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Η 
Αρχαίοι δαίµονες 

γνωστή λογοτέχνις κ. Ελένη Λάδια δεν περιορίσθηκε ποτέ 
µόνον στήν λογοτεχνική δηµιουργία, elte πρόκειται για 

ποιήµατα είτε για διηγήµατα elte για µυθιστορήµατα Αντιθέτως 
έχει διακονήσει στήν πορεία της άπό πολύ νεανικά χρόνια και 
τήν φιλολογία πού έσπούδασε και τήν φιλοσοφική προσέγγιση 
της θρησκείας, κυρίως των άρχαίωνΕλλήνων, καθώς µάλιστα 
εχει και γεύσιν θεολογίας. 

Κατά τα τελευταία χρόνια ΟΤήν παράλληλη πορεία της λογοτεχνικής 
και της στοχαστικής συγγραφής έχει προσφέρει µελετήµατα 

και δοκίµια πού αναφέρονται στήν αρχαιοελληνική θρησκεία, αναζητώντας 
δµως πληροφορίες για το απώτερο παρελθόν και στην 

χριστιανική γραµµατεία."Ετσι µα: έχει προσφέρει τέ< βιβλία: Θεών 
και ανθρώπων συναντήσεις (Εστία 2003). Ψυχοµαντεϊα και ό ΰποχθόνιος 

κόσµος (Gema 2005). Μυθολογικά παράδοξα και ένα 
διήγηµα (Gema 2007), ΟίΈλληνες παίδες στήν αρχαιότητα (Gema 
2010), πού ήλθαν νά συµπληρώσουν τήν µεταφραστική δραστηριότητα 

έπί αναλόγων θεµάτων όπως είναι οί µεταφράσεις της Νεκυίας 
τής"Οδύσσειας (Αρµός2004), τών Οοφικ&νΎµνων ( / σπα 1997) 
και των "Οµηρικών"Υµνων (Εστία 1997). 

Τώρα έκυκλυφύρησε µία νέα δοκιµιακή εργασία της πού έπιγράφεται: 
∆αιµονολογία η Λόγοι περί δαιµόνων (έκδ. Βιβλιοπωλεϊον 

της Εστίας, σελ. ISO, ευρω 14). Ή κ. Λαδιά στό νέο βιβλίο της προσεγγίζει 
το θέµα της πα- 
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στήν αρχαιοελληνική λα- 
ή Λόγοι m µ δαιµόντον κί" "T άν«^- 

ση τής ταυτότητος τών 
ενδιάµεσων αυτών θεοτήτων 

από τούς διαφόρους 
φιλοσόφους τής 

άρχαιότητος. Ξεκινά τήν 
ερευνά της άπό τα. Μυκηναϊκά 

χρόνια και καταλήγει 
στους τελευταίους Νεοπλατωνικούς 

φιλοσόφους 
πού έδρασαν και 

έγραψαν παραλλήλως 
πρός τους πρώτους Χριστιανούς. 

Όλα ξεκι νούν άπό την 
αναζήτηση της έννοιας 
τής λέξεως δαίµων, πού 
συνδέεται πρός το επίθετο 

όαήµων πού σηµαίνει σοφός, γνώστης, έµπειρος.Άρα, 6 δαίµων 
elval το πνεύµα πού γνωρίζει και το όποιο ευρίσκεται µεταξύ θεων 
και άνθρώπων.Ή «ενδιάµεση» αυτή «τοποΟέτησις» των δαιµονικών 
µορφών και πλασµάτων στήν αρχαία Μυθολογία και συνεπώς στήν 
άρχαία λατρεία έπήλΟε βαθµιαίως, καθώς έγινε συνείόησις στήν 
άρχαία κοινωνία ότι το κακό δέν ηταν δυνατόν νά εκπορεύεται άπό 
τούς θεούς. Λυτή η άντφιετώπισις. πού τελικώς ετοίµασε τόν δρόµο 
γιά τήν άποδοχή του Χριστιανισµού άπό τούς Έλληνες, διατυπώθηκε 

χαρακτηριστικά από tuv I ίλάτωνα: ama έλοµένον' Οί ος αναίτιος 
(Πολιτεία 617). Μέ τήν σύντοµη αύτί]ν φράση ο 1 [λάτων αποδίδει 
το κακό στην άστοχη ενέργεια του ανθρώπου και τονίζει cm ό 

θεός δέν εύΟύνεται γιά το κακό. Μέ τήν φιλοσοφική αύτή ενατένιση 
τοποθετείται το κακό. πού πάντοτε άπασχολοϋσε τούς άνϋρώπους 
οί όποιοι το θεωρούσαν άνεξήγητο, ώς συνέπεια πράξεων η παραλείψεων 

του ανθρώπου και aga ταυτίζεται πρός το //// αγαθόν, δηλαδή 
τήν απουσία τής ορθής ενεργείας, όπως και το σκότος είναι η 

απουσία του φωτός. Ή φιλοσοφική θεώρησις του Πλάτωνος και 
ταιν µετ' αύτόν στοχαστών στηρίζεται σέ αύτήν τήν άντίληψη, πού 
συνεχίζεται στόν Χριστιανισµό. Με αύτήν τήν θέση αποκλείεται ό 
δυϊσµός πού έταλάνισε τις (Ανατολικές θρησκείες, άλλά και τήν ∆υτική 

Ευρώπη στούς Μεσαιωνικούς Χρόνους µε την εµφάνιση τής 
αίρέσεως τών Καθαρών η Αλβιγηνών η Βογοµήλων πού διεδόθη 
ευρύτατα στην Νότιο Γαλλία και στήνΤβηρική χερσόνησο (Αλλά και 
τήν Λγγλία και ϊσως είναι η άπώτερη βάσις τών δογµάτων τών ∆ιαµαρτυροµένων, 

κυρίως ώς πρός τήν άντίληψη περί ε νοχής. 
Ποιοι είναι δµως οί δαίµονες: Elval θεότητες τής βλαστήαεως και 

τής φύσεως, τών πανάρχαιων δοξασιών, πού υπέστησαν «µεταλλάξεις» 
και διεµορφώθησαν συν τώ χρόνω σέ δευτερεύουσες θεότητες 

προικισµένες µέ µαντικές ιδιότητες, συνήθως χθόνιες θεότητες, 
άλλοτε δέ και µέ κακοποιό δύναµη, όπως οι Σειρήνες. οίΆρπυιες, ή 
Σκύλλα και η Χάρυβδις. η Ατιµία. ή'Έχιδνα. η Έµπουσα. η Μέδουσα, 

η Γοργώ, ό Ταράξιππος κ.ά. 
Τά δαιµονικά αυτά πνεύµατα αντικατοπτρίζουν εν πολλοίς φυσικές 

δυνάµεις, όπως είναι θαλάσσια φαινόµενα, φόβοι τής νύχτας 
πού ταλανίζουν συχνά τούς άνθρώπους χωρίς αιτία η τέλος, τέρατα 
στά όποια µεταµορφώθηκαν θνητοί άπό τήν οργή τών θεών και καταδικάσθηκαν 

σέ σχεδόν αίιόνια ταλαιπωρία. Οί δαίµονες όµως 
είναι θνητοί, όπως άποδεικνύεται µέ τις Σειρήνες πού αυτοκτόνησαν 
όταν το τραγούδι του "Ορη έως έκάλυψε τήν δική τους σαγήνη. 

Ή µελέτη τής αρχαίας δαιµονολογίας ένέχει άπό τής πλευράς τής 
συγγραφέως διττέ] αφορµή: Αφ" ένός διακρίνεται το πνεύµα τής φιλολόγου 

και άρχαιογνοιοτου πού έχει έµβαθύνει στην άρχαία φιλοσοφία 
και µάλιστα τόν Όρφισµύ και τόν Νεοπλατωνισµό, άλλά και τις προεκτάσεις 

τους στην νεώτερη θεωρία τής θρησκείας, δηλαδή τήν θεολογία. 
Λφ' ετέρου Tex ωραία και συµβολικά παραµύθια τής αρχαιοελληνικής 

Μυθολογίας προσφέρονται γιά πολλές δηµιουργικές συγγραφικές 
εξορµήσεις. To µεταφυσικά) στοιχείο ταιριάζει στήν πέννα τής κ. 

Λαδιά, πού άγαπά τις λεπτές έννοιες και τόν ονειρικέ) κόσµο. To πλαίσιο 
αυτό διακρίνεται στό κείµενο και αύτοϋ του µελετήµατος. 
Τά κεφάλαια του βιβλίου είναι τά έξης: Περί δαιµόνων, Κρητοµυκηναϊκοί 

δαίµονες. Τα είδη τών δαιµόνων, Τα ησιόδεια γένη, Ό 
δαίµων ατούς Προσωκρατικούς, To δαιµόνιον του Σωκράτους, Οί 
δαίµονες στήν πλατωνική φιλοσοφία, T) Πλούταρχος και οί δαίµονες, 

Ό Στωικός Ποσειδώνιος και αί δαίµονες. Ό Νεοπλατωνισµός και 
οί δαίµονες. Εκ τών κεφαλαίων αυτών το πλέον ενδιαφέρον είναι 
εκείνο πού άναφέρεται στό δαιµόνιο του Σωκράτους, στό όποιο υπογραµµίζεται 

το µεταφυσικό στοιχείο στήν διδασκαλία του. Τονίζεται 
ότι ό Σωκράτης έπίστευε στά όνειρα και στό δαιµόνιο του βεβαίως, 
το όποιο κατηύθυνε όλη τήν πορεία τής ζωής του. To δαιµόνιο αυτό 
έχει έρµηνευΟή ποικιλοτρόπως ώς έκφρασις τής συνειδήσεως του φιλοσόφου 

και ώς έκδήλωοίς της ένδιαΟέτου τάσεώς του πρός τήν (Αναζήτηση 
τής άληθείας.Όµως, ή κ. Λαδιά τονίζει τήν άντίληψη ότι ό 

Σωκράτης ήταν ένας πολύ θρήσκος άνθρωπος και η υπακοή του 
πρός το δαιµόνιο είναι θρησκευτική πράξις, κάτι άνάλογο πρός την 
άποκάλυψη του θείου πού έβίωσαν πολλοί µεταγενέστεροι άγιοι κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους και τόν ∆υτικό Μεσαίωνα. 
Ή µελέτη στηρίζεται σέ πλούσια βιβλιογραφία πού είναι κατά 

σχεδόν άποκλειστικόν λόγο σέ ελληνική γλωσσά, για τήν διευκόλυνση 
τών άναγνωστών πού θέλουν νά προσεγγίσουν είόικώτερα θέµατα 
εκ τών άναφεροµένων. Ακόµη και τά ξένα συγγράµµατα πού 

έχρησιµοποιήΟηκαν η τουλάχιστον αΰτά πού µνηµονεύονται, υπάρχουν 
σε ελληνική µετάφραση. 

To βιβλίο είναι βαθύτατα στοχαστικό ένώ ό λόγος είναι γοητευτικός 
και διακρίνεται για τήν έκφραστικότητά του, άλλά και 

γιά το προσεκτικό και διακριτικό ύφος στήν (Αφήγηση τών ιστοριών 
µέ τις όποιες µάς παρασύρει σέ ύνειρικούς και ταυτοχρόνως 

πανανθρώπινους κόσµους... 

Ε 

C. M. WOODHOUSE 

κυκλοφόρησε προοη άτως σε ελληνική µετάφραση 
άπό τις Εκδόσεις Τουρίκη ενα ακόµη βιβλίο 

του γνωστού Βρεταννοϋ ιστορικού και πολιτικού 
Christopher Montague (Monty) Woodhouse, 5'"' Βαρώνου 
Terrington (1917-2001). το έπιγρας όµενο: Ό Αγώνας γιά 
την Ελλάδα, 1941-1949 (µτη ρ. Μάριος Μπλέτας. πρόλογος 

Richard Clogg. έκδ. Τουρίκης. σελ. 512. εύροι 25). 
Ό «Κρίς» Γούντχαους. όπως είναι γνωστός στήν 

'Ελλέιδα. κατέστη οικείος στούς'Έλληνες άπό τήν εποχή 
τής Κατοχής, όταν ενεπλάκη σου/ οργάνωση της "Εθνικής 
Αντιστάσεως. Μετά ταύτα, δ βίος του έκινήθη έκτός 
' Ελλάδος κ< u είχε πολλές διακρίσεις κ.( ii έξελίξεις. άλλά το 
συγγραφικό έργο του παρέµεινε έξ άρχής µέχρι τέλους 
έστιασµένο στήν'Ελλάδα και τήν νεανική δράση του έδώ 
κατά το διάστηµα τής Κατοχής και το εν συνεχεία διάστηµα 

άπό τέ> 1945 έως τύ 194^. δηλαδή /.στα τήν πρώτη και 
οξύτερη ίσως φάση τοθ Ψυχρού Πολέµου πού διεδραµατίσΟη 

(Ατυχώς οτά ελληνικά εδάφη και µέ τήν πλήρη σύµπραξη 
τών'Ελλήνων.Ό Γυύντχαους ήταν ύ όευτερι'ποκος 

γυιός του 3'" Βαριόνου Τέρρινγκτον.Έτυχε επιµεληµένης 
µορφώσεως στό Κολλέγιο ()ύίντσειττερ και εν συνεχεία 
στό Πανεπιστήµιο τήςΌξΐ| ύρόης. δπου έσπούόασε 

Κλασική Φιλολογία, απεφοίτησε δέ το 1939. Εύρίσκετο 
ήδη στήν Ελλάδα γιά εκπαιδευτικούς λόγους όταν 

εξερράγη ό B' Παγκόσµιος Πόλεµος τήν 1" Σεπτεµβρίου 
1939 και. όπως γράφει ό ίδιος στά άποµνηµονεύµαπι 
του. άκουσε «την ψιλή παραπονιάρικη φωνή τον Γσάµπερλαιν 

νά θρηνεί γιά τή συντριβή τών όικών του ψευδαισθήσεων 
και τών δικών µου επίσης» (σελ. 14). Είχε 

όµως προς Οάσετ νά άναληφθή ότι στήν Ελλάδα δέν µιλούσαν 
τήν γλώσσα του 'Εράσµου, πολύ περισσότερο 

τήν γλώσσα τού Εύριπίδου (τραγικού ποιητού στά έργα 
του όποιου τόν είχε µυήσει το σχολείο του σέ ηλικία µόλις 
11 ετών). Άλλά άγάπησε τήν νεοελληνικέ] γλώσσα και θέλησε 

vi t τήν µάθη, νά έξοικειωΟή µέ τούς'Έλληνες και νά 
προσαρµοσθη στό περιβάλλον που βρήκε. 

Επέστρεψε στήν Αγγλία και κατετάγη στόν στρατό, 
στό Πυροβολικό, ονοµάσθηκε 

ανθυπολοχαγός κατ' 
άπονοµήν το 1940 και έφθασε 

νέ< λάβη (πάντοτε κατ' 
άπονοµήν και ώς έφεδρος) 
τόν βαθµό τού συνταγµατάρχου 

(1943), χωρίς αύτό 
νά σηµαίνη τήν κανονική 
προαγωγή του κατά βαθµούς. 

Ή ταχεία έξέλιξις 
αυτή άποτελοϋσε µία εκ 
των ιδιοτυπιών τού Βρεταννικού 

Στρατού, ακατανόητη 
γιά τά κράτη και τους στρατούς 

τής ήπειρωτικής 
Ευρώπης. Άν και επισήµως 
δέν έπαυσε να άνήκη στό 
Πυροβολικό, αµέσως έξεπαιδεύθη 

στόν τοµέα τών 
πληροφοριών και έπεστρατεύΟη 

στην κατασκοπία, και 
µάλιστα υπεβλήθη στήν 
ειδική εκπαίδευση πού 
άπαιτεϊτο γιά τούς υπηρετούντες 

στό Special Operations 
Executive (SOE). τήν 

ειδική µονάδα πού συνεκροτήΟη 
άπό τόν Τοώρτσι/./. 

για τήν διεξαγωγή κατασκοπίας 
και επιχείρησε(dv 

δολιοφθοράς πίσω άπό τις Γερµανικές Γραµµές Μετώπου 
µε στόχο «Πυρπολήστε τήν Ευρώπη», εννοείται 

γιά νά σωθή η Βρεταννία. 
Λόγω παιδείας και τής ειδικής εκπαιδεύσεως του ο 

Γούντχαους έστάλη στήνΈλλάδατό 1940, µε τήν είσοδο 
της χώρας µας στόν I Ιολεµο. ώς µέλος τής βρεταννικής 
Στρατιωτικής Αποστολής και µέ καθήκοντα κυρίως 
διερµηνέως. Τότε έγνώρισε πολλούς στήν Αθήνα, συνεδέΟη 

µέ πρόσωπα, κατενόησε τήν κοινωνία και. την πολιτική 
κατάσταση, και έτσι επελέγη άπό το Στρατηγείο 

της Μέσης Ανατολής γιά νά παραµείνη στήν Ελλάδα 
µετά τήν Μάχη τής Κρήτης, στήν όποια µετέσχε. 
Επανήλθε στήν Κρήτη τόν χειµώνα του 1941-42 και άνέλαβε 

τήν οργάνωση και τόν συντονισµό τής άντιστασιακής 
δράσεως. Από τόν Σεπτέµβριο τού 1942 µετεκινήθη 

στήν κυρίως Ελλάδα ώς µέλος τής Αποστολής 
Χάρλινγκ υπό τόν συνταγµατάρχη και ιν συνεχεία tuξίαρχο 

Edward Myers (1906-1997) γιά τήν καταστροφή 
τής Γέφυρας τού Γοργοποτάµου, ενέργεια πού έθεωρή- 
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θη τότε cog πολύ σηµαντική γιά τήν διακοπή του άνεφοδ 

la οµού τού Ρόµµελ στην Βόρειο Αφρική. "Εν τούτοις. 
η άνατίναξις στόν Γοργοπόταµο. λόγω τής άδυναµίας 
τών εν Ελλάδι (Αντιστασιακών όργανοΑσευιν επετεύχθη 
µετά τήν ολοκλήρωση τής 2ας Μάχης στό Ελ Αλαµέιν, 
όταν πλέον ό αντικειµενικός σκοπός τής εν λόγω επιχειρήσεως 

είχε άκυρωΟή άπό τά γεγονότα. 
Από τόνΊούλίΟ τού 1944. µετά τήν άνάκληοτ] τού Myers, 
λόγω υπερβολικής συµπαθείας πρός τίνν ΕΛΑΣ. ό 

Γούντχαους κατέστη ό Αρχηγός τής Βρεταννικής και εν 
συνεχεία µικτής Βρεταννικής και Αµερικανικής Στρατιωτικής 

Αποστολής στην Ελλάδα και καπόρΟωσε νά παραµείνη 
έδώ και µετά τά γεγονότα τών ∆εκεµβριανών και 

τής Συµφωνίας τής Β(«σκίζας. Αρνήθηκε νά ένταχΟή ύπό 
τάς διαταγάς του Στρατηγοί Ρόναλντ Σκόµπυ (18931969) 

επειδή αυτός περιεφρύ νησε τούςΈλληνες (Αντιοτασιακούς 
όλων τών οργανώσεων. Ό Τουντχαους παρέµεινε 

στήν'Ελλίίδα έως το 1946 και εν συνεχεία άνεκλήθη 
στήν Αγγλία, λόγω τής άποστρατεύσεως µετά τόν τερµατισµό 

του Πολέµου γιά τήν ∆υτική Ευρώπη. Απησχολή0η 

και πέιλιν µέ τα ελληνικά πράγµατα κατά τήν περίοδο 
πού προσεπάθησε \ά προωθήση τό σχέδιο του Βρεταννοϋ 

Πρέσβεως Σέρ Ρέτζιναλντ Λήπερ για παραχώρηση 
τής Κύπρου στήν'Ελλάδα σε συνεργασία µέ τόν Σοσιαλιστή 

βοΐ'λευτή Φίλιππο Νόελ-Μπαϊκερ (1889-1969). 
Ακολούθως υπηρέτησε στήν Τεχεράνη κατέί τά έτη 

1951-1953 ώς µυστικός πράκτορας και είχε αποφασιστικό 
ρόλο στήν άνατροπή τού Μοχάµεντ Μοσσαντέκ, πρωθυπουργού 

τής χώρας αίτής µέ συµπάθειες πρός τήν ΕΣΣ∆. 
Από το 1959 εξελέγη βουλευτής µέ το Κόµµα τών Συντηρητικών 

και διετέλεσε Βοηθός Υφυπουργός Αεροπορίας 
ιττίς Κυβερνήσεις του Χάρολντ Μάκµίλλαν και εν συνεχεία 

τού Άλεκ Ντάγκλας-Χιούµ (1961-1962). τέλος δέ 
Υφυπουργός Εσωτερικών κατά το διάστηµα 1962-1964. 
∆έν εξελέγη µεταξύ 1966 και 1970. όπύτε επανεξελέγη και 
παρέµεινε βουλευτής µέχρι τύ 1974. ∆ιετέλεσε έπισης 
"Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο τού Λονδίνου 

(King's College) και εξελέγη 
(Αντεπιστέλλον µέλος τής 

Ακαδηµίας Αθηνών. 
Ό Γυύντχαους διεδέχΟη 

τόν αδελφό του ώς 5"· 

Βαρώνος τού Τέρρινγκτον 
το 1998. Τόν διεδέχΟη ώς 
6"; Βαρώνος ό γυιός του 
Κρίστυφερ. διάσηµος Καθηγητής 

της Ουρολογίας. 
To συγγραφικό έργο του 

είναι ευρύτατο. Αναφέρουµε 
τά κύρια βιβλία του: To 

Μήλον τής Έριδος 
(Λονδίνο 1948. Εξάντας 
2001). Ό Πόλεµος τής 
Ελληνικής "Ανεξαρτησίας 
(Λονδίνο 1952. 'Εστία 
1978). Ή Ναυµαχία του 
Ναυαρίνον (Λονδίνο 1962, 
Γιαννϋως-Καλδής 1977). Ή 
ιστορία ένός λαού (Λονδίνο 
1968. Τουρίκης 2008). The 
Pfulhcllcnes (Λονδίνο 
1971). Capodistrias: The 
founder of Greek Independence 

(Λονδίνο 1973. ατυχώς 
δέν έχει µεταφρασΟή στα 
ελληνικά παρ" ότι ίσιος είναι 

η καλύτερη σύγχρονη βιογραφία 
τοθ Πρώτου Κυβερνήτου), Karamanlis: The restorer 

of Greek Democracy (Λονδίνο 1982). Something 
Ventured (αυτοβιογραφία, Λονδίνο 1982). T he rise and 
fall of the Greek Colonels (Λονδίνο 1985), Ρήγας Βελεστινλής, 

ό πρωτοµάστορας τής' Ελληνικής Επανάστασης 
(Λονδίνο 1995. Παπαδήµας 1997). George Gemistos 
Plethon - T ne last of the Hellenes (Λονδίνο 1986). Παραµένει 

(Ανέκδοτη, όπως έκΟέτει στην εΙσαγωγή τού παρόντος βιβλίου 
του ό Καθηγητής ('logg η γραφεϊσα ευθύς µιτά τά γεγονότα 

ιού 1944-45 Ιστορία της Συµµαχικής Στραταοτικής 
Αποστολής στι'ιν'Ελλάδα, πού προσφέρει τέ]ν εικόνα ταιν 
διεξαχθεντων κατέί τήν Κατοχή και κατέι τά ∆εκεµβριανά 
µέ τήν ψυχολογική φόρτιση τών στιγµών εκείνων. 

To παρόν βιβλίο του εξεδόθη στήν Αγγλία το 1976 
και άπετέλεσε (Αντικείµενο τότε πολλού θορύβου διά τού 
Τύπου, καθώς άνεφέρετο στό. γεγονότα τού 1941-1949 

και µάλιστα τών Γριών Γύριυν του ΚΚΕ για τήν κυριαρχία 
του στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα, σέ χρόνο 

πού το έν λόγοι κόµµα µόλις είχε καταστή και πάλιν 

Έµεΐς αντέχουµε! 
Με περισσότερα άπό 100 χρόνια παρουσίας 

στην κοινωνία τής Αθήνας, µετρώντας 4 γενιές πελατών, 
προµηθευτών, υπαλλήλων και ιδιοκτητών, 

άναγκαζόµαστε γιά 4η φορά νά άλλάξουµε Κεντρικό 
Κατάστηµα. 

Κάτω άπό πολύ δύσκολες συνθήκες καταφέραµε 
το 2011 νά εγκαινιάσουµε ένα - κατά τήν άποψη τών 
ειδικών διεθνώς - ύπέροχο και πρωτοποριακό βιβλιοπωλείο, 

έτοιµο νά δεχτεί τίς προκλήσεις τοθ ψηφιακού 
αιώνα. Σήµερα αναγκαζόµαστε νά το αφήσουµε. 

'Η προσπάθειά µας εξελίχθηκε µέσα σε ένα περιβάλλον 
πραγµατικού πολέµου.' Υποοτήκαµε και έµεϊς 

τήν τραγική κατάσταση τού Αθηναϊκού Κέντρου, πάνω 
άπό χίλιες διαδηλώσεις και άποκλεισµούς δρόµων. 

Άνθρωποι πού κατά γενική παραδοχή «έφαγαν πολύ 
ψωµί άπό τόν Ελευθερουδάκη» µάς έπιτέθηκαν. Κερδίσαµε 

δµως τούς πραγµατικούς φίλους µας. 

Οδηγός σε αύτόν τόν άγώνα είναι ή παράδοση και 
οί άρχές τής οικογενειακής µας έπιχείρηοης, ή οποία 
έχει περάσει πολλές δυσκολίες στά 100 χρόνια λειτουργίας 

της. Πολλές φορές κινδύνευσε νά τά χάσει 
όλα, άλλά τελικά κατάφερε νά επιβιώσει, παραµένοντας 

το µεγαλύτερο και πάντα ποιοτικά ενηµερωµένο 
«διεθνές» βιβλιοπωλείο τής χώρας. Είναι δύσκολο 
µιά οικονοµική κρίση νά άπαξιώσει άξιες πού συσσωρεύτηκαν 

πάνω άπό έναν αιώνα. 

Τό νέο µας Κεντρικό Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη 
µετακοµίζει πρόσκαιρα 15 µέτρα πιό πέρα, στην 

Πανεπιστηµίου 15. Σας εύχαριστούµε και σας περιµένουµε 
«δίπλα». Συνεχίστε νά µας στηρίζετε όπως κάνατε 

πάντα. Στηρίξτε µαζί µας το Κέντρο της Αθήνας 
- το χρειαζόµαστε όλοι! 

Ό Sir Winston Churchill είπε: « Επιτυχία είναι νά 
προχωράς άπό άποτυχία σέ άποτυχία χωρίς νά χάνεις 
τόν ενθουσιασµό σου». Κάτι ήξερε και αύτός άφοΰ 
κέρδισε τόν Πόλεµο. 

Οικογένεια και Προσωπικό 
«Ελευθερουδάκη» 

νόµιµο κσί είχε εισέλθει οττήνΕλληνική Βουλή.Ή όιάΟεσις 

τσι· συγγραφέως είναι (Αναλυτική και στοχαστική ώς 
πρός πι γεγονότα που έζησε εν πολλοίς έκ του σύνεγγυς 
η παρηκολούΟησε και διά τής πλουσιωτάτης (Αλληλογραφίας 

του µετά τύ 1946 και την άνάκλησή του στήν 
Αγγλία. Ή στάσις του είναι εξαιρετικώς επηρεασµένη 
άπό τα τότε συναισθήµατα του και άπό τά όσα είδε και 
έβίωσε Ή Οέσις του έναντι τού Νίκου Ζαχαριάδη καΤτίς 
ενέργειες του είναι άπολύτως εχθρική, ένώ διακρίνεσαι ή 
προσωπική του συµπάθεια έναντι άλλων µελών τού 
ΚΚΕ όπως ήταν ό Μήτσος Παρτσαλίδης και ό Μάρκο; 
Βαφειάδης η ό Ανδρέα* Γζήιιας. πρόσωπα υέ τά·όποϊα 
είχε γνωρίσθή κατέι τήν περίοδο τής Κατοχής" "Εξαιρετικώς 

(Αρνητική είναι και η Οέσις του έναντι του Αρη Βελουχιώτη, 
ένώ δέν φείδεται αρνητικών (tv πολλοίς 

ορθών) κρίσεων και περί τού Ναπολέοντος Ζέρβα, τόν 
οποίον δµως q αίνεται ότι συνεπάθει προσωπικώς. 

"Εκείνο πού δέν πρέπει νά λησµονήται άπό τόν άναγνώστη 
του βιβλίου είναι το γεγονός ότι ό συγγραφεύς 

έµάχετο (Από το 1940 και µέχρι τέλους τού Πολέµου, 
άλλά και µετ* αύτόν υπέστης δικής τσι' πατρίδος, τής 
Βρεταννίας. και τών συµφερόντΤον της. Όσον και άν 
υπήρχαν (και υπήρχαν, όπως διακρίνεται έναργώς) προσωπικές 

άντιλήψεις και συµπάθειες, ήταν αξιωµατικός 
τού Βρεταννικοϋ Στρατού και έξιτέλει εντολές εν ΰπηρι 
οία. εοτυ] και µέ ευρείες (Αρµοδιότητες αυτοσχεδιασµού 
κατά την διάρκεια τής Κατοχής.'Η βρεταννική πολιτική 
στήν'Ελλάδα καθ" όλο τύ διάστηµα µεταξύ 1922 και 
1949 είναι έξι αρετικώς (Αµ<| (λεγοµένη και θολή. καθώς τά 
έπιδιωκόµενα συµφέροντα έπηρεάζοντο και καθορίζοντα 

µέ βάση τήν πολιτική τοποθέτηση των διαφόρων προσώπων 
(Ελλήνων και Βρεταννών) µέ τί]ν λογική τοθ A 

Παγκ. Πολέµου. Είναι προφανές on η λογική τού 1916 

αδυνατούσε νά κατανόηση τα προβλήµατα του 1946-49. 
πολύ δέ περισσότερο τά έν Ελλάδι προβλήµατα τής περιόδου 

τής Κατοχής και τής Αντιστάσεως. Τελικέ] άποτίµησις 
αύτών τών γεγονότων και θέσεων είναι δυνατόν 

νά γραφή µόνον όταν δέν Oct ύπαρχη κανείς επιζών άπό 
έκείνην τήν περίοδο και όταν 0ά είναι δυνατόν νά προ- 

Ό πάγκος τών νέων βιβλίων 
Μεγέίλη Παρασκευή σήµερα και η Αθήνα 

έχει σχεδόν αδειάσει (Από εκείνους 
πού αναχωρούν γιά τήν έπαρχία εν όψει του 
Πάσχα. Στό τέ(υς κλεινόν (Αστυ (Αποµένουν 
εκείνοι πού δέν έχουν τήν δυνατότητα νά 
µετακινηθούν, εκείνοι πού δέν έχουν συγγενείς 

και φίλους στήν έπαρχία και εκείνοι 
πού επιλέγουν νά παραµείνουν. Σέ όλους 
εΰχόµεθα Καλήν "Ανάσταση, µε την πρόσθετη 

εύχή γιά ανάσταση τοθ Τόπου µας. 
To σηµερινό σηµείωµα Βά σας προσφέρη 

και πάλιν κάποια βιβλία κυρίως ψυχαγωγικού 
περιεχοµένου. 

-Αντρέ Άσιµάν. "Εξοδο; άπό την Αίγυπτο 
(µτφρ. Κατερίνα Σχινά. έκδ. Μεταίχµιο, 
σελ. 480. εύροι 16.60). Ό συγγραφεύς 

είναι γόνος οικογενείας 'Εβραίι a v κοσµοπολιτών 
πού κάτοικοι)σαν στήν Αίγυπτο και 

προηγουµένως στήν ευρύτερη "Οθωµανική 
Αυτοκρατορία άφ' ότου εκδιώχθηκε ή οικογένεια 

άπό τήν Ισπανία το 1492. Ή φυγή 
έπανελήφθη κατά το 1956 όταν έξεδιώχθησαν 

και πάλιν άπό τόν 
Νασέρ πού έξανάγκασε 
τούς Ευρωπαίους να 
εγκαταλείψουν την Αίγυπτο. 

'Εγκατεστάθη (Αρχικώς 
µέ τήν οίκογένειά 

του ώς νεαρός στήν Ιταλία 
και ακολούθως άπό 

l') ετών στην Νέα Υόρ¬ 

κη, όπου έγκατεστάθη οριστικώς. Είναι Καθηγητής 
τής Θεωρίας τής Λογοτεχνίας στό 

City University τής Νέας Υόρκης, έχει δέ 
είδικευΟή ώς επιστήµων στι'νν µελέτη τού 
Προύστ. Τύ βιβλίο αύτύ είναι µία αυτοβιογραφία, 

πού έρχεται νά προστεΟή στά γνωστά 
σέ µάς βιβλία γκί την εικόνα τής κοσµοπυλιτικής 

"Αλεξανδρείας µέχρι την έποχή 
τής Κρίσεως τοθ Σουέζ και τής πτώσεως της 
βασιλείας στην Αίγυπτο. Κυριαρχούν στήν 
άψήγησή του η πληθωρική Κωνσταντινουπολιτισσα 

γιαγιά του, η 0ρησκόληπτΐ]'Ελληνίδα 
γχουβερνάντα του µέ το γαλλικό όνοµα, 

c) καθηγητής τών Ιταλικών πού άφηγήΟηκε 
στόν νεαρό "Ασιµάν τήν ιστορία 

τού Οδυσσέως στήν χώρα τών Λωτοί] άγων. 
"Επίσης κυριαρχεί ό Οεϊος Βίλλυ. πού 

διηγείται ιστορίες τής Αλεξανδρείας κατά 
τόν B' Παγκ. Πόλεµο και γεµίζει την σκέψη 

του παιδιοϋ µέ εικόνες του παρελθόντος. 
Νοσταλγικό και ταυτοχρόνιος πολύχρωµο 

και πολύ ζωντανό κείµενο άναµνήσεο)ν 
ένύς άνθρωπου νέου πού δέν ευρίσκεται 

άκόµη στήν έποχή τών άποµνηµονευµάτων. 
Εύηχη και προσεκτική (Αλλά και 

λογία και έίµεση η µετάφρασις τής πάντοτε 
πολύ εύστοχης και ευσυνείδητης στήν 
εργασία της κ. Κατερίνας Σχινά. 

Annette Wieviorka, ΤΑ»"Αουσβιτς όπως 
το έξήγησα στήν κόρη µου (µτφρ. Κατερίνα 

∆ευτεραίου. επίµετρο Ρίκα Μπι νβενί- 

iCrtynjo CT'h r 

στε. έκδ. Π(>λις. σελ. 95. εύρώ 10). Ή συγγραφεύς 
γεννήθηκε το 1948 ctto Παρίσι, 

εποµένως δεν έγνώρισε ποτέ τά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως άπό «πρώτο χέρι». Είναι διευθύντρια 

ερευνών στύ 
γαλλικό Εθνικό Κέντρο 
"Ερευνών (CNRS) και 
έχει άσχοληΟή ίδισιτέρως 

µέ την "Ιστορία τών 
Εβραίων, τύν Πόλεµο 
τής Αλγερίας άλλά και 
το γυναικείο ζήτηµα. To 
βιβλίο της. δεύτερο κατά 

σειράν πού µεταφράζεται ελληνικά ιιέ (Αντικείµενο 
το στρατόπεδο τοθ Άουσβιτς, έπιχειρεϊ 

επιτυχώς vet προβάλη οτά παιδιά, 
εφηβικής βεβαίως ηλικίας και όχι µικρότερης, 

τύ τί συνέβη πραγµατικά στά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως. ∆έν είναι εύκολο νά 

έξηγηθή στά παιδιά η λήψις µιας άποφάσειος 
περί γενοκτονίας. Στύ βιβλίο η διαδικασία 
ερµηνείας ξεκινά άπύ τύ τατουάζ στύ 

χέρι µιας φίλης τής οικογενείας και (Αναλύει 
τίς µαζικές συλλήψεις, τά γκέττο. τούς έκτοπισµούς 

xiti τόν µηχανισµό τών µαζικών 
εκτελέσεων στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 

άλλά και τούς θανάτους άπύ µύριες 
άλλες αέώς µέσα στα ναζιστικά στρατάπεδα, 

άλλά και τύν συλλογικό άντισηµιτισµο 
στις περισσότερες χώρες τής Ευρώπης και 
τέί ζητήµατα συλλογικής ευθύνης και (Ano 

νοµής τής δικαιοσύνης. Τό µόνο πού 
(Αρνείται ή συγγραφεύς είναι η παθητική 
δποταγή στύ πεπρωµένο των Ευρωπαίων 
Εβραίων κατά τίς µαζικές συλλήψεις. Λιδακτικο 

και ένόια<( έρον βιβλίο. 
-John Ο' Karrell. Ό άνθρωπος πού ξέχασε 

τή γυναίκα του {µτι^ ρ. Αύγουστος Κορτώ. 
έκδ. ∆ιόπτρα, σελ. 416. εύρώ 16.50). Ό 

συγγραφεύς είναι κωµικός σεναριογράφος 
και υπήρξε ό επίσηµος συντάκτης τών 
άστείων στις επίσηµες οµιλίες τών πρωθυπουργών 

τής Βρεταννίας Τόνυ Μπλσίρ και 
Γχάρντον Μπράουν, elval δέ ένεργό µέλος 
τού "Εργατικοί1 Κόµµατος. Πέρα τών πολιτικών 

του και δηµοσιογραφικών επιδόσεων 
είναι ικανός συγγραφεύς. 

To παρόν είναι το 
τέταρτο µυθιοτόρηµά 
του. πού έξεδόθη στήν 
Αγγλία τύ 2012. Ή όποΟεσις 

τής Ιστορίας είναι 
(Απλή: "Ο Βών, ό ήρωας 
του βιβλίου, έξ αιτίας 
µιας (Ανεξήγητης άπω/.ετας 

της µνήµης του. δέν µπορεί να ΟυµηΟή 
ούτε κάν ότι είναι παντρεµένος και έτσι 
όταν βλέπη τήν γυναίκα του δέν γνωρίζει 
ποιά είναι, πολλώ µάλλον ότι ευρίσκονται 
στα πρόθυρα διαζυγίου. To τέλος είναι χαριτωµένο 

και ή όλη άφήγησις διακρίνεται 
(Απο τύ έντονο βρεταννικό χιούµορ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
ΚΡΙΤΙΚΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Η 
Αρχαίοι δαίµονες 

γνωστή λογοτέχνις κ. Ελένη Λάδια δεν περιορίσθηκε ποτέ 
µόνον στήν λογοτεχνική δηµιουργία, elte πρόκειται για 

ποιήµατα είτε για διηγήµατα elte για µυθιστορήµατα Αντιθέτως 
έχει διακονήσει στήν πορεία της άπό πολύ νεανικά χρόνια και 
τήν φιλολογία πού έσπούδασε και τήν φιλοσοφική προσέγγιση 
της θρησκείας, κυρίως των άρχαίωνΕλλήνων, καθώς µάλιστα 
εχει και γεύσιν θεολογίας. 

Κατά τα τελευταία χρόνια ΟΤήν παράλληλη πορεία της λογοτεχνικής 
και της στοχαστικής συγγραφής έχει προσφέρει µελετήµατα 

και δοκίµια πού αναφέρονται στήν αρχαιοελληνική θρησκεία, αναζητώντας 
δµως πληροφορίες για το απώτερο παρελθόν και στην 

χριστιανική γραµµατεία."Ετσι µα: έχει προσφέρει τέ< βιβλία: Θεών 
και ανθρώπων συναντήσεις (Εστία 2003). Ψυχοµαντεϊα και ό ΰποχθόνιος 

κόσµος (Gema 2005). Μυθολογικά παράδοξα και ένα 
διήγηµα (Gema 2007), ΟίΈλληνες παίδες στήν αρχαιότητα (Gema 
2010), πού ήλθαν νά συµπληρώσουν τήν µεταφραστική δραστηριότητα 

έπί αναλόγων θεµάτων όπως είναι οί µεταφράσεις της Νεκυίας 
τής"Οδύσσειας (Αρµός2004), τών Οοφικ&νΎµνων ( / σπα 1997) 
και των "Οµηρικών"Υµνων (Εστία 1997). 

Τώρα έκυκλυφύρησε µία νέα δοκιµιακή εργασία της πού έπιγράφεται: 
∆αιµονολογία η Λόγοι περί δαιµόνων (έκδ. Βιβλιοπωλεϊον 

της Εστίας, σελ. ISO, ευρω 14). Ή κ. Λαδιά στό νέο βιβλίο της προσεγγίζει 
το θέµα της πα- 
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Ελένη Λάδια | ρουοίας των δαιµόνων 

στήν αρχαιοελληνική λα- 
ή Λόγοι m µ δαιµόντον κί" "T άν«^- 

ση τής ταυτότητος τών 
ενδιάµεσων αυτών θεοτήτων 

από τούς διαφόρους 
φιλοσόφους τής 

άρχαιότητος. Ξεκινά τήν 
ερευνά της άπό τα. Μυκηναϊκά 

χρόνια και καταλήγει 
στους τελευταίους Νεοπλατωνικούς 

φιλοσόφους 
πού έδρασαν και 

έγραψαν παραλλήλως 
πρός τους πρώτους Χριστιανούς. 

Όλα ξεκι νούν άπό την 
αναζήτηση της έννοιας 
τής λέξεως δαίµων, πού 
συνδέεται πρός το επίθετο 

όαήµων πού σηµαίνει σοφός, γνώστης, έµπειρος.Άρα, 6 δαίµων 
elval το πνεύµα πού γνωρίζει και το όποιο ευρίσκεται µεταξύ θεων 
και άνθρώπων.Ή «ενδιάµεση» αυτή «τοποΟέτησις» των δαιµονικών 
µορφών και πλασµάτων στήν αρχαία Μυθολογία και συνεπώς στήν 
άρχαία λατρεία έπήλΟε βαθµιαίως, καθώς έγινε συνείόησις στήν 
άρχαία κοινωνία ότι το κακό δέν ηταν δυνατόν νά εκπορεύεται άπό 
τούς θεούς. Λυτή η άντφιετώπισις. πού τελικώς ετοίµασε τόν δρόµο 
γιά τήν άποδοχή του Χριστιανισµού άπό τούς Έλληνες, διατυπώθηκε 

χαρακτηριστικά από tuv I ίλάτωνα: ama έλοµένον' Οί ος αναίτιος 
(Πολιτεία 617). Μέ τήν σύντοµη αύτί]ν φράση ο 1 [λάτων αποδίδει 
το κακό στην άστοχη ενέργεια του ανθρώπου και τονίζει cm ό 

θεός δέν εύΟύνεται γιά το κακό. Μέ τήν φιλοσοφική αύτή ενατένιση 
τοποθετείται το κακό. πού πάντοτε άπασχολοϋσε τούς άνϋρώπους 
οί όποιοι το θεωρούσαν άνεξήγητο, ώς συνέπεια πράξεων η παραλείψεων 

του ανθρώπου και aga ταυτίζεται πρός το //// αγαθόν, δηλαδή 
τήν απουσία τής ορθής ενεργείας, όπως και το σκότος είναι η 

απουσία του φωτός. Ή φιλοσοφική θεώρησις του Πλάτωνος και 
ταιν µετ' αύτόν στοχαστών στηρίζεται σέ αύτήν τήν άντίληψη, πού 
συνεχίζεται στόν Χριστιανισµό. Με αύτήν τήν θέση αποκλείεται ό 
δυϊσµός πού έταλάνισε τις (Ανατολικές θρησκείες, άλλά και τήν ∆υτική 

Ευρώπη στούς Μεσαιωνικούς Χρόνους µε την εµφάνιση τής 
αίρέσεως τών Καθαρών η Αλβιγηνών η Βογοµήλων πού διεδόθη 
ευρύτατα στην Νότιο Γαλλία και στήνΤβηρική χερσόνησο (Αλλά και 
τήν Λγγλία και ϊσως είναι η άπώτερη βάσις τών δογµάτων τών ∆ιαµαρτυροµένων, 

κυρίως ώς πρός τήν άντίληψη περί ε νοχής. 
Ποιοι είναι δµως οί δαίµονες: Elval θεότητες τής βλαστήαεως και 

τής φύσεως, τών πανάρχαιων δοξασιών, πού υπέστησαν «µεταλλάξεις» 
και διεµορφώθησαν συν τώ χρόνω σέ δευτερεύουσες θεότητες 

προικισµένες µέ µαντικές ιδιότητες, συνήθως χθόνιες θεότητες, 
άλλοτε δέ και µέ κακοποιό δύναµη, όπως οι Σειρήνες. οίΆρπυιες, ή 
Σκύλλα και η Χάρυβδις. η Ατιµία. ή'Έχιδνα. η Έµπουσα. η Μέδουσα, 

η Γοργώ, ό Ταράξιππος κ.ά. 
Τά δαιµονικά αυτά πνεύµατα αντικατοπτρίζουν εν πολλοίς φυσικές 

δυνάµεις, όπως είναι θαλάσσια φαινόµενα, φόβοι τής νύχτας 
πού ταλανίζουν συχνά τούς άνθρώπους χωρίς αιτία η τέλος, τέρατα 
στά όποια µεταµορφώθηκαν θνητοί άπό τήν οργή τών θεών και καταδικάσθηκαν 

σέ σχεδόν αίιόνια ταλαιπωρία. Οί δαίµονες όµως 
είναι θνητοί, όπως άποδεικνύεται µέ τις Σειρήνες πού αυτοκτόνησαν 
όταν το τραγούδι του "Ορη έως έκάλυψε τήν δική τους σαγήνη. 

Ή µελέτη τής αρχαίας δαιµονολογίας ένέχει άπό τής πλευράς τής 
συγγραφέως διττέ] αφορµή: Αφ" ένός διακρίνεται το πνεύµα τής φιλολόγου 

και άρχαιογνοιοτου πού έχει έµβαθύνει στην άρχαία φιλοσοφία 
και µάλιστα τόν Όρφισµύ και τόν Νεοπλατωνισµό, άλλά και τις προεκτάσεις 

τους στην νεώτερη θεωρία τής θρησκείας, δηλαδή τήν θεολογία. 
Λφ' ετέρου Tex ωραία και συµβολικά παραµύθια τής αρχαιοελληνικής 

Μυθολογίας προσφέρονται γιά πολλές δηµιουργικές συγγραφικές 
εξορµήσεις. To µεταφυσικά) στοιχείο ταιριάζει στήν πέννα τής κ. 

Λαδιά, πού άγαπά τις λεπτές έννοιες και τόν ονειρικέ) κόσµο. To πλαίσιο 
αυτό διακρίνεται στό κείµενο και αύτοϋ του µελετήµατος. 
Τά κεφάλαια του βιβλίου είναι τά έξης: Περί δαιµόνων, Κρητοµυκηναϊκοί 

δαίµονες. Τα είδη τών δαιµόνων, Τα ησιόδεια γένη, Ό 
δαίµων ατούς Προσωκρατικούς, To δαιµόνιον του Σωκράτους, Οί 
δαίµονες στήν πλατωνική φιλοσοφία, T) Πλούταρχος και οί δαίµονες, 

Ό Στωικός Ποσειδώνιος και αί δαίµονες. Ό Νεοπλατωνισµός και 
οί δαίµονες. Εκ τών κεφαλαίων αυτών το πλέον ενδιαφέρον είναι 
εκείνο πού άναφέρεται στό δαιµόνιο του Σωκράτους, στό όποιο υπογραµµίζεται 

το µεταφυσικό στοιχείο στήν διδασκαλία του. Τονίζεται 
ότι ό Σωκράτης έπίστευε στά όνειρα και στό δαιµόνιο του βεβαίως, 
το όποιο κατηύθυνε όλη τήν πορεία τής ζωής του. To δαιµόνιο αυτό 
έχει έρµηνευΟή ποικιλοτρόπως ώς έκφρασις τής συνειδήσεως του φιλοσόφου 

και ώς έκδήλωοίς της ένδιαΟέτου τάσεώς του πρός τήν (Αναζήτηση 
τής άληθείας.Όµως, ή κ. Λαδιά τονίζει τήν άντίληψη ότι ό 

Σωκράτης ήταν ένας πολύ θρήσκος άνθρωπος και η υπακοή του 
πρός το δαιµόνιο είναι θρησκευτική πράξις, κάτι άνάλογο πρός την 
άποκάλυψη του θείου πού έβίωσαν πολλοί µεταγενέστεροι άγιοι κατά 

τούς Βυζαντινούς χρόνους και τόν ∆υτικό Μεσαίωνα. 
Ή µελέτη στηρίζεται σέ πλούσια βιβλιογραφία πού είναι κατά 

σχεδόν άποκλειστικόν λόγο σέ ελληνική γλωσσά, για τήν διευκόλυνση 
τών άναγνωστών πού θέλουν νά προσεγγίσουν είόικώτερα θέµατα 
εκ τών άναφεροµένων. Ακόµη και τά ξένα συγγράµµατα πού 

έχρησιµοποιήΟηκαν η τουλάχιστον αΰτά πού µνηµονεύονται, υπάρχουν 
σε ελληνική µετάφραση. 

To βιβλίο είναι βαθύτατα στοχαστικό ένώ ό λόγος είναι γοητευτικός 
και διακρίνεται για τήν έκφραστικότητά του, άλλά και 

γιά το προσεκτικό και διακριτικό ύφος στήν (Αφήγηση τών ιστοριών 
µέ τις όποιες µάς παρασύρει σέ ύνειρικούς και ταυτοχρόνως 

πανανθρώπινους κόσµους... 

Ε 

C. M. WOODHOUSE 

κυκλοφόρησε προοη άτως σε ελληνική µετάφραση 
άπό τις Εκδόσεις Τουρίκη ενα ακόµη βιβλίο 

του γνωστού Βρεταννοϋ ιστορικού και πολιτικού 
Christopher Montague (Monty) Woodhouse, 5'"' Βαρώνου 
Terrington (1917-2001). το έπιγρας όµενο: Ό Αγώνας γιά 
την Ελλάδα, 1941-1949 (µτη ρ. Μάριος Μπλέτας. πρόλογος 

Richard Clogg. έκδ. Τουρίκης. σελ. 512. εύροι 25). 
Ό «Κρίς» Γούντχαους. όπως είναι γνωστός στήν 

'Ελλέιδα. κατέστη οικείος στούς'Έλληνες άπό τήν εποχή 
τής Κατοχής, όταν ενεπλάκη σου/ οργάνωση της "Εθνικής 
Αντιστάσεως. Μετά ταύτα, δ βίος του έκινήθη έκτός 
' Ελλάδος κ< u είχε πολλές διακρίσεις κ.( ii έξελίξεις. άλλά το 
συγγραφικό έργο του παρέµεινε έξ άρχής µέχρι τέλους 
έστιασµένο στήν'Ελλάδα και τήν νεανική δράση του έδώ 
κατά το διάστηµα τής Κατοχής και το εν συνεχεία διάστηµα 

άπό τέ> 1945 έως τύ 194^. δηλαδή /.στα τήν πρώτη και 
οξύτερη ίσως φάση τοθ Ψυχρού Πολέµου πού διεδραµατίσΟη 

(Ατυχώς οτά ελληνικά εδάφη και µέ τήν πλήρη σύµπραξη 
τών'Ελλήνων.Ό Γυύντχαους ήταν ύ όευτερι'ποκος 

γυιός του 3'" Βαριόνου Τέρρινγκτον.Έτυχε επιµεληµένης 
µορφώσεως στό Κολλέγιο ()ύίντσειττερ και εν συνεχεία 
στό Πανεπιστήµιο τήςΌξΐ| ύρόης. δπου έσπούόασε 

Κλασική Φιλολογία, απεφοίτησε δέ το 1939. Εύρίσκετο 
ήδη στήν Ελλάδα γιά εκπαιδευτικούς λόγους όταν 

εξερράγη ό B' Παγκόσµιος Πόλεµος τήν 1" Σεπτεµβρίου 
1939 και. όπως γράφει ό ίδιος στά άποµνηµονεύµαπι 
του. άκουσε «την ψιλή παραπονιάρικη φωνή τον Γσάµπερλαιν 

νά θρηνεί γιά τή συντριβή τών όικών του ψευδαισθήσεων 
και τών δικών µου επίσης» (σελ. 14). Είχε 

όµως προς Οάσετ νά άναληφθή ότι στήν Ελλάδα δέν µιλούσαν 
τήν γλώσσα του 'Εράσµου, πολύ περισσότερο 

τήν γλώσσα τού Εύριπίδου (τραγικού ποιητού στά έργα 
του όποιου τόν είχε µυήσει το σχολείο του σέ ηλικία µόλις 
11 ετών). Άλλά άγάπησε τήν νεοελληνικέ] γλώσσα και θέλησε 

vi t τήν µάθη, νά έξοικειωΟή µέ τούς'Έλληνες και νά 
προσαρµοσθη στό περιβάλλον που βρήκε. 

Επέστρεψε στήν Αγγλία και κατετάγη στόν στρατό, 
στό Πυροβολικό, ονοµάσθηκε 

ανθυπολοχαγός κατ' 
άπονοµήν το 1940 και έφθασε 

νέ< λάβη (πάντοτε κατ' 
άπονοµήν και ώς έφεδρος) 
τόν βαθµό τού συνταγµατάρχου 

(1943), χωρίς αύτό 
νά σηµαίνη τήν κανονική 
προαγωγή του κατά βαθµούς. 

Ή ταχεία έξέλιξις 
αυτή άποτελοϋσε µία εκ 
των ιδιοτυπιών τού Βρεταννικού 

Στρατού, ακατανόητη 
γιά τά κράτη και τους στρατούς 

τής ήπειρωτικής 
Ευρώπης. Άν και επισήµως 
δέν έπαυσε να άνήκη στό 
Πυροβολικό, αµέσως έξεπαιδεύθη 

στόν τοµέα τών 
πληροφοριών και έπεστρατεύΟη 

στην κατασκοπία, και 
µάλιστα υπεβλήθη στήν 
ειδική εκπαίδευση πού 
άπαιτεϊτο γιά τούς υπηρετούντες 

στό Special Operations 
Executive (SOE). τήν 

ειδική µονάδα πού συνεκροτήΟη 
άπό τόν Τοώρτσι/./. 

για τήν διεξαγωγή κατασκοπίας 
και επιχείρησε(dv 

δολιοφθοράς πίσω άπό τις Γερµανικές Γραµµές Μετώπου 
µε στόχο «Πυρπολήστε τήν Ευρώπη», εννοείται 

γιά νά σωθή η Βρεταννία. 
Λόγω παιδείας και τής ειδικής εκπαιδεύσεως του ο 

Γούντχαους έστάλη στήνΈλλάδατό 1940, µε τήν είσοδο 
της χώρας µας στόν I Ιολεµο. ώς µέλος τής βρεταννικής 
Στρατιωτικής Αποστολής και µέ καθήκοντα κυρίως 
διερµηνέως. Τότε έγνώρισε πολλούς στήν Αθήνα, συνεδέΟη 

µέ πρόσωπα, κατενόησε τήν κοινωνία και. την πολιτική 
κατάσταση, και έτσι επελέγη άπό το Στρατηγείο 

της Μέσης Ανατολής γιά νά παραµείνη στήν Ελλάδα 
µετά τήν Μάχη τής Κρήτης, στήν όποια µετέσχε. 
Επανήλθε στήν Κρήτη τόν χειµώνα του 1941-42 και άνέλαβε 

τήν οργάνωση και τόν συντονισµό τής άντιστασιακής 
δράσεως. Από τόν Σεπτέµβριο τού 1942 µετεκινήθη 

στήν κυρίως Ελλάδα ώς µέλος τής Αποστολής 
Χάρλινγκ υπό τόν συνταγµατάρχη και ιν συνεχεία tuξίαρχο 

Edward Myers (1906-1997) γιά τήν καταστροφή 
τής Γέφυρας τού Γοργοποτάµου, ενέργεια πού έθεωρή- 
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θη τότε cog πολύ σηµαντική γιά τήν διακοπή του άνεφοδ 

la οµού τού Ρόµµελ στην Βόρειο Αφρική. "Εν τούτοις. 
η άνατίναξις στόν Γοργοπόταµο. λόγω τής άδυναµίας 
τών εν Ελλάδι (Αντιστασιακών όργανοΑσευιν επετεύχθη 
µετά τήν ολοκλήρωση τής 2ας Μάχης στό Ελ Αλαµέιν, 
όταν πλέον ό αντικειµενικός σκοπός τής εν λόγω επιχειρήσεως 

είχε άκυρωΟή άπό τά γεγονότα. 
Από τόνΊούλίΟ τού 1944. µετά τήν άνάκληοτ] τού Myers, 
λόγω υπερβολικής συµπαθείας πρός τίνν ΕΛΑΣ. ό 

Γούντχαους κατέστη ό Αρχηγός τής Βρεταννικής και εν 
συνεχεία µικτής Βρεταννικής και Αµερικανικής Στρατιωτικής 

Αποστολής στην Ελλάδα και καπόρΟωσε νά παραµείνη 
έδώ και µετά τά γεγονότα τών ∆εκεµβριανών και 

τής Συµφωνίας τής Β(«σκίζας. Αρνήθηκε νά ένταχΟή ύπό 
τάς διαταγάς του Στρατηγοί Ρόναλντ Σκόµπυ (18931969) 

επειδή αυτός περιεφρύ νησε τούςΈλληνες (Αντιοτασιακούς 
όλων τών οργανώσεων. Ό Τουντχαους παρέµεινε 

στήν'Ελλίίδα έως το 1946 και εν συνεχεία άνεκλήθη 
στήν Αγγλία, λόγω τής άποστρατεύσεως µετά τόν τερµατισµό 

του Πολέµου γιά τήν ∆υτική Ευρώπη. Απησχολή0η 

και πέιλιν µέ τα ελληνικά πράγµατα κατά τήν περίοδο 
πού προσεπάθησε \ά προωθήση τό σχέδιο του Βρεταννοϋ 

Πρέσβεως Σέρ Ρέτζιναλντ Λήπερ για παραχώρηση 
τής Κύπρου στήν'Ελλάδα σε συνεργασία µέ τόν Σοσιαλιστή 

βοΐ'λευτή Φίλιππο Νόελ-Μπαϊκερ (1889-1969). 
Ακολούθως υπηρέτησε στήν Τεχεράνη κατέί τά έτη 

1951-1953 ώς µυστικός πράκτορας και είχε αποφασιστικό 
ρόλο στήν άνατροπή τού Μοχάµεντ Μοσσαντέκ, πρωθυπουργού 

τής χώρας αίτής µέ συµπάθειες πρός τήν ΕΣΣ∆. 
Από το 1959 εξελέγη βουλευτής µέ το Κόµµα τών Συντηρητικών 

και διετέλεσε Βοηθός Υφυπουργός Αεροπορίας 
ιττίς Κυβερνήσεις του Χάρολντ Μάκµίλλαν και εν συνεχεία 

τού Άλεκ Ντάγκλας-Χιούµ (1961-1962). τέλος δέ 
Υφυπουργός Εσωτερικών κατά το διάστηµα 1962-1964. 
∆έν εξελέγη µεταξύ 1966 και 1970. όπύτε επανεξελέγη και 
παρέµεινε βουλευτής µέχρι τύ 1974. ∆ιετέλεσε έπισης 
"Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο τού Λονδίνου 

(King's College) και εξελέγη 
(Αντεπιστέλλον µέλος τής 

Ακαδηµίας Αθηνών. 
Ό Γυύντχαους διεδέχΟη 

τόν αδελφό του ώς 5"· 

Βαρώνος τού Τέρρινγκτον 
το 1998. Τόν διεδέχΟη ώς 
6"; Βαρώνος ό γυιός του 
Κρίστυφερ. διάσηµος Καθηγητής 

της Ουρολογίας. 
To συγγραφικό έργο του 

είναι ευρύτατο. Αναφέρουµε 
τά κύρια βιβλία του: To 

Μήλον τής Έριδος 
(Λονδίνο 1948. Εξάντας 
2001). Ό Πόλεµος τής 
Ελληνικής "Ανεξαρτησίας 
(Λονδίνο 1952. 'Εστία 
1978). Ή Ναυµαχία του 
Ναυαρίνον (Λονδίνο 1962, 
Γιαννϋως-Καλδής 1977). Ή 
ιστορία ένός λαού (Λονδίνο 
1968. Τουρίκης 2008). The 
Pfulhcllcnes (Λονδίνο 
1971). Capodistrias: The 
founder of Greek Independence 

(Λονδίνο 1973. ατυχώς 
δέν έχει µεταφρασΟή στα 
ελληνικά παρ" ότι ίσιος είναι 

η καλύτερη σύγχρονη βιογραφία 
τοθ Πρώτου Κυβερνήτου), Karamanlis: The restorer 

of Greek Democracy (Λονδίνο 1982). Something 
Ventured (αυτοβιογραφία, Λονδίνο 1982). T he rise and 
fall of the Greek Colonels (Λονδίνο 1985), Ρήγας Βελεστινλής, 

ό πρωτοµάστορας τής' Ελληνικής Επανάστασης 
(Λονδίνο 1995. Παπαδήµας 1997). George Gemistos 
Plethon - T ne last of the Hellenes (Λονδίνο 1986). Παραµένει 

(Ανέκδοτη, όπως έκΟέτει στην εΙσαγωγή τού παρόντος βιβλίου 
του ό Καθηγητής ('logg η γραφεϊσα ευθύς µιτά τά γεγονότα 

ιού 1944-45 Ιστορία της Συµµαχικής Στραταοτικής 
Αποστολής στι'ιν'Ελλάδα, πού προσφέρει τέ]ν εικόνα ταιν 
διεξαχθεντων κατέί τήν Κατοχή και κατέι τά ∆εκεµβριανά 
µέ τήν ψυχολογική φόρτιση τών στιγµών εκείνων. 

To παρόν βιβλίο του εξεδόθη στήν Αγγλία το 1976 
και άπετέλεσε (Αντικείµενο τότε πολλού θορύβου διά τού 
Τύπου, καθώς άνεφέρετο στό. γεγονότα τού 1941-1949 

και µάλιστα τών Γριών Γύριυν του ΚΚΕ για τήν κυριαρχία 
του στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα, σέ χρόνο 

πού το έν λόγοι κόµµα µόλις είχε καταστή και πάλιν 

Έµεΐς αντέχουµε! 
Με περισσότερα άπό 100 χρόνια παρουσίας 

στην κοινωνία τής Αθήνας, µετρώντας 4 γενιές πελατών, 
προµηθευτών, υπαλλήλων και ιδιοκτητών, 

άναγκαζόµαστε γιά 4η φορά νά άλλάξουµε Κεντρικό 
Κατάστηµα. 

Κάτω άπό πολύ δύσκολες συνθήκες καταφέραµε 
το 2011 νά εγκαινιάσουµε ένα - κατά τήν άποψη τών 
ειδικών διεθνώς - ύπέροχο και πρωτοποριακό βιβλιοπωλείο, 

έτοιµο νά δεχτεί τίς προκλήσεις τοθ ψηφιακού 
αιώνα. Σήµερα αναγκαζόµαστε νά το αφήσουµε. 

'Η προσπάθειά µας εξελίχθηκε µέσα σε ένα περιβάλλον 
πραγµατικού πολέµου.' Υποοτήκαµε και έµεϊς 

τήν τραγική κατάσταση τού Αθηναϊκού Κέντρου, πάνω 
άπό χίλιες διαδηλώσεις και άποκλεισµούς δρόµων. 

Άνθρωποι πού κατά γενική παραδοχή «έφαγαν πολύ 
ψωµί άπό τόν Ελευθερουδάκη» µάς έπιτέθηκαν. Κερδίσαµε 

δµως τούς πραγµατικούς φίλους µας. 

Οδηγός σε αύτόν τόν άγώνα είναι ή παράδοση και 
οί άρχές τής οικογενειακής µας έπιχείρηοης, ή οποία 
έχει περάσει πολλές δυσκολίες στά 100 χρόνια λειτουργίας 

της. Πολλές φορές κινδύνευσε νά τά χάσει 
όλα, άλλά τελικά κατάφερε νά επιβιώσει, παραµένοντας 

το µεγαλύτερο και πάντα ποιοτικά ενηµερωµένο 
«διεθνές» βιβλιοπωλείο τής χώρας. Είναι δύσκολο 
µιά οικονοµική κρίση νά άπαξιώσει άξιες πού συσσωρεύτηκαν 

πάνω άπό έναν αιώνα. 

Τό νέο µας Κεντρικό Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη 
µετακοµίζει πρόσκαιρα 15 µέτρα πιό πέρα, στην 

Πανεπιστηµίου 15. Σας εύχαριστούµε και σας περιµένουµε 
«δίπλα». Συνεχίστε νά µας στηρίζετε όπως κάνατε 

πάντα. Στηρίξτε µαζί µας το Κέντρο της Αθήνας 
- το χρειαζόµαστε όλοι! 

Ό Sir Winston Churchill είπε: « Επιτυχία είναι νά 
προχωράς άπό άποτυχία σέ άποτυχία χωρίς νά χάνεις 
τόν ενθουσιασµό σου». Κάτι ήξερε και αύτός άφοΰ 
κέρδισε τόν Πόλεµο. 

Οικογένεια και Προσωπικό 
«Ελευθερουδάκη» 

νόµιµο κσί είχε εισέλθει οττήνΕλληνική Βουλή.Ή όιάΟεσις 

τσι· συγγραφέως είναι (Αναλυτική και στοχαστική ώς 
πρός πι γεγονότα που έζησε εν πολλοίς έκ του σύνεγγυς 
η παρηκολούΟησε και διά τής πλουσιωτάτης (Αλληλογραφίας 

του µετά τύ 1946 και την άνάκλησή του στήν 
Αγγλία. Ή στάσις του είναι εξαιρετικώς επηρεασµένη 
άπό τα τότε συναισθήµατα του και άπό τά όσα είδε και 
έβίωσε Ή Οέσις του έναντι τού Νίκου Ζαχαριάδη καΤτίς 
ενέργειες του είναι άπολύτως εχθρική, ένώ διακρίνεσαι ή 
προσωπική του συµπάθεια έναντι άλλων µελών τού 
ΚΚΕ όπως ήταν ό Μήτσος Παρτσαλίδης και ό Μάρκο; 
Βαφειάδης η ό Ανδρέα* Γζήιιας. πρόσωπα υέ τά·όποϊα 
είχε γνωρίσθή κατέι τήν περίοδο τής Κατοχής" "Εξαιρετικώς 

(Αρνητική είναι και η Οέσις του έναντι του Αρη Βελουχιώτη, 
ένώ δέν φείδεται αρνητικών (tv πολλοίς 

ορθών) κρίσεων και περί τού Ναπολέοντος Ζέρβα, τόν 
οποίον δµως q αίνεται ότι συνεπάθει προσωπικώς. 

"Εκείνο πού δέν πρέπει νά λησµονήται άπό τόν άναγνώστη 
του βιβλίου είναι το γεγονός ότι ό συγγραφεύς 

έµάχετο (Από το 1940 και µέχρι τέλους τού Πολέµου, 
άλλά και µετ* αύτόν υπέστης δικής τσι' πατρίδος, τής 
Βρεταννίας. και τών συµφερόντΤον της. Όσον και άν 
υπήρχαν (και υπήρχαν, όπως διακρίνεται έναργώς) προσωπικές 

άντιλήψεις και συµπάθειες, ήταν αξιωµατικός 
τού Βρεταννικοϋ Στρατού και έξιτέλει εντολές εν ΰπηρι 
οία. εοτυ] και µέ ευρείες (Αρµοδιότητες αυτοσχεδιασµού 
κατά την διάρκεια τής Κατοχής.'Η βρεταννική πολιτική 
στήν'Ελλάδα καθ" όλο τύ διάστηµα µεταξύ 1922 και 
1949 είναι έξι αρετικώς (Αµ<| (λεγοµένη και θολή. καθώς τά 
έπιδιωκόµενα συµφέροντα έπηρεάζοντο και καθορίζοντα 

µέ βάση τήν πολιτική τοποθέτηση των διαφόρων προσώπων 
(Ελλήνων και Βρεταννών) µέ τί]ν λογική τοθ A 

Παγκ. Πολέµου. Είναι προφανές on η λογική τού 1916 

αδυνατούσε νά κατανόηση τα προβλήµατα του 1946-49. 
πολύ δέ περισσότερο τά έν Ελλάδι προβλήµατα τής περιόδου 

τής Κατοχής και τής Αντιστάσεως. Τελικέ] άποτίµησις 
αύτών τών γεγονότων και θέσεων είναι δυνατόν 

νά γραφή µόνον όταν δέν Oct ύπαρχη κανείς επιζών άπό 
έκείνην τήν περίοδο και όταν 0ά είναι δυνατόν νά προ- 

Ό πάγκος τών νέων βιβλίων 
Μεγέίλη Παρασκευή σήµερα και η Αθήνα 

έχει σχεδόν αδειάσει (Από εκείνους 
πού αναχωρούν γιά τήν έπαρχία εν όψει του 
Πάσχα. Στό τέ(υς κλεινόν (Αστυ (Αποµένουν 
εκείνοι πού δέν έχουν τήν δυνατότητα νά 
µετακινηθούν, εκείνοι πού δέν έχουν συγγενείς 

και φίλους στήν έπαρχία και εκείνοι 
πού επιλέγουν νά παραµείνουν. Σέ όλους 
εΰχόµεθα Καλήν "Ανάσταση, µε την πρόσθετη 

εύχή γιά ανάσταση τοθ Τόπου µας. 
To σηµερινό σηµείωµα Βά σας προσφέρη 

και πάλιν κάποια βιβλία κυρίως ψυχαγωγικού 
περιεχοµένου. 

-Αντρέ Άσιµάν. "Εξοδο; άπό την Αίγυπτο 
(µτφρ. Κατερίνα Σχινά. έκδ. Μεταίχµιο, 
σελ. 480. εύροι 16.60). Ό συγγραφεύς 

είναι γόνος οικογενείας 'Εβραίι a v κοσµοπολιτών 
πού κάτοικοι)σαν στήν Αίγυπτο και 

προηγουµένως στήν ευρύτερη "Οθωµανική 
Αυτοκρατορία άφ' ότου εκδιώχθηκε ή οικογένεια 

άπό τήν Ισπανία το 1492. Ή φυγή 
έπανελήφθη κατά το 1956 όταν έξεδιώχθησαν 

και πάλιν άπό τόν 
Νασέρ πού έξανάγκασε 
τούς Ευρωπαίους να 
εγκαταλείψουν την Αίγυπτο. 

'Εγκατεστάθη (Αρχικώς 
µέ τήν οίκογένειά 

του ώς νεαρός στήν Ιταλία 
και ακολούθως άπό 

l') ετών στην Νέα Υόρ¬ 

κη, όπου έγκατεστάθη οριστικώς. Είναι Καθηγητής 
τής Θεωρίας τής Λογοτεχνίας στό 

City University τής Νέας Υόρκης, έχει δέ 
είδικευΟή ώς επιστήµων στι'νν µελέτη τού 
Προύστ. Τύ βιβλίο αύτύ είναι µία αυτοβιογραφία, 

πού έρχεται νά προστεΟή στά γνωστά 
σέ µάς βιβλία γκί την εικόνα τής κοσµοπυλιτικής 

"Αλεξανδρείας µέχρι την έποχή 
τής Κρίσεως τοθ Σουέζ και τής πτώσεως της 
βασιλείας στην Αίγυπτο. Κυριαρχούν στήν 
άψήγησή του η πληθωρική Κωνσταντινουπολιτισσα 

γιαγιά του, η 0ρησκόληπτΐ]'Ελληνίδα 
γχουβερνάντα του µέ το γαλλικό όνοµα, 

c) καθηγητής τών Ιταλικών πού άφηγήΟηκε 
στόν νεαρό "Ασιµάν τήν ιστορία 

τού Οδυσσέως στήν χώρα τών Λωτοί] άγων. 
"Επίσης κυριαρχεί ό Οεϊος Βίλλυ. πού 

διηγείται ιστορίες τής Αλεξανδρείας κατά 
τόν B' Παγκ. Πόλεµο και γεµίζει την σκέψη 

του παιδιοϋ µέ εικόνες του παρελθόντος. 
Νοσταλγικό και ταυτοχρόνιος πολύχρωµο 

και πολύ ζωντανό κείµενο άναµνήσεο)ν 
ένύς άνθρωπου νέου πού δέν ευρίσκεται 

άκόµη στήν έποχή τών άποµνηµονευµάτων. 
Εύηχη και προσεκτική (Αλλά και 

λογία και έίµεση η µετάφρασις τής πάντοτε 
πολύ εύστοχης και ευσυνείδητης στήν 
εργασία της κ. Κατερίνας Σχινά. 

Annette Wieviorka, ΤΑ»"Αουσβιτς όπως 
το έξήγησα στήν κόρη µου (µτφρ. Κατερίνα 

∆ευτεραίου. επίµετρο Ρίκα Μπι νβενί- 

iCrtynjo CT'h r 

στε. έκδ. Π(>λις. σελ. 95. εύρώ 10). Ή συγγραφεύς 
γεννήθηκε το 1948 ctto Παρίσι, 

εποµένως δεν έγνώρισε ποτέ τά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως άπό «πρώτο χέρι». Είναι διευθύντρια 

ερευνών στύ 
γαλλικό Εθνικό Κέντρο 
"Ερευνών (CNRS) και 
έχει άσχοληΟή ίδισιτέρως 

µέ την "Ιστορία τών 
Εβραίων, τύν Πόλεµο 
τής Αλγερίας άλλά και 
το γυναικείο ζήτηµα. To 
βιβλίο της. δεύτερο κατά 

σειράν πού µεταφράζεται ελληνικά ιιέ (Αντικείµενο 
το στρατόπεδο τοθ Άουσβιτς, έπιχειρεϊ 

επιτυχώς vet προβάλη οτά παιδιά, 
εφηβικής βεβαίως ηλικίας και όχι µικρότερης, 

τύ τί συνέβη πραγµατικά στά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως. ∆έν είναι εύκολο νά 

έξηγηθή στά παιδιά η λήψις µιας άποφάσειος 
περί γενοκτονίας. Στύ βιβλίο η διαδικασία 
ερµηνείας ξεκινά άπύ τύ τατουάζ στύ 

χέρι µιας φίλης τής οικογενείας και (Αναλύει 
τίς µαζικές συλλήψεις, τά γκέττο. τούς έκτοπισµούς 

xiti τόν µηχανισµό τών µαζικών 
εκτελέσεων στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 

άλλά και τούς θανάτους άπύ µύριες 
άλλες αέώς µέσα στα ναζιστικά στρατάπεδα, 

άλλά και τύν συλλογικό άντισηµιτισµο 
στις περισσότερες χώρες τής Ευρώπης και 
τέί ζητήµατα συλλογικής ευθύνης και (Ano 

νοµής τής δικαιοσύνης. Τό µόνο πού 
(Αρνείται ή συγγραφεύς είναι η παθητική 
δποταγή στύ πεπρωµένο των Ευρωπαίων 
Εβραίων κατά τίς µαζικές συλλήψεις. Λιδακτικο 

και ένόια<( έρον βιβλίο. 
-John Ο' Karrell. Ό άνθρωπος πού ξέχασε 

τή γυναίκα του {µτι^ ρ. Αύγουστος Κορτώ. 
έκδ. ∆ιόπτρα, σελ. 416. εύρώ 16.50). Ό 

συγγραφεύς είναι κωµικός σεναριογράφος 
και υπήρξε ό επίσηµος συντάκτης τών 
άστείων στις επίσηµες οµιλίες τών πρωθυπουργών 

τής Βρεταννίας Τόνυ Μπλσίρ και 
Γχάρντον Μπράουν, elval δέ ένεργό µέλος 
τού "Εργατικοί1 Κόµµατος. Πέρα τών πολιτικών 

του και δηµοσιογραφικών επιδόσεων 
είναι ικανός συγγραφεύς. 

To παρόν είναι το 
τέταρτο µυθιοτόρηµά 
του. πού έξεδόθη στήν 
Αγγλία τύ 2012. Ή όποΟεσις 

τής Ιστορίας είναι 
(Απλή: "Ο Βών, ό ήρωας 
του βιβλίου, έξ αιτίας 
µιας (Ανεξήγητης άπω/.ετας 

της µνήµης του. δέν µπορεί να ΟυµηΟή 
ούτε κάν ότι είναι παντρεµένος και έτσι 
όταν βλέπη τήν γυναίκα του δέν γνωρίζει 
ποιά είναι, πολλώ µάλλον ότι ευρίσκονται 
στα πρόθυρα διαζυγίου. To τέλος είναι χαριτωµένο 

και ή όλη άφήγησις διακρίνεται 
(Απο τύ έντονο βρεταννικό χιούµορ. 
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