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Βιβλιο-γραφίες 
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Σάββατο 12. Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 

lev είναι μόνο ένας βΜκας και μισός- 
«η τεραστια κοινωνικη 
σημασια των βλακων 
στο συγχρονο bio» 
ευαγγελοσ λεμπεσησ 
«σπηλιωτη», σελ. 71 

Αν διαβάσει κανείς το βιβλίο 
του αείμνηστου Ευάγγελου 
Λεμπέση, ενός από τους 

πρωτοπόρους της κοινωνιολογίας 
στη χώρο μας, το 

οποίο γράφτηκε πριν από 70 
ολόκληρα χρόνια, θα διαπιστώσει 

πόσο πολύ τα γραφόμενά 
του ταιριάζουν χωρίς 

πρόβλημα και στη σημερινή πραγματικότητα. 
Ο λόγος, για τους βλάκες, που δίχωςάλλο 
περισσεύουν και στην σύγχρονη κοινωνία. 
Ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων, είχε την 

τόλμη, με διαλεκτικά επιχειρήματα, να δείξει 
το αδιέξοδο του υπαρκτού σοσιαλισμού και 
να υποδείξει τρόπους διάσωσης της δημοκρατίας. 

To παρόν δοκίμιο δημοσιεύθηκε 
για πρώτη φορά στον μηνιάτικο νομικό έντυπο 

«Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών», τον 
Σεπτέμβριο 1941. Σύμφωνα με αυτό, άι βλάκες 

κατατάσσονται σε δύο τελείως αντίθετες 
μεταξύ τους ομάδες: α) αυτούς που καταλαμβάνουν 

τις υποδεέστερες θέσεις στην 
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κοινωνία και β) αυτούς που κατέχουν 
σπουδαίες θέσεις στην κοινωνία 
(κυβερνώσα elite). Εξετάζεται, 

επίσης, το φαινόμενο μερικών 
ευφυών ανθρώπων, οι οποίοι 

διαισθανόμενοι με το ένστικτο 
τους τον ανυπέρβλητο ρόλο των 
βλακών και τη λαμπρή τους κοινωνική 

σταδιοδρομία, αποφασίζουν 
να παίξουν το ρόλο αυτό, 

I για να ανελιχθούν. 
'J «Αν ο βλάκας καταφεύγει στην 

επιτηδειότητα λόγω των φτωχών 
πνευματικών του μέσων, απ' την 

ίδια έλλειψη ανωτέρων πνευματικών μέσων 
οδηγείται και στην απάτη. Όπως είναι γνωστό, 

απάτη είναι η αποσιώπηση της αλήθειας 
η η παρουσίαση ψευδών πραγμάτων σαν 

αληθινών. Από τον ίδιο τον ορισμό της συμπεραίνεται 
ότι η απάτη δεν εξηγεί την ευφυΐα 

Του απατεώνα αλλά την ευπιστία του 
θύματος; Κι όταν ακόμη ο βλάκας με τη μορφή 

του επιτήδειου ή του απατεώνα, εξαναγκαστεί 
να δώσει μάχη, θα τη δώσει με τα 

πνευματικά ευκολότερα και συνεπώς ανηθικότερα 
όπλα: το ψέμα, τη διαστροφή, τη ραδιουργία 

καιτη συκοφαντία. Από δω βγαίνει 
και το ακλόνητο δόγμα: η ανηθικότητα είναι 

αποκλειστικό προϊόντων βλακών», γράφει. 
Ενδιαφέρον έχει και η άποψη του ότι «η παραγωγή 

βλακών δεν είναι ταξική. ...Ο βλάκας 
υπουργός, που άγεται και φέρεται από 

τους υπαλλήλους του και τα μέλη ενός εργατικού 
σωματείου, που τα εκμεταλλεύεται 

ο πονηρός εργατοκάπηλος, αποτελούν δύο 
αντίθετα παραδείγματα του γεγονότος ότι 
η βλακεία δεν έχει ταξική πατρίδα». 

Τη β' έκδοση (2003) του βιβλίου προλογίζει 
ο ποιητής Θωμάς Γκόρμπας, ο οποίος 

σημειώνει: «Πάντα στον κατακαημένο τόπο 
υπήρχαν συγγραφείς, καλλιτέχνες και διανοούμενοι, 

ελάχιστο ποσοστό από το σύνολο, 
οι οποίοι και σπουδαίοι δημιουργοί ήταν 

και πατριώτες. ...Όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
δεν πέρασαν καλά στη ζωή τους, γιατί δεν 
έγλειψαν, δεν ρουφιάνεψαν, δεν έκαναν θελήματα 

- και το έργο τους είναι μονίμως υπό 
ανακάλυψιν... Η τραγωδία είναι παλιά. To 
κράτος της νεότερης Ελλάδας όχι μόνο δεν 
δημιουργήθηκε από ιθαγενείς, αλλά και πολέμησε 

και συχνά εξόντωσε όλους εκείνους 
που είχαν τη δυνατότητα αλλά και το πάθος 
νατο ανακατασκευάσουν, νατο προσαρμόσουν, 

νατο ξεβρωμίσουν, νατο ξεσκουριάσουν 
και να το θέσουν στην υπηρεσία των 

εθνικών αναγκών». 

ΤΑ ΕΥΠΠΛΗΤΛ 
«Όπως θα ήθελα να ζήσω», 

της Ελένης 
Πριόβολου, εκδόσεις 

Καστανιώτη. 
«Αγαπητέ Θεέ», του 

Schmitt Ετ, εκδόσεις 
Opera. 

«To δόγμα του σοκ», της 
Naomi Klein, εκδόσεις 

Διβάνη. 
«Rebetiko», Prudhomme, 

εκδόσεις Ελευθεροτυπία. 

«Τα σακιά», της Ιωάννας 
Καρυστιάνη, εκδόσεις 

Καστανιώτη. 
«Η συμφωνία των ονείρων», 

του Νίκου Θέμελη, 
εκδόσεις Μεταίχμιο. 

«Οι άνθρωποι μου», του 
Σταύρου Θεοδωράκη, 

εκδόσεις Ποταμός. 

«Ο δρόμος της συνάντησης 
(φύλλα πορείας 

II)», Μπουκάι X, 
εκδόσεις Opera. 

«Στη Δευτέρα Παρουσία 
ας μας βάλουν 
άπους», του Χρήστου 

Χωμενίδη, εκδόσεις 
Πατάκης. 

«Σκέψου έναν αριθμό», 
του John Verdon, εκδόσεις 

Διόπτρα. 
Για το διάστημα 17 

έως 28 Ιανουαρίου 
από τα καταστήματα 
«Public» 

ΜΕΛΕΤΕΣ CURZIOS 

> 
«ιστορικη γεωγραφια 
του αρχαιου κοσμου» 
γεωργιοσ σταϊνχαουερ 
«παπαδημα», σελ. 840 

Αντικείμενο του βιβλίου είναι 
η αποκατάσταση του -χαμένου 

σήμερα- φυσικού και 
ανθρώπινου τοπίου της Αρχαιότητας. 

Στο πρώτο μέρος 
εξετάζονται οι μέθοδοι και οι πηγές της ιστορικογεωγραφικής 

έρευνας και σκιαγραφείται η προϊστορία 
και το γεωγραφικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου της 
Μεσογείου. To μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου είναι 
αφιερωμένο στην περιγραφή των γεωγραφικών δομών 

της ελληνικής πόλης, των ελληνιστικών βασιλείων 
και της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που διαδοχικά 

διαμόρφωσαν εκείνο τον κόσμο. 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ο 
41 «ο παραγων καιροσ» 

erik durschmied 
«εναλιοσ», σελ. 400 

Μία συναρπαστική παρουσία- | 
ση της φοβερής επίδρασης των 
στοιχείων της Φύσης στην no- | 
ρεία της ιστορίας του ανθρώπου. 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τα στοιχεία της 
Φύσης έχουν προκαλέσει περισσότερους θανάτους 
από τις λόγχες, τις σφαίρες ή από τις ατομικές βόμβες. 

Ο καιρός είναι απρόβλεπτος και μπορεί να προκαλέσει 
απίστευτες καταστροφές. Αν και έχουμε κάνει 

μεγάλες προόδους στη συλλογή και στην επεξεργασία 
στοιχείων για την πρόγνωση του καιρού, τα πελώρια 
κύματα, οι μαύροι ουρανοί, οι κατακλυσμιαίες 

βροχές και οι παγετοί μας ταλαιπωρούν από την εποχή 
του Δευκαλίωνα και του Νώε. 

«η τεχνικη του 
πραξικοπήματος» 
curzio malaparte 
«ιωλκοσ», σελ. 224 

To βιβλίο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκετο 
1931 και είναι το έργο 

που πρόσφερε στον Κούρτσιο 
Μαλαπάρτε μια φήμη ευρωπαϊκών 

διαστάσεων, αν και την εποχή εκείνη έβλαψε την 
ξεχωριστή θέση που κατείχε ο συγγραφέας στους 
κόλπους του φασιστικού καθεστώτος. Ταυτόχρονα 
όμως αποτελεί και μια ωμή ακτινογραφία της επαναστατικής 

και αντεπαναοτατικής Ευρώπης του Μεσοπολέμου, 
καθώς επιχειρείται μια λεπτομερής και ψυχρή 

ανατομία σημαντικών στιγμών του 20ού αιώνα 
(Οκτωβριανή Επανάσταση, η άνοδος του ναζισμού 
και η κατάληψη της εξουσίας από τον Μουσολίνι). 

ΠΑΙΔΙΚΟ 
«φυτρωνουν οι πατατεσ 
στα δεντρα;» 
sabine rahn 
«αεροστατο», σελ. 25 

Υπάρχουν πατατόδεντρα; 
Κολυμπάνε οι ψαροκροκέτες 
στη θάλασσα; Φυτρώνουν οι 
σαλάτες στα σουπερμάρκετ; 

Η Λόλα και ο Μάκης είναι περίεργοι και ρωτούν - επειδή 
το Σάββατο θα κάνουν στο νηπιαγωγείο τους μια 

Γιορτή για το Φαγητό. Θέλουν, λοιπόν, νατο μάθουν 
όλα: πού βρίσκουμε το γάλα, πώς φτιάχνονται οι καραμέλες 

και τα μακαρόνια, το μέλι και οι χυμοί των 
φρούτων; Μέσα από μια γλαφυρή, ζωντανή εικονογράφηση, 

ξεδιπλώνεται με απλό και συνοπτικό τρόπο 
μπροστά στα μάτια των παιδιών όλη η παραγωγι- 
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
«περλ απο την αφρικη» 
καρεν μπλιξεν 
«μεταιχμιο», σελ. 488 ' 

Εκδομένο για πρώτη φορά 
το 1937, το βιβλίο καταγράφει 
την αφρικάνικη εμπειρία της 
Κάρεν Μπλίξεν στη Βρετανική 
Ανατολική Αφρική πριν από το 
ξέσπασμα του B' Παγκόσμιου Πολέμου. Αψηφώντας 

τη χρονολογική σειρά, η συγγραφέας 
φωτίζει γεγονότα και τόπους, από τις αχανείς 
αφρικάνικες εκτάσεις και τις παράξενες φυλές 
που τις κατοικούν ως το νυχτερινό κυνήγι λιονταριών, 

από το μεγάλωμα και την απελευθέρωση 
μιας νεαρής αντιλόπης ως ένα ατύχημα 

μεταξύ των κολίγών του αγροκτήματός της και 
τις συνέπειες του. Πνεύμα αντισυμβατικό και 
ελεύθερο, η Μπλίξεν καταφέρνει ξεπερνώντας 

τις αποικιοκρατικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, 
να μας δώσει ένα απολαυστικό πορτρέτο 

ενός χαμένου παραδείσου. 
¦¦¦ 

«to γαλανοματικο 
αγορι» 
τζοαν χαρισ 
«ψυχοποσ», σελ. 560 

Ήταν κάποτε μια χήρα με 
τρεις γιους, που τα ονόματά 
τους ήταν Μαύρος, Καφετής 
και Γαλάζιος. Ο Μαύρος ήταν 
ο μεγαλύτερος: ευέξαπτος και επιθετικός. Ο 
Καφετής ήταν ο μεσαίος: δειλός και αργόστροφος. 

Αλλά ο Γαλάζιος ήταν η αδυναμία 
της μάνας του. Κι ήταν δολοφόνος. Ένα ψυχολογικό 

θρίλερ με απίστευτες ανατροπές 
που αποδεικνύει πώς μια πλασματική ζωή μπορεί 

να γίνει πραγματικότητα με καταστροφικά 
και απρόβλεπτα αποτελέσματα. 

¦¦¦ 
«τα τεσσερα 
μπαστουνια» 
τιτινα δανελλη 
«καστανιωτη», σελ. 288 

Αστυνομικό μυθιστόρημα, 
με τη δράση, τους ήρωες, 
τους δράστες και τα θύματα 
να κινούνται στον χώρο ή στις 
εγγύς παρυφές των δυνάμεων τάξης και 
ασφάλειας. Στα ίδια τα ηγετικά κλιμάκια της 
Ελληνικής Αστυνομίας και των βρετανικών μυστικών 

υπηρεσιών: Ένας Άγγλος πράκτορας, 
ακολουθώντας το νήμα μιας προσωπικής του 
απώλειας, οδηγείται μέσω της Ναμίμπια στην 
Ελλάδα, για να ανακαλύψει μια δολοφονία και 
τη συνωμοσία συγκάλυψής της από το Λονδίνο. 

Ο δρόμος του διασταυρώνεται για λίγο με 
τον στρατηγό της ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τη σύνταξήτου. 
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κή διαδικασία της τροφής. 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
«καλο αιμα, κακο αιμα» 
ελεωνορα 
σταθοπουλου 
«εστια», σελ. 268 

Συλλογή διηγημάτων όπου 
το πραγματικό και το φανταστικό, 

το τραγικό και το κωμικό, 
το σωστό και το λάθος, το 

καλά καιτο κακό, αναμειγνύονται και περιπλέκονται, 
με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να οδηγείται 

σε έναν κόσμο σχεδόν μυθικό. Οι ήρωες 
των ιστοριών δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, 

αλλά υπάρξεις ποιητικές, οι οποίες αντιστέκονται 
στην εξομοίωση και τον αφανισμό 

μέσα από πράξεις υπέρβασης που, ενώ στον 
"πραγματικό κόσμο" θα έμεναν στην αφάνεια, 
μέσα από την ιδιαίτερη γραφή της Ελεωνόρας 
Σταθοπούλου αναδεικνύουν τον κρυφό ηρωισμό 

τους. 
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