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Κλασικές χριστουγεννιάτικες
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Και φέτος το Πνεύμα των Χριστουγέννων θα έχει στη διακριτική του
ευχέρεια εκατομμύρια φτωχούς προκειμένου να ασκηθούν στην προσφορά
τα φιλάνθρωποαισθήματα των καλών και πλούσιωνχριστιανών

Τόσο

τα Χριστούγενναόσο κι η
Πρωτοχρονιά
έχουν ταυτιστεί με
τα παιδιά.Κατά μία έννοια είναι
παιδικέςγιορτές,στις οποίες
απλάσυμμετέχουνκαι οι μεγάλοι.To
χριστουγεννιάτικοδέντρο κι ο ΑΊ-Βασίλης
παραμένουναναλλοίωτες«αξίες»του Δυτικού
πολιτισμού.Διαχρονικόχαρακτήραέχουν
και τα παιδικάαναγνώσματατων οποίων
τα θέματα κινούνται γύρωαπό ποικίλες
ιστορίεςστις οποίεςτον πρώτο...ρόλο
έχουν τα Χριστούγεννακαι η Πρωτοχρονιά.
Δεν είναι λίγοι οι μεγάλοι συγγραφείςπου
«παρασύρθηκαν»απόαυτό το γιορταστικό
πνεύμα και μεταξύ αυτών κάποιοισυνέδεσαν
το όνομα τους με τις «άγιες»αυτές ημέρες.
Κυρίαρχηπάντα,μέσα στο πνεύματων
Χριστουγέννων,η φτώχειακαι η δυστυχία,
όπωςκαι στερεότυπηη απάλειψητους μέσω
της ελεημοσύνηςαπότους πονόψυχους
πλούσιουςχριστιανούς,οι οποίοιεντάσσουν
μέσα στα ανθρωπιστικάτους καθήκοντα
και ένα ξεροκόμματο.Σε αντίθεση, η
Πρωτοχρονιάσυνήθωςπροβάλλειεύσχημα
τον καταναλωτισμό,αρκετές φορές μάλιστα
σαν μια «γοητευτική αδυναμία»,στην οποία
λίγο ως πολύενδίδουνόλοι οι άνθρωποι.
To πιο κλασικό ίσωςχριστουγεννιάτικο
ανάγνωσμαόλωντωνεποχώννα είναι τα
«ΧριστουγεννιάτικαΚάλαντα».Ο Ντίκενς,
κορυφαίοςεκπρόσωπος
της παγκόσμιας
λογοτεχνίας,εμπνεύστηκετον Εμπενίζερ
Σκρουτζσαν πρότυποσυσσώρευσηςτου
πλούτου,αντιπαραβάλλοντας
τον με τον
υπάλληλοτου Κράσιτ.Απότη μια, έχουμε
την «απέραντηδυστυχία»του Σκρουτζ,
η οποίαέχει σαν αιτία της το γεγονόςότι
πρέπεινα περάσειμια μέρα δίχωςκέρδη
και επιπλέονεπιβαρημένημε ανόητα έξοδα.
Απότην άλλη, ο Κράσιτ,με ένα παιδίπου

κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του απότην
ανέχεια της οικογένειας,έρχεται επιπλέον
αντιμέτωποςμε την έσχατη εξαθλίωσηπου
δεν του επιτρέπεινα αντιμετωπίσειοικονομικά
το χριστουγεννιάτικογεύμα. Η ευαισθησία
του Ντίκενςγια τους περιθωριακούς,όπως
αυτή αποτυπώνεταιμε την αφηγηματική
του ένταση στο έργο του, οφείλεται στις
τεράστιεςκοινωνικέςαλλαγές πουεπέφερε
η βιομηχανική επανάστασηστην Αγγλία.
Μέσα από το κοινωνικάπροσανατολισμένο
έργο του ο Ντίκενς έδωσεαφορμέςώστε
να ξεκινήσουν στοιχειώδειςκοινωνικές
μεταρρυθμίσεις.To βιβλίο απότην πρώτη
στιγμή της έκδοσηςτου, το 1843,προκάλεσε
αίσθηση και έκτοτε ωςτις μέρες μας συνιστά
μέροςτης χριστουγεννιάτικηςπαράδοσης,
ένα απότα πιοδημοφιλή διαχρονικάπαιδικά
αναγνώσματα.Απότις εκδόσεις Πατάκη
κυκλοφορείη πλήρηςέκδοση του, την
οποία κοσμεί με την εικονογράφησητου ο
ΡόμπερτΊνγκπεν,που αποδίδειπειστικάτην
ατμόσφαιρατου βικτοριανούΛονδίνου.Τον
τόμο συμπληρώνειένα ακόμη διήγημα του
συγγραφέαμε τίτλο «ToΧριστουγεννιάτικο
Δέντρο»,το οποίοκυκλοφόρησεγια πρώτη
φορά το 1850.Ο «ΜικρόςΚλέφτηςτων
Χριστουγέννων»,γραμμένοςστις αρχές
του περασμένουαιώνααπό την Κυρία
Ανρί ντε λα Βιλ ντε Μιρμόν, μας διηγείται
τις περιπέτειεςενός αγοριού, μεγαλωμένου
με τις μαγικές ιστορίεςτης μητέραςτου.
Μια χριστουγεννιάτικηνύχτα ο Πανουλέ
ξεκινά την περιπλάνησητου. Μια
περιπλάνησηπου θα τον κάνει αγνώριστο,
αφού θα καταλήξει κανονικόςκλέφτης!
Ωστόσο,κάποιαάλλα Χριστούγενναθα
επιστρέψειμετανιωμένοςστο σπίτιτου
για να διεκδικήσει εκ νέου την αγάπηκαι
την πρόωραχαμένη του αθωότητα,φ
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Κάρολος Ντίκενς
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
Μαζί με το
«Χριστουγεννιάτικο
Δέντρο»
Εικονογράφηση:
ΡόμπερτΊνγκπεν
Μετάφραση:Μαρία Μοίρα
ΕκδόσειςΠατάκη
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Κυρία Ανρί ντε λα Βιλ
ντε Μιρμόν
Ο Μικρός Κλέφτης
των Χριστουγέννων
Μετάφραση:Νίκη Δέμου
ΕκδόσειςΑγκυρα
Σελ.154
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Ζ.Α. Μπριγιά-Σαβαρέν
Η γαστρονομία
ως καλή τέχνη

Νόαμ Τσόμσκυ
Ισχύει ό,τι πούμε εμείς

Γιατην εξουσία των ΗΠΑ
σε έναν κόσμο που αλλάζει
Η φυσιολογία της γεύσης
Συζητήσεις με τον Ντέιβιντ
Πρόλογος- μετάφραση
Μπαρσάμιαν
σχόλια:Δάφνη Ανδρέου
Μετάφραση: ΓιάννηςΕ. Ανδρέου
Τρίτοβιβλίο του συγγραφέα που κυκλοφορεί
Ο Ζοζέ Σαραμάγκουείναι γνωστός
ΕκδόσειςΣτοχαστής
στη γλώσσαμας, μένοντας
στο ελληνικό κοινό από μια πλήρη
ΕκδόσειςΠατάκης
Σελ. 376
Σελ. 252
δωδεκάδαβιβλίωντου που κυκλοφορούν
πιστόστην αγαπημένη θεματολογία
απότις εκδόσεις Καστανιώτηκαι
του, πουείναι η κριτική ματιά πάνω
Δεν είναι λίγα, πέρααπό εκείνα με
Η ελευθερία της γνώμης είναι η πιο
στη μεσαία τάξη της χώραςτου, της
έχουν μεταφραστείαπότην Αθηνά
παραδοσιακέςσυνταγές,τα βιβλία
διαδεδομένη δημοκρατική αρχή
Αμερικής, και του τρόπουζωής που
Ψυλλιά.Όσο κι αν ακούγεται κοινότοπο, πουτοποθετούντη γαστρονομίαστο
είναι
συναρπαστικό
να
διατηρείς
στις
ΗΠΑ,αρκεί να μη θίγονται τα
αυτή ευαγγελίζεται. Η Νέα Υόρκη,η
επίπεδοτων τεχνών,ενίοτε και της
οικογένεια,τα παιδιά,οι έρωτεςκαι
μέσα σου, οε πείσματου πανδαμάτορα επιστήμης!Όσοι μάλιστα θα στοιχημάτιζαν
«συμφέροντα»τους και ο τρόπος
η τραυματική 11ηΣεπτεμβρίουείναι
πουαντιλαμβάνονταιτην πολιτικήοι
χρόνου,τις αναμνήσειςτων πρώτων
ότι αυτή η υπόθεσηαποτελεί
τα υλικά που θα χρησιμοποιήσειο
χρόνωντης ζωής, τότε πουτο μέλλον
μηχανισμοί του συστήματος.Με λίγα
μια παραξενιάαπότις πολλέςτης
συγγραφέαςγια το μυθιστόρηματου.
ήταν άπειρο και γεμάτο ελπίδες.Η
λόγια, έχουμε να κάνουμε με μια κατ'
εποχήςμας θα έχαναν. Η ιστορίατου
Τίποταδεν φαίνεται να λείπει από
παιδική ηλικία για τον καθένα μας
επίφασηδημοκρατία, όπου η έλλειψη
φαγητού προφανώςείναι παλιάόσο
την «ατσαλάκωτη»ζωή του Ράσελκαι
εκφράζει τη νοσταλγίαενός απολεσθέντος
ελευθερίαςτου λόγου δηλώνει περισσότερο
και ο άνθρωπος,άρα η γαστρονομία
της Κορίνπουζουν ευτυχισμένοι με
παραδείσου,γι' αυτό και το
την αδυναμία της napa την
δεν είναι δυνατόννα διαφύγει της
τα δυο τους παιδιάστο Μανχάταν.Ο
χαμόγελοτης αναπόλησηςτης είναι
προσοχήςτης αναλυτικής σκέψης. Μια ισχύ της. Ο Νόαμ Τσόμσκυείναι ίσως
Λουκ και η Σάσα μοιάζουν ζαλισμένοι
όπιο σκληρός επικριτήςτης πολιτικής
φτιαγμένο με το απόσταγματης μελαγχολίας.
ενδιαφέρουσαπροσέγγισηστη «φυσιολογία
Απίθαναπεριστατικά,όλα
όπωςστρέφονταιπάνωτους τα φώτα
την οποίαασκούν τόσο εσωτερικάόσο
της γεύσης»έχουμε απότον
της διασημότητας.Όλα είναι τέλεια,
συνδεδεμένα με την τρυφερή ηλικία
και στον υπόλοιποκόσμο σι ΗΠΑ.Στον
Ζ. A. Μπριγιά-Σαβαρέν.To περίφημο
βαλμένα με τάξη, καθώςοι ζωές και
του Σαραμάγκου,καταγράφονται
τόμο αυτό, ο αμερικανός στοχαστής
βιβλίο του εκδόθηκε τον Δεκέμβριο
τωνδυο αυτώνζευγαριώνμοιάζουν
συζητά με τον Ντέιβιντ Μπαρσάμιαν,
οε μια αφήγηση και, όπωςεύστοχα
του 1825,δυο μόλις μήνες πριντον
δικαιωμένεςμέσα οε μια κοινωνίαπου επισημαίνεται στο οπισθόφυλλοτου
έναν απότους σημαντικότερουςδημοσιογράφους
θάνατο του. Ενδελεχήςπαρατηρητής
τους αποδέχεταικαι τους επιβραβεύει. βιβλίου, οι αναγνώστεςτων «Μικρών
της ραδιοφωνίαςστις
πλούσιωνσυμποσίων,ο συγγραφέας
Ωστόσοπίσωαπότην πολυπόθητη
αναμνήσεων»πιθανώςδεν διαβάζουν
ΗΠΑ,για τα καυτό θέματα της επικαιρότητας.
ταυτίζει την απόλαυσητου φαγητού
επιτυχίακρύβεται ο τρόμος της, σαν
το μυθιστόρημα αλλά τον συγγραφέα.
Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν
με την ίδια την ανθρώπινηύπαρξη,
μια βασανιστική υπενθύμισηπωςη
Δεν είναι τυχαίο ότι ο σπουδαίοςπορτογάλος
μεταξύ του 2006 και
στέκονταςαπό κείνη τη θεωρητική
ζωή μπορείνα είναι κι αλλιώς.Ο Λουκ
συγγραφέαςδεν διαλέγει να
του 2007.Απότα ενδιαφέροντατους
άποψη που υπογραμμίζειτην υλική διάσταση
και η Κορίνθα γνωριστούντη μοιραία
γράψει την αυτοβιογραφίατου περιορισμένη
δεν λείπει η αντιπαράθεσητων ΗΠΑ
της ζωής μας. Ξεκινώνταςαπό
μέρα και ώρατης επίθεσηςστους
στην -απεριόριστη-διάρκεια
με το Ιράν και την Β. Κορέα και η επιδείνωση
τον ορισμό της γεύσης δεν διστάζει
Δίδυμους Πύργους,μέσα στη φρίκη
της παιδικήςτου ηλικίας. Πρόσωπα,
της κρίσης στο παλαιστινιακό.
καθόλουνα προσδώσειμια φιλοσοφική
των ερειπίων.Ο συμβολισμός,αν και
γεγονότα, αντικείμενα, ό,τι συνθέτει τη
Ακόμα
βασικά θέματα της συζήτησης
διάστασηστην μαγειρική, αλλά
θορυβώδης,είναι ταιριαστόςμε την
«μικρή» ζωή ενός παιδιού,όλα αυτά
τους είναι η συνεχιζόμενη κατοχή στο
και να μιλήσει με τρόποδιαχρονικό
περίπτωση,καθώςπαραλληλίζειτο
ολοκληρώνουνένα αυτοβιογραφικό
Ιράκ και στο Αφγανιστάν,αλλά και ο
για τη σημασία του πώςτρεφόμαστε,
εντυπωσιακόγκρέμισμα του Παγκόσμιου κείμενο, γραμμένο με την αμεσότητα
πρωταγωνιστικός
ρόλοςπου διεκδικεί
πράγμαπου παίζεισημαίνοντα ρόλο
ΚέντρουΕμπορίουμε αυτό που
πουχαρίζει το πρώτοπρόσωποστην
τόσο στη διαμόρφωσημιας εξωτερικής με αξιώσειςη Κίνα στο παγκόσμιοπαιχνίδι
εκπροσωπείη «επιτυχία»στις ζωές
αφήγηση. Ο χρόνοςαυτής της τόσο
των ισορροπιών.Μέσα από αυτές
εικόνας, συνδεδεμένηςάρρηκτα με
του Λουκ και της Κορίν.Κεραυνοβόλο σύντομηςαυτοβιογραφίαςδιαρκεί
τις συζητήσεις ο αναγνώστηςέχει μια
την κοινωνική μας διάσταση, όσο και
το χτύπημαστους Πύργους,κεραυνοβόλος
μέχρι τα δεκαπέντεχρόνια του συγγραφέα,
μοναδική
ευκαιρία να κατανοήσει
στη διαμόρφωσητου εσωτερικούμας
και ο έρωταςτους πουγεννιέται
ο οποίοςτα διηγείται με την
αυτή την πραγματικά...ακατανόητη
κόσμου, δηλαδή του χαρακτήρα, και
μέσα στα χαλάσματατης περασμένης
οξυδέρκεια του παραμυθά,που όπως
χώρα,με τις πολλέςκαι βίαιες αντιφάσεις
να καταλήξει με πειστικότρόποστο
τους ζωής.Τι σημαίνει τελικά «καλή
ξέρει να διηγείται φανταστικές ιστορίες γνωστό«πεςμου τι τρωςκαι θα σου
της αλλά και τον ιδιαίτεροτρόπο
ζωή»αναρωτιούνταιοι ερωτευμένοι
άλλο τόσο γνωρίζεικαι την τέχνη
πουέχει όταν σκέφτεται τον εαυτό της
πωποιοςείσαι».0 Μπριγιά-Σαβαρέν
στο νέο τους ξεκίνημα, αφήνοντας
της ρεαλιστικής αφήγησης.Ένακείμενο μέσα απότα τριάντα κεφάλαια, τους
και τους άλλους.
πίσωτους την εφιαλτική γοητεία ενός
άμεσο και τρυφερό,γραμμένο πρόσφατα
στοχασμούςαλλο και τις συνταγές
ΝΟΑΜ
ΤΣΟΜΣΚΥ
κόσμουπου σκοτώνειτα ίδια του τα
απότον νομπελίστασυγγραφέα, του πετυχαίνειαβίαστα να μας πείσει
όνειρα.
ο οποίοςδιατηρεί τη νεανική ατμόσφαιρα ότι η απόλαυσηενός καλού φαγητού
ΙΣΧΥΕΙ
ΟΤΙ ΠΟΥΜΕ
σαν να ξαναζωντανεύουνμέσα αποτελείτην mo σημαντική ζωτική
ΕΜΕΙΣ
του όλες εκείνες οι «πρώτες»φορές
λειτουργίατου ανθρώπου.
καθώςδοκίμαζε τις ατέλειωτεςγεύσεις
της ζωής,όπωςακριβώςένα πουλί
δοκιμάζει τις πρώτεςτου πτήσεις.
Μετάφραση:ΜαργαρίταΖαχαριάδου
ΕκδόσειςΠόλις
Σελ. 510
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Αυτοβιογραφία
ΕκδόσειςΚαστανιώτη
Σελ.140

