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«Η γενιά
των κοµπάρσων»
«Τώραξύπνησε n γενιά µου», λέει
ο συγγραφέαε Ισίδωροε Ζουργόε,
που τα «Ανεµώλια»τού χάρισαν το
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«Η γενιά ]ias βρίσκεται
στο προσκήνιο Tns φθοράβ »

Με τα «Ανεµώλια»
ο Ισίδωρος Ζουργός πήρε
το βραβείο αναγνωστών
στον διαγωνισµό του ΕΚΕΒΙ
αφού το ψήφισαν 2.569
αναγνώστες και 40 λέσχες
Της Bi'kus Χαρισοπούλου

νηκω στη γένια των κοµπάρσων.
Που δεν είναι όύτε
i
ήρωεε ούτε αντιήρωεε. Σ'
όλουε tous τοµείε. Βιώσαµε ωε γενιά
πολλέε εγκατακρηµνίσειε ζώνταε σε
κοινωνίεε χωρίε αξιολογικούε µπχανισµούε.
Τώρα ξυπνήσαµε. Ισωε είναι
µια ευκαιρία να ενηλικιωθούµε» µου
έλεγε ο Ισίδωροε Ζουργόε όταν κυκλοφόρησαν
τα «Ανεµώλια», το έκτο
του Βιβλίο που του χάρισε το Βραβείο
των Αναγνωστών 2011.
Η ενηµέρωση για το βραβείο (ψηφίστηκε
από 2.569 αναγνώστεε µε SMS
και µέσω του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου
και από 40 Λέσχεε Ανάγνωοηε.σε
όλη τη χώρα) τον βρήκε, όπωε και κάθε
µέρα, .στο δηµοτικό σχολείο τπε θεσσαλονίκηε
όπου διδάσκει για 26η συ;
νεχή χρονιά.
«Είναι στο χέρι των σηµερινών πενηντάρηδων να χαράξουν καινούργιες συντεταγµένες ζωής. Να κλείσουν
«ΒεΒαίωε και χάρηκα. Περισσότερο
επιτέλους την πόρτα σε ό,τι δηµιούργησε τη σηµερινή κατάσταση», λέει ο βραβευµένος από τους αναγνώστες
- κι αυτό έχει τη δική του βαρύτητα συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός
- γιατί οι φετινέε υποψηφιότητεε
κή προοπάθεια. Στη γενιά του Πολυτεχνείουφουε «Τα σακιά» τπε Ιωάνναε Καρυστιάνη
ήταν πολύ σηµαντικέε. To Βραβείο σηµαίνειαπάθεια για τη διαµόρφωση του πορτρέτου
τον εναρµονισµό µιαε µεγάληε
µιαε γενιάε, µιαε εποχήε. «Είναι
τούε παρακαλούσαν... Βέβαια,
και το «Για µια χούφτα Βινύλια»
µερίδαε του κοινού µε το µήκοε κύµατοε
αλήθεια ότι n δική µου γενιά βρίσκεται
n ευθύνη είναι ότι αποδεχτήκαµε όσα
τπε Χίλνταε Παπαδηµητρίου), ο ίδιοε
πλέον στο προσκήνιο. Οχι µόνο
έγιναν. ∆εν αντιδράσαµε, θα µπορούσαµε έκανε ήδη το δικό του «ταµείο». Την
στο οποίο εκπέµπει ο συγγραφέαε.
να φωνάξουµε περισσότερο. Και
αποθησαύριση τπε µελέτηε του για το
Η όποια διάκριση όµωε δεν είναι λόγοε
των αποφάσεων και τπε εξουσίαε, αλλά
ιστορικό περιβάλλον τον 17ο αιώνα στη
και τπε φθοράε» λέει ο ΒραΒευµένοε
είναι τώρα που θα πρέπει εµείε να αναπτύξουµε
να αλλάξει ο συγγραφέαε τον προσανατολισµό
έναν αξιολογικό µηχανισµό,
γραφήε, το προσωπικό του
θεσσαλονίκη.
συγγραφέαε.
την ποιότητα. Σε µαε αναλογεί να βγάλουµε Στιε σχολικέε διακοπέε των Χριστουγέννων
∆εν έχει την ευθύνη τπε και αυτή n
όραµα» λέει ο Ισίδωροε Ζουργόε.
θα γράψει, λέει, την πρώτη παράγραφ
Οι µαθητέε του χάρηκαν µαζί του, κανέναεγενιά των «κοµπάρσων»; Συχνά οι κοµπάρσοι τη χώρα από την κρίση, να κλείσουµε
είναι που στηρίζουν την παράσταση, επιτέλουε την πόρτα...».
του έβδοµου µυθιστορήµατόε
όµωε δεν έχει διαβάσει τα Βραβευµένα
Την περίοδο που αναγνώστεε από
του που θα Βουτήξει στον 17ο αιώνα.
είναι ο xopos Tns τραγωδίas
«Ανεµώλια» ούτε άλλο ΒιΒλίο
«To βιβλίο θα διερευνά τον άνθρωπο
του. «∆εν µπερδεύω tous ρόλουε του
που οήµερα βιώνουµε... «Συµφωνώ. όλη την Ελλάδα έστελναν SM S στο ΕΚΕΒΙ
τπε Ευρώπηε, τα νοητικά και
δασκάλου και του συγγραφέα. Προτιµώ
∆εν ήταν όµωε αυτοί οι άνθρωποι
δηλώνονταε τηνηροτίµησή τουε στο
«ταµείο ζωήε» που κάνουν πέντε 45ρηδεε συναισθηµατικά άλµατα των ανθρώπων
που είναι σήµερα γύρω στα πενήντα που
να µε θυµούνται σαν τον δάσκαλο που
σε ένα ιστιοπλοϊκό, όπου tous τοποθετεί ανάµεσα στον.ορθό λόγο και το
Τουε δίδαξε τη φιλαναγνωσία. Να αγγίζουν µοιράστηκαν το µεγάλο κοµµάτι Tns πίταε.
θαύµα. Αυτά που τον τυραννούν και
Στη δική µου γενιά το να γίνειε δηµόσιοε
ο Ισίδωροε Ζουργόε στο βραβευµένο
τα βιβλία,να τα έχουν προσκεφάλι».
υπάλληλοε χρειαζόταν σηµαντι¬
Βιβλίο (που πέρασε σε ψήσήµερα».
«Τα Ανεµώλια» είναι µια πρώτη προ-
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