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I παρουσία και του συγγραφέα. Αίθουσα «Δρακοηούλου» του Πανεπιστημίου Αθηνών, o8. Πανεπιστημίου I 

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος γράψει με αφορμή την 
παράσταση στο θέατρο «Συνεργείο» και τη νέα έκδοση του 

βιβλίου του «Ιστορίες της Λίμνης» από τις εκδ. Κέδρος 

Ανοιχτές πληγές 
Μια νηπιαγωγός, που αποχαιρε^^^^ τά και τα τελευταία παιδιά κατά το σχόλασμα, επαναφέρει τον εαυτό της στην εφηβεία, σε γκρο-πλαν στην αυλή του σπιτιού της να καίει μυρμήγκια. 

Η παιδική αυτή διαστροφή οδηγεί την αφήγησή της, με την ίδια ιεροτελεστική μανία, στην αποκάλυψη μιας μεγαλύτερης διαστροφής και ενός τρομερού εγκλήματος. 

Πρόκειται για την κρυφή ιστορία της 

Φωτεινής που σαν ανοιχτή πληγή, ίδια με τις ανοιχτές κοιλιές των μυρμηγκιών, περιμένει υπομονετικά να έρθει στο φως για να καεί σαν αρνητικό φιλμ στοχεύοντας σε μια σύγχρονη κάθαρση». 

Το παραπάνω κειμενάκι, γραμμένο από το σκηνοθέτη 

Δημήτρη Μπίτο, κατορθώνει να συνοψίσει με ακρίβεια τα 

«Μυρμήγκια», που ερμηνεύει η 

Ειρήνη Δράκου (στο θέατρο «Συνεργείο» από 25/1, μαζί με άλλα τέσσερα έργα συναδέλφων μου, υπό τον γενικό τίτλο 

«Εξοδος»). Το φθινόπωρο του 2010 η 
Γιολάντα Μαρκοπούλου, η ψυχή του «Συνεργείου», μου παράγγειλε ένα έργο που να έχει κάποια σχέση με την τραγωδία, αλλά κατά τη γνώμη μου τραγωδία σήμερα δεν υφίσταται. 

Αναγκαστικά ζούμε δράματα. Και πολύ συχνά, μαύρες κωμωδίες. 

Ωστόσο, επειδή ο 

μονόλογος που έγραψα περιλαμβάνει και αιμομιξία και πατροκτονία, δεν παύει να έχει κάποια σχέση, έστω και μακρινή, με την αρχαία τραγωδία. Κι ας λείπει εδώ η σύγκρουση ανάμεσα στην ατομική ευθύνη και τη μοίρα. Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο παλαιότερο διήγημά μου, που συμπτωματικά θα κυκλοφορήσει ξανά τον Μάρτιο σε νέα έκδοση. Το βιβλίο, που τιτλοφορείται 

«ιστορίες της Λίμνης» (εκδ. 

κέδρος), περιέχει δεκαπέντε αλλόκοτες και συνήθως ακραίες ιστορίες, που όλες τους σχετίζονται με το επινοημένο παραθαλάσσιο θέρετρο Λίμνη Αχαΐας. 

Γέννημα-θρέμμα της Λίμνης, η ηρωΐδα του διηγήματός μου είναι ένα κοριτσάκι στην αρχή της εφηβείας του. Προκειμένου να διασκευάσω το διήγημα για το θέατρο, πραγματοποίησα ένα άλμα στο μέλλον, που μεταμόρφωσε την πιτσιρίκα της ιστορίας μου σε νηπιαγωγό, η οποία αναμηρυκάζει όσα της συνέβησαν πριν από χρόνια και ψάχνει να βρει τη λύτρωση, ξύνοντας τις πληγές της. Λένε ότι κάθε διασκευή που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να ανακαλύπτει και κάτι καινούργιο, διαφορετικό απ' αυτό που εξερευνούσε το π ρωτότυπο. 

Όταν π ρωτοέγραφα τα «Μυρμήγκια» στη δεκαετία του '90, ένιωθα ότι χαρίζω στην ηρωίδα μου τη λύτρωση από το τερατώδες βάσανό της, οδηγώντας την σε ένα έγκλημα για το οποίο εκείνη παρέμενε 

ατιμώρητη. Διασκευάζοντας πέρυσι το διήγημά μου για το θέατρο και ενηλικιώνοντας τη Φωτεινή, έμελλε να ανακαλύψω ότι η παλιά εκείνη πεποίθησή μου δεν ήταν παρά μια αυταπάτη. Αντί για τη λύτρωση, μεγαλώνοντας, η ηρωίδα μου αντιμετωπίζει μια διαιώνιση του βασάνου της. 

Βρίσκεται παγιδευμένη σε μια φαντασιωτική, αέναη επανάληψη του δίδυμου δράματός της, μέσα από την οποία μάταια ψάχνει μια διέξοδο, αφού οι πληγές της μένουν ισοβίως ανοιχτές. Κάτι που υποστηρίζεται επάξια, τόσο από τη γυμνή, εξπρεσιονιστική σκηνοθεσία του Μπίτου, όσο και από την ασυνήθιστης έντασης ερμηνεία της 

Δράκου. Το πικρό μάθημα που έλαβα εγώ τουλάχιστον, εάν όχι και οι θεατές της παράστασης, είναι ότι από την καρδιά ενός δράματος δεν βγαίνει ατιμώρητος κανείς, όποια οδό διαφυγής κι αν επιλέξει, και ακόμα περισσότερο όταν η οδός αυτή γεννάει ένα νέο δράμα. 

Ή, αλλιώς, όλα εδώ πληρώνονται.\£ 

Βιβλιοπώλες στα χαρακώματα Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν άνοιγε στην 
Ελλάδα ένα βιβλιοπωλείο που επέλεγε μόνο τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας, σύμφωνα με τις επιλογές/λίστες μια 

(κρυφής) ομάδας ανθρώπων; Του δημητρη μαςτρογιαννιτη 

ΣΤΟ κΑΛΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Laurence Cosse, μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδ. Πόλις, σελ. 
458 Ό,τι συμβαίνει και στο βιβλίο «Στο καλό μυθιστόρημα». 

Χαμός, και όχι αναγκαστικά χειρότερος, με τους αποκλεισμένους συγγραφείς και (κυρίως) τους αριστερούς διανοούμενους να μιλούν για φασισμό και ναζιστικές μεθόδους «λογοτεχνικής καθαρότητας», για σνομπισμό και λογοτεχνία της άρχουσας τάξης. Αυτές είναι οι αντιδράσεις στην επιτυχία του βιβλιοπωλείου 

"Au bon Romane", που δημιουργήθηκε από την αγάπη μιας (ταπεινής) πλούσιας κι ενός βιβλιοπώλη για το καλό μυθιστόρημα και στα ράφια του φιλοξενεί μόνο αξιόλογους τίτλους και όχι τίτλους του συρμού (δες Μισέλ 

Ουελμπέκ!). Στην αρχή οι επιθέσεις ενορχηστρώνονται μέσω ίντερνετ και εφημερίδων πριν περάσουν οι «ανώνυμοι θιγμένοι» σε πράξεις βίας. Το βιβλίο της L.C. είναι πολύ... γαλλικό 

-φαντάζεστε άλλης εθνικότητας συγγραφέα να έγραφε τέτοιο βιβλίο;- και φιλοξενεί κυρίως γαλλικά μυθιστορήματα («μακάρι να βρεθούν 

μιμητές και στις άλλες χώρες με έμφαση στη λογοτεχνία των χωρών τους» λένε οι ιδιοκτήτες του). Η ταύτιση με τα καθ' ημάς έρχεται από πλάγια οδό. Παραμερίζοντας πως ο ντόρος γίνεται για βιβλία, αναγνωρίζεις πόσο τα αντανακλαστικά της αντίδρασης στο βιβλιοπωλείο μοιάζουν με τα αντανακλαστικά όσων νιώθουν πως κάποιος εκφέρει γνώμη/θέση αντίθετη από τη δική τους, και δη όταν αυτοί έχουν ως προμετωπίδα των αγώνων τους το «συμφέρον του λαού». Δεν ξέρω αν το βιβλίο της L.C. θα συμπεριλαμβανόταν στα ράφια του 

"Bon Roman" - ίσως, ναι, λόγω του ερεθιστικού του θέματος (αν και η παράλληλη ερωτική ιστορία του βιβλιοπώλη για μια νεαρή φοιτήτρια μοιάζει αμήχανη και «ενοχλητική» στην εξέλιξη του κυρίως θέματος). 

Υπάρχει, όμως, ένα... μεγάλο αστείο! Η φράση που αιχμαλωτίζει το σκεπτικό του βιβλίου δεν ανήκει σε ένα λογοτέχνη, αλλά σε ένα μόδιστρο, τον Κριστιάν 

Ντιορ: «Το να έχει κάποιος γούστο, σημαίνει ότι έχει το δικό μου». 

Αλλο βιβλία με θέμα... βιβλία/βιβλιοπωλεία/βιβλιοθήκες 

"84 Charing Cross Road" της H. Hanff και «Ένα 

βιβλίο για πέταμα» του Π. Ντεζαλμάν (Πόλις). «Περί βιβλιοθηκών 

Ι & ΙΙ», συλλογικό έργο και «Βιβλιοθήκες 

γεμάτες φαντάσματα» του Ζ. Μπονέ (Άγρα). «To βιβλιοπωλείο των σκιών» του Μ. Μπίρκεγκορ και 

«Το βιβλίο τωνχαμένων βιβλίων» του 

S. Kelly (Πατάκης). «Αναμνήσεις επίχάρτου» του Ο.'Εκο (Ελληνικά Γράμματα). «Η 

χαμένη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα» του Δ. Μαμαλούκα (Καστανιώτης). «Σαν να 

διάβασα ένα βιβλίο - Ο βιβλιοπώλης της Εστίας αφηγείται» του Ν. Παντελάκη και «720 χρόνια βιβλία, βιβλιοπωλείον της Εστίας» των Ε. Καραϊτίδη, Στ. Ζουμπουλάκη, Α. Καρακατσούλη (Βιβλιοπωλείον της Εστίας). «Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη, άνθρωποι, βιβλία μια ιστορία» της Ε. Νικολαΐδου (Ελευθερουδάκης). · 

λογοτεχνια ΤΟΥ 
ΦΑΝΤΑΣΤίκΟΥ Βραδιά αφιερωμένη εξαιρετικά στη Λογοτεχνία του Φανταστικού θα πραγματοποιήσουν οι εκδόσεις Οξύ τη Δευτέρα 14/3, στις 19.00, στο 

Floral, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου μυθιστορήματος του 

Neil Gaiman 
«Το βιβλίο του νεκροταφείου». Μετά την εκδήλωση και καθώς τις επόμενες μέρες θα γίνει το 4ο Screaming Athens Horror Festival (Gagarin, 

Λιοσίων205, στις 18&19/3), θα προβληθούν οι καλύτερες ταινίες μικρού μήκους από τα τρία 

προηγούμενα φεστιβάλ. 

@1ώρα βιβλία ¦ Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ' 

στες της τέσσερα (4) αντίτυπα του 
βιβλίου του Neil Gaiman «To βιβλίο του 

νεκροταφείου», που κυκλοφορεί από τις εκδ. Οξύ. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVBooK (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 15/3 στις 10 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο τους από το Floral 

(Θεμιστοκλέους80, Εξάρχεια), στη διάρκεια της εκδήλωσης «Λογοτεχνία του Φανταστικού» που θα πραγματοποιηθεί στις 14/4, στις 19.00. Κάθε μήνυμα χρεώνεται 

€ 1,23 με ΦΠΑ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΕΣΣΕΡΑ - ΟΙ 

ΠΡΩΤΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕκΡΟΙ Πίττακους Λόρι, μτφ. Μπελίκα Κουμπαρέλη, εκδ. Πατάκη, σελ. 316 Ο 15χρονος Τζον Σμιθ είναι ο τέταρτος από τους εννιά Γκάρντι που έφτασαν μυστικά στη Γη, μετά την καταστροφή του πλανήτη τους Λόριαν από τους Μογκαντόριαν. Από τη μια θα ερωτευτεί τη συμμαθήτριά του Σάρα, από την άλλη, εκμεταλλευόμενος και τις μαγικές του δυνάμεις, θα πρέπει να προσπαθήσει να σώσει τη Γη - μαθαίνοντας πλέον ότι και ο τρίτος Γκάρντι είναι ήδη νεκρός. Και οι Μογκαντόριαν ξέρουν πως οι Γκάρντι μπορούν να πεθάνουν μόνο με τη σειρά των αριθμών τους. Το βιβλίο έχει ήδη μεταφερθεί στον κινηματογράφο και θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17/3. prostibulo poetico Οι ποιητές επινοούν μια περσόνα με δικό της παρελθόν, εμφάνιση και κωδικό συμπεριφοράς και το κοινό διαλέγει. Για μια συνάντηση ένας προς έναν, με τον ποιητή να προσπαθεί να σαγηνεύσει και τον ακροατή να μπορεί να ρωτήσει, να σχολιάσει, να ειρωνευτεί ή να επιδοκιμάσει ανεμπόδιστα. Η διαδραστική ποιητική παράσταση 

"Prostibulo Poetico" ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, πραγματοποιείται σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το διήμερο 11&12/3, από τις 20.00, θα βρίσκεται στο καφέ Dasein (Σολωμού 

72, Εξάρχεια, 2103847.857), με ελεύθερη είσοδο. Δες και στο www. athensprostibulopoetico. 

wordpress.com. BAzAAR 

ΒΙΒΛΙΟΥ Με εκπτώσεις έως και 50% στα βιβλία των εκδόσεων ευσταθιου (με τίτλους σχετικά με τα ζώα και τη διατροφή τους, την εκπαίδευσή τους κ.λπ.). 

Ζαλοκώστα30, Χαλάνδρι, 210 
6823.459, www.booksnet.gr, sales@booksnet.gr 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/3, 8 μ.μ. Παρουσιάζεται το βιβλίο του 
Βασίλη κουνέλη 

«Νοματαίος» (εκδ. Ωκεανίδα). Δημοτικός Πολυχώρος Πολιτισμού 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Κεντρική πλατεία Ν. Σμύρνης ^^^^β^™™ 
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