάτορα, 
ο οποίος αμφι-
σβητεί την ίδια 
την ύπαρξη του 
ο υ κ ρ α ν ι κ ο ύ 
έθνους χαρα-
κτηρίζοντάς 
το «τεχνητή 
χώρα», εκθέτει 
τη δαιδαλώδη 
ιστορία αλλά 

και τις διαδρομές της ουκρανικής γλώσ-
σας από τον 10ο αιώνα έως τις μέρες μας. 
Διαδρομές που άλλαξαν εδάφη αλλά και 
σχημάτισαν γλωσσικές ομάδες, τις οποίες 
αρνείται σήμερα ο μεγαλορωσικός εθνι-
κισμός. Σημαντική είναι η θέση πως όλες 
οι εθνότητες (και γλωσσικές ομάδες) που 
ανήκουν στην ανατολική σλαβική ομάδα (Δυ-
τική Ουκρανία, Λευκορωσία) έχουν τα ίδια 
δικαιώματα στην ιστορία και στον πολιτισμό 
του κιεβικού κράτους (9ος -13ος αιώνας). Η 
αντίληψη περί Μεγάλης Ρωσίας και Τρίτης 
Ρώμης αμφισβητεί αυτά τα δικαιώματα. Η 
Ουκρανία όμως δεν είναι μόνο η χώρα που 
έχει ως κοιτίδα της το Κίεβο, αλλά και μια 
«αιματοβαμμένη χώρα», όπως είχε γράψει ο 
Τίμοθι  Σνάιντερ. Αυτό φωτίζει τα αισθήματα 
και τις αντιλήψεις του ουκρανικού λαού για 
τους κατακτητές του. 

Ο καθηγητής Πολιτειολογίας και πρόεδρος 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων 

Εκεί όπου δοκιμάζεται  
ο πολιτισμός μας 
Το τομίδιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  
με τρεις ομιλίες για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
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των Ανθρώπων Δημήτρης Χριστόπουλος 
στην ομιλία του με τίτλο «Θα είναι μακρά η 
δοκιμασία», αν και υποβάλλει σε κριτική – 
ορθώς κατ’ εμέ – τον τρόπο που ταπεινώθηκε 
η μετασοβιετική Ρωσία, δεν κρύβεται πίσω 
από διατυπώσεις «ίσων αποστάσεων». Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, παρά τα λάθη της 
επέκτασης του ΝΑΤΟ, στα πλευρά της Ρωσί-
ας, δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, 
όπως ανόητες απόψεις υποστηρίζουν, αλλά 
πόλεμος του Πούτιν και της Ρωσίας του κατά 
της ανεξαρτησίας και εδαφικής κυριαρχίας 
μιας χώρας. Στη ρωσοφοβία όμως η απάντη-
ση δεν μπορεί να είναι η ρωσοφιλία. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει, όπως δεν αντιλαμβάνο-
νται οι υποστηρικτές του αποκλεισμού του 
ρωσικού πολιτισμού, πως η Ρωσία δεν είναι 
Ευρώπη. Ο διχασμός της Ρωσίας – θα πρό-
σθετα – ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 
δεν είναι μικρότερος από τον διχασμό της 
Ελλάδας ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Δύση 

Γράφει ο ΓιωρΓος 
ςιάΚάντάρης

και τον διχασμό της Γερμανίας ανάμεσα στη 
«γαλλική» εκθηλυμένη Κοινωνία (Πολιτισμό) 
και την ανδροπρεπή «γερμανική» Κοινότητα 
(γερμανική Κουλτούρα). 

Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης στην ομιλία 
του με τίτλο «Η ρωσική οδός της βίας και 
του πολέμου» ξεκινά με την απαγόρευση 
μόλις τέσσερις μέρες μετά την εισβολή της 
Οργάνωσης Memorial, η οποία μαζί με τον 
λευκορώσο πολιτικό κρατούμενο και μαχητή 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αλες Μπι-
αλιάτσκι και το ουκρανικό Κέντρο για τις 
Πολιτικές Ελευθερίες μοιράστηκαν το φετινό 
Νομπέλ Ειρήνης. Ο ομιλητής χαρακτηρίζει 
δικτάτορα, χωρίς αστερίσκους, τον Πούτιν 
και θεωρεί πως ο πόλεμός του δεν γίνεται 
για την απόκτηση εδαφών, αλλά εν ονόματι 
της ιδεολογίας της ρωσικής αυτοκρατορι-
κής ταυτότητας. Ιδεολογία που με σθένος 
υποστηρίζει ο πατριάρχης Κύριλλος. Δια-
πρύσιος υποστηρικτής αυτού του πολέμου 
που έχει κηρύξει το τέρας του σημερινού 
ρωσικού δεσποτισμού. Ο Κύριλλος μάλιστα 
ντύνει αυτόν τον πόλεμο με τα χρώματα 
της σύγκρουσης με την Ευρώπη του Gay 
Pride. Αλλά o Ζουμπουλάκης, όπως και οι 
προηγούμενοι δύο ομιλητές, υποστηρίζει 
πως η Ρωσία με τον μεγάλο πολιτισμό της 
είναι Ευρώπη, καταλήγοντας πως πρέπει 
να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστού-
με την Ουκρανία και να επιμείνουμε πάση 
θυσία στις κυρώσεις κατά του Πούτιν. Το 
δίδαγμα από αυτές τις τρεις ομιλίες είναι πως 
δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον Πούτιν να 
εξαφανίσει την Ουκρανία, αλλά και να μην 
αποκλείσουμε τη Ρωσία από την Ευρώπη 
εξαιτίας του δολοφόνου- δικτάτορα. 

Για τον Πολέμο 
της ρωςιας 
έναντιον  
της ουκρανιας

Γιώργος Τσακνιάς, 
Δημήτρης Χριστόπουλος, 
Σταύρος Ζουμπουλάκης 
Εθνική Βιβλιοθήκη της 
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