
αφού και πάλι επιλέγει νεαρές ηρωίδες με 
σκοπό να μιλήσει για «σοβαρά» πράγματα. 
Τα βιβλία του, ωστόσο, δεν απευθύνονται 
αποκλειστικά σε εφήβους και σε ηλικίες 
που δοκιμάζουν τα όρια της αυτοσυνειδη-
σίας τους, καθώς είναι γραμμένα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να απευθύνονται... μέχρι και 
στα βαθιά γεράματα. Είναι διατυπωμένα 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Ο
ι καμήλες και οι αραβόφωνοι επι-
βαίνοντές τους από τη Βόρειο 
Αφρική θα έχουν καταφύγει στην 

Αρκτική, καθώς η υπερθέρμανση, λόγω 
του διοξειδίου του άνθρακα, θα έχει τινάξει 
στον αέρα την οικολογική ισορροπία του 
πλανήτη Γη. Επί παραδείγματι, μαζί με τα 
πολλά χορτοφάγα ζώα θα έχουν εξαφανι-
στεί και τα αρπακτικά...

Το νέο οικολογικό μυθιστόρημα του Νορ-
βηγού συγγραφέα Γιοστέιν Γκάαρντερ, Ο 
κόσμος της Άννας, δρομολογημένο σε μια 
μελλοντολογική ενόραση, μας μεταφέρει 
στο μακρινό μέλλον – δεν είναι και τόσο 
μακρινό, αφού θα έχουν «τρέξει» εβδομή-
ντα χρόνια γήινου χρόνου. Μας παρουσιά-
ζει ένα ζωντανό και απτό εφιάλτη, ο οποίος, 
έτσι όπως οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται το 
περιβάλλον, δεν θ’ αργήσει να γίνει αβά-
σταχτη και δύστηνη πραγματικότητα. Τότε 
οι εκπρόσωποι των επονομαζόμενων ανα-
πτυγμένων χωρών θα έχουν αποσβολωθεί 
μπροστά στο θέαμα της ολοσχερούς κα-
ταστροφής. Θα έχουν διαγράψει από το 
λεξιλόγιό τους τη λέξη «ανάπτυξη» και θα 
έχουν προκρίνει τη λέξη «επιβίωση». Αλλά 
τότε θα είναι αργά, πολύ αργά και για να 
μιλήσεις και για να σιωπήσεις. Ο θάνατος 
θα «φύεται» εκεί όπου θα υπάρξει και λίγη 
εναπομείνασα ζωή...

Ο Γιοστέιν Γκάαρντερ, όσο κι αν μελλοντο-
λογεί, καθιστώντας τον αναγνώστη υπερκι-
νητικό στην καρέκλα του, στον καναπέ του 
ή στο κρεβάτι του λόγω άγχους και ανασφά-
λειας, στοχεύει κυρίως στο να τον αποτρέψει 

από επιλογές –για τις οποίες θα είναι συνυ-
πεύθυνος– που θα οδηγήσουν με μαθημα-
τική ακρίβεια σε ολοσχερή καταστροφή της 
κατοικημένης ανθρώπινης σφαίρας. 

Ο συγγραφέας, ο οποίος κατά δική του 
ομολογία δεν πίστευε στην εμπορικότητα 
των μυθιστορημάτων του, όταν μετά από 
πολλές δυσκολίες βρήκε εκδότη κατάφερε 
να σκαρφαλώσει στις λίστες των μπεστ 
σέλερ με τη διεθνή επιτυχία των δύο 
μυθιστορημάτων του Ο κόσμος της 
σοφίας και Το μυστήριο της τράπου-
λας. Στο νέο του μυθιστόρημα δεν πα-
ρεκκλίνει από τον ηλικιακό κανόνα, 

Jostein Gaarder, Ο κόσμος 
της Άννας, μετάφραση: Κυριακή 
Παπαδοπούλου-Σάμουελσεν, 
εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 
σελίδες: 268, τιμή: 9,90 €.
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Το νέο βιβλίο του Γιοστέιν Γκάαρντερ

Ο πλανήτης Γη θα έχει καταστραφεί!
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μηνεύοντας τη Γη», «Η γλώσσα της Γης», 
«Συνωστισμένος πλανήτης»), τα οποία υπο-
γράφουν εκατόν δεκαεπτά συγγραφείς.   

Αναφορικά με την Ελλάδα, υπάρχει το κεί-
μενο «Ορυκτά και παγκόσμια Ιστορία» του 
ορυκτολόγου Τζον Ν. Ριτζ –πρώην πρόε-
δρος στο Τμήμα Οικονομίας του Πανεπι-
στημίου της Πενσιλβάνια– για την εκμε-
τάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων του 
Λαυρίου, στα οποία εν πολλοίς οφείλεται 
ο Χρυσούς Αιών της αρχαίας Αθήνας. Θα 
σταθούμε στο συμπέρασμά του: «Ήταν η 
ρέουσα πηγή του ασημιού, περισσότερο 
από τον Ελλήσποντο ή τα στενά των Θερ-
μοπυλών ή το στενό της Σαλαμίνας ή τον 
Ισθμό της Κορίνθου, που απέκλεισαν τους 
Πέρσες από την Ελλάδα. Αν το ασήμι του 
Λαυρίου δεν ανήκε στους Αθηναίους μετά 
το 480, τότε κόσμος θα ήταν κάτω από την 
εξουσία των Περσών μοναρχών και όχι των 
Ελλήνων δημοκρατών. (...)

»Ο τωρινός πολιτισμός μας βασίστηκε στα 
πλοία της Σαλαμίνας και στα όπλα των Πλα-
ταιών και αυτά, με τη σειρά τους, στο ασήμι 
του Λαυρίου και στη συνετή ευθυκρισία 
–κυρίως του Θεμιστοκλή– που επέλεξαν τα 
ξύλινα τείχη των πλοίων απέναντι στα τείχη 
από πεντελικό μάρμαρο κτισμάτων που η 
Ακρόπολη δεν θα γνώριζε ποτέ». 

e-mail: vasilliskalamaras@gmail.com

απλά και κατανοητά, γιατί ο συγγραφέας 
κατεβάζει τις έννοιες από το θώκο της εξει-
δικευμένης αρθρογραφίας και του πανεπι-
στημιακού συγγράμματος. 

Κεντρικό πρόσωπο του τελευταίου βι-
βλίου του ευπώλητου Γκάαρντερ η Άννα, 
η οποία στις 12 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα 
των γενεθλίων της, οπότε συμπληρώνει τα 
δεκαέξι της χρόνια, παραλαμβάνει το δα-
χτυλίδι της θείας της Σούνιβα. Το δαχτυλίδι 
με το κόκκινο ρουμπίνι είναι εκατό χρόνων 
και η αύρα του είναι συνδεδεμένη με πλη-
θώρα ιστοριών. Η έφηβη δεν είναι ένα συ-
νηθισμένο «παιδί» της ηλικίας της, αφού ζει 
μέσα στα όνειρα και στις φαντασιώσεις της, 
δημιουργώντας ένα δικό της παράλληλο 
κόσμο από τον περιβάλλοντα, μετρημένο 
με τα ρολόγια, χωροχρόνο. 

«Άρχισαν να εμφανίζονται κάποιες ιστορί-
ες που η Άννα αισθανόταν ότι ήταν αληθι-
νές, ότι τις είχε ζήσει πραγματικά. Πίστευε 
ότι ήταν αποδέκτης κάποιων πραγμάτων 
που ίσως προέρχονταν από μια άλλη εποχή 
ή ακόμα και από μια διαφορετική πραγμα-
τικότητα», περιγράφει ο Γκάαρντερ την ψυ-
χοσύνθεσή της. 

Έγραφα πιο πάνω ότι ο Νορβηγός μπεστ-
σελερίστας εκλαϊκεύει τις έννοιες. Το ίδιο 
πράττει και σε αυτό το μυθιστόρημά του, 
καθόλου φιλοσοφικά, όπως μας έχει συνη-
θίσει, αλλά εντελώς οικολογικά. Οι δύο έν-
νοιες-κλειδιά τις οποίες διαχειρίζεται είναι 
η κλιματική αλλαγή και το διοξείδιο του άν-
θρακα. Η νεαρή «ονειροπαρμένη», η οποία 
«πάσχει» από κλιματολογικές απορίες, θα 
συναντηθεί μ’ έναν ψυχίατρο κατόπιν προ-
τροπής των γονιών της, γιατί κανένας πατέ-
ρας και καμία μητέρα δεν θέλει να έχει στο 
σπίτι μια έφηβη που ξεπερνά το μέσο όρο 
σκέψης των συνομηλίκων της. «Και τότε η 
Γη γίνεται θερμότερη. Όσο περισσότερο 
διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει στην ατμό-
σφαιρα, τόσο θερμότερη γίνεται η Γη. Στη 
συνέχεια λιώνουν οι πάγοι και οι παγετώ-
νες, και τα πράγματα πάνε από το κακό στο 
χειρότερο, γιατί το χιόνι και ο πάγος αντα-
νακλούν το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού 
φωτός, σε αντίθεση με τη θάλασσα και το 
βουνό. Έτσι η Γη υπερθερμαίνεται όλο και 
περισσότερο...». Όσο κι αν αυτό το από-
σπασμα της συνομιλίας της «άρρωστης» 
Άννας θυμίζει μικρομέγαλο σε στιγμή κρί-
σης κατά την ιατρική ετυμηγορία, είναι καθ’ 
όλα φυσιολογικό, γιατί πίσω από αυτά δεν 
«βλέπει» ως ενορχηστρωτή τη... CIA.

Στις πρώτες σαράντα σελίδες πηδάμε 
στο μέλλον, εβδομήντα χρόνια μετά, και 

φτάνουμε στο Σάββατο 12 Δε-
κεμβρίου 2082. Συναντάμε τη 
δισέγγονη της «παραλοϊσμένης» 
Άννας, τη Νόβα, η οποία έχει 
κληρονομήσει το δαχτυλίδι και 
«πάσχει» κι αυτή από... διοξείδιο 
του άνθρακα. 

Ο πλανήτης είναι πλέον σχεδόν 
κατεστραμμένος, τα έμβια όντα 
τελούν υπό εξαφάνιση ή είναι 
εξαφανισμένα: το ιγκουάνα έχει 
κηρυχθεί εξαφανισμένο είδος 
εδώ και μια γενιά, έχουν χαθεί 
οι πολυπληθείς αγέλες από 
αντιλόπες, γκνου και καμηλο-
παρδάλεις, η σαβάνα έχει ρημά-
ξει... «Ο κόσμος δε θα ξαναγίνει ποτέ ο ίδιος. 
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που 
η ανθρωπότητα σταμάτησε να εκπέμπει 
διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα – 
κάτι τόσο ηλίθιο! Αλλά τα αέρια θερμοκηπί-
ου δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν».

Εσείς τι πιστεύετε; Αυτό το μέλλον φαντά-
ζει μακρινό; Το ζούμε, δεν το ζούμε;

Ο επίτιμος πρόεδρος του Πανεπιστη μίου 
Κορνέλ Φρανκ Χ. Τ. Ρόουντς, ο πρώην 
πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 
Ρίτσαρντ Ο. Στόουν (1920-1978) και ο 
έκτακτος καθηγητής στο μάθημα Φυσικών 
και Περιβαλλοντικών Κινδύνων Μπρους 
Ν. Μάλαμουντ συγκέντρωσαν και επιμελή-
θηκαν τα κείμενα της ανθολογίας Η γλώσσα 
της Γης. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πορτρέ-
το του πλανήτη, όχι αποκλειστικά μέσα από 
εξειδικευμένα κείμενα Φυσικής, Γεωλογίας, 
Αστρονομίας, Περιβαλλοντολογίας. Συνει-
σφέρουν καλλιτέχνες, αεροπόροι, ποιη τές, 
φιλόσοφοι, μυθιστοριογράφοι, ιστορικοί 
και κοινωνιολόγοι. Γίνεται μια απόπειρα 
προσέγγισης της επί δυόμισι χιλιάδες χρό-
νια σχέσης της ανθρώπινης παρουσίας με 
τον πλανήτη Γη. Η γκάμα, γεωγραφικά, εί-
ναι τεράστια, αφού αγκαλιάζει σχεδόν όλες 
τις περιοχές των πέντε ηπείρων και φτάνει... 
μέχρι το φεγγάρι και τ’ αστέρια.

Ο συλλογικός τόμος είναι χωρισμένος σε 
τέσσερα μέρη («Η εμπειρία της Γης», «Ερ-

ΒΙΒΛΙΟΤΑΣΕΙΣ

Frank H. T. Rhodes, Richard 
O. Stone, Bruce D. Malamud, 
Η γλώσσα της Γης – Μια 
λογοτεχνική ανθολογία, δεύτερη 
έκδοση, μετάφραση: Δέσπω 
Παπαγρηγοράκη, Επιστημονικές 
Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 
σελίδες: 470, τιμή: 27,00 €.
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