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Αναγνωστήριο  
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To γυναικείο φύλο 
Ηιοτορία ιου γυναικείου φύλου έχει πολλές όψεις κυρίως όιαν δεν γρόφεχαι από γυναίκες. 

Οσο ψυχρή και αν διατείνεται, n ανδρική αντιµετώπιση πόντο θα υποβόσκει n 
ενστικτώδης αναστάτωση που γεννά στην ανδρική ψυχοσύνθεση το ωραίο φύλο. Ωστόσο, 
π Ιστορία δεν απαιτεί πόθος αλλά αντικειµενικότητα, ψυχρότητα και κυρίως έναν ικανό 

συνδυασµό γνώσεων και κρίσης. Η Μέριλιν Γιάλοµ (Marilyn Yalom), σύζυγος ιου συγγραφέα-ψυχοθεραπευτή 
Ιρβιν Γιάλοµ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό µε το Βιβλίο του «Οταν 

έκλαψε ο Νίτσε», καθηγήτρια για τις Γυναίκες και το Φύλο στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ. 
ασχολήθηκε µε το απαιτητικό θέµα της «Ιστορίας της συζύγου». Στις σελίδες του Βιβλίου, 
n συγγραφέας διατρέχει in νοµική ιστορία της θέσης της γυναίκας στην εκάστοτε ιστορικήκοινωνική 

συνθήκη, έτσι ώστε να έχουµε το νοµικό περίγραµµα της ιστορικής διαδροµής που 
διάνυσε το γυναικείο φύλο ano τις πρώτες µυθολογικές αναφορές έως την πραγµατικότητα 
των ηµερών µας. To Βιβλίο ξεκινά µε εντυπωσιακό τρόπο, ένα γράµµα προς την ΑΒΒΥ. που 

δεν ήταν άλλη από µια συµβουλευτική πάνω σε γυναικεία ζητήµατα 
στήλη µιας εφηµερίδας του Σαν Φρανσίσκο. To δίληµµα της 

επιστολογράφου, n οποία είναι ανύπαντρη µητέρα, ετών 29. έχει 
να κάνει µε το ότι ο σύντροφος µε τον οποίο συζεί είναι πρότυπο 
συζύγου σε όλα του και από πάνω της ζητά πιεστικά νο παντρευτούν. 

Εκείνη, σχεδόν απορώντας µε τον εαυτό της. δεν µπορεί να 
το δεχτεί, γιατί δεν νιώθει να τον αγαπά. Η απάντηση της σοφής 
σε γυναικεία ζητήµατα ΑΒΒΥ είναι να τον «αποδεσµεύσει» και να 
µην προδώσει τον εαυτό της. Σχεδόν σε όλο το ιστορικό παρελθόν 

του γυναικείου φύλου µια τέτοια περίπτωση θα φάνταζε µε 
σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, µιας και στους περισσότερους 
πολιτισµούς αλλά και στις ιστορικές περιόδους του παρελθόντος 
n θέοη της γυναίκας, νοµικά και ηθικά, καθοριζόταν από ιδιαίτερα 
αυστηρούς κανόνες που έκανε τη ζωή µιας συζύγου να µοιάζει µε 
τους αναγεννησιακούς κρρσέδες µέσα στους οποίους ασφυκτιούσαν 

τα γυναικεία σώµατα, προκειµένου να ανταποκριθούν στα 
πρότυπα οµορφιάς της εποχής. Η θηλυκότητα απαιτεί θυσίες, και 
καθώς φαίνεται n µακρόχρονη γυναικεία ιστορία -και συγκεκριµένα 

του ρόλου της γυναίκας ως συζύγου- δεν υπήρξε ανθόσπαρτος 
και σπάνια έως καθόλου δεν ανταποκρινόταν στα κρυφά όνειρα 
των ροµαντικών κοριτσιών, τα οποία καλούνταν εις γόµου κοινωνία 

προκειµένου να τεκνοποιήσουν, να µαγειρέψουν να πλύνουν και να σκουπίσουν, έτσι που 
n ζωή του άντρο να είναι ανετότερη, για να απολαµβάνει τις ερωτικές περιητύξεις οε πλήρη ετοιµότητα. 

Απεναντίας, οι γυναίκες είχαν απέναντι τους το νοµικό και θρησκευτικό σύστηµα να 
περιορίζει στοιχειώδες ανάγκες του βίου, µε υπέρτερη την ελευθερία και την απενοχοποίηση. 
To Βιβλίο διατρέχει όλες τις ιστορικές περιόδους παραθέτοντας σπάνιο ιστορικό υλικό. Ωστόσο, 

παράδοξο για ένα τόσο εµπεριστατωµένο βιβλίο παραµένει n απουσία της καθοριστικής 
επιρροής στη θέση της γυναίκας στον σύγχρονο κόσµου του Αποστόλου Παύλου. 

Marilyn Yalom 
Η Ιστορία 
της Συζύγου 
Μετάφραση: Εύη Κλειδούχου 

Εκδόσεις: Αγρα 
Σελ.: 616 
Τιµή: 22,00 € ¦ 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ: Η Μέριλτν Γιάλοµ διηύθυνε 
για χρόνια υς σπουδές για τις Γυναίκες και 

το Φύλο στο Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ. 
Είναι συγγραφέας των έργων «Le Temps 

aes Orages: Aristocrates, bourgeoises et 
paysannes racontent» («Η εποχή των καταιγίδων: 

Αρκποκράυσσες, αστές και χωρικές 
αφηγούνται», 1989, «Blood Sisters: 

The French Revolution in Womens 
Memory» («Αδελφές εξ αίµατος: Η Γαλλική 

Επανάσταση στη µνήµη των γυναικών»), 
1995, «Matemity, MortaPrty and the 

Literature of Madness» («Η µητρότητα, n 
θνητότητα και n λογοτεχνία της τρέλας»), 

1995, «A History of the Wife» (Ιστορία 
της συζύγου»), 2001, «Birth of the Chess 

Queen» («Η γέννηση της Βασίλισσας του 
σκακιού»), 2004, κ.ά. To 1992 της απονεµήθηκε 

από τη γαλλική κυβέρνηση ο τίτλος 
της Officier des Palmes Academiques. Ζει 

µε τον σύζυγο της, τον συγγραφέα Ιρβιν 
Γιάλοµ, στην Καλιφόρνια. 

Είναι γήυκός ο γάµος. 
Μπορώ µε βεβαιότητα να 
το αποδείξω από τη δική 

µου εµπορίο. 
Είναι αλήθεια για όποιαν 

διάθετα έναν καίΙό και 
συνετό σύζυγο 

Σαν ιον σύζυγο που ο θεός 
µε βοήθησε να βρω. 

Κρισυν νιε Πιζαν, «Εγκώµιο 
του γάµου» 

ΝΟΥΒΕΛΑ 
Νίκος Ξένιος 
Ενα τριάρι για 
τον Οιδίποδα 
Εκδόσεις: Φαρφουλάς 
ΣεΑ.: 123 
Τιµή: 11,00 € 

t. «c -pittpi 
για to* 

ΟΜκιΛα 

Ο Λεωνίδας είναι ηθοποιός και 
γερνά µόνος µε τα προβλήµατα 
υγείας που φορτώνει το πέρασµα 
των χρόνων στους ανθρώπους. 
σε ένα τριάρι στα Εξάρχεια. 
Η ιστορία ξεκινά κάποια Χριστούγεννα 

µε τον Λεωνίδα να µελετά 
απαγγέλλοντας µε οτεντόρεια 
φωνή τον ρόλο του στον «Οιδίποδα» 

για µια παράσταση που 
ετοιµάζεται να ανέβει στη σκηνή. 

Ταυτόχρονα ζει µέσα σε ένα αυστηρό πρόγραµµα ζωής που διακόπτεται 
από τις επισκέψεις της Βέρας, µιας µικρότερης σε ηλικία 

θαυµάστριάς του. Η παρουσία της λειτουργεί όπως το κοινό στο 
θέατρο. Πνεται n αφορµή για να ξετυλίξει ο Λεωνίδας to µακρύ 
κουβάρι των αναµνήσεών του. 

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟ 
Ανταίος Χρυσοστοµίδης 
Οι κεραίες 
της εποχής µου 
Ταξιδεύοντας µε 33 
διάσηµους συγγραφείς 

σ* ένα δωµάτιο 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελ.: 589 
Τιµή: 12.18 € 

Τα ταξιδιωτικά κείµενα ασκούν πάντα 
τη γοητεία που χαρίζει π περιπλάνησα 

ο διαφορετικός πολιτισµός, 
n ανάγκη να απήώσουυε ιον 

χρόνο µας σε περισσότερους τόπους. 
Μέσα από αυτές υς τηλεοπτικές 

εκποµπές που έφεραν τον τίτλο 
του πολυσέλιδου βιβλίου ξεκίνησε 
µια άλλη ανάγνωση του κόσµου. To 
βιβλίο αυτό του Χρυσοστοµίδη είναι 

ένας ιδιότυπος γεωγραφικός και 
ανθρώπινος χάρτης, όπου n λογοτεχνία και τα πρόοωπό της υος 
ξεναγούν στις ατραπούς της πνευµατικής πρωτοπορίας και -όπως 
συµβαίνει σε κάθε ταξίδι- της αυτογνωσίας. Τριάντα τρεις διάσηµοι 
σύγχρονοι µας συγγραφείς συµµετέχουν σ' αυτό το µυθιστορηµατικό 

οδοιπορικό µε ξεναγό τον Χρυσοστοµίδη. 

ΗΠΗΰΣΧΡΙΣ0£Τ0ΐ*ΚΣ 

G1 ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΟΥ 

www.clipnews.gr
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Ο έρωτας 
είναι 

αιώνιος 
Ο Κώστας Αρκουδέας γράφει 
για τον Γιώργο ΓΑυκοφρύδη 

Ano το πρώτο ιου κιόλας µυθιοιόρηµα «Ο εηιΒάιης» 
ο Γιώργος Γλυκοφρύδης έδειξε ιις 

προθέσεις ιου: δηµιούργησε ήρωες µε περιπετειώδη 
φύση, που κινούνιαι µακριά από σιενά 

γεωγρόφικά όρια. σε όπα ια µήκη και ια πλάτη ιης 
γης. Ηρωες που βαοανίζονιαι από ακαιασίγασια 
πάθη και εµµονές, από φανιάσµαια ιου παρελθόνιος, 

από αµφιβολίες και από ενοχές. . 
Ηρωες που δοκιµάζουν τις ανιοχές ιους, µέχρι να 
διαπιστώσουν όιι n µόνη πατρίδα είναι αυιή που 
βρίσκεται µέσα µας. Από ιην Ανατολική Γερµανία 
ιου 1965, σιο πρώιο µυθιοιόρηµα, µεταφερόµαστε 

στη θεσσαλονίκη της Γερµανικής Κατοχής, 
σιο δεύτερο µυθιστόρηµα «∆έκα ώρες δυτικά», 
όπου n εβραϊκή κοινόιπια ιης πόλης συγκενιρώνειαι 

σιην πλαιεία Ελευθερίας, για να προωθηθεί 
σε σιρατόπεδα συγκέντρωσης. Σιο τρίτο ιου µυθιστόρηµα, 

µειαφερόµασιε σιο Μανχάιαν ιης Νέας 
Υόρκης και ιο περίφηµο, για ιο θυελλώδες παρελθόν 

ιου «Hotel Chelsea*. 
Οι πρωταγωνιστές του, ο Στέφανος και n Σάρα, ζουν 
τον απόλυτο έρωτα. Εναν έρωτα σε όλο του ιο µεγα. 
λείο. Μέχρι που... n Σάρα πηγαίνει σιο γραφείο της, 
όπως πηγαίνει κάθε πρωί. To γραφείο της βρίσκεται ψη¬ 

λά, στον 94ο όροφο, και n Σάρα αρχίζει να δουλεύει 
στον υπολογιστή της. 
Ξάφνου, όλα σκοτεινιάζουν. To γραφείο ιης Σάρας ήταν 

στους ∆ίδυµους Πύργους. Και το πρωινό αυτό ήταν 
n 11η Σεπτεµβρίου 2001. 

ΕΠΕΙΤΑ από τόσο θόρυβο, έπειτα από τόσο πόνο, 
χάνουµε τον Σιέφανο. Τον. ξαναβρίσκουµε δέκα (10) , 
χρόνια µετά, µ" έναν φίλο ιου, σε µια ταβέρνα στο Ηράκλειο 

ιης Κρήιης. Βρισκόµαστε πια στο 2011.0 Στέφανος, 
σαραντάρης πια, προσπαθεί ακόµα να ξεπεράσει 

τον χαµό της αγαπηµένης του. 
∆έκα χρόνια. To µυαλό του και n καρδιά του είναι πάντα 
στη Σάρα. Αρνείται πεισµατικά να δεχτεί ιον θάναιό ιης. 
Η ζωή είναι ένα όνειρο µέσα ο' ένα όνειρο, και ο Στέφανος 

ονειρεύεται συνέχεια, 
θα πάει στη Νέα Υόρκη για να την ξαναβρεί και θα µείνει 

εκεί που έµεναν πάντα, στο Hotel Chelsea. 
To «Hotel Chelsea» είναι ένα ερωτικό µυθιστόρηµα. 
Μια ιστορία αγάπης και συγχρόνως ένα σχόλιο πάνω 
στην απώλεια και τους τρόπους που επινοούµε για να ' 
ξαναφέρουµε κοντά µας τα προσφιλή µας πρόσωπα. 
Η αγάπη είναι ναός. 
Η αγάπη είναι µία. Η αγάπη είναι για πάντα. ' 

Με in Σάρα σιο πλευρό ιου, ο Σιέφανος καταργεί την 
έννοια του χώρου και του χρόνου. Χώνεται µαζί ιης σε 
µια σκουληκόιρυπα και δισκτινίζειαι στο µέλλον, εκατό 
χρόνια µετά. ∆έκα χρόνια πριν, 100 χρόνια µετά, δεν 
έχει σηµασία. Ο έρωτας είναι πάνιοιε ίδιος. Μοναδικός 
και αιώνιος. 
Παρελθόν και µέλλον γίνονται ένα. Οι ήρωες πρωταγωνιστούν 

d ένα α λα «Blade Runner» κυνηγητό και 
παρακολουθούν µια συναυλία των Guns 'n' Roses, 
ενώ ο Σιέφανος αναρωτιέται «είναι αληθινό amo που 
ζούµε;» 
Εν καιακλείδι: Εφόσον n πραγµατικότητα είναι αύτή 
που αντιλαµβανόµαστε µε τις πέντε αισθήσεις µας, τότε 
οι αισθήσεις αυτές αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να 
αντιληφθούµε τα πάντα. Οσα αντιλαµβανόµαστε αποτελούν 

ένα µικρό, πολύ µικρό, κοµµάτι της πραγµατικότητας. 
Στο µυθιστόρηµά του ο Γιώργος Γλυκοφρύδης 

προσπάθησε το κοµµάτι αυτό της πραγµατικότητας να 
το επεκτείνει. Και το κατόρθωσε. 

Γώργος Γήυκοφρύδης 
Hotel Chelsea 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 
Σεη-.: 218. Τιµή: 9,99 € 

Η τρέλα του 
Μπωντλαίρ 
Ο Ιταλός συγγραφέας Ροµπέρτο..Καλάσο, 

µεγαλοαστός 
στην καταγωγή, µε 

ενοχλητικά ευρεία µόρφωση, 
συγγραφέας µε διεθνή 

αναγνώριση είναι διευθυντής 
του εκδοτικού οίκου 

Adelphi του Μιλάνου. Με 
. τη διπλή ιδιότητα τοϋ συγγραφέα 

και του εκδότη 
κυκλοφόρησε πρόσφατα 
(σης 12 Νοεµβρίου) το 
νέο του βιβλίο µε τίτλο«Η 
τρέλα του Μπωντλαίρ», όπου 

παρουσιάζει το Παρίσι 
ως σηµείο αναφοράς του 
µοντερνισµού. Με Βασικό 
πρόσωπο τον Μπωντλαίρ 
και την ποίησή του, ο Καλάσο 

κινείται ανάµεσα 
στην κριτική και τη βιογραφία, 

µέσα ano µια άναρχη 
αφήγηση που δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτα από την 
«τρέλα του Μπωντλαίρ». 
Ως Βασικούς συντελεστές 
του µοντερνισµού πλάι 
στον σηµαντικό Γάλλο1 
ποιητή, ο συγγραφέας αναφέρει 

τον Νιελακρουά, 
ιον Μανέ, ιον Νιεγκά, ενώ 
δεν παραλείπει να κάνει 
µιαν αναφορά και στον έφηβο 

Ρεµπό. Οι καταιγιστικές 
αναφορές του βιβλίου 

σε ονόµατα και καλλιτεχνικές 
τάσεις δεν µπορεί 

να ισχυριστεί κανείς ότι το 
καθιστούν ελκυστικό ανάγνωσµα, 

ωστόσο το δίχως 
άλλο, ενδιαφέρον για όσους 

πιστούς έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν 

αυτό το δύσκολο 
ανάγνωσµα. 

ΜΕΛΕΤΗ 

Nicholas Ρ. White 
Ο Πλάτων για 
τη γνώση και την 
πραγµατικότητα 
Επιµέλεια; Γιώργος Καραµανώλης 

Μετάφραση: Χρυσούλα 
Γραµµένου 
Εκδόσεις: Gutenberg 
Σελ.: 348 
Τιµή: 25,00 € 

Ο ΠΛΑΤΟ* 
ΠΑ ΠΙ ΡΝΟΐΗ 
K M ΤΗΝ Ml*Ar«AT[KtfVr£TA 

Ο προβληµατισµός γύρω από το 
πλατωνικό έργο κρατεί αµείωτο το 
ενδιαφέρον της ανθρωπόιηιας αιώνες 

τώρα. Πρόκειται για µια κατ' 
εξοχήν φιλοσοφική προσέγγιση 
πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα, 
όπως αυτά προκύπτουν από την 
ανάγνωση ιου συνολικού έργου 
ιου φιλοσόφου. To κείµενο λοιπόν 
απευθύνεται σε ανθρώπους ¦σχετικούς 

µε in φιλοσοφία ευρύτερα και 
το πλατωνικό έργο ειδικότερα. Ο συγγραφέας εστιάζει επιλεκτικά 
σε κάποια από τα θεµελιώδη ζηιήµατα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. 

Ο White παρακολουθεί την κίνηση της σκέψης του Πλάτωνα 
από τον «Ευθύφρονα» έως τον «Θεαίτητο», επιχειρώντας 

να αναδείξει µια νέο αναγνωστική σκοπιά του πλατωνικού έργου. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 

John Verdon 
Κράτα τα µάτια σου 
κλειστά 
Μετάφραση: Γιώργος 
Μπαρουξής 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Σελ.:'685 
Τιµή: 19,50 € 

Η Τζίλιαν Περι, ένα κακοµαθηµένο 
πλουσικοκόριτσο, παντρεύεται τον 
διάσηµο ψυχίατρο Σκοι Αστον. 

. Μπροστά της ανοίγεται ένας ευτυχισµένος 
δρόµος, όµως κατά τη 

διάρκεια της γαµήλιας δεξίωσης 
βρίσκεται άγρια δολοφονηµένη. 
Ο Γκάρνεϊ αποφασίζει να θυσιάσει 
την ειδυλλιακή ηρεµία του αγροκτήµατος 

του και νά αποδυθεί σε 
έναν αγώνα για τον εντοπισµό ιου 

ψυχοπαθούς δολοφόνου. Με την αναλυτική µεθοδολογία του . 
ανακαλύπτει πτυχές του µυστηρίου, αλλά τάυτόχρονα Βάζει σε 
κίνδυνο κοντινά ιου πρόσωπα. Ενα αστυνοµικό θρίλερ µε συνεχείς 

ανατροπές, που κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

www.clipnews.gr


