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Το έργο “Ανατολικά της Εδέμ” είναι ίσως το πιο σπουδαίο μυθιστόρημα του 
Τζον Σταινμπεκ. Διηγείται την ιστορία δύο οικογενειών, των Τρασκ και των 
Χάμιλτον, τους οποίους η μετανάστευση έφερε στην περιοχή Σαλίνα της 
Καλιφόρνιας. Βασισμένη στη βιβλική ιστορία του Κάιν και του Άβελ, ο 
Σταινμπεκ έχει πλάσει στο βιβλίο του μερικούς από τους πιο αλησμόνητους 
χαρακτήρες όλων των εποχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κάθι, η οποία 
ενσαρκώνει την απόλυτη κακία και την υπερβαίνει, φτάνοντας ως την ψυχρή 
απανθρωπιά μιας μηχανής, αλλά και ο Λι, ο Κινέζος υπηρέτης που έχει μία 
εντελώς διαφορετική ιδιοσυγκρασία. 

“Η κοιλάδα Σαλίνας βρίσκεται στη βόρεια Καλιφόρνια. Είναι ένας 
στενόμακρος τόπος με νερά, ανάμεσα σε δύο οροσειρές, και στο κέντρο 
του φιδοσέρνεται ο ποταμός Σαλίνας και χύνεται τέλος στον κόλπο του 
Μόντερει. Θυμάμαι τις ονομασίες που είχα, όταν ήμουν παιδί, για τα 
χορτάρια και τα κρυφά λουλούδια. Θυμάμαι που μπορεί να ζούσε ένας 
φρύνος και τι ώρα ξυπνούσαν τα πουλιά το καλοκαίρι, τι μυρωδιά είχαν 
τα δέντρα και οι εποχές- μέχρι και πως έδειχναν ή και μύριζαν ακόμα και 
οι άνθρωποι. Η μνήμη των οσμών είναι στα αλήθεια πλούσια.” 

Γεμάτο με φιλοσοφικά ερωτήματα, το βιβλίο αφηγείται τον αγώνα του Καλ 
Τρασκ να συνειδητοποίησει αν είναι γραφτό για αυτόν να ακολουθήσει το 
δρόμο της κακίας, λόγω της προσωπικότητας της μητέρας του, ή αν αυτό 
εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του. Ικανό να γεμίσει τον αναγνώστη με 
συναισθήματα νοσταλγίας, το έργο “Ανατολικά της Εδέμ” τροφοδοτεί 
ταυτόχρονα όποιον το διαβάζει με σκέψεις σχετικά με το καλό και το κακό, τη 
μοίρα και την επιλογή.  Τα ενδιαφέροντα σύμβολα που κυριαρχούν το 
καθιστούν ένα μυθιστόρημα-αποκάλυψη. 

“Πιστεύω ότι υπάρχουν τέρατα που γεννιούνται στον κόσμο από 
ανθρώπινους γονείς. Μερικά τα βλέπεις, είναι δύσμορφα και 
αποκρουστικά, με πελώριο κεφάλι ή μικροσκοπικό κορμί. Κάποια 
γεννιούνται χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, ή με τρία χέρια, με ουρές ή 
στόματα σε αλλόκοτα σημεία. Είναι ατυχήματα, δεν φταίει κανείς για 
αυτά, όπως πιστευόταν παλιά. Κάποτε θεωρόυνταν ορατές τιμωρίες για 
αποκρυμμένες αμαρτίες. Και όπως υπάρχουν σωματικά τέρατα, δεν 
μπορεί να γεννιούνται και πνευματικά ή ψυχικά τέρατα; Το πρόσωπο και 
το κορμί ίσως να είναι τέλεια, αλλά αν ένα στρεβλό γονίδιο ή ένα 
παραμορφωμένο αυγλο μπορούν να παράγουν σωματικά τέρατα, δεν 



είναι πιθανό η ίδια αυτή διεργασία να παράγει και μία παραμορφωμένη 
ψυχή;” 

Ένα σπουδαίο μυθιστόρημα, που αναμφισβήτητα κατατάσσεται στα 

μεγαλύτερα αριστουργήματα του 20ου αιώνα. Είναι απαραίτητο να βρίσκεται 

στη βιβλιοθήκη οποιουδήποτε αναζητεί ένα βιβλίο το οποίο θα αλλάξει τον 

τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. 
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