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Σε μια εύφορη κοιλάδα μικρών ανθρώπινων ιστοριών, ματαιωμένων ονείρων και αγώνα για τον 
επιούσιο, ο Μπερτ Μονρό παλεύει να στεριώσει σε μια δουλειά, ο Έντουαρντ Ουίκς κοροϊδεύει τους 
πάντες πως έχει μια περιουσία που στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτη, ο Τουλαρεσίτο είναι ένας 
χαρισματικός καθυστερημένος, οι αδελφές Λοπέζ γίνονται γίνονται «εύκολες» γυναίκες από ανάγκη. 
Χάρη στην αμεσότητα της γραφής του Στάινμπεκ, ο αναγνώστης συνδέεται με τους ήρωες και τους 
ακολουθεί στα άλλοτε αποφασιστικά κι άλλοτε δισταχτικά βήματά τους.

Τα «Λιβάδια του Ουρανού» είναι ένα από τα πρώτα βιβλία του Στάινμπεκ, μια συλλογή 12 
διηγημάτων που συνδέονται μεταξύ τους «χαλαρά» ενώ οι ιστορίες που διαδραματίζονται σε μία 
ημί-φανταστική κοιλάδα μιλούν για τις ζωές των διαφόρων οικογενειών της αγροτικής κοινότητας 
που ζει εκεί.

Όπως και σε όλα τα άλλα βιβλία του, ο Στάινμπεκ εκφράζει την εμφανή γοητεία που του ασκεί η 
πλούσια γεωργική κοιλάδα αλλά και οι τίμιοι άνθρωποί της. Αλλά πρόκειται κυρίως για τα όνειρα 
αυτών των ανθρώπων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ανεκπλήρωτα και άλλα είναι κρυφά. 
Όπως επίσης θα περιμέναμε από τον Στάινμπεκ, οι χαρακτήρες είναι ανεπτυγμένοι πλήρως, κάτι 
που καταφέρνει να το κάνει μέσα στις λίγες σελίδες του κάθε διηγήματος με αριστουργηματικό 
τρόπο.

Σε κάποιους μπορεί να θυμίσει το βιβλίο του «Ο δρόμος με τις φάμπρικες» όσον αφορά τη δομή 
του, αλλά αυτή είναι η μόνη τους ομοιότητα. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για χαρά. Είναι ένα από τα 
πιο θλιβερά βιβλία του Στάινμπεκ χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει χιούμορ. Όμως, λείπει η
κεφάτη διάθεση του μεταγενέστερού του έργου και η «εύκολη» αγάπη που έδειξε στους ήρωες του 
«Ο δρόμος με τις φάμπρικες». Εδώ, η διάθεση είναι πιο ζοφερή, οι δοκιμασίες από τις οποίες 
πρέπει να περάσουν οι χαρακτήρες του πιο οδυνηρές και η τελική μοίρα των χαρακτήρων λιγότερο 
θετική. Αλλά όπως και στα «Σταφύλια της Οργής» οι χαρακτήρες του Στάινμπεκ είναι άνθρωποι 



που ξέρουν να επιβιώνουν και να επιζούν. Μπορεί τα όνειρά τους να γίνονται θρύψαλα αλλά 
συνεχίζουν να ζουν κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούν.

Μία από τις μεγαλύτερες αρετές του Στάινμπεκ που γίνεται εμφανής και σε αυτό το βιβλίο, είναι ο 
τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιληφθεί και να αποτυπώσει το «συνηθισμένο». Το πώς τα μικρά 
και συνηθισμένα πράγματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις όταν τους επιτρέπεται από το γενικότερο 
πλαίσιο. Και το γενικό αυτό πλαίσιο έχει σημασία γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν κάνει ο 
Στάινμπεκ είναι να κρίνει τους χαρακτήρες του. Αυτή τη «δουλειά» την αφήνει στον αναγνώστη, 
δίνοντάς του τη γενική εικόνα που ο ίδιος έχει δημιουργήσει.

Κάποιες απ’ τις ιστορίες είναι καλύτερες απ’ τις άλλες, αλλά όλες είναι εμποτισμένες με την βαθιά 
κατανόηση του Στάινμπεκ για τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και του μέρους που 
οι ίδιοι αποκαλούν σπίτι.

Για όσους δεν έχουν διαβάσει Στάινμπεκ το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι η καλύτερη 
εισαγωγή στον κόσμο του συγγραφέα.
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