ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τ

ο βιβλο Η Υιοθεσ α – Μια γυναικε α ματι στην Ιστορ α αναφ ρεται σε γεγονότα που ζησε η γενι του ’60 στην Ελλδα. Η Ιστορα –η Ιστορα
που διδσκεται στα σχολεα– δεν τα ζει τα γεγονότα. Τα συλλ γει με τρόπο επιστημονικό, τα συνδ ει, τα παραθ τει και τα διδσκει.
Η Ιστορα δεν χει τη δυνατότητα να δεξει τι νιωθαν εκενοι που ζησαν στην εποχ! όπου αναφ ρεται. Αυτό το αφ!νει να το φανταστε ο αναγν#στης. %τσι, ο καθ νας που μελετ την ιστορα του τόπου του ! και λλου τόπου, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, αισθνεται τι εναι κρυμμ νο
μ σα στα γεγονότα που χρονολογικ και εμπεριστατωμ να αναφ ρονται.
Τα ιστορικ κεμενα μοιζουν με τους καλούς πνακες ζωγραφικ!ς: μπορούν να ιδωθούν από πολλ ς πλευρ ς, από πολλ ς οπτικ ς γωνες. %τσι,
εκενοι που ζησαν τη δεκαετα του ’60 στην Ελλδα χουν την τύχη να
δουν την Ιστορα, την ιστορα τους, από πολλ ς πλευρ ς. Ο καθ νας όμως
την εδε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. (πως γνεται και με τους αναγν#στες ενός βιβλου, τσι και με εκενους που ζησαν το διο γεγονός:
ο καθ νας το τυλγει με τη δικ! του περα, τη δικ! του γν#ση, τη δικ! του
μοναδικ! ψυχ!.
(λες οι ερμηνεες μοιζουν, αλλ και καμι δεν εναι δια με την λλη. (πως όλοι οι νθρωποι μοιζουν μεταξύ τους, αλλ καν νας δεν εναι όμοιος με τον λλο. Εναι φορ ς που η ερμηνεα του ενός δεν ταιριζει διόλου με αυτό που κατλαβε ο λλος, κι ας ζησαν μαζ την δια ιστορα…
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ΕΙΡΗΝΗ ΞΕΦΤΕΡΗ

ΙΣ+Σ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ! 4σως..!
Το βιβλο μιλει για μια αλ!θεια. Η αλ!θεια πντα «μα» εναι. Αλλ,
όπως επαμε, καθ νας κουβαλει τη δικ! του προσωπικ! αλ!θεια. «Εις μρτυς, ουδες μρτυς». Αυτ! εναι η βασικ! αρχ! της δικαιοσύνης. Αν δηλαδ! μόνο νας εδε το γεγονός, εναι σα να μη το εδε καν νας…
Το βιβλο εναι μυθιστόρημα. (πως όλα τα μυθιστορ!ματα, κρύβει μ σα του να μεγλο μ ρος εκενης της «μιας» αλ!θειας. Αλλ όχι όλης. %να
μ ρος από την αλ!θεια εναι καλυμμ νο από ό,τι ζησαν κι αισθνθηκαν
εκενοι που με τις αποφσεις και τις πρξεις τους φτιαξαν την Ιστορα των
μ σων του 20ού αι#να στην Ελλδα. %φτιαξαν την Ιστορα και την φησαν
πσω τους, να τη διαβζουν τ#ρα οι λλοι που !λθαν μετ. Να βρουν κι
εκενοι τη δικ! τους αλ!θεια σε όσα οι λλοι τούς παρ δωσαν.
ΙΣ+Σ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ! 7εν εναι ποτ β βαιο. Πντως κι τσι να μην
γινε, μοιζει πολύ μ’ εκενο που εχε γνει. Οι !ρωες της ιστορας γ ρνουν
τ#ρα πια στη δύση τους. (χι όλοι. Μερικο χθηκαν. Μερικο κουρστηκαν και δεν εναι σε θ ση να διαβσουν το βιβλο.
Μερικο όμως εναι ζωντανο. Κινούνται, συμμετ χουν. %χουν στόχους.
Σ’ αυτούς απευθύνεται αυτό το βιβλο. Να θυμηθε και να βρει ο καθ νας
το μικρό ! το μεγλο ρόλο του. Το μικρό ! το μεγλο λιθαρκι που βαλε σε ό,τι φησε η γενι του ’60.
Μερικο θα νομσουν ότι αναγνωρζουν τον εαυτό τους μ σα στις γραμμ ς
του βιβλου. < θα αναγνωρσουν λλους παλιούς φλους, συναγωνιστ ς !
εχθρούς. 7εν εναι όμως β βαιο πως θα πετύχουν. Εναι ! δεν εναι η πραγματικ! αλ!θεια αυτό που θα δουν; < εναι κτι που της μοιζει;
«Se non è vero, è ben trovato» – «Αν δεν εναι αληθινό, εναι καλ ταιριαγμ νο».
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. %γινε ! δεν γινε; %γινε ! δεν
γινε τσι το κομμτι αυτό της Ιστορας της νεότερης Ελλδας;
%να πργμα εναι γεγονός: όλα τα πρόσωπα του βιβλου εναι αληθιν. (λα
εκτός από να. Αυτό προστ θηκε για να δικαιολογ!σει το στόχο του βιβλου: τη βεβαωση, για μια ακόμα φορ, ότι η Ιστορα μπορε να επανα-

Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ
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λαμβνεται, αλλ οι πρξεις και οι ζω ς εκενων που τη φτιχνουν δεν μπορούν να επαναληφθούν1.
%τσι το βιβλο περιγρφει ναν από τους πολλούς τρόπους που μπορε
να διαβαστε η Ιστορα.
7ιόνυσος, 3 Αυγούστου 2004
Σ!μερα η 7ανη γνεται 15 χρον#ν.

1. Θα εναι διασκεδαστικό για τους αναγν#στες να μαντ ψουν ποιο από τα πρόσωπα του βιβλου που παζουν σημαντικούς ρόλους δεν υπ!ρξε ποτ . Σε όσους αρ σει η στατιστικ! μπορούν να γρψουν στον εκδοτικό οκο. (ταν μαζευτούν οι σωστ ς απαντ!σεις, θα δούμε αν
εναι πολύ φανερ! η περιγραφ! του φανταστικού προσ#που..!

