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βιβλίο
Απο τη ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τρύφων Ζαχαριάδης,
«Ποιος εκπαιδεύει
συναισθηµατικά ποιον»,
εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα
ο βιβλίο αυτό εξετάζει µέσα από µια
ψυχαναλυτική οπτική τις ποικίλες
αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται
µεταξύ των γονιών και των παιδιών.
Συγκεκριµένα, αποκαλύπτει σταδιακά µε
ποιους τρόπους η οικογενειακή αυτή αλληλόδραση επηρεάζει
την κοινωνική, την εργασιακή αλλά και την ερωτική ζωή των
µελλοντικών ενηλίκων. Με επιστηµονικό λόγο και συχνά
βιωµατική γραφή, ο συγγραφέας προσφέρει πλήθος
παραστατικών κλινικών παραδειγµάτων, που συµβάλλουν
απλόχερα στην ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε το
«οικογενειακό δράµα», το οποίο όλοι έχουµε ξεδιπλώσει στην
προσωπική µας διαδροµή. Τα κεφάλαια του βιβλίου παρέχουν
διεισδυτικές προσεγγίσεις στη συναισθηµατική εκπαίδευση του
βρέφος καθώς και στη συµπεριφορά του στην ενήλικη ζωή.

Τ

Κρίστιαν Τζάρετ
& Τζοάννα Γκίνσµπεργκ,
«Αυτό το βιβλίο έχει
τα ψυχολογικά του»,
µετάφραση Ελευθερία
Μαντζώρου, εκδόσεις Τερζόπουλος
ο βιβλίο που «έχει τα ψυχολογικά
του» εξερευνά σε βάθος την
ανθρώπινη συνείδηση ρίχνοντας φως στους κρυφούς
µηχανισµούς των συναισθηµάτων, της σκέψης και της
συµπεριφοράς. Περιέχει πλήθος διαφωτιστικών πραγµατικών
ιστοριών, παρουσιάζει τις θεωρίες των πιο ρηξικέλευθων
ψυχολόγων, αναφέρει τα αποτελέσµατα πολλών
συναρπαστικών πειραµάτων. Μέσα σε οκτώ συναρπαστικά
κεφάλαια καλύπτονται όλοι οι τοµείς της ζωής. Θα µάθετε τους
λόγους που σας κάνουν να ερωτεύεστε, µέχρι επιστηµονικές
τεχνικές για να βελτιώσετε τον ύπνο σας. «Αυτό το βιβλίο έχει
τα ψυχολογικά του» και τον τρόπο να σας ταξιδέψει στα
µυστικά τοπία του νου.

Τ

Λιλή Λαµπρέλλη,
«Λόγος εύθραυστος
και αθάνατος»,
εκδόσεις Πατάκη
ι είναι παραµύθι; Τι είναι παραµυθάς;
Η σύγχρονη αφήγηση είναι
«παράδοση»; Αν, ναι, από ποιους
παραλάβαµε, σε ποιους παραδίδουµε; Η
αφήγηση είναι τέχνη; Υπάρχουν θεµιτές και αθέµιτες τεχνικές
αφήγησης; Υπάρχει «ιδανικός» αφηγητής; Υπάρχει κάτι πίσω
από την αφέλεια και το εξωπραγµατικό στοιχείο στα µαγικά
παραµύθια ή είναι ανώδυνες ιστοριούλες που φτιάχτηκαν σε
καιρούς αγραµµατοσύνης ή ακόµα πιο παλιά, σε εποχές
απόλυτης ανυπαρξίας γραφής, από απαίδευτους και γι’ αυτό
απευθύνονται σε απαίδευτους, δηλαδή πια µονάχα σε µικρά
παιδιά; Μια παραµυθού επιχειρεί να προσεγγίσει αυτά τα
ερωτήµατα, µε βάση τη διδασκαλία σπουδαίων παραµυθάδων
και την προσωπική της εµπειρία. Οι απαντήσεις δεν δίνονται
από µυαλό σε µυαλό, αλλά από καρδιά σε καρδιά.

Τ

«ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ», ΕΛΦΡΙΝΤΕ ΓΕΛΙΝΕΚ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Η ανάγκη να στέκεσαι
πάντα παράµερα
Ελφρίντε Γέλινεκ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από το
αυτοβιογραφικό της µυθιστόρηµα «Η πιανίστρια», το
οποίο µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο σε σκηνοθεσία του Πίτερ Χάνεκε και µε πρωταγωνίστρια την Ιζαµπέλ Ιπέρ. Το 2004 ήταν µια χρονιά σηµαντική αλλά και κουραστική για τη συγγραφέα. Της απονεµήθηκε το Βραβείο Νόµπελ
για το σύνολο του έργου της, που περιλαµβάνει µυθιστορήµατα,
θεατρικά έργα, ποιήµατα, τα περισσότερα πολιτικά, άλλα βαθιά
προσωπικά. Το βιβλίο που προτείνεται από αυτήν εδώ τη στήλη
είναι προϊόν µιας εκτεταµένης συνοµιλίας που µαγνητοφωνήθηκε την ίδια χρονιά στη Βιέννη, στον απόηχο της δηµοσιότητας
που γνώρισε, από την Κατρίν Λεσέρ. Η συγκλονιστική συζήτηση
µεταξύ των δύο γυναικών, ιδιαίτερα η κατάθεση της Γέλινεκ, που
συµµερίζονται πολλά πράγµατα και είναι παθιασµένες µε τη
λογοτεχνία, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές -αλλά όχι ανυποψίαστες- µιας οξυδερκούς, ευαίσθητης, δηκτικής, θαρραλέας και
τραυµατισµένης συγγραφέως.

Η

Ένα βαρύ φορτίο
Η Ελφρίντε Γέλινεκ δεν είναι µια συνηθισµένη προσωπικότητα.
Από πολύ νωρίς ήρθε αντιµέτωπη µε µια µοίρα από την οποία
ήταν δύσκολο να ξεφύγει. Το βαρύ κληρονοµικό παρελθόν της
τρέλας που κληρονόµησε από τον σχεδόν πάντα απόντα πατέρα
της αλλά και η αυταρχική έως και τυραννική πειθαρχία που της
επέβαλε η µητέρα της την έκαναν έναν βαθιά νευρωτικό άνθρωπο. Ταλαιπωρηµένη εξαιτίας των εξαντλητικών ωρών εργασίας
από τα πρώτα χρόνια που θυµάται τον εαυτό της, κλεισµένη στο
σπίτι και στις αίθουσες διδασκαλίας, αντιµετώπισε την ενηλικίωση σαν ένα βάρος στο οποίο δεν θα µπορούσε να αντεπεξέλθει.
Με φτωχή κοινωνική ζωή -αφού δεν της επιτρεπόταν να κάνει

τίποτε άλλο εκτός του να µελετά µουσική και µαθήµατα-, προικισµένη µε ένα κοφτερό µυαλό και µε πολλά ταλέντα, επιδόθηκε στη γραφή, έτσι όπως βουτάει ο διψασµένος στην όαση. Η
συγγραφή για εκείνη δεν ήταν µόνο διέξοδος, ήταν και αναζήτηση της προσωπικής της ταυτότητας, περιδιάβαση στον κόσµο
των λέξεων και των εννοιών προκειµένου αυτό το «παιχνίδι» να
περιφρουρήσει τα όρια της λογικής και της τρέλας.

Πολιτική και φεµινισµός
Η Γέλινεκ δεν ανακόπτεται από το προσωπικό της δράµα. Οι καθηλώσεις που θα µπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε οποιοδήποτε
άλλο ανθρώπινο ον µε το παρελθόν της Αυστριακής συγγραφέως
θα ήταν µόνιµες και ανεπανόρθωτες. Για εκείνη, όµως, ήταν µόνο
το βάπτισµα του πυρός. Με ουσιαστικό ενδιαφέρον και στράτευση για την πολιτική, τον αντισηµιτισµό, την αυστριακή κληρονοµιά
και την εβραϊκή της καταγωγή, είναι από τις πιο τολµηρές γυναίκες, που δεν φοβούνται να αναµετρηθούν µε όπλο το λόγο απέναντι στα µεγαλύτερα θεριά. Οι λέξεις της «χτυπούν» τους
εχθρούς της σαν λεπίδες, αντανακλώντας τη λάµψη της µοναξιάς της και της παρρησίας της. Το ότι είναι γυναίκα δεν την εµπόδισε να αποτυπώσει µε τον πιο γλαφυρό τρόπο τις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στα ζευγάρια και τις οικογένειες, και τη µητριαρχική τυραννία που επιβάλλεται σιωπηρά και ανελέητα. Το ότι της
απενεµήθη το Νόµπελ Λογοτεχνίας δεν την έκανε περισσότερο
κοινωνική ή περισσότερο διπλωµατική. Αυστηρή µε τους επικίνδυνους, τρυφερή µε τους φίλους καρδιάς, η Ελφρίντε Γέλινεκ είναι
ένα φοβισµένο ελάφι* της λογοτεχνίας και του πνεύµατος, που
κινδυνεύει µε εξαφάνιση.
*Γέλινεκ σηµαίνει ελάφι στα τσέχικα.

