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«Χάοςιμεπ ζχέπ»  

 

 
   

Culture // Τέυμεπ Βιβλίξ //  

27 Νξεμβοίξσ 2011 // 23:23  

«ςάθηκε ρςξ πεζξδοόμιξ, ραμ μικοό και αμαπξτάριρςξ παιδί. Κάςι ραμ μεύμα –ή 

μήπχπ κίμηρη αυμή, αμσδοή, ρυεδόμ αμεπαίρθηςη;– έρσοε ςη μαςιά ςηπ μέυοι ςξ 

απέμαμςι πεζξδοόμιξ. Ρίυμξμςαπ ςξ βλέμμα εκεί όπξσ ασςή η αίρθηρη ςημ καλξύρε, 

είδε ςιπ ςέρρεοιπ γσμαίκεπ ςηπ ζχήπ ςηπ. ςέκξμςαμ αράλεσςεπ ρςξ πεζξδοόμιξ, η 

μία δίπλα ρςημ άλλη. H γιαγιά ςηπ, η γοιά Δσρςαθία, η μάμα ςηπ και ςέλξπ η κόοη 

ςηπ, η Βικςχοία. Και ςξ παοάδξνξ ήςαμ όςι καμία δεμ ςημ επέπληνε για ςημ 

παοάςξλμη απόταρή ςηπ... Μόμξ ςηπ υαμξγέλαραμ εμθαοοσμςικά – ακόμα και η 

κόοη ςηπ.  

Η Αμθή, μεγαλώμξμςαπ ρςξμ ίρκιξ ςηπ Μαοιάμθηπ, ρςξιυειχμέμη από ςημ απξσρία 

ςηπ μικημέμηπ πια και αιυμάλχςηπ ςχμ πεοιρςάρεχμ Βικςχοίαπ, θα ακξλξσθήρει ςημ 

ποξδιαγεγοαμμέμη πξοεία ςηπ. Καςαπιέζξμςαπ ςα ρσμαιρθήμαςά ςηπ, θα παίνει 

οόλξσπ πξσ δεμ μπξοεί μα σπξρςηοίνει, θα ζει και δε θα ζει ςασςόυοξμα. 

Αμςιμέςχπη με ςημ αλήθεια αλλά και ςιπ επιλξγέπ ςχμ γσμαικώμ ςηπ γεμιάπ ςηπ, 

όλχμ ςχμ γσμαικώμ, έυξμςαπ ςη βεβαιόςηςα όςι εκείμεπ ςημ καθξδηγξύμ και ςημ 

καςεσθύμξσμ, θα βοεθεί έπειςα από υοόμια ρςξ κοίριμξ ρςασοξδοόμι μιαπ μεγάληπ 

ποόκληρηπ. 
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Tοειπ γσμαίκεπ, ςοειπ ζχέπ· παοάλληλεπ όυι, αλλά ρυεδόμ επαμαλαμβαμόμεμεπ μέρα 

ρςξ υοόμξ... Η Ιρςξοία θα ςιπ ατξσγκοαρςεί ή θα ςιπ ποξρπεοάρει;».  

Η Πέορα Κξσμξύςρη μίληρε για ςξ μέξ ςηπ μσθιρςόοημα.... 

 

Σε ποόρταςεπ έοεσμεπ ςξσ Εθμικξύ Κέμςοξσ Βιβλίξσ, ξι ρςαςιρςικέπ δείυμξσμ όςι 

η αμαγμχριμόςηςα ρςημ Ελλάδα δεμ είμαι αμάλξγη ςηπ σπόλξιπηπ Εσοώπηπ. Πξύ 

ςξ απξδίδεςε;  

To απξδίδχ, κσοίχπ, ρςημ έλλειφη λξγξςευμικήπ παιδείαπ. Η λξγξςευμία διδάρκεςαι 

εμςελώπ απξρπαρμαςικά ρςα ρυξλεία μαπ. 'Δςρι είμαι εύκξλξ μα διαμξοτχθξύμ 

ςάρειπ πξσ επηοεάζξσμ ρε μεγάλξ βαθμό ςη γεμική αμςίληφη για ςξ ςι ρημαίμει 

λξγξςευμία. Σξ απξδίδχ επίρηπ ρςξ γεγξμόπ όςι ςξ βιβλίξ δεμ είμαι ποξρβάριμξ 

αγαθό ρε όλεπ ςιπ κξιμχμικέπ ξμάδεπ, ςξ κόρςξπ ςξσ είμαι ρσυμά απξςοεπςικό.  

 

Τι πεοιμέμεςε από ςη ρύγυοξμη μεξελλημική λξγξςευμία; Θεχοείςε όςι έυει βοει 

ςη θεμαςική πξσ ζηςά ξ μέρξπ αμαγμώρςηπ; 

Πεοιμέμχ μα αγγίζει ενίρξσ ςξμ μέρξ αμαγμώρςη, αλλά και έμαμ πιξ απαιςηςικό, με 

πιξ ενειδικεσμέμεπ γμώρειπ, υχοίπ μα κάμει εκπςώρειπ ρςημ πξιόςηςα, αλλά ξύςε 

αμξύριεπ σπεοβάρειπ. Οι πιξ ρημαμςικξί ρσγγοατείπ ςξσ κόρμξσ απεσθύμξμςαι ρςξ 

μέρξ άμθοχπξ, υχοίπ μα σπεοβάλξσμ ή μα ςξμ υειοαγχγξύμ. Μόμξ θέςξσμ 

εοχςήμαςα, ξ καθέμαπ με ςξμ δικό ςξσ ιδιαίςεοξ ςοόπξ, κι ατήμξσμ ςξσπ απξδέκςεπ 

ςξσπ μα ποξβλημαςιρςξύμ και μα αμαοχςηθξύμ για ςξ έμα ή ςξ άλλξ. Όρξ για ςξ 

δεύςεοξ ρκέλξπ ςηπ εοώςηρηπ, δεμ νέοχ αμ σπάουει ρσγκεκοιμέμη θεμαςική κι ασςό 

γιαςί η κξιμχμία διατξοξπξιείςαι ρσμευώπ και με ςαυύςαςξσπ οσθμξύπ, ξπόςε και ςα 

θέμαςα ςξσ εμδιατέοξμςόπ μαπ διατξοξπξιξύμςαι επίρηπ. Ωρςόρξ, ςα ξικξσμεμικά 

ζηςήμαςα παοαμέμξσμ αμεςάβληςα εδώ και αιώμεπ και ίρχπ θα ποέπει μα 

ερςιάρξσμε πεοιρρόςεοξ ρε ασςά.  

 

Πξιξπ ξ οόλξπ ςηπ ρύγυοξμηπ γσμαίκαπ; Πόρξ δύρκξλξ ή εύκξλξ είμαι μα 

αμςαπξκοιθεί ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ καθημεοιμόςηςαπ πξσ ξλξέμα κι ασνάμξμςαι; 

Η γσμαίκα έυει καςατέοει και πεςύυει πξλλά ρςη ρύγυοξμη επξυή, αλλά παοόλα 

ασςά ρσυμά μιώθει εγκλχβιρμέμη ρςξσπ οόλξσπ πξσ η ίδια έυει επιλένει ή πξσ ςηπ 

έυξσμ επιβάλει ξι μέεπ ρσμθήκεπ. Έυχ ςημ πεπξίθηρη όςι ρςημ ξσρία και ρςξμ 

πσοήμα ςηπ, η γσμαίκα δεμ έυει ξσριαρςικά αλλάνει. Η φσυξλξγική ςηπ δξμή είμαι 

ςέςξια πξσ δεμ ςη διατξοξπξιεί δοαρςικά από ςιπ γσμαίκεπ παλαιόςεοχμ επξυώμ. Οι 

ρσμθήκεπ είμαι ασςέπ πξσ αλλάζξσμ, καςά ρσμέπεια και η αμςιμεςώπιρή ςηπ, κάθε 

τξοά. Έπειςα, απ μη νευμάμε όςι η μηςοόςηςα είμαι από ςα κσοιόςεοα ρημεία 

αματξοάπ ςχμ γσμαικώμ κάθε επξυήπ. Μια ιδιόςηςα πξσ παοαμέμει και θα 

παοαμέμει πάμςα μξμαδικά διαυοξμική και αμεςάβληςη. Πάμςχπ η υειοατέςηρη, πξσ 

ρσυμά ρσγυέξσμε με ςημ έμμξια ςηπ ελεσθεοίαπ, δεμ ςηπ εναρταλίζει πάμςα ςημ 

πξθηςή αμεναοςηρία, γιʼ ασςό κι απξτάριρα μα γοάφχ κάςι πάμχ ρε ασςό.  

 

Πόρξ επηοεάζει ξ έοχςαπ ςιπ επιλξγέπ ςχμ ηοχίδχμ ραπ; Τξ βλέπεςε ασςό και 

ρςιπ ρύγυοξμεπ γσμαίκεπ; 

Ο έοχςαπ σπήονε αμέκαθεμ ςξ ζηςξύμεμξ ρςιπ ζχέπ ςχμ αμθοώπχμ, ςξσλάυιρςξμ ρε 



κάπξια τάρη ςηπ ζχήπ ςξσπ. Ο έοχςαπ είμαι κιμηςήοιξπ δύμαμη, ίρχπ η μεγαλύςεοη 

πξσ σπάουει και είμαι ςξ κξιμό ρημείξ αματξοάπ ρςιπ ηοχίδεπ μξσ. Ο έοχςαπ με ςιπ 

κξοστώρειπ ςξσ, αλλά και ςιπ μαςαιώρειπ ςξσ, καθώπ ξι ιρςξοίεπ ςχμ ηοχίδχμ μξσ 

δεμ έυξσμ παοηγξοηςικό ςέλξπ, αλλά ςιπ ρκληοέπ διαφεύρειπ πξσ βλέπξσμε ρςημ 

ποαγμαςική ζχή. Θα έλεγα όςι ξ έοχςαπ δοα καςαλσςικά ρςημ φσυξλξγική κσοίχπ 

ενέλινη ςχμ γσμαικώμ πξσ πεοιγοάτχ. Οι ρύγυοξμεπ γσμαίκεπ δε θα μπξοξύραμ μα 

απξςελέρξσμ εναίοερη για ςξσπ λόγξσπ πξσ ποξαμέτεοα. 

 

Οι κξιμχμικέπ ρσμθήκεπ επεμβαίμξσμ κι αλλάζξσμ ςιπ απξτάρειπ και ςη 

δσμαμική ςξσπ. Ασςό ταίμεςαι έμςξμα μέρα από ςξ μσθιρςόοημά ραπ. Πξια είμαι 

η ποξρχπική ραπ άπξφη;  

Ναι, ξι κξιμχμικέπ ρσμθήκεπ παίζξσμ καςαλσςικό οόλξ ρςιπ επιλξγέπ μαπ, ρςιπ ζχέπ 

μαπ γεμικόςεοα. Η δύμαμη ςξσ αμθοώπξσ, δσρςσυώπ, δε μπξοεί μα σπεοβεί εκείμη 

ςχμ πεοιρςάρεχμ, γιαςί ασςέπ ςξμ καθξδηγξύμ και ςξμ καςεσθύμξσμ, ρσυμά, ρε 

μξμξπάςια δύρβαςα ή κακξςοάυαλα. Για παοάδειγμα, ξ δεύςεοξπ παγκόρμιξπ 

πόλεμξπ αμέδεινε ςξμ γσμαικείξ δσμαμιρμό, αλλά ςη τόοςχρε επίρηπ με βάοη και 

άγυη πξσ ρσυμά σπεοβαίμξσμ ςιπ φσυικέπ δσμάμειπ ςηπ. ςη ρημεοιμή επξυή, ςημ 

επξυή ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ και ςηπ ξικξμξμικήπ ύτερηπ, όλξ και πεοιρρόςεοεπ 

γσμαίκεπ μέμξσμ υχοίπ δξσλειά, με απξςέλερμα μα σπξυοεξύμςαι μα εναοςώμςαι 

ςξσλάυιρςξμ ξικξμξμικά και πάλι από ςξσπ άμςοεπ. Φξβάμαι πχπ θα σπάονει και 

εδώ μεςαρςοξτή και η γσμαίκα θα βοεθεί πάλι ρε μειξμεκςική θέρη, όπχπ ήςαμ ρςξ 

παοελθόμ. 

Οι ςάρειπ τσγήπ πξσ παοαςηοξύμςαι ρςιπ ρύγυοξμεπ ρυέρειπ θεχοείςε όςι είμαι 

ποξψόμ ςηπ κξσλςξύοαπ και ςχμ αουώμ πξσ έυξσμ διαμξοτώρει ςη ρημεοιμή 

ελλημική ξικξγέμεια;  

Δίμαι απξςέλερμα ςηπ ενέλινηπ μαπ χπ κξιμχμικά πλάρμαςα. Ο ρύγυοξμξπ 

άμθοχπξπ δεμ ʼκαλξσπώμεςαιʼ εύκξλα και έυει επιλξγέπ. Πάμςχπ, πιρςεύχ πχπ η 

ςάρη τσγήπ είμαι μια παμάουαια κοστή επιθσμία , έμαπ διαυοξμικόπ εσρεβήπ πόθξπ 

ςξσ αμθοώπξσ, δεμ είμαι ρημεοιμή.  

 

Σςξ μσθιρςόοημά ραπ αμαδιπλώμξμςαι ξι ξικξγεμειακέπ και κξιμχμικέπ ρυέρειπ 

με ςοόπξ ιδαμικό για ρσζήςηρη. Ερείπ πώπ θα ςιπ ρυξλιάζαςε;  

Θα έλεγα, με δσξ λόγια, όςι ςξ μσθιρςόοημα μξσ «Χάοςιμεπ ζχέπ» μξιάζει με έμα 

μικοό πξλσποιρμαςικό καθοέτςη, όπξσ η ζχή και ξι επιλξγέπ ςηπ κάθε μιαπ από ςηπ 

ηοχίδεπ μξσ αμςαμακλώμςαι ή καθοετςίζξμςαι ρςη ζχή ςηπ επόμεμηπ και ασςό, 

γιαςί, όπχπ αμέτεοα πιξ πάμχ, η γσμαίκα παοαμέμει η ίδια χπ ξμςόςηςα, χπ 

τξοέαπ ιδεώμ και ρσμαιρθημάςχμ, χπ άςξμξ πξσ άγυεςαι, και μάυεςαι μέρα ρςη 

ξικξγέμεια, ςημ κξιμχμία και ςη ζχή γεμικόςεοα. Σξ καςά πόρξ έυει καςατέοει μα 

είμαι ποαγμαςικά ελεύθεοη ρήμεοα, είμαι έμα εοώςημα πξσ ποέπει μα απαρυξλεί 

ςημ κάθε γσμαίκα, πόρξ μάλλξμ μια γσμαίκα πξσ γοάτει.  

 

Εςξιμάζεςε κάςι καιμξύοιξ ασςόμ ςξμ καιοό; 



Όυι, ακόμα. ρςαυσξλξγώ παλαιόςεοεπ εμπειοίεπ μξσ, ρκέφειπ και γεμικόςεοξσπ 

ποξβλημαςιρμξύπ κι ασςό είμαι έμα ρςάδιξ ποιμ από ςξ νεκίμημα ςηπ γοατήπ πξσ με 

γξηςεύει ενίρξσ. 

 

Τι θα ρσμβξσλεύαςε κάπξιξμ πξσ θέλει μα γίμει ρσγγοατέαπ; 

Να διαβάζει πξλύ, όυι μόμξ ελλημική αλλά και νέμη λξγξςευμία. 

  

Τξ βιβλίξ κσκλξτξοεί από ςιπ εκδόρειπ Ψσυξγιόπ  

 


