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Τώρα διαβάζουμε 
 

"…Η ιδιότητα του νέου, του καινοφανούς, εκείνες τις μέρες, έμοιαζε να είναι 

λίαν ασταθής· ήταν θαρρείς ένα πράγμα εξαρθρωμένο, κάτι δίχως ρίζες. Σε 

όλη την πόλη […] εργολάβοι έκλεβαν στο τσιμέντο που έριχναν στα θεμέλια 

των νεόχτιστων οικιών, άνθρωποι -και όχι μονάχα πρωθυπουργοί- 

πυροβολούνταν πού και πού, λαρύγγια κόβονταν σε ρεματιές, κακοποιοί 

γίνονταν δισεκατομμυριούχοι, αλλά όλα αυτά ήσαν αναμενόμενα […] 

Ουδείς έδειχνε να εκπλήσσεται που συνέβαιναν ατυχήματα… Ναι, κάποιες, 

ελάχιστες φωνές έλεγαν πως αν είναι αυτή η χώρα που αφιερώσαμε στον 

Θεό μας, τι σόι Θεός είναι αυτός που τα επιτρέπει […] αλλά αυτές οι φωνές 

κατασιγάζονταν προτού ολοκληρώσουν τις ερωτήσεις […] τους επειδή 

υπάρχουν πράγματα που δεν κάνει να λέγονται. Ή μάλλον, ακόμη 

περισσότερο: υπάρχουν πράγματα που δεν επιτρέπεται να είναι αληθή". 

 

 

 

 

 

Ο Salman Rushdie γεννήθηκε στη Βομβάη το 1947, έζησε στην 

Αγγλία από το 1961 και πρόσφατα μετακόμισε στην Αμερική. Τα 

βιβλία του έχουν βραβευτεί με σημαντικότατα βραβεία, με πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το Booker των Booker που 

απονεμήθηκε στο μυθιστόρημα "Τα παιδιά του μεσονυκτίου". Το 

2007 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα της Αγγλίας για την 

προσφορά του στη λογοτεχνία. Τα βιβλία του πάντα ξεσηκώνουν 

θύελλα κριτικών και διαφορετικών απόψεων, και συζητιούνται από 

εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. "Ο τελευταίος 

στεναγμός του Μαυριτανού", το ωριμότερο μυθιστόρημά του, 

βραβεύτηκε το 1995 με το Whitbread Prize και το 1996 με το Ευρωπαϊκό Αριστείον Λογοτεχνίας. "Ο κόσμος 

κάτω απ' τα πόδια της", το οποίο κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες στις οποίες είχε πουληθεί, 

μαζί και στην Ελλάδα, αποτέλεσε το εκδοτικό γεγονός του 1999 και βρήκε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση όχι 

μόνο στους βιβλιόφιλους αλλά και στους φανατικούς του ροκ εντ ρολ. Όλα τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί 

σε πάμπολλες γλώσσες. Ο Salman Rushdie συγκαταλέγεται αναμφίβολα στους κορυφαίους συγγραφείς της 

γενιάς του. 
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