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Θανάσης Γιόχάλος * ιόνια Καφετζάκη 

ΑΘΗΝΑ 
ΙχΥΛλσίυντικ; οιν πολη 

\χ οδηγό την lotopfo και in Λογοτεχνία 

Η πόλη της αξόδευτης δόξας 
Ηισιορία µιας πόλης που έζησε στους αιώνες µε to βάρος µιας µόνιµης δόξας να in 

φωτίζει αέναα στο παρόν της υπάρχει έξω από τις συµβάσεις του χρόνου. Περπατώντας 
στους δρόµους της, ο σηµερινός πολίτης έχει την αίσθηση όλων των εποχών 

της, όλων των αλλοιώσεων που υπέστη, όλων των στιγµών της - µικρών και µεγάλων. Αθήνα 
- µια πόλη που to παρόν της υποφέρει από µεγαλείο ιου παρελθόντος ιης και τα ionia 

της κρατούν τη µεγάλη τους οµορφιά που δεν τη λυγίζει n ασχήµια. 
Μέσα στη σύγχρονη θλίψη της πόλης, αίφνης µια λωρίδα τοπίου σε συνεπαίρνει, µια δέσµη 

φωτός σε εξυψώνει, ένα µνηµείο σε εξανθρωπίζει. 
Ολα στην πόλη αυτή ανακαλούν έναν κόσµο που υπήρξε µε την αίγλη µιας αξόδευτης δοξος 

που δεν µπορεί να λησµονηθεί. Τίποτα δεν µπορεί να λησµονηθεί σε µια πόλη που αξιώθηκε τέτοια 
µοίρα! 

«Αθήνα-Ιχνηλατώντας την πόλη µε οδηγό την ιστορία και 
τη λογοτεχνία» είναι ο τίτλος της ογκώδους έκδοσης που κυκλοφόρησε 

από τις Εκδόσεις «Εστία». Πρόκεπαι για µια µελέτη που 
εστιάζει ουσιαστικά την προσοχή της στην Αθήνα του 19ου και 
του πρώτου µισού του 20ού αιώνα -στην Αθήνα δηλαδή του νεοσύστατου 

ελληνικού κρατιδίου- και παρακολουθεί ουσιαστικά 
την ιστορική του εξέλιξη. 

Ο τίτλος είναι σαφής ως προς το περιεχόµενο του. Η έρευνα 
επισηµαίνει τα διακριτά ίχνη της ζωής της πόλης µέσα ano 

ιστορικά γεγονότα και λογοτεχνικές αναφορές. 
Μνηµεία, ακλόνητα τεκµήρια περασµένων εποχών, αλλά 

και νέων εντυπώσεων που αυτά γεννούν σε κάθε εποχή, κτίρια 
και οικοδοµήµατα, αρχιτεκτονικές µαρτυρίες της πόλης, τοποθεσίες, 

περιοχές, αλλά και πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα τους στη ζωή της Αθήνας, σε µια τακτοποιηµένη αφήγηση, 

n οποία βασίστηκε στην επιµέλεια και στην εργατικότητα 
των συγγραφέων της, για να εκπληρώσει τις τελικές της φιλοδοξίες 

επιτυχώς. 
Σε αυτό το χρονικό για την Αθήνα, ιστορία και λογοτεχνία 

µαζί, σε µια ευτυχή σύµπραξη, παρακολουθούν την πόλη µέσα 
κι έξω: την όψη της αλλά και την εσωτερικότητά ιης, τις µεγάλες 

της στιγµές αλλά και τις αποκαλυπτικές λεπτοµέρειες, τους κάτοικους και τα φερσίµατά τους, ακόµα 
και τους λογοτεχνικούς της ήρωες, που έπλασε n φαντασία κατ' εικόνα και οµοίωσιν της πόλης. 

Συγγραφείς του έργου είναι δύο νέοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, εκτός αη' τον εαυτό τους, τιµούν και το 

επάγγελµά τους. 
Πρόκειται για την κ. Τόνια Καφετζάκη, που διδάσκει στο Πειραµατικό Γυµνάσιο της Ευαγγελικής 

Σχολής Σµύρνης, και τον κ. Θανάση Γιοχάλα, που διδάσκει στο 3o Λύκειο Υµηττού. Τέλος, νο µου επιτραπεί 
να σηµειώσω ότι n επιλογή του εκδοτικού οίκου της ιστορικής «Εστίας», n οποία υπήρξε το 

κορυφαίο πνευµατικό στέκι της πόλης των Αθηνών, είναι συµβολική και ουσιαστική. 

Θανάσης ΓιοχάλαςΤόνια 
Καφεΐζάκη 

Αθήνα 
Ιχνηλατώντας την πόλη 
µε οδηγό την ιστορία 
και τη λογοτεχνία 
Εκδόσεις: Εστία 
Σετ).: 695 
Τιµή: 33,0Ο€ 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ: Ο Θανάσης Ποχάπας γεννήθηκε το 
1955 στην πόλη της Κέρκυρας, όπου και έζησε τα µαθητικά 

του χρόνια. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας. Εργάζεται ως καθηγητής στη µέση εκπαίδευση, 
µε µακρά θητεία στο 3o Λύκειο Υµηττού. Ασχολείται 

επί πολλά χρόνια µε τη συγκέντρωση υλικού 
που αφορά την ιστορία της πόλεως των Αθηνών. 

Η Τόνια Καφετζάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε 
Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Απέκτησε µεταπτυχιακό δίπλωµα στην Ιστορία της Σύγχρονης 
Τέχνης από το Πανεπιστήµιο Paris l-Sorbonne 

κατ διδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα Κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστηµίου. Εχει δηµοσιεύσει µελέτες 
και άρθρα που αφορούν τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας. 

Από το 1999 υπηρετεί στη δηµόσια µέση εκπαίδευση 
- τα τελευταία χρόνια στο Πειραµατικό Γυµνάσιο 

της Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης.  ^1 

Καθώς λοιπόν εκτελούνταν τα 
έργα, περήφανα στο µέγεθος 
ra αµύητα στη µορφή και m 

χάρη, λόγω του ανταγωνισµού 
των τεχνιτών να όκτκριθούν τα 
έργα τους µε την κτ^ιτεχνά, 

αξκ)θαύµαστη ήταν n ταχύτητα 
της οτΤα<ήτ\)ωσής τους, γιατί 
για το καθένα από αυτά, που 

νόµιφν on θα χρεκχηούν πολλές 
θητείες αρχόντων και πολλά 
χρόνια για να οποκπΥιρωθούν 
µε κοπιώδη Γροσπάθεια, 

όλα αυτά τελαώναν στη θητεία 
µιεις κυβέρνησης. 

Πλούταρχος, 
«Βίοι Παράλληλοι» 

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

Raolo Bacigalupi 
To κουρδιστό Κορίτσι 
Μετάφραση: Κωνοτανυνα 
ΓεωργούήΊα 
Εκδόσεις: Selini 
Σελ.: 478 
Τιµή:19,80€ 

t 

Τα διηγήµατα του Paolo Bacigalupi 
έχουν συµπεριληφθεί σης καλύτερες 
συλλογές επιστηµονικής φαντοσι'e 

Qyj}^QTP j ας. Σε έναν -όχι και τόσο φανταστικό- 

κόσµο n παράγωγη τροφίµων 
ελέγχεται από πολυεθνικές εταιρείες 
που κατασκευάζουν σπόρους µιας 
χρήσεως. 
To µυθιστόρηµα εκτυλίσσεται ο' έναν 
µελλοντικό κόσµο, όπου π βιοτεχνολογια 

έχει ξεφύγει από ιον έλεγχο, 
µε ό,τι συνεπάγεται µια τέτοια ακραίο 
κατάσταση για το περιβάλλον αλλά 

και τις κοινωνίες. Οι εξελίξεις δεν µπορούν να ελέγχουν και όλα βρίσκονται 
µπροστά στο ενδεχόµενο µιας απρόσµενης καταστροφής. 

Ο Αντερσεν Λέικ βρίσκεται στην Ταύλάνδη προσπαθώντας να βρει 
τρόφιµα ποα έχουν εκλείψει. Εκεί θα συναντηθεί µε την Εµίκο - το 
κουρδιστό κορίτσι. 

Κσ-ρί . 
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ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

Adam Blake 
To ευαγγέλιο 
των δολοφόνων 
Μετάφραση: 
Κωνσταντίνος 
Μίσσιος 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Σελ.: 654 
Τιµή: 18,80€ 

ADAM BLAKE 

Ao/θΦΟΝΟ 
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Τα ίχνη µιας σαράς περίεργων θανάτων 
οδηγούν ιον πρώην µισθοφόρο 
Λίο Τίλµαν και σι φιλόδοξη 

αστυνοµικό Χι'δερ Κένεντι στα Χειρόγραφα 
της Νεκρός θάλασσας 

και στο θανάσιµο Ευαγγέλιο που 
είναι κρυµµένο µέσα τους. 
Σύντοµα ο Τίλµαν και n Κένεντι θα 
µπουν στο ςτιόχαστρο αδίστακτων 
δολοφόνων που, όταν έρχεται n 
ώρα να σκοτώσουν, τα µάτια τους 

δακρύζουν αίµα. 
Τούτοι οι «Εκπτωτοι Αγγελοι», θρησκευτικοί εξτρεµιστές από τις 
πρωτοχριστιανικές σεχτες, θα κάνουν τα πάντα για να µη διαρρεύσει 

το συνταρακτικό µυστικό των Χειρογράφων, το µυστικό που 
έχει τη δύναµη να αλλάξει τον κόσµο. 
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www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: éèççõïü, 19-01-2013

é÷ðþýõ: 30,31         (2 õá× 2)

æåä÷ãüû: 1747 cm ²

æåëù îâîðüúüöþõ: 2350

ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: 210 6856700

ßåÞù îð÷òýþ: ÿôÝÜéÿÛé ÝÛÜñÚÙØ

Θα αιµορραγούµε 
µονάχα λέξεις 

* 

•Ο Βασίλης Λαλιώτης γράφει για ιον Σωτήρη Παστάκα 

Λένε πως πίσω από to όνοµά σου κρύβεται 
ο Κοριάσαρ, ο Κοριάσαρ ζει, υποδύεται 
τον φίήΌ µου τον ποιητή Παστάκα, του λέει 

αυτήν τη φωτογραφία µου θα Βάλεις απόψε, λίγο 
σκυφτός, δαγκώνοντας την άκρη του σκελετού ο 
ένας, φορώντας τα γυαλιά ο άλλος. 

Ελ ντοκτόρ Πινότσο, αν έχεις ακουστά. Ενας αντικειµενότροπος 
άνθρωπος θέλει σχεδόν να αφήσει τα 

,πράγµαια.να πάνε να γραφτούν µόνα τους, να είναι µονάχα 
πέρασµα, να γίνει ένα πράγµα λοξό και να γλιστράνε 

θύµατα της βαρύτητας. Μετά το µπιγκ µπανγκ του εαυτού, 
που αποδέχεται να αποτυγχάνει ως ψυχίατρος εραστής, 
για να αναδυθεί επιτέλους ενα παιδί που παίζει 

'µε χρωµατιστά χάπια τα ερείπια του λόγου των άλλων 
•και µαζεύει οτραγαλάκια ζεστά λέξεις, για να πει πως κι 
αυτός δεν είναι εκ του κόσµου τούτου. 
' Πως ο καθένας είναι µοναδικός κι ανεπανάληπτος 

καλλιτέχνης του προς θάνατον του. Είµαι σαν αδελφός 
του, κύριε, κρατάω τους κωδικούς ιου όταν θέλει 

να µου πει φοβάµαι, περιµένω, κύριε, περιµένω και 
πενθώ τον χρόνο, ra εκλιπαρώ το χρόνο, και λέω µην 
του δώσεις κάτι ανήκεστο, δώσ' του όσο να πιάσει πάτο 
v' αγαπήσει τη ζωή κι ας µην ξαναγράψουµε ποιήµατα. 

Εχω δικαίωµα, κύριε, µετά µισόν αιώνα κλεµµένο 
ano τον θάνατο, να έχω ένα απυρόβλητο να κατοικούν 
δυο-τρία ονόµατα. Χρόνια καθυστέρησα στο απάνθρω¬ 

πο ιου να θυσιάζω ανθρώπους σε ιδέες. Ενα βράδυ, 
καθώς είδε διαβάζοντας ιον ΟλιΒέιρα να σε σηκώνει 
πεσµένο από τον δρόµο... Από το ρήµα στην ύπαρξη ή 
αη' την ύπαρξη σιο ρήµα; 

Οποια κι αν είναι n απάντηση στο-δίληµµα του 
Μορέλι, µία είναι n αλήθεια: οϊγά σιγά και µεθοδικά Βουλιάζω. 

To δίληµµα θα το απαντήσει όπως πάντα το σώµα, 
σενιόρ Μορέλι, το σώµα στέλνει νύξεις επιθυµίας έρωτα 

καίθανάιου, γι' αυτό ένα µήλο είναι το µήλον της 
Εριδος ανάµεσα στο εράν και το θνήσκειν, κι εµείς ανάµεσα, 

ασυρµατιστές των σπλάχνων µας και των πραγµάτων. 

ΠΕΤΑΕΙ τα σπλάχνα του στα σκυλιά γελώντας, κύριε, 
λέει είµαστε µικροί και τολµάµε µεγάλα γραψίµατα, δηλητηριασµένοι 

από το υψηλόν που µας δόθηκε να κορυφώνεται 
στα χαµηλά. Είναι τόσα τα πράγµατα που του 

ζητάνε µε λέξεις την αθανασία τους. Είναι τόσα τα επείγοντα 
αγαπώ και n συντριβή στις λέξεις. 
θα µας πάρουν το τσιγάρο, το αίµα, το σπέρµα, τη 

στύση, in διείσδυση και θα καπνίζουµε µονάχα λέξεις θα 
αιµορραγούµε µονάχα λέξεις θα γαµάµε µονάχα λέξεις 
και θα µας γαµάν οι λέξεις, θυµίζοντας µας ποιος ιελικά 
γαµάει εδώ. Ιέρουµε από τώρα την επόµενη µέρα του 
θανάτου µας, κύριε. Εσείς πώς νοµίζετε on έχουµεαυιή 
την καύλα για ζωή ανάµεσα στα άρρωστα της φήµης; 

V 
Σωτήρη Παστάκα 

Τριήογία 
Εκδόσεις: Παρουσία 

Σεή.: 116 
Τιµή:10,00€ 

Αν 
Αν n χώρα διέθετε σύγχρονη 

Εθνική Βιβλιοθήκη και Βιβλιογραφική 

υπηρεσία... 
Αν διέθετε ικανές σχολικές, 

δηµόσιες και δανασιικές Βιβλιοθήκες... 

Αν διέθετε επιστηµονικές και 
χρηστικές εκδόσεις των κρίσιµων 

κειµένων της νεοελληνικής 
γραµµατείας... 

Αν διέθετε.αξιόπιοτες µεταφράσεις 
τους στις πλέον διαδεδοµένες 

ξένες γλώσσες... 

Αν διέθετε µεταφρασµένα 

στη γλώσσα της όλα εκείνα 
τα κορυφαία έργα του ευρωπαϊκού 

πολιτισµού που σήµερα 
δεν·διαθέτει, και που είναι 

πάµπολλα... 
Αν συνέβαιναν όλα αυτά, ναι, 

θα είχε ίσως νόηµα να συζητάµε 

σήµερα για το ΕΚΕΒΙ, 

για τα υπέρ και τα κατά ιης 
20ειούς παρουσίας ιου. 

Επειδή όµως όλα εκείνα, 

τα µαζονα, απουσιάζουν, n 
κουβέντα γι' αυτό, το έλασσον, 

αν δεν περισσεύει εντελώς, 
αποπροσανατολίζει. 

Ενα ήταν και είνόΓτο.φτούµενο: 

n διαµόρφωση µιας 

πράγµατι εθνικής πολιτικής 
για το Βιβλίο και την ανάγνωση. 

Οσο αυτή απουσιάζει, 

κανένα ΕΚΕΒΙ (και προπα^ 

ντός όχι εκείνο που είχαµε όλα 
αυτά ια χρόνια ιου κ. Λάζου 

και της κ. Βελισσάρη...) 
δενθα µπορέσει ποτέ να την 

υποκαταστήσει. 

ΜΕΓΑΣ ΚΟΥΤΤΟΥΡΕΛΗΓ 

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

Ελι Ανιερσον 
Οσκαρ Πιλ: 
Η αποκάλυψη 
των Μέντικους 
Μετάφραση: Μιχάλης 
ΜακρόπουτΊος 
Εκδόσεις: Πατάκη 
Σελ.: 606 
Τιµή: 17,90€ 

Ο Μαύρος Πρίγκιπας των Παθόλογκους, 
ο αρχηγός µιας σιραιιάς εκπαιδευµένων 

µάγων που έµπαιναν 
σιο ανθρώπινο σώµα και προκαλούσαν 

αρρώστιες που κανείς γιατρός 
δεν µπορούσε να θεραπεύσει. 
Τότε ανέλαβαν δράση οι Μέντικους, 
µια παρέα µάγων-θεραπευιών που 
ήταν ικανοί να µπαίνουν στο σώµα 
όπως οι αντίπαλοι τους και να νικούν 
τις τροµερές αρρώστιες που αυτοί έσπερναν. 

Ετσι ο Μαύρος Πρίγκιπας ηττήθηκε και κλείστηκε στην πιο αποµονωµένη 
φυλακή. Μόνο που τώρα κατάφερε να δραπετεύσει. 

Κι οι άνθρωποι κινδυνεύουν από νέες, πολύ πιο λυσσαλέες επιθέσεις 
των Παθόλογκους. Ανάγνωσµα για εφήβους. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Oliver Bowden 
Assassin's Creed: 
Η αναγέννηση 
Μετάφραση: Κωνσταντίνος 

Μίσσιος 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

Σελ.: 502 
Τιµή: 15,90€. 
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Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Ace A ce i κ r'C Πρόκειται για µια επική ιστορία δύf\3 
SA SS1 IN 3 . ναµης, εκδίκησης και συνωµοσίας, 

όπου ένας νεαρός άντρας, ο 
Ετζιο, ξεκινά µια επική αποστολή 
εκδίκησης. Στην προσπάθειά ιου 
να ξεριζώσει in διαφθορά και να 
αποκατασιήσει την τιµή της οικογένειάς 

του, θα χρειαστεί να µάθει 
την τέχνη του φόνου. Ετσι, θα 

αναζητήσει τη σοφία σπουδαίων 
ανθρώπων, όπως ο Λεονάρνιο 

Νια Βίντσι και ο Νικολό Μακιαβέλι, γνωρίζοντας πως n επιβίωση 
ιου εξαρτάται από τις δεξιότητες µε τις οποίες καλείται να ζήσει. 
Για ιους φίλους ιου θα γίνει δύναµη αλλαγής και για ιους εχθρούς 

ιου θα γίνει απειλή, ιαγµένος στον αφανισµό των τυράννων 
που καταδυναστεύουν ιους λαούς ιης Ιταλίας. 

www.clipnews.gr


