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Ένα αιρετικό σεργιάνι στη «Φόνισσα» και στο «Έγκληµα και τιµωρία» 

Η Φραγκογ 

συναντφ τον Ρασκό Αβ 
«Ο 

λοι στον 
κόσµο 
προσκυνούν 

το "Έγκληµα και τιµωρία" 
επειδή δεν έχουν εισέτι 
γνωρίσει τη "Φόνισσα", 
που βρίσκεται µερικά 
σκαλιά πιο πάνω στον 
λογοτεχνικό Παρνασσό». 

της Κατερίνας ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Στο νέο έργο του, «Η 
Φραγκογιαννού και ο Ρασκόλνικοβ. 

100 χρόνια από 
τον θάνατο του Αλέξανδρου 
Παπαδιαµάντη», που κυκλοφορεί 

ano τις εκδόσεις «Μετρονόµος» 
µε εξώφυλλο και 

οπισθόφυλλο του εξαιρετι, 
κού ζωγράφου Γιώργου Καφενταράκη, 

ο δηµοσιογράφος 
Ηλίας Βολιότης-Καπετανάκης 

εντρυφεί στα εµβληµατικά 
έργα των δύο πιο 

αγαπηµένων συγγραφέων 
του, του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη 

και του Φιόντορ 
Ντοστογιέφσκι. 

«Πα να µείνει...» 
«Η "Φόνισσα"... εναντίον 
"Έγκληµα και τιµωρία", 

σύντοµη, προπαντός "µεστή 
µελέτη για να µείνει"», όπως 
χαρακτηριστικά υπογραµµίζει, 

«στην ελληνόφωνη 
' γραµµατεία το απόσταγµα 
της µέθεξης, της απόλαυσης, 

του άφατης οµορφιάς 
ταξιδιού στα ρόδινα ακρογιάλια, 

στις φουρτουνιασµένες 
θάλασσες της φαντασίας 
του κυρ-Αλέξανδρου, 

τα όνειρα στο κύµα του ταλέντου 
του µε κορυφαία την 

συγκλονιστική Χαδούλα 
Φραγκογιαννού». 

Οι δύο συγγραφείς συνδέονται 
και ως προς το έργο 

** τους, αλλά και τις κοινωνικές 
προσεγγίσεις τους. Ο καθένας 

αποτυπώνει τη χώρα και 
την εποχή του, που διέπεται 
από τα φαντάσµατα που την 
καταδιώκουν. Η σύγκριση 
των δύο έργων είναι πρόσχη- 

«Αν δεν καταστρέψεις και δεν καταστραφείς, δεν έχει αναγέννηση, µεταφορικώς, δυστυχώς και κυριολεκτικώς», 
λέει ο συγγραφέας του βιβλίου «Η Φραγκογιαννού και ο Ρασκόλνικοβ. 100 χρόνια από 

τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη», Ηλίας Βολιότπς-Καπετσνάκης 

Ο Ηλίας ΒολιότπςΚαπειανάκης 

«δένει» ιις δύο 
κλασικές ιστορίες 
και αποτυπώνει 
σε ένα βιβλίο 
τα σηµεία όπου 
Παπαδιαµάντης 
και Ντοστογιέφσκι 
«συναντιούνται» 
σε ιδέες 
και κοινωνικές 
προσεγγίσεις 

µα και πρόκληση για όµορφο, 
προπαντός αιρετικό, 

σεργιάνι σε καταστάσεις και 
ιδέες που, τηρουµένωντων 
αναλογιών, συναντάµε πάντα 

µπροστά µας, µια και π ανθρωπότητα 
πεισµατικά αρνείται 

να διδάσκεται από την 
ιστορία. 

«Όχι, δεν κάνω µηχανιστικές 
µεταφορές», αναφέρει 

ο Ηλίας Βολιότης-Καπετανάκης, 
«δεν συγχέω ανόµοιες 

µε το σήµερα καταστάσεις, 
αλλά όσο σκληρό 

και αν είναι, αν δεν καταστρέψεις 
και δεν καταστραφείς, 

δεν έχει αναγέννηση, 
µεταφορικώς, δυστυχώς και 
κυριολεκτικώς». 

«Καµία σχέση!» 
«Ποια σχέση µπορεί να 

έχουν n Χαδούλα n Φραγ¬ 

κογιαννού, n διαβόητη "Φόνισσα" 
του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, 

και ο Ροντιόν 
Ρασκόλνικοβ του Φιόντορ 
Ντοστογιέφσκι, ο "Μεγαλέξανδρος", 

ο Ναπολέων Βοναπάρτης, 
ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, 

ο Άρης Βελουχιώτης, 
ο Γιώργος Θεοτοκάς και n 
λεγόµενη "Γενιά του '30", οι 
Αρχαίοι Τραγικοί, ο Μενέλαος 

Λουντέµης, ο Γρηγόριος 
Ξενόπουλος, ο Κωνσταντίνος 

Καβάφης, ο Γιώργος 
Σεφέρης και ο Οδυσσέας 
Ελύτης; Μέγα λάθος θα διαπράξετε 

αν απαντήσετε: 
Απολύτως καµιά! Είναι n 
ζωή όλων αυτών που δένει 
το µίτο». Η συνέχεια επίτου 
βιβλίου. «Η Φραγκογιαννού 
και ο Ρασκόλνικοβ. 100 χρόνια 

ano τον θάνατο του Αλέξανδρου 
Παπαδιαµάντη». 
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Η χορεύτρια του διαβόλου 
Στέφανος ∆άνδολος 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Λονδίνο, 1936. Ένας διάσηµος 
Αµερικανός συγγραφέας αντικρίζει 
µέσα στο πλήθος τη µυθική χορεύτρια 

Σολάνζ Νταλµόν, τη γυναίκα 
που ερωτεύτηκε παράφορα και 
οδήγησε στον θάνατο πριν από πολλά 

χρόνια. Άραγε είναι πράγµατι αυτή; 
Και αν ναι, επέστρεψε από τον 

κόσµο των νεκρών για να τον εκδικηθεί; Ένα θρίλερ κατασκοπείας 
που µε φόντο τα µεγάλα γεγονότα του εικοστού 

αιώνα ξετυλίγει µια συνταρακτική ιστορία πάθους. 

«Η κρίση και n διέξοδος» 
Γιώργος Κατρούγκαλου 
Εκδόσεις Λιβάνη 

Για να αναζητήσουµε διέξοδο 
από την κρίση, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να καταλάβουµε τις γεIJkljgFli 
νεσιουργούς αιτίες της, τόσο τις 

ΚΑπΤ^^^Ρ διεθνείς όσο και τις εθνικές. Η συνταγή 

των Μνηµονίων άποτελεί.φάρµακο 
πιο θανατηφόρο από την αρρώστια, 

εφόσον επιταχύνει τη διαδικασία 
εγκατάλειψης των θεσµών του κοινωνικού κράτους 

και δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο ύφεσης. Και 
όµως, υπάρχει διέξοδος... 

«Ιδιότητα του πολίτη. 
Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες 

σε συγκριτικές προοιτΐίκές» 
Γεράσιµος Γουζέλης 
-∆ηµήτρης Χριστόπουλος 
Εκδόσεις Πατάκη 

Στο βιβλίο επιχειρείται µια διεπιστηµονική προσέγγιση 
της ιδιότητας του πολίτη crm βάση 

διαφορετικών εθνικών εµπειριών 
στην Ευρώπη και την Αµερική, ενώ 
αναδεικνύεται n σύγχρονη προβληµατική 

της ιθαγένειας ως στοιχείου 
ενσωµάτωσης των µεταναστών στις 
κοινωνίες υποδοχής τους. Στον τόµο 
συµβάλλουν µερικοί αη' τους πιο έγκριτους 

Έλληνες και ξένους ερευνητές και επιστήµονες 
αναφορικά µε το θέµα. 

«Γύρισε σελίδα» 
Όµηρος Αβραµίδης 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Ο Άδωνης πάλεψε σκληρά στη 
ζωή του. Γνώρισε την πείνα, την εξαθλίωση, 

µα τα κατάφερε. Η αγάπη 
της ∆ανάης ήρθε να συµπληρώσει 
την ευτυχία του. Μα τα σχέδια της 
µοίρας είναι πολύπλοκα. Σκιές από 
το παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά 
µπροστά του αναγκάζοντάς τον να 

ντυθεί τα ρούχα τού φυγά και να εγκαταλείψει χωρίς 
εξήγηση την αγαπηµένη του... θα τον βοηθήσει άραγε 
n νοερή συντροφιά τής µεγάλης του αγάπης να ξαναβρεί 

τον παλιό του εαυτό; 
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