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W ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 

ΚΡΙΉΚΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Αριστοτέλης Ζάχος 
Ε 

κυκλοφόρησε κατά τίς τελευταίες ήµερες και πρόκειται 
νά παρουσιασθή επισήµως µεθαύριο ∆ευτέρα 

το νέο βιβλίο τήςΌµότιµης Καθηγήτριας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ελένης Φεσσα-Έµµανουήλ 
ύπό τόν τίτλο: Αριστοτέλης Ζάχος και Josef Dunn. Ή 
αλληλογραφία ενός πρωτοπόρου αρχιτέκτονα µε τόν µέντορα 

του, 1905-1914 (έκδ. Ποταµός, σελ. 362). To βιβλίο 
αναφέρεται σέ ενα σηµαντικό θέµα που έχει άγνοηθή από 
τούς ιστορικούς της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. 

Ή συγγραφεύς κ. Ελένη Φεσσα-Έµµανουήλ γεννήθηκε 
στόν Βόλο και είναι πτυχιούχος της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. ∆ιδάκτωρ 

Αρχιτέκτων τής αυτής Σχολής (1990). Εξελέγη Καθηγήτρια 
στό Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, όπου έδίδαξε Ιστορία τής Θεατρικής Αρχιτεκτονικής 
και Σκηνογραφίας άπό το 1994 µέχρι την αποχώρηση 

της άπό τήν υπηρεσία και την άνακήρυξή της σέ 
Όµότιµη Καθηγήτρια. Έχει πλουσιώτατο συγγραφικό 
έργο, µέ περισσότερες άπό 100 µελέτες ερευνητικού και θεωρητικού 

περιεχοµένου, δηµοσιευµένες σέ ελληνικά και ξένα 
επιστηµονικά περιοδικά. Άπό τίς µονογραφίες της σηµαντικώτερες 

είναι οί έξης: Ή αρχιτεκτονική του Νεοελληνικού Θεάτρου, 
1720-1940 (έκδ. µέ χορηγία του Ιδρύµατος 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλον και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 
Κέντρου ∆ελφών, 1994) πού τιµήθηκε µέ βραβειο 

τής Ακαδηµίας Αθηνών, Ή Ιδεολογική κρίση τής νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής, 1827-1940(1987), Κτίρια για δηµόσια 

χρήση στή νεότερη Ελλάδα (έκδ. Παπασωτηρίου 1993), 
∆οκίµια για τή νέα ελληνική αρχιτεκτονική (έκδ. µέ χορηγία 

τοΰ Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλον, 2001). Τά 
τρία τελευταία βιβλία είναι δίγλωσσες έκδόσεις. Έξ άλλου 
το τελευταίο τιµήθηκε µέ έπαινο τής ∆ιεθνούς Ακαδηµίας 
Αρχιτεκτονικής σέ διαγωνισµό πού διοργανώθηκε στό 
πλαίσιο τής 10ης ∆ιεθνούς Τριενάλε Αρχιτεκτονικής (Σόφια, 

2003). Ή κ. Φεσσα έξέδωσε επίσης τόν τόµο τής Ελληνικής 
Αρχιτεκτονικής Εταιρείας µέ τίτλο: Αρχιτέκτονες 

τοΰ 20ρ!' αίώνα-Μέλη τής Εταιρείας (έκδ. Ποταµός 2009), 
Περικλής Σακελλάρη, Αρχιτέκτων (αε συνεργασία µέ τήν 
κ. ΕλισάβετΣaκελλaρίov-Herzog,2Q06). Πολύ πρόσφατη 
είναι και η συµβολή της στόν συλλογικό τόµο: Ή Ιστορία 
του ∆ηµοτικου Θεάτρου Πειραιά άπό τόν 19° στόν 2O0 
αιώνα (έκδ. Νέος Κύκλος 2013). 

To 1991 διετέλεσε άναπληρώτρια Επίτροπος τής Ελλάδος 
στήν 5η ∆ιεθνήΈκθεση Αρχιτεκτονικής στην Μπιενάλε 

τής Βενετίας και υπεύθυνη γιά τήν έκθεση µέ τίτλο: «Νέα 
∆ηµόσια Κτήρια τών ∆. και Σ. Άντωνακάκη, N. Βαλσαµάκη 

και Ά. Τοµπάζη». To 2002 έπιµελήθηκε έπιστηµονικά 

και συνέταξε σέ συνεργασία µέ τήν αρχιτέκτονα κ. Τίνα Καραπιπέρη 
τα κείµενα τής ελληνικής συµµετοχής στόν ψηφιακό 

δίσκο (CD-ROM) µέ τίτλο: «Ή άνακάλνψη τής σύγχρονης 
άρχιτεκτονικής στό Παρίσι, το Λονδίνο και τήν 

Αθήνα. Εικονικές και πραγµατικές διαδροµές», πον δηµιουργήθηκε 
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

«Culture 2000» άπό τρεις εταιρείες, τήν γαλλική ARVHA, 
τήν βρεταννική ΑΤΑΡ και τήν ελληνική Εταιρεία Αρχιτεκτονικών 

και Πολεοδοµικών Μελετών «Όµάδα '80»-Σωτήρης 
Παπαδόπουλος. Κατά τήν περίοδο 2005-2008 συµµετείχε 
σε διαβαλκανικό ερευνητικό πρόγραµµα γιά τήν µελέτη 

τής νεωτέρας ιστορίας τής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής 
και Πολεοδοµίας. Ή µελέτη της γιά τήν ελληνική συµβολή 
στό IV Συνέδριο τής ∆ιεθνούς Ενώσεως Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής 

µέ άντικείµενο τήν «Λειτουργική Πόλη», πού. 
είναι γνωστό ώς Συνέδριο τής Χάρτας τών Αθηνών (1933), 
δηµοσιεύθηκε στόν τόµο τοΰ άντιστοίχου ερευνητικού προ¬ 

γράµµατος πού διοργανώθηκε 
κατά τα έτη 2010-2012 άπό 

τα Αρχεία Giedion τοΰ Πολυτεχνείου 
τής Ζυρίχης και το 

"Ιδρυµα Van Eesteren-Fluck 
& Van Lohuisen τής Χάγης. 

To παρουσιαζόµενο σήµερα 
βιβλίο τής κ. ΦεσσαΈµµανουήλ 

αναφέρεται 
στόν άρχιτέκτονα, πολεοδόµο 

και πρωτοπόρο φωτογράφο 
.Αριστοτέλη Ζάχο 

(Καστοριά 1871-Άθήνα 
1939) και τήν φιλική σχέση 
του µέ τόν φιλέλληνα Καθηγητή 

του στήν περίφηµη 
Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου τής Καρλσρούης 

Josef Durm (Καρλσρούη, 
1837-1919), µέσω τής 

έπισηµανθείσης και δηµοσιευοµένης 
στό νέο βιβλίο προσωπικής 

άλληλογραφίας τών 
δύο αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών, 

πού ένετοπίσθησαν 
άπό τήν συγγραφέα ήδη άπό το 1997 στήν Καρλσρούη 
στήν Ιδιοκτησία τής µικρανεψιάς τοΰ Γερµανού Καθηγητού 

κ. Barbara Dietrich, ή οποία και παρεχώρησε αντίγραφα 
τών επιστολών πρός µελέτη και δηµοσίευση στήν κ. 

Φεσσα. Ή αλληλογραφία εκτείνεται κατά τα έτη 19051914, 
περίοδο πού ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική γιά τήν πορεία 

και τήν δράση αµφοτέρων. Παρέχεται επίσης πλούσιο 
ύλικό γιά τήν κατανόηση τής προσφοράς τών δύο 

αρχιτεκτόνων στις πατρίδες τους και γιά τήν γενικώτερη 
άντίληψη τών θεωρητικών θέσεων πού διεµόρφωσαν. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η ιστορική Εισαγωγή 
του βιβλίου, όπου ή συγγραφεύς παρουσιάζει τα κοινωνικά 
και πνευµατικά στοιχεία της αναπτύξεως στήν Γερµανία 
κατά τήν περίοδο του B' Ράιχ (δηλαδή τής Αυτοκρατορίας 
τών Χόεντσόλλερν, 1870-1918), πού συµπίπτει πρός τήν 
έποχή τής ώριµότητος τοΰ Josef Durm και έκείνη τών 
σπουδών και τής νεότητος του Αριστοτέλους Ζάχου. Ό 
Durm άνήκε σέ έκείνους πού αντέδρασαν στις υπερβολές 
τοΰ Jugendstil και του Art Nouveau µε τήν ιδιαίτερη εκζήτηση 

και τήν αποµάκρυνση άπό τήν καθαρότητα τών 
γραµµών. ∆έν προσεχώρησε όµως στόν Μοντερνισµό, ϊσως 
και λόγω ηλικίας (ήταν πλέον στήν έβδοµη δεκαετία τής 
ζωής του, µεγάλος τότε γιά τήν έποχή του) αλλά και λόγω 
προσωπικών έπιλογών. Ή µακρά µελέτη του έπί τής ιστορικής 

έξελίξεως τής Αρχιτεκτονικής και η ένασχόλησίς του 
µέ τά ιδιώµατα του κλασικού, του γοτθικού, του ρωµανικού 
ρυθµοϋ και κυρίως του άναγεννησιακοϋ νεοκλασικού αρχιτεκτονικού 

ρυθµού, καθώς και µε τα µνηµεία της Αρχαίας 
Ελλάδος και τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας έστρεφαν 
αύτόν έξ επιλογής πρός τόν συνδυασµό αύτών τών καλλιτεχνικών 

µορφών πρός τήν διακοσµητική τοΰ Jugendstil, 
ένώ τόν έφεραν αντιµέτωπο και άντίθετο πρός τήν κίνηση 
τοΰ Μοντερνισµού και και εν µέρει και πρός τήν γερµανική 
έκδοχή τοΰ Κινήµατος Arts and Krafts, πού γεννήθηκε στήν 
Αγγλία άλλά διαδόθηκε και στήν λοιπή Ευρώπη πρό τοΰ A' 
Παγκοσµίου Πολέµου. 

Ό Αριστοτέλης Ζάχος, πάλιν, γεννήθηκε ώςΈλλην 
Όθωµανός υπήκοος, άφοϋ οί βόρειες επαρχίες µας παρέµεναν 

αλύτρωτες µέχρι το 1912-13. Γυιός του πλουσίου 

έµπορου άπό τήν Σιάτιστα 
Αθανασίου Ζάχου, πού είχε 
και πλούσια έθνική δράση 
κατά τα έτη τής πρώτης µη 
ενόπλου φάσεως του Μακεδόνικου 

Αγώνος (1878-1894) 
άλλά και κατά τήν δεύτερη 
ένοπλο φάση (1904-1908), 
άφοϋ έτελείωσε τίς γυµνασιακές 

του σπουδές στό Μοναστήρι, 
τότε µεγάλο πνευµατικό 

έλληνικό κέντρο, άνεχώρησε 
στήν Γερµανία γιά 

σπουδές. Έφοίτησε στά Πολυτεχνεία 
του Μονάχου, τής 

Στουτγάρδης και τής Καρλσρούης 
και έδέχθη τίς επιδράσεις 

τών καθηγητών του, εν 
οΐς και του Durm, άλλά και 
τών νέων ρευµάτων τής 
έποχής όπως ήταν το Jugendstil. 

Εν τούτοις, δέν έλαβε το 
πτυχίο του διότι άρχισε πολύ 
γρήγορα νά εργάζεται ώς 
βοηθός του Durm στόν σχεδιασµό 

και τήν έκτέλεση σηµαντικών δηµοσίων κτιρίων 
στό Μεγάλο ∆ουκάτο τής Βάδης, γεγονός πού τόν άπεµάκρυνε 

µέν άπό τήν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση άλλά 
ταυτοχρόνως του παρέσχε τεράστια εµπειρία. Πρέπει νά 
σηµειωθή ότι τότε στήν ∆υτική Ευρώπη ήταν πολύ συνηθισµένο 

νά διδάσκεται έτσι ή άρχιτεκτονική άπό σηµαντικούς 
διδασκάλους. 

Ό Ζάχος έπέστρεψε έγκαίρως στήν Ελλάδα και έλαβε 
µέρος ώς έθελοντής στόν Ελληνοτουρκικό Πόλεµο τοΰ 
1897 και έν συνεχεία στόν Μακεδόνικο Αγώνα ώς µέλος 
µυστικών οργανώσεων σέ σύνδεσµο µέ τόν'Ίωνα ∆ραγούµη. 

Μάλιστα το 1912, λίγο µετά τήν έκρηξη του A' Βαλκανικού 
Πολέµου, συνελήφθη και φυλακίσθηκε άπό τούς 

Τούρκους γιά κατασκοπία κατά τής Όθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
∆ιεσώθη άπό τίς τουρκικές φυλακές µέ τήν παρέµβαση 

τοΰ Γερµανού Πρέσβεως στήν Πόλη, τόν όποιο 
παρεκάλεσε η άκόµη Πριγκήπισσα ∆ιαδόχου και βραδύτερα 

Βασίλισσα Σοφία τήςΈλλάδος νά ένεργήση. To γεγονός 
αυτό έσφράγισε τήν µετέπειτα πορεία του άπό πολιτικής 

άπόψεως, καθώς ένετάγη αυτοµάτως στήν Βασιλόφρονα 
παράταξη κατά τα χρόνια τοΰ ∆ιχασµού. Ή έλλειψις 

πτυχίου έβάρυνε στήν έπαγγελµατική ζωή του, διότι 
δέν τοΰ επέτρεψε νά κατάλάβη τήνΈδρα Κτιριολογίας 
στήν Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ µετά τήν άναχώρηση 
τοΰ Ernest Hebrard κατά το 1921. Στήν ουσία όµως φαίνεται 

ότι βασικό έµπόδιο στήν άνάδειξή του απετέλεσε η 
έχθρότης δύο ισχυρών προσώπων τής αυτής Σχολής, δηλαδή 

τοΰ Καθηγητού στήνΈδρα τής Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 
και Ρυθµολογίας Αναστασίου Όρλάνδου και του 

έπιµελητοΰ του ∆ηµητρίου Πικιώνη. 
Ό Ζάχος προσέφερε σηµαντικά κτίρια στήν Βόρειο 

Ελλάδα πρό τής ένσωµατώσεώς της στό Έλληνικό Κράτος, 
στήν νότιοΈλλάδα όµως άργησε νά άναγνωρισθή και 

νά έκτιµηθή το ιδιαίτερο ύφος του. Γρήγορα ένετάγη 
στούς κύκλους τών διανοουµένων τής Αθήνας και συνεδέθη 

µέ προσωπικότητες όπως ό Ανδρέας Καρκαβίτσας, 
ο έκδοτης τής «Καθηµερινής» Γεώργιος Βλάχος, ό συνθέτης 

Μανόλης Καλοµοίρης, ένώ παλαιότερα είχε γνωρισθή 
και συνδεθή φιλικώς µε τόν Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, 

τόν'Ίωνα ∆ραγούµη, τόν Περικλή Γιαννόπουλο, τόν Λορέντζο 
Μαβίλη, τόνΆγι θέρο (Σπ. θεοδωρόπουλο), τήν 

σύζυγο του τελευταίου Αύρα Θεοδωροπούλου,-καθώς 
και πολλούς άλλους. Καθοριστικό ρόλο στήν πορεία τής 
ζωής του διεδραµάτισε ή γνωριµία και 6 δεσµός του άπό 
το 1920 µέ τήν Αγγελική Χατζηµιχάλη (παντρεµένη πάντοτε 

µέ τόν Πλάτωνα Χατζηµιχάλη), µέ τήν όποια έµοιράζετο 
τά λαογραφικά ένδιαφέροντα. 

Άπό τα έργα τοΰ Ζάχου στήν Αθήνα το µόνο πού απθ-, 
µένει είναι ή κατοικία τής Αγγελικής Χατζηµιχάλη στήν 
οµώνυµη οδό στήν Πλάκα. ∆ικό του έργο είναι και ή διαµόρφωσις 

τοΰ Μεγάρου τώνΊλισσίων σέ Βυζαντινό Μουσείο, 
καθώς και η προσαρµογή τής οικίας Τσίλλερ-Λοβέρδου 

(Ακαδηµίας 58/Μαυροµιχάλη 8) σέ µουσείο βυζαντινών 
εικόνων. Σηµαντικώτερα όµως έργα του λησµονηµένου 

σήµερα άρχιτέκτονος είναι ό σχεδιασµός άνοικοδοµήσεως 
τοΰ Ναοϋ του Αγίου ∆ηµητρίου Θεσσαλονίκης µετά 

τήν Μεγάλη Πυρκαϊά του 1917, οί ναοί του Αγίου Νικολάου, 
τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου και τής Μεταµορφώσεως τοΰ 

Σωτήρος στόν Βόλο, πολλά δηµόσια κτίρια στά Ιωάννινα 
(Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο,Έθνική Τράπεζα), τόΊεροδιδασκαλεΐο 

Βελλάς στήν οµώνυµη Μονή στό Καλπάκι. Πολλά 
στοιχεία γιά τήν σκέψη και τόν σχεδιασµό του Ζάχου προσφέρουν 

τά σχέδιά του πού σώζονται και φυλάσσονται. 
Αντιθέτως, ή άτµοσφαιρική και ιδιότυπη κατοικία του στήν 
περιοχή τοΰ Μέτς στήν Αθήνα κατεδαφίσθηκε, στερώντας 
µας άπό τήν δυνατότητα κατανοήσεως τής άντιλήψεως τοΰ 
Ζάχου γιά τόν χώρο κατοικίας όπως τόν έννοοϋσε γιά τόν 
εαυτό του και τήν δηµιουργία του. 

To αρχιτεκτονικό του ύφος συνεδύαζε αρίστη γνώση 
τής παραδοσιακής άρχιτεκτονικής πρός τήν χρήση τών νέων 

υλικών και µέσων, έτσι ώστε κατώρθωσε νά ανανέωση 
σηµαντικά τήν άρχιτεκτονική δηµιουργία. ∆έν µιµήθηκε 
κάποιους υπάρχοντες ναούς και δέν άντέγραψε πρότυπα. 
Αντιθέτως συνέθεσε σέ πρωτότυπα δηµιουργήµατα τόν γόνιµο 

διάλογο παραδόσεως και άνανεώσεως, άκολουθώντας 
σέ αυτό τήν διδασκαλία του Durm και τών άλλων Γερµανών 

οµοϊδεατών του. Στόχος του ήταν ή διαµόρφωσις 
µιας γραµµής πού δέν θά απείχε άπό τήν παράδοση άλλά 
δέν θά άποτελοΰσε τήν δουλική µίµηση τών παραδοσιακών 
µορφών. Στήν προσπάθεια αυτήν βασικόν ρόλο διεδραµάτιζε 

και η ένσωµάτωσις τών κτιρίων στό περιβάλλον τους, 
φυσικό και δοµηµένο. 

To βιβλίο προσφέρει στόν άναγνώστη του γενική προσέγγιση 
στήν άρχιτεκτονική τών έτών 1890-1914, περιόδου 

πού έχει άγνοηθή η συµπιεσθή στήν Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, 
καθώς τήν έχουν υπερκαλύψει τόσο το Jugendstil 

όσο και ό Μοντερνισµός. Ό Ζάχος ήταν έκπρόσωπος τοΰ 
ίστορισµοϋ. Οί έπιστολές µεταξύ του και τοΰ Durm επιτρέπουν 

τήν παρακολούθηση τών άντιλήψεων τών δύο άρχιτεκτόνων 
γιά τήν τέχνη τους άλλά και γιά τα αρχαία µνηµεία 

τά όποια επεσκέφθησαν µαζί κατά τήν περίοδο πρό 
τών Βαλκανικών Πολέµων. Σηµαντικό είναι και το εικονογραφικό 

ύλικό πού κοσµεί το βιβλίο. To βιβλίο περιλαµβάνει 
έκτός άπό τά έγγραφα, πού παρατίθενται στό γερµανικό 

κείµενο και σέ ελληνική µετάφραση, και χρονολογικό πίνακα 
τών άρχιτεκτονικών και άρχαιολογικών γεγονότων πού 

καταγράφονται στις έπιστολές τους, καθώς και τά αναγκαία 
ευρετήρια. Ή µετάφρασις τών έπιστολών "οφείλεται 

στις κυρίες Μαργαρίτα Άλεξανδρίδου, Νατάσσα Χριστιά, 
Ιωάννα Σπηλιοποΰλου (Έπικ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου) και Μαριλένα Κασιµάτη (δρ Ιστορίας 
τής Τέχνης Πανεπιστηµίου τοΰ Μονάχου και έπιµελήτρια 
Εθνικής Πινακοθήκης). 

Ό πάγκος των νέων βιβλίων 
Μία άκόµη εβδοµάδα σε ανήσυχο κλίµα 

γιά τήν οικονοµία, ένώ προχθές άνεκοινώθη 
επισήµως νέα συρρίκνωσις 

τών τραπεζικών καταθέσεων πρός καταβολή τών 
οφειλοµένων φόρων και η ΰπαρξις ληξιπροθέσµων 

χρεών πρός το ∆ηµόσιο ύψους 1,1 δισ. 
εύρώ. Ή εµπορική δραστηριότης στόν τόπο µας 
έχει συρρικνωθή σε επίπεδα του 1997 και το βιωτικό 

επίπεδο έχει υποχωρήσει γιά πολλούς σε 
άκόµη παλαιότερες εποχές. Σε λίγο θά άρχίση νά 
µειώνεται και το προσδόκιµο ζωής στόν τόπο 
µας, ένώ ή κοινωνία δέν φαίνεται νά ενδιαφέρεται 

γιά τήν έκρηξη επιδηµίας του AIDS στόν 
χώρο τών χρηστών ναρκωτικών στήν Αθήνα, και 
προφανώς και έκτός τής πρωτευούσης, µε κίνδυνο 

τήν µετάδοση του µικροβίου και στόν λοιπό 
πληθυσµό. Πάντως, στό αυχµηρό αυτό τοπίο τα 
βιβλία είναι καλός σύντροφος. 

- Αντώνιος Άθ. Μαζνέικος, Περιβαλλοντική 
έκπαίδευση και µάθηµα θρησκευτικών. Ή 
οικολογική διάσταση τής θρησκευτικής 
αγωγής στην δευτεροβάθµια έκπαίδευση (έκδ. 
Μυρµιδόνες, σελ. 224). Ό συγγραφεύς έσπούδασε 

θεολογία στό Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και διδάσκει στήν Μέση Έκπαίδευση.Έχει 

έκδόσει µελέτες σε έπιστηµονικά περιοδικά 
και άσχολεΐται κυρίως µέ τήν οικολογική 

διάσταση τής Θεολογικής διδασκαλίας. Όπως 
πρώτος κατέδειξε ό "Οµότιµος Καθηγητής τής 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

κ. Ηλίας Οικονόµου, 
η Όρθοδοξία διαθέτει 
σε ευρύτατο επίπεδο 
διατάξεις και κανόνες 
γιά τόν σεβασµό του 
φυσικου περιβάλλοντος. 

Στό βιβλίο του κ. 
Μαζνέικου εκτίθενται 
οί άπόψεις του γιά τήν 
διδασκαλία τών Θρησκευτικών 

στό σχολείο 
έπί τή βάσει και 

αύτών τών αρχών, 
ώστε νά άναδειχθοϋν 
και οί έν λόγω πτυχές 

και νά τονωθή ή οικολογική συνείδησις τών µαθητών 
τής Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ή πνευµατική 

εµπειρία και η παράδοσις τής Όρθοδοξίας όπως 
αναδεικνύονται και άπό τήν διδασκαλία τών 
Θρησκευτικών είναι δυνατόν νά συµβάλουν 
στήν ευαισθητοποίηση τών µαθητών γιά τήν περιβαλλοντική 

έκπαίδευση, κάτι πού επιδιώκεται 
κατά τά τελευταία έτη. To βιβλίο παρέχει µία συστηµατική 

διδακτική τών Θρησκευτικών µέ 
οικολογικό άξονα και µέ δειγµατολόγια εφαρµογής 

τών προτάσεων τοΰ συγγραφέως, ώστε νά 
βοηθήση τούς συναδέλφους του, πού δέν είναι 
ϊσως έξοικειωµένοι πρός αυτόν τόν τοµέα, νά 

Αντώνιος Α$. ΜαζνίιχΟς 

ii 1 UKH 
l.K!l,\fi:"t'IIt 

I -li! 01 K - r-Ί 5 Κ> 

ΜΤΡΜΙ∆ΟΝΕΣ 

w HANS KELSEN 
::·- M 41Λ»ΟΝΚΟΓΗΤΑ TOY ΠΝΕΥΜΑΤΩΙ 
ϋΕΙΟ-,ΝΟΜΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΩΜΟΛΟΠΚΟ TOY ίΡΙΟ 

αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα. Ή προσθήκη 
και αύτής τής οπτικής πλευράς στό µάθηµα τών 
Θρησκευτικών άναδεικνύει το πόσο χρήσιµο 
είναι νά αναθεωρούµε τίς αντιλήψεις µας γιά τα 
δεδοµένα. Επίσης δείχνει ότι το µάθηµα πού 
κατ' εξοχήν έχει πολεµηθή ώς περιττό γιά το 
σύγχρονο σχολείο είναι δυνατόν νά άποδειχθή 
εξαιρετικά γόνιµο και γιά τοµείς έξω άπό τήν 
αυστηρή δογµατική διδασκαλία. 

- Νικήτας Άλιπράντης (έπιµ.), Hans Kelsen. 
Ή διαχρονικότητα του πνεύµατος στό νοµικό 
και κοινωνιολογικό του έργο. Οί έργασίες τοΰ 
∆ιεθνούς Συνεδρίου (έκδ. Παπαζήση, σελ. 256, 
εύρώ 13). Ό Γερµανοεβραϊος Hans Kelsen γεννήθηκε 

στήν Πράγα το 1881 και απεβίωσε το 1973 
στό Μπέρκλεϋ τής Καλιφόρνιας. Στήν πορεία τής 
ζωής του ακολούθησε τόσο τόν Καθολικισµό γιά 
σύντοµο διάστηµα δσο και τόν Λουθηρανισµό 

γιά το µεγαλύτερο µέρος 
τοΰ βίου του. Υπήρξε εκ 
τών σηµαντικωτέρων νοµικών 

τής έποχής του και 
διετύπωσε σηµαντικές 
θεωρίες πού αναφέρονται 

σέ πεδία πού ξεπερ.... 
νοΰν τήν Νοµική Έπιστή- 

I . ""zzrsz*. I 1°1 χώ ανήκουν στόν 
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Κυρίως άσχολήθηκε µε 
το πνεϋµα και τήν φύση 
του νόµου ώς φαινοµένου 

στήν κοινωνία. Στό συνέδριο πού διοργανώθηκε 
στήν Αθήνα µέ τήν ευκαιρία τής συµπληρώσεως 
40 έτών άπό τόν θάνατο του Kelsen, συµµετείχαν 

πολλοί ειδικοί άπό δλον τόν κόσµο και κατώρθωσαν 
στά στενά δρια πού παρέχουν οί 

ανακοινώσεις άπό δηµόσιο βήµα νά καταγράψουν 
τήν πορεία και το πολυσχιδές δσο και σηµαντικό 

έργο του Γερµανού διανοητού. Γιά τήν 
νοµική επιστήµη και τόν Θετικισµό ό Kelsen 
υπήρξε πολύ σπουδαίος και αυτό ανεδείχθη 
άπό τίς έργασίες τοθ συνεδρίου. Είναι επίσης 
ενδιαφέρον δτι κατέστη δυνατή η σύγκλησις 
διεθνούς συνεδρίου στήν Ελλάδα υπό τίς παρούσες 

κρίσιµες οικονοµικώς συνθήκες, αποδεικνύεται 
δέ δτι το πνεϋµα κατορθώνει νά λάµπη 

και σέ χαλεπούς καιρούς. Είναι δέ παράδοξο 
δτι ένώ ό Hans Kelsen έζησε και έγραψε στις 
ΗΠΑ µετά το 1940, δέν απέκτησε ποτέ έκεϊ τήν 
άναγνώριση πού είχε στήν Ευρώπη τοΰ Μεσοπολέµου. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει γιά τήν κατανόηση 
τών θέσεων του µελετωµένου νοµικού ή 

εδραία διάκρισις πού έθετε πάντοτε µεταξύ του 
«είναι» και του «δέοντος», χωρίς ποτέ νά συγχέη 
τά δύο. Πρέπει επίσης νά έξαρθή το γεγονός ότι 
ό Γερµανός φιλόσοφος στηρίχθηκε γιά τήν διατύπωση 

τών φιλοσοφικών θεωριών του στά έργα 
του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους. 

- Nira Yuval- Davis, Κοινωνικό φΰλο και 
έθνος (µτφρ. Σοφία Τροµάρα, έκδ. University Studio 

Press, σελ. 316, εύρώ 18).Ή Βρεταννή συγγραφεύς 
είναι Καθηγήτρια στό Πανεπιστήµιο 

του Ανατολικού Λονδίνου και διευθύνει το 
Ερευνητικό Κέντρο γιά τήν Μετανάστευση, τούς 
Πρόσφυγες και τήν'Ένταξη του αύτοϋ πανεπιστηµίου.'Έλαβε 

το πτυχίο της άπό το Πανεπιστήµιο 
τής'Ιερουσαλήµ στήν 

Κοινωνιολογία και τήν 
Ψυχολογία και εν συνεχεία 

συνεπλήρωσε τίς 
σπουδές της στό αυτό 
πανεπιστήµιο και έλαβε 
το διδακτορικό της δίπλωµα 

στήν Κοινωνιολογία 
άπό το Πανεπιστήµιο 
τοΰ Σάσσεξ στήν 

Αγγλία. ∆ιετέλεσε µέλος 
η σύµβουλος διεθνών 

οργανώσεων δπως ή ∆ιεθνής Αµνηστία. Είναι 
επίσης ιδρυτικό µέλος τ,ών διεθνών δικτύων 
Women in Militarized Conflict Zones και Women 
against Fundamentalism. To βιβλίο της άνήκει 
στις αµφιλεγόµενες άπό τήν λοιπή Ευρώπη (τήν 
κατ' εξοχήν Ευρώπη) Γυναικείες Σπουδές και 
Σπουδές Φύλου, πού αναφέρονται στήν θέση 
τών γυναικών στις οπισθοδροµικές και τίς άποµονωµένες 

κοινωνίες κατ' αρχήν και έν συνεχεία 
στήν θέση τών γυναικών και τών διαφόρων φυλετικών 

µειονοτήτων στήν ∆υτική κοινωνία. Ή 
συγγραφεύς στό βιβλίο της υποστηρίζει δτι ή δηµιουργία 

έθνους στηρίζεται στήν διαµόρφωση 
συγκεκριµένων εννοιών και διαστάσεων στήν 
σκέψη και τήν νοοτροπία τόσο του άνδρικοΰ δσο 
και του γυναικείου φύλου. Οί θέσεις αυτές εντάσσονται 

στήν µετανεωτερική διανόηση, καθώς 
έκφεύγει το ύπό έξέτασιν κράτος πού έχει ύπ' 
όψιν η συγγραφεύς άπό το κλασικό έθνικό κράτος 

η κράτος-έθνος πού διεµορφώθη κατά τόν 
19" αιώνα. Ή άναζήτησις τών µηχανισµών και 
τών δεσµών συγκροτήσεως ενός κράτους µέ πολλά 

έθνη και διάφορες θρησκείες αποδεικνύεται 
δύσκολο εγχείρηµα και γι' αύτό άναδεικνύονται 
τά προβλήµατα πού όλοι γνωρίζουν άπό τίς εφηµερίδες 

γιά τά πολυεθνικά κράτη. Επίσης µελέτα 
στό βιβλίο της τίς σχέσεις µεταξύ φεµινισµού και 
έθνικισµοϋ, καθώς και τις έννοιες του έθνους, του 
πολιτισµού (κουλτούρας) και τής «πολιτότητας», 
δηλαδή τής ταυτότητος του πολίτου ενός κράτους. 

Τέλος, εξετάζει και τήν στάση τών διαφόρων 
εθνοτήτων δταν το κράτος στό όποιο άνήκουν 
έµπλακή σέ πόλεµο. 

- Εύα Άρβανίτη-Μιχαλοπούλου, Περικλής 
Παναγόπουλος. Βίος και ναυτιλία. Μία συναρπαστική 

µατιά στή ζωή και το έργο τοΰ διεθνή 
έπιχειρηµατία «πατριάρχη» τής Ελληνικής 
Έπιβατηγοΰ Ναυτιλίας (έκδ. Έπτάλοφος, σελ. 

512, εύρώ 20). To βιβλίο άναφέρεται στόν βίο 
και τήν δράση του κ. Περικλέους Παναγοπούλου. 

γνωστού έφοπλιστοϋ και έπιχειρηµατίου, ό 
όποιος συν τοις άλλοις 
έζησε και δύσκολες 
στιγµές δταν άπήχθη 
άπό κακοποιούς κατά 
το διάστηµα άπό 12-19 
Ιανουαρίου 2009. Ή 
ιστορία τής ζωής του 
καταγοµένου άπό τήν 
Μεσσηνία και τήν Κωνσταντινούπολη 

έπιχειρηµατίου 
έξεκίνησε 

στήν Αθήνα µέ τήν γέννησή.του 
σέ εύπορο σπίτι 

και µέ εµπειρία, δπως δλα τά παιδιά εκείνης 
τής έποχής, πολύ ένωρίς τής άγριότητος του Πολέµου 

και τής Γερµανικής Κατοχής. Είχε πάντως 
τήν τύχη νά θητεύση σέ καλά σχολεία και νά 

φοιτήσει στήν Ελβετία µέ κηδεµόνα του τόν 
Ευγένιο Ευγενίδη, συγγενή τής εκ µητρός γιαγιάς 

του. Ό Ευγενίδης τόν έξώπλισε µέ τά άναγκαΐα 
έφόδια και εν συνεχεία τόν παρέλαβε κοντά 

του, ώστε νά τόν είσαγάγη στόν κόσµο τής 
θάλασσας.Όµως ό Π. Παναγόπουλος δέν παρέλειψε 

τήν έπιτέλεση τών καθηκόντων του πρός 
τήν πατρίδα και έπέστρεψε γιά νά στρατευθή, 
άκολούθως δέ έφυγε και πάλιν στό εξωτερικό, 
δπου άρχικώς είδικεύθηκε στόν χώρο τής 
κρουαζιέρας στά Ελληνικά νησιά κυρίως και 
άκολούθως εισήλθε δυναµικά στόν χώρο τής 
ακτοπλοΐας κατά το διάστηµα τών έτών 19872007. 

To βιβλίο περιλαµβάνει και προσωπικές 
µαρτυρίες τοΰ βιογραφουµένου καθώς είναι έν 
ζωή και δράσει, άλλά και πλούσιο φωτογραφικό 
ύλικό. "Ενα κεφάλαιο είναι άφιερωµένο στήν 
δραµατική άπαγωγή του και άλλο στήν οικογενειακή 

του πορεία. Περισσότερο άπό δλα το βιβλίο 
µας θυµίζει τί κατορθώνουν οί "Ελληνες 

δταν κρίνουν ορθά τίς συγκυρίες και άναπτύσσουν 
τήν πρωτοβουλία τους. 

- Γιάννης Πετρόπουλος, Ζήτηµα τιµής (έκδ. 
Ά.Ά.Λιβάνης,σελ. 398, 
εύρώ 14,80). Ό συγγραφεύς 

κατάγεται άπό τήν 
Θηριόπετρα Αριδαίας 
και είναι έκπαιδευτικός. 
"Εχει ήδη στό ένεργητικό 
του τέσσαρα µυθιστορήµατα 

και άρκετά διηγήµατα. 
Στό νέο µυθιστόρηµά 

του η πλοκή εκτυλίσσεται 
γύρω άπό τόν 

ταφέντα κώδικα στό χωριό 
Ρούµκαβακ στήν 

Καππαδοκία άπό τούς'Έλληνες κατοίκους του 
πριν άπό τήν άνταλλαγή τών πληθυσµών του 
1924. Ό ήρωας του βιβλίου είναι πολεµικός άντα- 
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ποκριτής και άναλαµβάνει νά εντόπιση και νά 
έπαναπατρίση τόν πολύτιµο κώδικα, παρά τούς 
µεγάλους κινδύνους και το εχθρικό περιβάλλον 
στό όποιο καλείται νά κινηθή. Πρόκειται δηλαδή 
γιά περιπετειώδες µυθιστόρηµα πού εκτυλίσσεται 
σήµερα άλλά ταυτοχρόνως και στό παρελθόν, 
καθώς µέ τήν άναζήτηση αφυπνίζονται µνήµες 
και πάθη πού έµεναν θαµµένα µαζί µέ το βιβλίο. 

- Γιώργος Παπαδόπουλος-Κυπραϊος, To δαχτυλίδι. 
Βασισµένο σέ αληθινά περιστατικά 

(έκδ. ∆ιόπτρα, σελ. 400, εύρώ 13.90). To βιβλίο 
αύτό οφείλεται στόν ιδρυτή του εκδοτικού οίκου 

∆ιόπτρα και τ. δικηγόρο 
Αθηνών κ. Παπαδόπουλο-Κυπραΐο, 

πού προσέθεσε 
το δεύτερο έπώνυµο 

γιά νά καθίστα άµεσα 
γνωστόν στόν συνοµιλητή 

του τόν τόπο καταγωγής 
του. Γεννήθηκε 

στήν Ακρούντα τής Κύπρου 
και σέ ηλικία 15 

έτών έγινε µέλος τής ΕΟΚΑ 
γιά νά άγωνισθή γιά 

τήν Ένωση τής µαρτυρικής 
Μεγαλονήσου µε 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΥΠΡΑΙ0Σ 

TO ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι 

τήν Ελλάδα. Αργότερα, µετά τήν άνεξαρτησία, 
έσπούδασε ηλεκτρονικά στην Αθήνα και υπηρέτησε 

στήν Αρχή Τηλεπικοινωνιών τής Κύπρου, 
µετανάστευσε στό Τορόντο και εκε! διέγραψε 
πορεία και στήν Ανωτέρα Έκπαίδευση.Ήλθε 
στήν Αθήνα το 1974, σπούδασε νοµικά στήν 
Αθήνα και έγινε δικηγόρος µέχρι το 1985, οπότε 
απεχώρησε άπό τήν ένεργό άσκηση του έπαγγέλµατος.'Ίδρυσε 

τόν έκδοτικό οίκο ∆ιόπτρα το 
1978 και άπό το 1985 άνέλαβε τήν διεύθυνση του. 
To πρώτο του µυθιστόρηµα άναφέρεται στήν 
συµµετοχή µιας οικογενείας Κυπρίων στούς 
άγώνες τοϋ'Έθνους άπό το 1821 έως τήν δεκαετία 

του 1960. Ή άφήγησις ενσωµατώνει τήν µεγάλη 
και τήν µικρή Ιστορία, πλέκει µε άριστοτεχνικό 
τρόπο τά πραγµατικά µε τά µυθοπλαστικά 

στοιχεία και άποδίδει µέ ενάργεια τήν εν πολλοίς 
άγνοηµένη συµµετοχή τών Κυπρίων στούς 
Άγώνες τοϋ'Έθνους άπό τήν κήρυξη τής Επαναστάσεως 

τοϋ 1821 και το µαρτύριο τοΰ Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού και τών άλλων άρχιερέων 

και προκρίτων µέχρι τόν δραµατικό και πολυδιαφηµισµένο 
άγώνα τής ΕΟΚΑ, πού σήµερα 

δµως άγνοεΐται άπό τούς περισσοτέρους νέους. 
∆έν παραλείπει τήν συµµετοχή στόν Μακεδόνικο 

Άγώνα, στούς Βαλκανικούς Πολέµους, στόν 
B' Παγκόσµιο Πόλεµο και σε άλλες ιστορικές 
στιγµές. Άλλά παρά τόν σεβασµό στήν ιστορικότητα 

τής άφηγήσεως, τά πρόσωπα τοΰ µυθιστορήµατος 
είναι πραγµατικοί άνθρωποι, µε παλλόµενα 

αισθήµατα στά όποια κυριαρχεί ή αγάπη 
και ό τόσο λησµονηµένος πατριωτισµός. 
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