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Γράφει η Γεωργία Ουλή 

Το κλίμα των ημερών είναι βαρύ. Προσπάθησα αρκετά να βρω ένα θέμα να γράψω. Πώς 
είναι δυνατόν να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ελληνική πραγματικότητα 
αυτή τη στιγμή; Δεν ήθελα να γράψω ακόμη μια κριτική λες και βρίσκομαι στον κόσμο μου, 
μέχρι που θυμήθηκα ένα βιβλίο που διάβασα πριν περίπου ενάμιση χρόνο. «Τα Σταφύλια 
της Οργής» του Αμερικανού συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Εκδόθηκε το 1939 και μεταξύ 
άλλων κέρδισε και βραβείο Πούλιτζερ, ενώ το 1940 μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο 
με πρωταγωνιστή τον Henry Fonda. Στα ελληνικά το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

Το μυθιστόρημα πραγματεύεται την ιστορία μιας φτωχής αμερικανικής οικογένειας 
αγροτών από την Οκλαχόμα, της οικογένειας Τζόουντ. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τον
κόσμο και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες την δεκαετία του 1930 μετά το κραχ του 1929, 
οδηγεί αυτή την οικογένεια καθώς και εκατοντάδες άλλες σαν αυτή στο δρόμο της 
εσωτερικής μετανάστευσης. Εκδιωγμένη από τη γη που περνούσε στην οικογένειά από 
γενιά σε γενιά για δεκαετίες, η οικογένεια Τζόουντ ξεπουλά όλα της τα υπάρχοντα, 
αγοράζει ένα φορτηγό και ξεκινάει με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής για την δικιά της Γη 
της Επαγγελίας, την Καλιφόρνια. Το ταξίδι στον διάσημο Δρόμο 66 είναι μακρύ, δύσκολο, 
γεμάτο κινδύνους και κακουχίες. Αλλά και η άφιξη στην Καλιφόρνια αποδεικνύεται το ίδιο 
άδεια και χωρίς ελπίδα. Ψεύτικες υποσχέσεις, εκμετάλλευση, ρατσισμός και εξαθλίωση 
περιμένουν όσους καταφθάνουν στην Καλιφόρνια ελπίζοντας σε ένα κομμάτι ψωμί και μια 
καινούρια αρχή. Η αξιοπρέπεια σύντομα χάνεται και η οργή είναι το μόνο που απομένει 
στους αδικημένους.

Ο Στάινμπεκ καταγράφει με μοναδικό τρόπο την θλιβερή πραγματικότητα της οικονομικής 
κρίσης. Άνθρωποι εξαθλιωμένοι να πεθαίνουν στη κυριολεξία από την πείνα σε έναν 
Δυτικό Κόσμο με αφθονία σε τροφές. Η καπιταλιστική απληστία κινεί τα νήματα όλων και 
τα θύματα της είναι αυτοί που δεν έφταιξαν σε τίποτα. Η οικογένεια Τζόουντ γίνεται το 
σύμβολο κάθε οικογένειας που χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση, αλλά και το σύμβολο 
της ανθρωπιάς και της υπέρμετρης δύναμης του ανθρώπου που το μόνο που μπορεί να 
κάνει είναι να συνεχίσει να προχωρά με αξιοπρέπεια. Μέσα από την ιστορία αυτής της 



οικογένειας ο Στάινμπεκ ξεμπροστιάζει τη σαθρότητα του Αμερικανικού Ονείρου που 
παραπλάνησε και παραπλανεί την κάθε γενιά. 

Ένας μυθιστορηματογράφος που είναι ταυτόχρονα και ποιητής, ο Στάινμπεκ περιγράφει 
γυμνά μια πραγματικότητα που κανείς δεν θέλει να ξέρει πως υπάρχει. Με μια απλότητα 
που μαγνητίζει, το κείμενο του συγγραφέα ξυπνά βαθιά αισθήματα ανασφάλειας και 
συγκλονίζει τον αναγνώστη αναγκάζοντάς τον να γίνει μάρτυρας άβολων γεγονότων και 
καταστάσεων που θα προτιμούσε να αγνοεί. Το μήνυμα του συγγραφέα υπόκειται στην 
ερμηνεία του κάθε αναγνώστη. Δύσκολα όμως θα μπορέσει κανείς να παραβλέψει τη 
απίστευτη δύναμη του λόγου του Στάινμπεκ.

Καλή ανάγνωση. 
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