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λόκληρος εγώ και ολόκληρος εσείς ταυ-
τόχρονα. Ακόμα, νιώθω χαρά επειδή ξέρω 
πως δε θα είμαι ποτέ μόνος. Όπου και να 
πάω, οι άνθρωποι με καταλαβαίνουν. Κα-
ταλαβαίνουν την ψυχή μου».

Μέχρι εδώ έχουμε το ψυχολογικό του 
πορτρέτο, φιλοτεχνημένο από τον ίδιο. 
Από δω και πέρα περιγράφεται όμως η 
ανοιχτή ψυχή του Πάουλο Κοέλο: «Αυτό 
[Σ.Σ.: ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την 
ψυχή του] συνεχίζει να μου δίνει ελπίδα. 
Όταν διαβάζω για συγκρούσεις ανά τον 
κόσμο –πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμι-
κές–, θυμάμαι πως έχουμε τη δύναμη να 
χτίσουμε μια γέφυρα που μπορεί να δια-
σχιστεί. Ακόμα κι αν ο γείτονάς μου δεν 
καταλαβαίνει τη θρησκεία μου ή τις πολιτι-
κές μου απόψεις, μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου. Αν μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου, τότε ποτέ δε βρίσκεται πολύ 
μακριά μου.

»Πάντα έχω τη δύναμη να χτίσω μια 
γέφυρα. Πάντα υπάρχει η ευκαιρία της 
συμφιλίωσης, η περίπτωση μια μέρα να 
καθίσουμε μαζί γύρω από το τραπέζι και 
να βάλουμε τέλος στην ιστορία των συ-
γκρούσεών μας. Και τη μέρα εκείνη θα 
μου πει την ιστορία του κι εγώ θα του πω 
τη δική μου».

Αμήν και πότε... 
e-mail: vasilliskalamaras@gmail.com

διασχίζει την έρημο της Σαχάρας, φτάνει 
στις φαραωνικές πυραμίδες της Αιγύπτου. 
Και ποιος δεν γνωρίζει την επαναλαμβα-
νόμενη φράση του βιβλίου «Όταν θέλεις 
πάρα πολύ κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί 
για να τα καταφέρεις»;

«Το αγόρι το έλεγαν Σαντιάγο. Είχε αρχί-
σει να σκοτεινιάζει όταν έφτασε με το κο-
πάδι του μπροστά στην παλιά εγκαταλειμ-
μένη εκκλησία. Η σκεπή της είχε εξαφανι-
στεί εδώ και πολύ καιρό και μια τεράστια 
συκομουριά είχε μεγαλώσει στο σημείο 
όπου υπήρχε το παρεκκλήσι». Αυτές είναι 
οι εναρκτήριες προτάσεις του πρώτου μέ-
ρους του Αλχημιστή, αφού θα έχετε διαβά-
σει τον πρόλογο, με αναφορά στον αρχαίο 
μύθο του Νάρκισσου και στην οσκαρουαλ-
ντική εκδοχή του.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν 
έγραψα τον Αλχημιστή, προσπαθούσα να 
καταλάβω κάπως το λόγο για τον οποίο 
υπάρχουμε. Αντί να ετοιμάσω μια φιλοσο-
φική διατριβή, αποφάσισα να μιλήσω στο 
παιδί που ζούσε στην ψυχή μου», εξομο-
λογείται ο μπεστσελερίστας συγγραφέας. 
Τόσο απλά. Και δεν έχουμε λόγο να μην 
τον πιστέψουμε.

«Προς μεγάλη μου έκπληξη», συνεχίζει 
την εξομολόγησή του, «το παιδί αυτό ζει 
ακόμα μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους 
στον κόσμο. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 
σε δεκάδες γλώσσες και έχει εκδοθεί σε 
περισσότερες από εκατόν εβδομήντα χώ-
ρες [Σ.Σ.: τα στοιχεία τα έχουμε παραθέσει 
στην αρχή του κειμένου, αλλά τα επανα-
λαμβάνουμε για να μην χαλάσουμε τη ροή 
της σκέψης του και την κατάληξή της], 
βοηθώντας με να μοιραστώ με άλλους 
αναγνώστες τις ερωτήσεις που, ακριβώς 
επειδή δεν έχουν απαντήσεις, φτιάχνουν 
μια υπέροχη περιπέτεια».

Η περιπέτεια του «αφελούς» βοσκού 
που βλέπει δύο όνειρα τα οποία του δεί-
χνουν το σημείο όπου θα ανακαλύψει τον 
κρυμμένο θησαυρό είναι ένα ταξίδι στον 
εσωτερικό του κόσμο μέσα από τα τρία 
μεγάλα θρησκευτικά δόγματα: του Χρι-
στιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Μου-
σουλμανισμού.

Οι τρεις μεγάλες θρησκείες γεννήθηκαν 
στην έρημο, γι’ αυτό απερίφραστα μπο-
ρούμε να τις χαρακτηρίσουμε θρη σκείες 
καμωμένες από άμμο. Όταν πέρασε η 
πρώτη στη Δύση και μετατράπηκε σε επί-
σημη θεσμοποιημένη Εκκλησία, έπαιξε 
έναν άλλο ρόλο, συνεκτικό της ιδέας της 
Ευρώπης, ακόμη κι όταν χωρίστηκε σε 

πολλά παρακλάδια, καθένα από 
τα οποία υπηρέτησε τη χώρα 
που το εξέθρεψε (βλέπε προτεσταντι-
σμός στη Γερμανία και αγγλικανισμός 
στην Αγγλία).

Στον Αλχημιστή, αν και κυρίως προσπα-
θεί να προσεταιριστεί και κατά κάποιον 
τρόπο να κατανοήσει το πνεύμα του 
Ισλαμισμού, αφού η Βόρεια Αφρική κατοι-
κείται ως επί το πλείστον από μουσουλ-
μάνους, ο μικρός σε ηλικία ήρωάς του 
επιλέγει τη λύτρωση στην Εκκλησία των 
Κοπτών χριστιανών της Αιγύπτου. Όμως 
σε καμιά στιγμή ο Πάουλο Κοέλο δεν 
παίρνει το μέρος κανενός δόγματος από 
τα τρία που αναφέραμε παραπάνω, γιατί 
το μήνυμά του –αν θέλουμε οπωσδήποτε 
να το βρούμε και το επισημάνουμε– είναι 
αδογμάτιστα πασιφιστικό.

Προκρίνει την προσωπική ιστορία του 
καθενός και της καθεμιάς από εμάς, μα-
κριά από ιδεολογικά «πιστεύω» και τις συ-
γκρούσεις που επιφέρουν όταν τα υπερα-
σπιζόμαστε τυφλωμένοι από φανατισμό, 
χωρίς, βεβαίως, να ξεχνά να τιμήσει τους 
συγγραφείς που τον επηρέασαν και τον 
σφράγισαν: Χέμινγουεϊ, Μπλέικ, Μπόρχες 
και Μάλμπα Ταχάν.

«Ξαναδιαβάζοντας τον Αλχημιστή κάθε 
φορά νιώθω τα ίδια συναισθήματα που 
ένιωθα κι όταν τον έγραψα», σημειώνει ο 
Πάουλο Κοέλο στο προλογικό δοκίμιο της 
επετειακής έκδοσης με την ένδειξη «Δε-
κέμβριος 2013». Παραθέτω αποσπάσμα-
τα, για να υποστηρίξω το αδογμάτιστο 
του ανδρός: «Νιώθω χαρά, επειδή είμαι ο-

ΒΙΒΛΙΟΤΑΣΕΙΣ

βοσκός Σαντιάγο, μια συνέντευξη για τον 
ιστότοπο Beliefnet στη δημοσιογράφο 
Laura Sheahen, αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, μικρό επεξηγηματικό δοκίμιο 
του συγγραφέα «Για τις ερωτήσεις που δεν 
έχουν απαντήσεις», καθώς και πληροφο-
ρίες για άπαντα τα έργα του Πάουλο Κοέ-
λο, τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά 
από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.

Εικάζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς 
–τουλάχιστον οι παλαιότεροι, γιατί στη 
νέα γενιά δίνεται μια καινούρια ευκαιρία 
για να έρθει σε επαφή με τον πεζογραφικό 
κόσμο του Κοέλο– γνωρίζετε το βιβλίο-
παγκόσμιο μύθο.

Πρωταγωνιστεί ο Σαντιάγο, ο μικρός 
βοσκός ο οποίος αναζητά τον προσωπι-
κό του μύθο από την Ανδαλουσία και την 
Ταρίφα κι από κει στην Ταγγέρη και, αφού 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Σ
τον ιστότοπο των εκδόσεων Α.Α. 
Λιβάνη διαβάζουμε σχόλια ανα-
γνωστών για το μυθιστόρημα Ο 

αλχημιστής, το οποίο εξακολουθεί να λά-
μπει και να φωτίζει είκοσι πέντε χρόνια 
μετά την πρώτη του έκδοση, το 1988.

«Αυτό το βιβλίο λειτουργεί ως βάλσαμο 
στην ψυχή». «Υπέροχο!». «Τι να πω; Απλά 
υπέροχο και ονειρεμένο». «Ένα βιβλίο που 
σε ταξιδεύει διαβάζοντάς το σε χώρους 
και χρόνους ονειρεμένους, πέρα από την 
καθημερινότητα, σε τοπία που δεν συνα-
ντάμε στις μεγαλουπόλεις που ζούμε». 
«Ακολουθήστε το όνειρό σας με επιμονή 
και μην ξεχνάτε ότι στην κατάκτηση του 
στόχου εξέχουσα σημασία έχει το ταξίδι 
και όσα αυτό μπορεί να σας διδάξει».

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα εκατομμύρια 
σχόλια που έχουν γραφτεί για τον 67χρονο 

Βραζιλιάνο συγγραφέα, ο οποίος έχει κερ-
δίσει το Βραβείο Γκίνες ως ο πιο πολυμετα-
φρασμένος συγγραφέας στον κόσμο χάρη 
στο μυθιστόρημα-σημείο αναφοράς Ο 
αλχημιστής. Υπολογίζεται ότι το βιβλίο το 
έχουν διαβάσει πάνω από εκατόν πενήντα 
εκατομμύρια αναγνώστες, έχει μεταφρα-
στεί σε ογδόντα γλώσσες και έχει κυκλο-
φορήσει σε εκατόν εβδομήντα χώρες.

Η επετειακή έκδοση, η οποία κυκλοφό-
ρησε το Δεκέμβριο του 2013, εκτός από 
τις σελίδες 21-265, οι οποίες είναι πανο-
μοιότυπες με την παλιά ελληνική έκδοση, 
περιλαμβάνει ιδιόχειρη αφιέρωση στους 
Έλληνες αναγνώστες (στα αγγλικά) του 
Πάουλο Κοέλο, καινούρια εισαγωγή («Η 
καρδιά και η ψυχή μου βρίσκονται ακόμα 
στον Αλχημιστή»), χάρτη με τη διαδρομή 
που ακολούθησε ο ήρωάς του, ο μικρός 

Η επετειακή έκδοση 
είκοσι πέντε
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τόχρονα. Ακόμα, νιώθω χαρά επειδή ξέρω 
πως δε θα είμαι ποτέ μόνος. Όπου και να 
πάω, οι άνθρωποι με καταλαβαίνουν. Κα-
ταλαβαίνουν την ψυχή μου».

Μέχρι εδώ έχουμε το ψυχολογικό του 
πορτρέτο, φιλοτεχνημένο από τον ίδιο. 
Από δω και πέρα περιγράφεται όμως η 
ανοιχτή ψυχή του Πάουλο Κοέλο: «Αυτό 
[Σ.Σ.: ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την 
ψυχή του] συνεχίζει να μου δίνει ελπίδα. 
Όταν διαβάζω για συγκρούσεις ανά τον 
κόσμο –πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμι-
κές–, θυμάμαι πως έχουμε τη δύναμη να 
χτίσουμε μια γέφυρα που μπορεί να δια-
σχιστεί. Ακόμα κι αν ο γείτονάς μου δεν 
καταλαβαίνει τη θρησκεία μου ή τις πολιτι-
κές μου απόψεις, μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου. Αν μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου, τότε ποτέ δε βρίσκεται πολύ 
μακριά μου.

»Πάντα έχω τη δύναμη να χτίσω μια 
γέφυρα. Πάντα υπάρχει η ευκαιρία της 
συμφιλίωσης, η περίπτωση μια μέρα να 
καθίσουμε μαζί γύρω από το τραπέζι και 
να βάλουμε τέλος στην ιστορία των συ-
γκρούσεών μας. Και τη μέρα εκείνη θα 
μου πει την ιστορία του κι εγώ θα του πω 
τη δική μου».

Αμήν και πότε... 
e-mail: vasilliskalamaras@gmail.com
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σει να σκοτεινιάζει όταν έφτασε με το κο-
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«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν 
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παιδί που ζούσε στην ψυχή μου», εξομο-
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σε δεκάδες γλώσσες και έχει εκδοθεί σε 
περισσότερες από εκατόν εβδομήντα χώ-
ρες [Σ.Σ.: τα στοιχεία τα έχουμε παραθέσει 
στην αρχή του κειμένου, αλλά τα επανα-
λαμβάνουμε για να μην χαλάσουμε τη ροή 
της σκέψης του και την κατάληξή της], 
βοηθώντας με να μοιραστώ με άλλους 
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Ισλαμισμού, αφού η Βόρεια Αφρική κατοι-
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επιλέγει τη λύτρωση στην Εκκλησία των 
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τα τρία που αναφέραμε παραπάνω, γιατί 
το μήνυμά του –αν θέλουμε οπωσδήποτε 
να το βρούμε και το επισημάνουμε– είναι 
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μετά την πρώτη του έκδοση, το 1988.

«Αυτό το βιβλίο λειτουργεί ως βάλσαμο 
στην ψυχή». «Υπέροχο!». «Τι να πω; Απλά 
υπέροχο και ονειρεμένο». «Ένα βιβλίο που 
σε ταξιδεύει διαβάζοντάς το σε χώρους 
και χρόνους ονειρεμένους, πέρα από την 
καθημερινότητα, σε τοπία που δεν συνα-
ντάμε στις μεγαλουπόλεις που ζούμε». 
«Ακολουθήστε το όνειρό σας με επιμονή 
και μην ξεχνάτε ότι στην κατάκτηση του 
στόχου εξέχουσα σημασία έχει το ταξίδι 
και όσα αυτό μπορεί να σας διδάξει».

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα εκατομμύρια 
σχόλια που έχουν γραφτεί για τον 67χρονο 

Βραζιλιάνο συγγραφέα, ο οποίος έχει κερ-
δίσει το Βραβείο Γκίνες ως ο πιο πολυμετα-
φρασμένος συγγραφέας στον κόσμο χάρη 
στο μυθιστόρημα-σημείο αναφοράς Ο 
αλχημιστής. Υπολογίζεται ότι το βιβλίο το 
έχουν διαβάσει πάνω από εκατόν πενήντα 
εκατομμύρια αναγνώστες, έχει μεταφρα-
στεί σε ογδόντα γλώσσες και έχει κυκλο-
φορήσει σε εκατόν εβδομήντα χώρες.

Η επετειακή έκδοση, η οποία κυκλοφό-
ρησε το Δεκέμβριο του 2013, εκτός από 
τις σελίδες 21-265, οι οποίες είναι πανο-
μοιότυπες με την παλιά ελληνική έκδοση, 
περιλαμβάνει ιδιόχειρη αφιέρωση στους 
Έλληνες αναγνώστες (στα αγγλικά) του 
Πάουλο Κοέλο, καινούρια εισαγωγή («Η 
καρδιά και η ψυχή μου βρίσκονται ακόμα 
στον Αλχημιστή»), χάρτη με τη διαδρομή 
που ακολούθησε ο ήρωάς του, ο μικρός 

Η επετειακή έκδοση 
είκοσι πέντε

Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Paulo Coelho, Ο αλχηµιστής, 
µετάφραση Μαρία-Φερέιρα 
Χιδίρογλου, εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 
σελίδες: 304, τιµή: 8,82 €.
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λόκληρος εγώ και ολόκληρος εσείς ταυ-
τόχρονα. Ακόμα, νιώθω χαρά επειδή ξέρω 
πως δε θα είμαι ποτέ μόνος. Όπου και να 
πάω, οι άνθρωποι με καταλαβαίνουν. Κα-
ταλαβαίνουν την ψυχή μου».

Μέχρι εδώ έχουμε το ψυχολογικό του 
πορτρέτο, φιλοτεχνημένο από τον ίδιο. 
Από δω και πέρα περιγράφεται όμως η 
ανοιχτή ψυχή του Πάουλο Κοέλο: «Αυτό 
[Σ.Σ.: ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την 
ψυχή του] συνεχίζει να μου δίνει ελπίδα. 
Όταν διαβάζω για συγκρούσεις ανά τον 
κόσμο –πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμι-
κές–, θυμάμαι πως έχουμε τη δύναμη να 
χτίσουμε μια γέφυρα που μπορεί να δια-
σχιστεί. Ακόμα κι αν ο γείτονάς μου δεν 
καταλαβαίνει τη θρησκεία μου ή τις πολιτι-
κές μου απόψεις, μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου. Αν μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου, τότε ποτέ δε βρίσκεται πολύ 
μακριά μου.

»Πάντα έχω τη δύναμη να χτίσω μια 
γέφυρα. Πάντα υπάρχει η ευκαιρία της 
συμφιλίωσης, η περίπτωση μια μέρα να 
καθίσουμε μαζί γύρω από το τραπέζι και 
να βάλουμε τέλος στην ιστορία των συ-
γκρούσεών μας. Και τη μέρα εκείνη θα 
μου πει την ιστορία του κι εγώ θα του πω 
τη δική μου».

Αμήν και πότε... 
e-mail: vasilliskalamaras@gmail.com

διασχίζει την έρημο της Σαχάρας, φτάνει 
στις φαραωνικές πυραμίδες της Αιγύπτου. 
Και ποιος δεν γνωρίζει την επαναλαμβα-
νόμενη φράση του βιβλίου «Όταν θέλεις 
πάρα πολύ κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί 
για να τα καταφέρεις»;

«Το αγόρι το έλεγαν Σαντιάγο. Είχε αρχί-
σει να σκοτεινιάζει όταν έφτασε με το κο-
πάδι του μπροστά στην παλιά εγκαταλειμ-
μένη εκκλησία. Η σκεπή της είχε εξαφανι-
στεί εδώ και πολύ καιρό και μια τεράστια 
συκομουριά είχε μεγαλώσει στο σημείο 
όπου υπήρχε το παρεκκλήσι». Αυτές είναι 
οι εναρκτήριες προτάσεις του πρώτου μέ-
ρους του Αλχημιστή, αφού θα έχετε διαβά-
σει τον πρόλογο, με αναφορά στον αρχαίο 
μύθο του Νάρκισσου και στην οσκαρουαλ-
ντική εκδοχή του.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν 
έγραψα τον Αλχημιστή, προσπαθούσα να 
καταλάβω κάπως το λόγο για τον οποίο 
υπάρχουμε. Αντί να ετοιμάσω μια φιλοσο-
φική διατριβή, αποφάσισα να μιλήσω στο 
παιδί που ζούσε στην ψυχή μου», εξομο-
λογείται ο μπεστσελερίστας συγγραφέας. 
Τόσο απλά. Και δεν έχουμε λόγο να μην 
τον πιστέψουμε.

«Προς μεγάλη μου έκπληξη», συνεχίζει 
την εξομολόγησή του, «το παιδί αυτό ζει 
ακόμα μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους 
στον κόσμο. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 
σε δεκάδες γλώσσες και έχει εκδοθεί σε 
περισσότερες από εκατόν εβδομήντα χώ-
ρες [Σ.Σ.: τα στοιχεία τα έχουμε παραθέσει 
στην αρχή του κειμένου, αλλά τα επανα-
λαμβάνουμε για να μην χαλάσουμε τη ροή 
της σκέψης του και την κατάληξή της], 
βοηθώντας με να μοιραστώ με άλλους 
αναγνώστες τις ερωτήσεις που, ακριβώς 
επειδή δεν έχουν απαντήσεις, φτιάχνουν 
μια υπέροχη περιπέτεια».

Η περιπέτεια του «αφελούς» βοσκού 
που βλέπει δύο όνειρα τα οποία του δεί-
χνουν το σημείο όπου θα ανακαλύψει τον 
κρυμμένο θησαυρό είναι ένα ταξίδι στον 
εσωτερικό του κόσμο μέσα από τα τρία 
μεγάλα θρησκευτικά δόγματα: του Χρι-
στιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Μου-
σουλμανισμού.

Οι τρεις μεγάλες θρησκείες γεννήθηκαν 
στην έρημο, γι’ αυτό απερίφραστα μπο-
ρούμε να τις χαρακτηρίσουμε θρη σκείες 
καμωμένες από άμμο. Όταν πέρασε η 
πρώτη στη Δύση και μετατράπηκε σε επί-
σημη θεσμοποιημένη Εκκλησία, έπαιξε 
έναν άλλο ρόλο, συνεκτικό της ιδέας της 
Ευρώπης, ακόμη κι όταν χωρίστηκε σε 

πολλά παρακλάδια, καθένα από 
τα οποία υπηρέτησε τη χώρα 
που το εξέθρεψε (βλέπε προτεσταντι-
σμός στη Γερμανία και αγγλικανισμός 
στην Αγγλία).

Στον Αλχημιστή, αν και κυρίως προσπα-
θεί να προσεταιριστεί και κατά κάποιον 
τρόπο να κατανοήσει το πνεύμα του 
Ισλαμισμού, αφού η Βόρεια Αφρική κατοι-
κείται ως επί το πλείστον από μουσουλ-
μάνους, ο μικρός σε ηλικία ήρωάς του 
επιλέγει τη λύτρωση στην Εκκλησία των 
Κοπτών χριστιανών της Αιγύπτου. Όμως 
σε καμιά στιγμή ο Πάουλο Κοέλο δεν 
παίρνει το μέρος κανενός δόγματος από 
τα τρία που αναφέραμε παραπάνω, γιατί 
το μήνυμά του –αν θέλουμε οπωσδήποτε 
να το βρούμε και το επισημάνουμε– είναι 
αδογμάτιστα πασιφιστικό.

Προκρίνει την προσωπική ιστορία του 
καθενός και της καθεμιάς από εμάς, μα-
κριά από ιδεολογικά «πιστεύω» και τις συ-
γκρούσεις που επιφέρουν όταν τα υπερα-
σπιζόμαστε τυφλωμένοι από φανατισμό, 
χωρίς, βεβαίως, να ξεχνά να τιμήσει τους 
συγγραφείς που τον επηρέασαν και τον 
σφράγισαν: Χέμινγουεϊ, Μπλέικ, Μπόρχες 
και Μάλμπα Ταχάν.

«Ξαναδιαβάζοντας τον Αλχημιστή κάθε 
φορά νιώθω τα ίδια συναισθήματα που 
ένιωθα κι όταν τον έγραψα», σημειώνει ο 
Πάουλο Κοέλο στο προλογικό δοκίμιο της 
επετειακής έκδοσης με την ένδειξη «Δε-
κέμβριος 2013». Παραθέτω αποσπάσμα-
τα, για να υποστηρίξω το αδογμάτιστο 
του ανδρός: «Νιώθω χαρά, επειδή είμαι ο-

ΒΙΒΛΙΟΤΑΣΕΙΣ

βοσκός Σαντιάγο, μια συνέντευξη για τον 
ιστότοπο Beliefnet στη δημοσιογράφο 
Laura Sheahen, αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, μικρό επεξηγηματικό δοκίμιο 
του συγγραφέα «Για τις ερωτήσεις που δεν 
έχουν απαντήσεις», καθώς και πληροφο-
ρίες για άπαντα τα έργα του Πάουλο Κοέ-
λο, τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά 
από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.

Εικάζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς 
–τουλάχιστον οι παλαιότεροι, γιατί στη 
νέα γενιά δίνεται μια καινούρια ευκαιρία 
για να έρθει σε επαφή με τον πεζογραφικό 
κόσμο του Κοέλο– γνωρίζετε το βιβλίο-
παγκόσμιο μύθο.

Πρωταγωνιστεί ο Σαντιάγο, ο μικρός 
βοσκός ο οποίος αναζητά τον προσωπι-
κό του μύθο από την Ανδαλουσία και την 
Ταρίφα κι από κει στην Ταγγέρη και, αφού 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Σ
τον ιστότοπο των εκδόσεων Α.Α. 
Λιβάνη διαβάζουμε σχόλια ανα-
γνωστών για το μυθιστόρημα Ο 

αλχημιστής, το οποίο εξακολουθεί να λά-
μπει και να φωτίζει είκοσι πέντε χρόνια 
μετά την πρώτη του έκδοση, το 1988.

«Αυτό το βιβλίο λειτουργεί ως βάλσαμο 
στην ψυχή». «Υπέροχο!». «Τι να πω; Απλά 
υπέροχο και ονειρεμένο». «Ένα βιβλίο που 
σε ταξιδεύει διαβάζοντάς το σε χώρους 
και χρόνους ονειρεμένους, πέρα από την 
καθημερινότητα, σε τοπία που δεν συνα-
ντάμε στις μεγαλουπόλεις που ζούμε». 
«Ακολουθήστε το όνειρό σας με επιμονή 
και μην ξεχνάτε ότι στην κατάκτηση του 
στόχου εξέχουσα σημασία έχει το ταξίδι 
και όσα αυτό μπορεί να σας διδάξει».

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα εκατομμύρια 
σχόλια που έχουν γραφτεί για τον 67χρονο 

Βραζιλιάνο συγγραφέα, ο οποίος έχει κερ-
δίσει το Βραβείο Γκίνες ως ο πιο πολυμετα-
φρασμένος συγγραφέας στον κόσμο χάρη 
στο μυθιστόρημα-σημείο αναφοράς Ο 
αλχημιστής. Υπολογίζεται ότι το βιβλίο το 
έχουν διαβάσει πάνω από εκατόν πενήντα 
εκατομμύρια αναγνώστες, έχει μεταφρα-
στεί σε ογδόντα γλώσσες και έχει κυκλο-
φορήσει σε εκατόν εβδομήντα χώρες.

Η επετειακή έκδοση, η οποία κυκλοφό-
ρησε το Δεκέμβριο του 2013, εκτός από 
τις σελίδες 21-265, οι οποίες είναι πανο-
μοιότυπες με την παλιά ελληνική έκδοση, 
περιλαμβάνει ιδιόχειρη αφιέρωση στους 
Έλληνες αναγνώστες (στα αγγλικά) του 
Πάουλο Κοέλο, καινούρια εισαγωγή («Η 
καρδιά και η ψυχή μου βρίσκονται ακόμα 
στον Αλχημιστή»), χάρτη με τη διαδρομή 
που ακολούθησε ο ήρωάς του, ο μικρός 

Η επετειακή έκδοση 
είκοσι πέντε

Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
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Paulo Coelho, Ο αλχηµιστής, 
µετάφραση Μαρία-Φερέιρα 
Χιδίρογλου, εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 
σελίδες: 304, τιµή: 9,80 €.
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λόκληρος εγώ και ολόκληρος εσείς ταυ-
τόχρονα. Ακόμα, νιώθω χαρά επειδή ξέρω 
πως δε θα είμαι ποτέ μόνος. Όπου και να 
πάω, οι άνθρωποι με καταλαβαίνουν. Κα-
ταλαβαίνουν την ψυχή μου».

Μέχρι εδώ έχουμε το ψυχολογικό του 
πορτρέτο, φιλοτεχνημένο από τον ίδιο. 
Από δω και πέρα περιγράφεται όμως η 
ανοιχτή ψυχή του Πάουλο Κοέλο: «Αυτό 
[Σ.Σ.: ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την 
ψυχή του] συνεχίζει να μου δίνει ελπίδα. 
Όταν διαβάζω για συγκρούσεις ανά τον 
κόσμο –πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμι-
κές–, θυμάμαι πως έχουμε τη δύναμη να 
χτίσουμε μια γέφυρα που μπορεί να δια-
σχιστεί. Ακόμα κι αν ο γείτονάς μου δεν 
καταλαβαίνει τη θρησκεία μου ή τις πολιτι-
κές μου απόψεις, μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου. Αν μπορεί να καταλάβει την 
ιστορία μου, τότε ποτέ δε βρίσκεται πολύ 
μακριά μου.

»Πάντα έχω τη δύναμη να χτίσω μια 
γέφυρα. Πάντα υπάρχει η ευκαιρία της 
συμφιλίωσης, η περίπτωση μια μέρα να 
καθίσουμε μαζί γύρω από το τραπέζι και 
να βάλουμε τέλος στην ιστορία των συ-
γκρούσεών μας. Και τη μέρα εκείνη θα 
μου πει την ιστορία του κι εγώ θα του πω 
τη δική μου».

Αμήν και πότε... 
e-mail: vasilliskalamaras@gmail.com

διασχίζει την έρημο της Σαχάρας, φτάνει 
στις φαραωνικές πυραμίδες της Αιγύπτου. 
Και ποιος δεν γνωρίζει την επαναλαμβα-
νόμενη φράση του βιβλίου «Όταν θέλεις 
πάρα πολύ κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί 
για να τα καταφέρεις»;

«Το αγόρι το έλεγαν Σαντιάγο. Είχε αρχί-
σει να σκοτεινιάζει όταν έφτασε με το κο-
πάδι του μπροστά στην παλιά εγκαταλειμ-
μένη εκκλησία. Η σκεπή της είχε εξαφανι-
στεί εδώ και πολύ καιρό και μια τεράστια 
συκομουριά είχε μεγαλώσει στο σημείο 
όπου υπήρχε το παρεκκλήσι». Αυτές είναι 
οι εναρκτήριες προτάσεις του πρώτου μέ-
ρους του Αλχημιστή, αφού θα έχετε διαβά-
σει τον πρόλογο, με αναφορά στον αρχαίο 
μύθο του Νάρκισσου και στην οσκαρουαλ-
ντική εκδοχή του.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν 
έγραψα τον Αλχημιστή, προσπαθούσα να 
καταλάβω κάπως το λόγο για τον οποίο 
υπάρχουμε. Αντί να ετοιμάσω μια φιλοσο-
φική διατριβή, αποφάσισα να μιλήσω στο 
παιδί που ζούσε στην ψυχή μου», εξομο-
λογείται ο μπεστσελερίστας συγγραφέας. 
Τόσο απλά. Και δεν έχουμε λόγο να μην 
τον πιστέψουμε.

«Προς μεγάλη μου έκπληξη», συνεχίζει 
την εξομολόγησή του, «το παιδί αυτό ζει 
ακόμα μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπους 
στον κόσμο. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 
σε δεκάδες γλώσσες και έχει εκδοθεί σε 
περισσότερες από εκατόν εβδομήντα χώ-
ρες [Σ.Σ.: τα στοιχεία τα έχουμε παραθέσει 
στην αρχή του κειμένου, αλλά τα επανα-
λαμβάνουμε για να μην χαλάσουμε τη ροή 
της σκέψης του και την κατάληξή της], 
βοηθώντας με να μοιραστώ με άλλους 
αναγνώστες τις ερωτήσεις που, ακριβώς 
επειδή δεν έχουν απαντήσεις, φτιάχνουν 
μια υπέροχη περιπέτεια».

Η περιπέτεια του «αφελούς» βοσκού 
που βλέπει δύο όνειρα τα οποία του δεί-
χνουν το σημείο όπου θα ανακαλύψει τον 
κρυμμένο θησαυρό είναι ένα ταξίδι στον 
εσωτερικό του κόσμο μέσα από τα τρία 
μεγάλα θρησκευτικά δόγματα: του Χρι-
στιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Μου-
σουλμανισμού.

Οι τρεις μεγάλες θρησκείες γεννήθηκαν 
στην έρημο, γι’ αυτό απερίφραστα μπο-
ρούμε να τις χαρακτηρίσουμε θρη σκείες 
καμωμένες από άμμο. Όταν πέρασε η 
πρώτη στη Δύση και μετατράπηκε σε επί-
σημη θεσμοποιημένη Εκκλησία, έπαιξε 
έναν άλλο ρόλο, συνεκτικό της ιδέας της 
Ευρώπης, ακόμη κι όταν χωρίστηκε σε 

πολλά παρακλάδια, καθένα από 
τα οποία υπηρέτησε τη χώρα 
που το εξέθρεψε (βλέπε προτεσταντι-
σμός στη Γερμανία και αγγλικανισμός 
στην Αγγλία).

Στον Αλχημιστή, αν και κυρίως προσπα-
θεί να προσεταιριστεί και κατά κάποιον 
τρόπο να κατανοήσει το πνεύμα του 
Ισλαμισμού, αφού η Βόρεια Αφρική κατοι-
κείται ως επί το πλείστον από μουσουλ-
μάνους, ο μικρός σε ηλικία ήρωάς του 
επιλέγει τη λύτρωση στην Εκκλησία των 
Κοπτών χριστιανών της Αιγύπτου. Όμως 
σε καμιά στιγμή ο Πάουλο Κοέλο δεν 
παίρνει το μέρος κανενός δόγματος από 
τα τρία που αναφέραμε παραπάνω, γιατί 
το μήνυμά του –αν θέλουμε οπωσδήποτε 
να το βρούμε και το επισημάνουμε– είναι 
αδογμάτιστα πασιφιστικό.

Προκρίνει την προσωπική ιστορία του 
καθενός και της καθεμιάς από εμάς, μα-
κριά από ιδεολογικά «πιστεύω» και τις συ-
γκρούσεις που επιφέρουν όταν τα υπερα-
σπιζόμαστε τυφλωμένοι από φανατισμό, 
χωρίς, βεβαίως, να ξεχνά να τιμήσει τους 
συγγραφείς που τον επηρέασαν και τον 
σφράγισαν: Χέμινγουεϊ, Μπλέικ, Μπόρχες 
και Μάλμπα Ταχάν.

«Ξαναδιαβάζοντας τον Αλχημιστή κάθε 
φορά νιώθω τα ίδια συναισθήματα που 
ένιωθα κι όταν τον έγραψα», σημειώνει ο 
Πάουλο Κοέλο στο προλογικό δοκίμιο της 
επετειακής έκδοσης με την ένδειξη «Δε-
κέμβριος 2013». Παραθέτω αποσπάσμα-
τα, για να υποστηρίξω το αδογμάτιστο 
του ανδρός: «Νιώθω χαρά, επειδή είμαι ο-

ΒΙΒΛΙΟΤΑΣΕΙΣ

βοσκός Σαντιάγο, μια συνέντευξη για τον 
ιστότοπο Beliefnet στη δημοσιογράφο 
Laura Sheahen, αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, μικρό επεξηγηματικό δοκίμιο 
του συγγραφέα «Για τις ερωτήσεις που δεν 
έχουν απαντήσεις», καθώς και πληροφο-
ρίες για άπαντα τα έργα του Πάουλο Κοέ-
λο, τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά 
από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.

Εικάζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς 
–τουλάχιστον οι παλαιότεροι, γιατί στη 
νέα γενιά δίνεται μια καινούρια ευκαιρία 
για να έρθει σε επαφή με τον πεζογραφικό 
κόσμο του Κοέλο– γνωρίζετε το βιβλίο-
παγκόσμιο μύθο.

Πρωταγωνιστεί ο Σαντιάγο, ο μικρός 
βοσκός ο οποίος αναζητά τον προσωπι-
κό του μύθο από την Ανδαλουσία και την 
Ταρίφα κι από κει στην Ταγγέρη και, αφού 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Σ
τον ιστότοπο των εκδόσεων Α.Α. 
Λιβάνη διαβάζουμε σχόλια ανα-
γνωστών για το μυθιστόρημα Ο 

αλχημιστής, το οποίο εξακολουθεί να λά-
μπει και να φωτίζει είκοσι πέντε χρόνια 
μετά την πρώτη του έκδοση, το 1988.

«Αυτό το βιβλίο λειτουργεί ως βάλσαμο 
στην ψυχή». «Υπέροχο!». «Τι να πω; Απλά 
υπέροχο και ονειρεμένο». «Ένα βιβλίο που 
σε ταξιδεύει διαβάζοντάς το σε χώρους 
και χρόνους ονειρεμένους, πέρα από την 
καθημερινότητα, σε τοπία που δεν συνα-
ντάμε στις μεγαλουπόλεις που ζούμε». 
«Ακολουθήστε το όνειρό σας με επιμονή 
και μην ξεχνάτε ότι στην κατάκτηση του 
στόχου εξέχουσα σημασία έχει το ταξίδι 
και όσα αυτό μπορεί να σας διδάξει».

Αυτά είναι λίγα μόνο από τα εκατομμύρια 
σχόλια που έχουν γραφτεί για τον 67χρονο 

Βραζιλιάνο συγγραφέα, ο οποίος έχει κερ-
δίσει το Βραβείο Γκίνες ως ο πιο πολυμετα-
φρασμένος συγγραφέας στον κόσμο χάρη 
στο μυθιστόρημα-σημείο αναφοράς Ο 
αλχημιστής. Υπολογίζεται ότι το βιβλίο το 
έχουν διαβάσει πάνω από εκατόν πενήντα 
εκατομμύρια αναγνώστες, έχει μεταφρα-
στεί σε ογδόντα γλώσσες και έχει κυκλο-
φορήσει σε εκατόν εβδομήντα χώρες.

Η επετειακή έκδοση, η οποία κυκλοφό-
ρησε το Δεκέμβριο του 2013, εκτός από 
τις σελίδες 21-265, οι οποίες είναι πανο-
μοιότυπες με την παλιά ελληνική έκδοση, 
περιλαμβάνει ιδιόχειρη αφιέρωση στους 
Έλληνες αναγνώστες (στα αγγλικά) του 
Πάουλο Κοέλο, καινούρια εισαγωγή («Η 
καρδιά και η ψυχή μου βρίσκονται ακόμα 
στον Αλχημιστή»), χάρτη με τη διαδρομή 
που ακολούθησε ο ήρωάς του, ο μικρός 

Η επετειακή έκδοση 
είκοσι πέντε
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µετάφραση Μαρία-Φερέιρα 
Χιδίρογλου, εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 
σελίδες: 304, τιµή: 9,80 €.

που το εξέθρεψε (βλέπε προτεσταντι-
σμός στη Γερμανία και αγγλικανισμός 
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