Alexander von Schönburg: Ξοδέψτε λιγότερα ζήστε καλύτερα (23.04.2010)

Με τον μάλλον απωθητικό, κατ’ αρχήν, τίτλο: «Ξοδέψτε λιγότερα ζήστε καλύτερα» μεταφρ
άστηκε στα Ελληνικά το βιβλίο του
Alexander
von
Sch
ö
nburg
με πρωτότυπο τίτλο: «
Die
Kunst
des
stilvollen
verarmens
»

Σαν μια πρώτη εκτίμηση να γραφτεί ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, κυρίως
διότι προτείνει λύσεις, επιχειρεί επαναπροσδιορισμούς. Το κάνει δε ευφυώς και με στυλ.

Ο συγγραφέας το ολοκλήρωσε το 2005, στα 36 του χρόνια, ενώ για μεγάλο χρονικό
διάστημα υπήρξε δημοσιογράφος συνεργαζόμενος με έντυπα όπως, η Vogue, το Esquire, και
εφημερίδες όπως οι Süddeutsche Zeitung, die Zeit.

Η αναφορά περί του απωθητικού τίτλου, έχει να κάνει με ότι αδικεί σφόδρα το
περιεχόμενο, καθώς δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται για κάποιον φτηνό οδηγό
περί κοινωνικής καταξίωσης και επιτυχίας. Δεν έχει τίποτα να κάνει με κάτι παρόμοιο.

Είναι μια προσωπική καταγραφή, απόψεων, εμπειριών, γεγονότων τις οποίες ο συγγραφέας
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παραθέτει με αρκετό χιούμορ, με ενδεδειγμένη σπιρτάδα και αντίστοιχη ειρωνεία, χωρίς
καθόλου να αποφεύγει τον αυτοσαρκασμό επιχειρώντας την αποδόμηση κοινωνικών
στάτους.

Φυσικά το καταφέρνει, φτάνει να έχεις την ευαισθησία αλλά και την ετοιμότητα να
αποδεχτείς την ιδεολογία του. Προφανώς και ενοχλεί κάποιους, ενώ σε ακόμα τραγικότερη
ή μήπως γελοιωδέστερη θέση θα περιέλθουν όλοι όσοι θα συμφωνήσουν μαζί του αλλά η
καθημερινή πρακτική τους ακολουθεί ολότελα διαφορετικά δρομολόγια.

Η έκδοση χωρίζεται σε τρία μέρη και σε 15 κεφάλαια. Διαπραγματεύεται την ισορροπία της
γεμάτης ζωής που δεν εξαρτά την ευτυχία της από το χρήμα, ή την οικονομική ισχύ,
επιτίθεται στην υστερία της κατανάλωσης, στοχεύει στη βαρβαρότητα του νεοπλουτισμού.

Κι’ όλα τα παραπάνω από έναν άνθρωπο με βαθιές ρίζες στην κυρίαρχη τάξη (von γαρ)
αλλά με μια φθίνουσα πορεία, βιώνοντας μια παρακμή. Έχει προφανώς αξία αυτό το
στοιχείο, καθώς διαχειρίζεται τα γεγονότα τόσο με μια ελιτίστικη διάθεση όσο και με την
ηρεμία εκείνου που δεν έχει πλέον πολλά να χάσει.

Χρήσιμη εμπειρία η ανάγνωσή του, ευχάριστη και δίχως άλλο έχει να προσφέρει.
Προσεγμένη και η μετάφραση.
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