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0EATPO MOYIIKH npoinniA AnouiEiz MNHMH BIBAIO KINHMATOfPAOOZ EBAOMAAA IKHNEI OEZTIBAA 

εξ αφορµησ 
Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΕΡΒΑ 

Μεγάλο και µικρό µέλλον 
«Στο µεταξύ όµως, πρέπει να προετοιµαζόµαστε 

για το µελλοντικό πεπρωµένο 
µας, ενθαρρύνοντας και δοκιµάζοντας τις 
τέχνες της ζωής». 

JOHN MAYNARD KEYNES 

Τα όσα κατά καιρού^ προσάπτουµε στην 
ελληνική ψυχολογία, απαντούν λίγο 

πολύ παντού, ιδίωε axis κοινωνίες του µεσογειακού 
Νότου. Αλλά τα αρνητικά ]i\as 

συγκεκριµένα ψυχολογίας µπορούν κάλλιστα 
να µετατραπούν σε αρετές, αρκεί µε 

ζώντα παραδείγµατα να εµπεδωθεί n συνεκτική 
και υπερατοµική ιδέα Tns δικαιοσυνη 

και Tns ευνοµούµενα πολιτείας. 
Ψευδοµαρτυρεί όποιος αποκρύπτει λ.χ. 

ότι δέσµιοι Tns ελληνικής ψυχολογίας είναι 
µεταξύ άλλων και σι οδηγοί των συγκοινωνιών, 

σι οποίοι, σε αξιοθρήνητες συνθήκες, 
αισθάνονται χρέος tous να πηγαίνουν τον 
κοσµάκη ανέπαφο στον προορισµό του. 

Ακόµη και σ' ένα κράτος σαν τη Γαλλία, 
το παλαιότερο και ισχυρότερο παράδειγµα 
Tns Ευρώπα, χρειάσθηκε n εθνική συσπείρωση 

υπό τον στρατηγό Ντε Γκωλ για να 
µετριασθεί n έχθρα του πολίτη προς το 
κράτος. Και ιδού, n γαλλική επικαιρότητα 
περί τα φορολογικά. 

To µέλλον τα Ελλάδας δεν είναι ανεξάρτητο 
από το µέλλον τα Ευρώπα. Ακολουθεί 

και θα ακολουθεί εκ των πραγµάτων τα 
σχέδια που καταρτίζονται στα ευρωπαϊκά 
κέντρα. Πλην όµως µέσα στο ανοικτό µέλλον 
των µοναδικών αλλά και τροµακτικών συλλήψεων 

του δυτικού πνεύµατος, n Ελλάδα 
πρέπει να επικεντρώνεται στο δικό τα 
µικρό µέλλον που προϋποθέτει ένα ασυναγώνιστο 

παρελθόν. Οχι µόνο γιατί από 
εκεί απέρρευσαν τα καταστατικά ερωτήµατα, 

αλλά και γιατί σι τρόποι ζωής τα µακράς 
τα διάρκειας διασώζουν πολλούς θύλακες 
αντιστάσεως εναντίον των σύγχρονων 

παραδροµών. 
Υπάρχει το ελληνικό κράτος και n µεγάλη 

διάρκεια τα ελληνικής γλώσσας και του 
φυσικου τοπίου τα. To πρώτο πρέπει να 
εκσυγχρονίζεται και να προσαρµόζεται µε 
ήπιο και λελογισµένο τρόπο, χωρίς να πλήττονται 

ανεπανόρθωτα τα δεύτερα. Είτε 
µας αρέσει είτε όχι, ποτέ δεν θα γίνουµε 

απολύτου ευρωπαϊκή χώρα και θα είναι 
καταστροφή αν όντως γίνουµε. Πρέπει να 
µάθουµε να υιοθετούµε ό,τι ]ias βοηθάει 
χωρίς να ταυτιζόµαστε πλήρως µε ό,τι θαυµάζουµε 

στιε οθόνες, ελλείψει προσωπικού 
ευρωπαϊκού βιώµατος. Evas πευκώνας δεν 
είναι το ίδιο πράγµα στη Β. Αφρική, τη N. 
Γαλλία και σ' ένα χωριό τα Ρούµελης. Οι 
συνεπείς εκσυγχρονιστές οφείλουν να 
έχουν κατά νουν ότι βασικό και κύριο εµπόδιο 

τα (αδιάκριτα) ανάπτυξα είναι n 
ίδια n γλώσσα µα5. Και ευτυχώς! ∆ιότι, 
όπως είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή n 
Ευρώπη χωρίς τη γαλλική γλώσσα, παρ' 
όλον ότι έχει περιθωριοποιηθεί, έτσι είναι 
αδύνατο να µιλάµε για ελληνική σωτηρία 
χωρίς ελληνική γλώσσα. 

Καµία µεταρρύθµιση δεν πρόκειται να 
αποδώσει αν δεν παραχθεί µία νέα ελληνική 
ιδέα που θα καθορίζει το µέλλον µα5, επειδή 

Πρέπει να µάθουµε να υιοθετούµε 
ό,τι µας βοηθάει χωρίς 

να ταυτιζόµαστε πλήρως µε 
ό,τι θαυµάζουµε στις οθόνες, 
ελλείπει προσωπικού 
ευρωπαϊκού βιώµατος. 

ακριβώς σκέπτεται το παρελθόν µα5. ΓΓ 
αυτό και πριν απ' όλα πρέπει v' αλλάξει ο 
πολιτικός λόγος του φανταστικού µας. 

Εθνική ανασύνταξη σηµαίνει επεξεργασία 
νέων τρόπων προσλήψεως του εαυτού µας 
και τα Ευρώπα. Εχουµε ανάγκη από ευρηµατικές 

προσεγγίσει που θα οικειώνονται 
την καινοτοµία χωρίς να εκµηδενίζουν το 
εγχώριο. Εδώ απέτυχε το εκσυγχρονιστικό 
πνεύµα, διότι απλώς υπήρξε «µιµητικό». 

Πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση, ο 
πνευµατικός απεγκλωβισµός από τις παρωχηµένες 

εγελειανοµαρξιστικέ s αντιλήψεις, 
οι οποίες προβάλλονται ως πανάκεια 

στην Ελλάδα από tous επιγόνους των τριών 
επιφανών Ελλήνων στοχαστών τα µεταπολεµικής 

Γαλλίας. 
Η Ιστορία δεν έχει ούτε σκοπό ούτε τέλος. 

∆εν διδάσκει µε τον τρόπο που νοµίζουµε, 

δεν οδηγεί. ∆ιαµορφώνεται από τις πράξεις 
και τις αποφάσεις µας. Από αυτό που θέλουµε 
και αυτό που µπορούµε. Μπορούµε να νοικοκυρέψουµε 

το κράτος µετά δικαιοσύνα. 
∆εν µπορούµε να εξαλείψουµε το παρελθόν, 
ούτε θέλουµε να γίνουµε οι Σκανδιναβοί 
των Βαλκανίων. Με τα µεράκια και τις οργές 
µας, θα νιώθουµε πάντα ότι n γνώση δεν 
είναι απλώς εργαλείο, µα στάση ζωής. 

Π' αυτό και πρώτιστη προτεραιότητα θα 
έπρεπε να είναι ο διορισµός ενός διµέτωπου 
υπουργού Παιδείας, ο οποίος θα ευνοεί µεν 
την εργαλειοποίηση τα εκπαίδευσα, αλλά 
θα διατρανώνει παράλληλα την αλήθεια 
τα αντιτεχνολογικής και αντιωφελιµιστικής 
διάθεσα του ελληνικού πνεύµατος. Τα 4/5 
τα ανθρωπότητας ζουν εκτός δυτικής ιστοpias, 

κάνοντας χρήση των επιτευγµάτων 
τα, χωρίς να µεταβάλλονται ουσιαστικά. 
Οπου θίγεται ο εσωτερικός πυρήνας µιας 
παράδοσα, όπως στην Αφρική, τα αποτελέσµατα 

είναι φρικαλέα. Πράγµα που καταδεικνύει 
πόσο ανεδαφική στάθηκε n ιδέα 

τα οικουµενικής Ιστορίας. 
To διµέτωπο ήταν και πρέπει να είναι ο 

πολιτικός και πολιτιστικός κανόνας µας. 
Ναι στο έξω, αλλά διπλό ναι στο µέσα. Οσο 
περισσότερο εµβαθύνουµε σ' αυτό που είµαστε 

τόσο διαυγέστερη αποβαίνει n εικόνα 
του άλλου. 

Κάθε εποχή και κάθε τόπος ανθέλκεται 
ανάµεσα στην αναπαραγωγή και την παραγωγή 

νοήµατος. Η αναπαραγωγή νοήµατος 
ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισµα 

των τελευταίων δεκαετιών. Ως συνευρωπαίοι, 
µας δόθηκε ένα νόηµα έξωθεν και 

το κάναµε σµπαράλια, αφενός γιατί παραθεωρούσαµε 
το παρελθόν και αφετέρου 

γιατί το έξωθεν νόηµα έφερνε µέσα του 
όλους tous σπόρους του σηµερινού αδιεξόδου. 

Παραγωγή νοήµατος σηµαίνει συνειδητή 
σύγκρουση µεταξύ αυτού που είσαι 

και αυτού που θέλεις να γίνεις. 
Για πρώτη φορά στον νεώτερο κόσµο, n 

µοναδική ισχύς του ευρωπαϊκού πνεύµατος 
στρέφεται εναντίον του εαυτού του. Η επανεξισορρόπηση 

πολιτισµού και φύσεως θα 
αποτελέσει το µείζον πρόβληµα του 21ου 
αιώνα. Θα ήταν εγκληµατικό να σκοπεύουµε 
σε αχρηστευµένους στόχους. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙ∆ 

Παραµυθία σε µια δύσκολη εποχή 
ΑΡΗΣ Μ∆Ρ∆ΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Τοχαστουκόδεντρο 
εκδ.Τόπος 

Ενα γιγάντιο δέντρο µε µύρια µικρά και 
µεγάλα σκαµπίλια που κρέµονται τσαµπιά 
ολόκληρα και ο καθένας µπορεί να τραβήξει 

µια αρµαθιά και να αρχίσει να χαστουκίζει 
όποιον τον αδίκησε, όποιον του έπρηξε 

το συκώτι, όποιον τον έκλεψε, τον πόνεσε, 
τον αγνόησε, τον τσαλαπάτησε, όποιον του 
στέρησε δύο-τρία βασικά πράγµατα. Αυτό 
είναι το κατά Μαραγκόπουλο χαστουκόδεντρο 

και έτσι περίπου περιγράφεται, αλλά 
πολύ πιο αναλυτικά, στο νέο του βιβλίο, το 
οποίο και τιτλοφορεί. To ονειρεύεται µια 
γυναίκα που πολύ την αδίκησαν και πολλά 
τα στέρησαν, n Ουαλλή δασκάλα Μπέτι 
Μπάρτλετ, µια γυναίκα λαϊκή όπως όλοι την 
περιγράφουν, αλλά µε µεγάλο τσαγανό, µια 
κοµµουνίστρια που ερωτεύτηκε στο λιµάνι 
του Κάρντιφ, µες στον πόλεµο, τον οµοϊδεάτη 
τα Ελληνα ναυτεργάτη Αντώνη Αµπατιέλο 
και τον περίµενε δεκαεφτά χρόνια να βγει 
από τη φυλακή. Με διαβήµατα και παραστήσει, 

µε διαµαρτυρίες και δηλώσεις, µετέτρεψε 
τη θανατική καταδίκη του επικεφαλής 

συνδικαλιστή τα Οµοσπονδίας Ελληνικών 
Ναυτεργατικών Οργανώσεων, n 

οποία στήριξε καίρια τον αντιφασιστικό 
αγώνα, σε ισόβια κι επέτυχε κάποια στιγµή 
στην απελευθέρωσή του. 

Η πραγµατική ιστορία του Αντώνη Αµπατιέλου 
και τα Μπέτι Μπάρτλετ είχε περάσει 

στον χώρο του παραµυθιού στον καιρό 
τα ακόµη, ειδικά µε το θρυλούµενο χαστούκι 
τα Μπέτι στη βασίλισσα Φρειδερίκη στο 
Λονδίνο. Την ιστορία tous αφηγείται ο Μα- 

ραγκόπουλος στο νέο του έργο, το οποίο 
χαρακτηρίζει -προσφυώς- µυθιστορία. Η 
µεσαιωνική µυθιστορία αναµειγνύει το πραγµατικό 

µε το φανταστικό και στην ηρωική 
Tns εκδοχή είναι µια αφήγηση ερωτική: ένας 
ιππότα περνά από σαράντα κύµατα για να 
κερδίσει την αγαπηµένη του και να ζήσει 
µαζί Tns. Ο Μαραγκόπουλος προτείνει µια 
αντεστραµµένη µυθιστορία: σε ένα κείµενο 
ανάµεσα στο πραγµατικό 

και στη µυθοπλασία, 
µια γυναίκα κάνει 

τα πάντα για να κερδίσει 
τον άντρα Tns και να ζήσει 

µαζί του, ενεργώνTas, 
όπως λέει, κατά τύχη 

ηρωικά. 
Σαφώς πολιτικό, το 

µυθιστόρηµα περιγράφει, 
µε αφηγηµατικά 

τερτίπια που περνούν 
και στην ίδια τη σελίδα 
και την εµφάνισή Tns, 

µια πολύ δύσκολη ιστορία 
αγάπα, σε µια πολύ 

δύσκολη εποχή, σε µια 
πολύ δύσκολη χώρα, 
«γοτθική», όπως την 
ονοµάζει n Μπέτι - στα 
συν του βιβλίου προσµετριέται 

n διαφορετική 
εικόνα Tns Ελλάδας µέσα από τα µάτια Tns 

ξένα, όπως και n εικόνα του ελληνικού κοµµουνιστικού 
κόµµατος αντίστοιχα και των 

επιλογών του. Από τη µια, ο αµετακίνητος 
κοµµουνιστής συνδικαλιστής, που δεν µπορεί 
να ζήσει χωρίς τη «σοβιετική ελπίδα» του, 
όπως λέει στο τέλος. Αυτή τον κρατά στα 
δύσκολα. Από την άλλη, n κοµµουνίστρια 

TO 

ΧΑΣΤΟΥΚΟ∆ΕΝΤΡΟ 
ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΛΟΥΛΟΣ 

δασκάλα που δεν µπορεί να ζήσει χωρίς το 
αγόρι τα. Ο Αντώνα λατρεύει την Μπέτι 
και την αφήνει να καθοδηγεί τη ζωή του, µε 
εξαίρεση τα κοµµατικά. Η Μπέτι λατρεύει 
τον Αντώνη και αυτήν ακριβοί την κοµµατική 
του προσήλωση αντέχει λιγότερο. Κι οι δύο 
λατρεύουν την επανάσταση. Μόνο που για 
τον έναν τα πάντα είναι απλά και ό,τι λέει 
είναι. Για την άλλη, τα πάντα είναι πολυσύνθετα 

και ό,τι λέει µπορεί 
να είναι, µπορεί και όχι. 
Και το αγαπηµένο Tns 

βιβλίο ήταν επί µακρόν 
«Ο εραστής Tns Λαίδα 
Τσάτερλι». Και έµαθε 
και στον Αντώνη να το 
διαβάζει, ακόµη και στη 
φυλακή. 

Ο Μαραγκόπουλος, 
ωστόσο, δεν αφηγείται 
απλώς έναν µεγάλο, εµποδισµένο 

έρωτα, ούτε 
κάνει µόνο άλλο ένα µυθιστόρηµα 

για τα πέτρινα 
χρόνια. Γράφει µε 

πόνο για το σήµερα, για 
µια χώρα που συνεχίζει 
να είναι δύσκολη µε νέous 

τρόπους, για τον 
«σπάταλο αγώνα και τα 
βάσανα λιγοστών εξεγερµένων 

για µια Πολιτεία που δεν θα υπάρξει 
ποτέ» και τα «βρωµόσκατα» Tns πραγµατικότητας 

του «µέσου» ανθρώπου, που εύκολα 
ξεπουλιέται και βολεύεται. Προτείνει eos παραµυθία 

-;- το χαστουκόδεντρο. Μαζί όµως 
µε το όραµα για έναν καλύτερο κόσµο, τον 
έρωτα και τη γραφή την ίδια. To καλύτερο, 
ίσως, µυθιστόρηµα του Μαραγκόπουλου. 

Ο συγγραφέας Αλέξης Σταµάτης προτείνει: 

ΧουάνΡούλιρο,«Πέδρο Πάραµο», µτφρ. Εφη Γιαννόπουλου, 
εκδ. Πατάκη 

To βιβλίο δηµοσιεύτηκε το 1955 και αρχικά αγνοήθηκε από τους 
αναγνώστες και τους κριτικούς. Σήµερα θεωρείται ο πρόδροµος 
του µαγικού ρεαλισµού, ένα απάτα εµβληµατικά κείµενα τηςλογοτεχνίας 

της Λατινικής Αµερικής, όπως επίσης κι ένα από τα µεγαλειώδη 
επιτεύγµατα του µοντερνισµού. Πρόκειται για ένα βιβλίο 

γεµάτο σκιές, φαντάσµατα και µνήµες. Ενα κείµενο γεµάτο 
θραυσµατικές προοπτικές, που εξελίσσεται µέσω µιας εξαιρετικά 

γοητευτικής λαβυρινθώδους αφήγησης. Ενα µοναδικόαριστούργηµα. 
Οσο κι αν τοθέµα του Ρούλφοείναι οικουµενικό, το 

βιβλίο αντανακλά µια µεξικανική επαρχία που αρχίζει και εξαφανίζεται. 
Πρωτάκουσα γι' αυτό πριν απόχρόνια από τον Παύλο Μάτεσι, 

που χάσαµε πρόσφατα, οοποίος και το υπεραγαπούσε. 

χουάν Ρούλφο 
Πέδρο Πάραµο 

Πρώτα σε πωλήσεις 
i Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και της γης, του Γιώργη 
* Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 

Οι απαντήσεις που δίνει π σύγχρονη επιστήµη στα προαιώνια 
ερωτήµατα για τα µυστήρια του σύµπαντος. 

©EsouloviKn, ηµερολόγιο 2013, του Στέφανου 
' Τσίτσόπουλου (Ιανός). Ενα «καρντάσικο» ηµερολόγιο µε όλα 

όαα αφορούν τπ φανερή και την κρυµµένη ζωή inc 
Θεσσαλονίκης. 

3. Γιατί το Βυζάντιο, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα από την πολύχρονη διδασκαλία 
της διαπρεπούς βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

Προσωπικό ηµερολόγιο-ανεκδοτολόγιο 2013, του Γιάννη 
Σερβετά (Ιανός). Ενα ηµερολόνιο που εδώ και χρόνια έχει 
φανατικούς αναγνώστες. 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι, του Φραγκούλη Φράγκου 
(Λιβάνης). Ο συγγραφέας αναζήτησε έγγραφα και στοιχεία 
ώστε να διεµβολίσεί την ιστορική πραγµατικότητα της Μικρός 
Ασίας. 

Ηµερολόγιο Μικρός Πρίγκιπας 2013 (Πατάκης). 
Για τους µικρούς και µεγάλους θαυµαστές του αξιαγάπητου 
λογοτεχνικού ήρωα. 

Ο Ελληνας βεζύρης, της Εστερ Ντόναλντσον Τζένκις 
*! (Αιώρα). To βιβλίο αφηνείται τπ µυθιστορηµατική ζωή 

του Ιµπραήµ πασά και ανασυνθέτει µε επιστηµονική 
εγκυρότητα τη ζωή και τα ήθη στην οθωµανική αυλή. 

Q Επιφυλλίδες, του Θεοδόση Τάσσιου (Αγγελάκη). 
* Μια µεγάλη έκδοση µε τις εύστοχες επιφυλλίδες του οµότιµου 

καθηγητή του Πολυτεχνείου και στοχαστή. 

Ο µύθος της θεάς Τύχης, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
* Η τύχπ υπήρξε ανέκαθεν παρούσα στα λεγόµενα, στις εικόνες 

και τις ιστορίες των ανθρώπων. 

JQ Εγκώµιο της απραξίας, του Φρανσουά Ζυλλιέν 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Πώς νοείται n αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη; 

. Λογοτεχνία 

l. 

_ 

πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Απελευθέρωση, 
της Ε. L. James (Πατάκης). Ο τρίτος τόµος της τριλογίας, 
που επιφυλάσσει εκπλήξεις. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε οε e-book, το πρώτο 
µέρος της τρίλοψίας που έγινε: παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρπ 
(Γαβριηλίδης). Ιανουάριος του 2014, όταν n Ελλάδα, 
και ο αστυνόµος Χάριτος, έχει επιστρέψει στη δραχµή. 

55, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρα). 
Η αφήγηση της Μαρίκας της Ταυταλιανής για την κοινή ζωή 
των Ρωµιών και των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. 

πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. 
James (Πατάκης). Ο Γκρέι προτείνει στην Αννα νέα συµφωνία, 
στην οποία δεν µπορεί να αντισταθεί. 

Σε βρίσκει n ποίηση, του Τίτου Πατρικίου (Κίχλη). 
Η πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή του, σαν προσωπική 
εξοµολόνπσπ. 

1Q84, του χορούκι Μουροκοµι, βιβλίο πρώτο (Ψυχογιός). 
Ενας φόρος τιµής στο οργουελικό «1984», ο πρώτος τόµος 
µιας γοητευτικής τριλογίας. 

Χουρέµ, της Ντεµέτ Αλτινγελεκλίογλου (Λιβάνης). 
To πορτρέτο τπς ισχυρής συζύγου του Σουλεϊµάν 
του Μεγαλοπρεπούς. 

Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένο 
οικογενειακά µυστικά. 

1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο δεύτερο (Ψυχογιός). 
Ενα αφηγηµατικό ξεφάντωµα που τελειώνει µε µια απλούστατη 
ιστορία αγάπης. 

ΕΓΚΟΜΟΜ 
ΑΙ1ΡΑΙ1ΑΣ 

T 
Πως νοείται 
n αποτελεσµατικότητα 
στην κινεζική σκέψη; 

IB 
Η σχέση λαών 
και εθνών 
µε την έννοια 
τπς τύχης, 
ανά τους αιώνες. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται οπό το βιβλιοπωλεία 
«Ιανός» (Αθπνο, θεοοαλονίκη). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

TO NEO BIB 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ ΡΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
TESSA HADLEY 
Ερωτας στο τρένο 
µετ. Ιωάννα Ηλιάδη εκδ. Μεταίχµιο σελ. 348 

Ζώντας µε τη δεύτερη 
γυναίκα του και τα παιδιά 

τους στην ύπαιθρο 
της Ουαλλίας, ο Πολ θα 
φύγει επειγόντως µε 
το τρένο για το Λονδίνο 
όταν µάθει πως n κόρη 
του από τον πρώτο του 
γάµο έχει εξαφανιστεί. 
Ακολουθώντας αντίθετη 

κατεύθυνση, n Κόρα 
επιστρέφει στο Κάρντιφ, στο σπίτι που κληρονόµησε 

από τους γονείς της. ∆ραπετεύει έτσι 
από έναν γάµο και πολλές απογοητεύσεις που 
της επιφύλαξε n ζωή στο Λονδίνο. Θα γνωριστούν 

τυχαία στο τρένο και n συνάντηση τους 
θα έχει άµεσες συνέπειες για τη ζωή και των 
δύο. To µυθιστόρηµα ήταν υποψήφιο για το 
βραβείο Orange 2011. 

ΘΩΜΑΣ ΣΙΤ∆Ρ∆Σ 
Πόθοι και πάθη στην παλιά Αθήνα 1834-1938 
εκδ. Ωκεανίδα σελ. 378 

Ο επαναπροσδιορισµός 

της κοινωνικής 
θέσης της γυναίκας 
συνοδεύτηκε από µια 
πρωτόγνωρη για τα 
σεξουαλικά ήθη της 
Αθήνας απελευθέρωση. 

Πρόκειται για µία 
όψη της σχετικά πρόσφατης 

κοινωνικής 
και λαογραφικής αθηναϊκής 

ιστορίας. Ο 
συγγραφέας παρακολουθεί το θέµα µέσα από 
αυθεντικές µαρτυρίες, σπάνιες φωτογραφίες 
και σκίτσα, χρονογραφήµατα, σχόλια, διαφηµίσεις 

και γελοιογραφίες. Και προειδοποιεί στον 
επίτιτλο ότι το βιβλίο του απευθύνεται αυστηρά 
σε «µπερµπάντηδες αναγνώστες και απελευθερωµένες 

αναγνώστριες». 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 
Σ∆Ρ∆ΝΤΗΣ ΟΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο χώρος της ερµηνείας 
µεχ. ∆ηµήτρης Μαλιδέλης εκδ. Καστανιώτη σελ. 414 

Βασικό άξονα της αναλυτικής 
σχέσης συνιστά, 

για τον εξ Ιταλίας Σαράντη 
Θανόπουλο, n υστερική 
ταύτιση µεταξύ των 

πρωταγωνιστών της ψυχαναλυτικής 
µεθόδου, 

ταύτιση που επιτρέπει 
την ανάπτυξη µιας βαθιάς 

αµοιβαίας επικοινωνίας. 
Η αναλυτική ερµηνεία 

κατατείνει στην 
αναγνώριση και την έκφραση του ασυνείδητου 
και του συνειδητού τρόπου τού είναι, της συνύπαρξης 

και της διαπλοκής τους. Ακολουθώντας 
τον Φρόυντ, σαν άλλος Οδυσσέας, ο συγγραφέας 

µάς ταξιδεύει στην περιπέτεια του ανθρώπου 
από το «τραύµα της γέννησης» και τη συγχώνευση 

µε την αρχαϊκή µητέρα ώς την έλλειψη της 
οιδιπόδειας τριγωνοποίησης. 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ 
Γλώσσα 
Κείµενο, ποικιλία, σύστηµα 
εκδ. Κριτική σελ. 410 ^HH^BI 

To έργο φιλοδοξεί να 
προσανατολίσει τον 
αµύητο αναγνώστη 
στους κλάδους της σύγχρονης 

γλωσσολογίας. 
Στόχος του είναι να παρουσιάσει 

συνοπτικά 
και εύληπτα τα κύρια 
ευρήµατα της έρευνας, 
µε έµφαση στην πραγµατική 

γλωσσική χρήση. 
Βασικοί άξονες αναφοράς αποτελούν το κείµενο 

ως συγκροτηµένη έκφραση της γλώσσας, 
n γλωσσική ποικιλία στις διάφορες εκφάνσεις 
της και n οργάνωση της γλώσσας σε σύστηµα. 
Υποστηρίζει έτσι µια πολύπλευρη προσέγγιση 
στη γλώσσα, που αναδεικνύει τη συστηµατική 
της οργάνωση και τη λειτουργία της στη ζωή του 
ανθρώπου. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
Μετρική και αφήγηση 
Για µια συστηµατική µετρική και ρυθµική ανάλυση 
των καβαφικών ποιηµάτων 
εκδ. Μορφωτικό Ιδρυµα ΕθνικήςΤραπέζηςσελ.762 

Ο συγγραφέας µελετά 
τις ιδιαιτερότητες του 
καβαφικού στίχου, το 
µέτρο του, τον ρυθµό 
του, τις σχέσεις του µε 
τη σύνταξη, µε τη στίξη, 
το νόηµα και τα αφηγηµατικά 

συµφραζόµενα. 
Και θα θεωρούσε τη µελέτη 

του δικαιωµένη αν 
πετύχαινε να πείσει 

έστω και έναν αναγνώστη ότι ο καλύτερος οδηγός 
για να καταλάβει κανείς ένα ποίηµα είναι n 

ανάγνωση του µε δυνατή φωνή και µε βάση τη 
µετρική (όπου υπάρχει µέτρο) και τη ρυθµική 
του ανάλυση. ∆ιότι n τεχνική του στίχου είναι 
εκείνη που, κατά τη γνώµη του, χαρίζει την έντονη 

χαρά του ποιήµατος. 
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εξ αφορµησ 
Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΕΡΒΑ 

Μεγάλο και µικρό µέλλον 
«Στο µεταξύ όµως, πρέπει να προετοιµαζόµαστε 

για το µελλοντικό πεπρωµένο 
µας, ενθαρρύνοντας και δοκιµάζοντας τις 
τέχνες της ζωής». 

JOHN MAYNARD KEYNES 

Τα όσα κατά καιρού^ προσάπτουµε στην 
ελληνική ψυχολογία, απαντούν λίγο 

πολύ παντού, ιδίωε axis κοινωνίες του µεσογειακού 
Νότου. Αλλά τα αρνητικά ]i\as 

συγκεκριµένα ψυχολογίας µπορούν κάλλιστα 
να µετατραπούν σε αρετές, αρκεί µε 

ζώντα παραδείγµατα να εµπεδωθεί n συνεκτική 
και υπερατοµική ιδέα Tns δικαιοσυνη 

και Tns ευνοµούµενα πολιτείας. 
Ψευδοµαρτυρεί όποιος αποκρύπτει λ.χ. 

ότι δέσµιοι Tns ελληνικής ψυχολογίας είναι 
µεταξύ άλλων και σι οδηγοί των συγκοινωνιών, 

σι οποίοι, σε αξιοθρήνητες συνθήκες, 
αισθάνονται χρέος tous να πηγαίνουν τον 
κοσµάκη ανέπαφο στον προορισµό του. 

Ακόµη και σ' ένα κράτος σαν τη Γαλλία, 
το παλαιότερο και ισχυρότερο παράδειγµα 
Tns Ευρώπα, χρειάσθηκε n εθνική συσπείρωση 

υπό τον στρατηγό Ντε Γκωλ για να 
µετριασθεί n έχθρα του πολίτη προς το 
κράτος. Και ιδού, n γαλλική επικαιρότητα 
περί τα φορολογικά. 

To µέλλον τα Ελλάδας δεν είναι ανεξάρτητο 
από το µέλλον τα Ευρώπα. Ακολουθεί 

και θα ακολουθεί εκ των πραγµάτων τα 
σχέδια που καταρτίζονται στα ευρωπαϊκά 
κέντρα. Πλην όµως µέσα στο ανοικτό µέλλον 
των µοναδικών αλλά και τροµακτικών συλλήψεων 

του δυτικού πνεύµατος, n Ελλάδα 
πρέπει να επικεντρώνεται στο δικό τα 
µικρό µέλλον που προϋποθέτει ένα ασυναγώνιστο 

παρελθόν. Οχι µόνο γιατί από 
εκεί απέρρευσαν τα καταστατικά ερωτήµατα, 

αλλά και γιατί σι τρόποι ζωής τα µακράς 
τα διάρκειας διασώζουν πολλούς θύλακες 
αντιστάσεως εναντίον των σύγχρονων 

παραδροµών. 
Υπάρχει το ελληνικό κράτος και n µεγάλη 

διάρκεια τα ελληνικής γλώσσας και του 
φυσικου τοπίου τα. To πρώτο πρέπει να 
εκσυγχρονίζεται και να προσαρµόζεται µε 
ήπιο και λελογισµένο τρόπο, χωρίς να πλήττονται 

ανεπανόρθωτα τα δεύτερα. Είτε 
µας αρέσει είτε όχι, ποτέ δεν θα γίνουµε 

απολύτου ευρωπαϊκή χώρα και θα είναι 
καταστροφή αν όντως γίνουµε. Πρέπει να 
µάθουµε να υιοθετούµε ό,τι ]ias βοηθάει 
χωρίς να ταυτιζόµαστε πλήρως µε ό,τι θαυµάζουµε 

στιε οθόνες, ελλείψει προσωπικού 
ευρωπαϊκού βιώµατος. Evas πευκώνας δεν 
είναι το ίδιο πράγµα στη Β. Αφρική, τη N. 
Γαλλία και σ' ένα χωριό τα Ρούµελης. Οι 
συνεπείς εκσυγχρονιστές οφείλουν να 
έχουν κατά νουν ότι βασικό και κύριο εµπόδιο 

τα (αδιάκριτα) ανάπτυξα είναι n 
ίδια n γλώσσα µα5. Και ευτυχώς! ∆ιότι, 
όπως είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή n 
Ευρώπη χωρίς τη γαλλική γλώσσα, παρ' 
όλον ότι έχει περιθωριοποιηθεί, έτσι είναι 
αδύνατο να µιλάµε για ελληνική σωτηρία 
χωρίς ελληνική γλώσσα. 

Καµία µεταρρύθµιση δεν πρόκειται να 
αποδώσει αν δεν παραχθεί µία νέα ελληνική 
ιδέα που θα καθορίζει το µέλλον µα5, επειδή 

Πρέπει να µάθουµε να υιοθετούµε 
ό,τι µας βοηθάει χωρίς 

να ταυτιζόµαστε πλήρως µε 
ό,τι θαυµάζουµε στις οθόνες, 
ελλείπει προσωπικού 
ευρωπαϊκού βιώµατος. 

ακριβώς σκέπτεται το παρελθόν µα5. ΓΓ 
αυτό και πριν απ' όλα πρέπει v' αλλάξει ο 
πολιτικός λόγος του φανταστικού µας. 

Εθνική ανασύνταξη σηµαίνει επεξεργασία 
νέων τρόπων προσλήψεως του εαυτού µας 
και τα Ευρώπα. Εχουµε ανάγκη από ευρηµατικές 

προσεγγίσει που θα οικειώνονται 
την καινοτοµία χωρίς να εκµηδενίζουν το 
εγχώριο. Εδώ απέτυχε το εκσυγχρονιστικό 
πνεύµα, διότι απλώς υπήρξε «µιµητικό». 

Πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση, ο 
πνευµατικός απεγκλωβισµός από τις παρωχηµένες 

εγελειανοµαρξιστικέ s αντιλήψεις, 
οι οποίες προβάλλονται ως πανάκεια 

στην Ελλάδα από tous επιγόνους των τριών 
επιφανών Ελλήνων στοχαστών τα µεταπολεµικής 

Γαλλίας. 
Η Ιστορία δεν έχει ούτε σκοπό ούτε τέλος. 

∆εν διδάσκει µε τον τρόπο που νοµίζουµε, 

δεν οδηγεί. ∆ιαµορφώνεται από τις πράξεις 
και τις αποφάσεις µας. Από αυτό που θέλουµε 
και αυτό που µπορούµε. Μπορούµε να νοικοκυρέψουµε 

το κράτος µετά δικαιοσύνα. 
∆εν µπορούµε να εξαλείψουµε το παρελθόν, 
ούτε θέλουµε να γίνουµε οι Σκανδιναβοί 
των Βαλκανίων. Με τα µεράκια και τις οργές 
µας, θα νιώθουµε πάντα ότι n γνώση δεν 
είναι απλώς εργαλείο, µα στάση ζωής. 

Π' αυτό και πρώτιστη προτεραιότητα θα 
έπρεπε να είναι ο διορισµός ενός διµέτωπου 
υπουργού Παιδείας, ο οποίος θα ευνοεί µεν 
την εργαλειοποίηση τα εκπαίδευσα, αλλά 
θα διατρανώνει παράλληλα την αλήθεια 
τα αντιτεχνολογικής και αντιωφελιµιστικής 
διάθεσα του ελληνικού πνεύµατος. Τα 4/5 
τα ανθρωπότητας ζουν εκτός δυτικής ιστοpias, 

κάνοντας χρήση των επιτευγµάτων 
τα, χωρίς να µεταβάλλονται ουσιαστικά. 
Οπου θίγεται ο εσωτερικός πυρήνας µιας 
παράδοσα, όπως στην Αφρική, τα αποτελέσµατα 

είναι φρικαλέα. Πράγµα που καταδεικνύει 
πόσο ανεδαφική στάθηκε n ιδέα 

τα οικουµενικής Ιστορίας. 
To διµέτωπο ήταν και πρέπει να είναι ο 

πολιτικός και πολιτιστικός κανόνας µας. 
Ναι στο έξω, αλλά διπλό ναι στο µέσα. Οσο 
περισσότερο εµβαθύνουµε σ' αυτό που είµαστε 

τόσο διαυγέστερη αποβαίνει n εικόνα 
του άλλου. 

Κάθε εποχή και κάθε τόπος ανθέλκεται 
ανάµεσα στην αναπαραγωγή και την παραγωγή 

νοήµατος. Η αναπαραγωγή νοήµατος 
ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισµα 

των τελευταίων δεκαετιών. Ως συνευρωπαίοι, 
µας δόθηκε ένα νόηµα έξωθεν και 

το κάναµε σµπαράλια, αφενός γιατί παραθεωρούσαµε 
το παρελθόν και αφετέρου 

γιατί το έξωθεν νόηµα έφερνε µέσα του 
όλους tous σπόρους του σηµερινού αδιεξόδου. 

Παραγωγή νοήµατος σηµαίνει συνειδητή 
σύγκρουση µεταξύ αυτού που είσαι 

και αυτού που θέλεις να γίνεις. 
Για πρώτη φορά στον νεώτερο κόσµο, n 

µοναδική ισχύς του ευρωπαϊκού πνεύµατος 
στρέφεται εναντίον του εαυτού του. Η επανεξισορρόπηση 

πολιτισµού και φύσεως θα 
αποτελέσει το µείζον πρόβληµα του 21ου 
αιώνα. Θα ήταν εγκληµατικό να σκοπεύουµε 
σε αχρηστευµένους στόχους. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙ∆ 

Παραµυθία σε µια δύσκολη εποχή 
ΑΡΗΣ Μ∆Ρ∆ΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Τοχαστουκόδεντρο 
εκδ.Τόπος 

Ενα γιγάντιο δέντρο µε µύρια µικρά και 
µεγάλα σκαµπίλια που κρέµονται τσαµπιά 
ολόκληρα και ο καθένας µπορεί να τραβήξει 

µια αρµαθιά και να αρχίσει να χαστουκίζει 
όποιον τον αδίκησε, όποιον του έπρηξε 

το συκώτι, όποιον τον έκλεψε, τον πόνεσε, 
τον αγνόησε, τον τσαλαπάτησε, όποιον του 
στέρησε δύο-τρία βασικά πράγµατα. Αυτό 
είναι το κατά Μαραγκόπουλο χαστουκόδεντρο 

και έτσι περίπου περιγράφεται, αλλά 
πολύ πιο αναλυτικά, στο νέο του βιβλίο, το 
οποίο και τιτλοφορεί. To ονειρεύεται µια 
γυναίκα που πολύ την αδίκησαν και πολλά 
τα στέρησαν, n Ουαλλή δασκάλα Μπέτι 
Μπάρτλετ, µια γυναίκα λαϊκή όπως όλοι την 
περιγράφουν, αλλά µε µεγάλο τσαγανό, µια 
κοµµουνίστρια που ερωτεύτηκε στο λιµάνι 
του Κάρντιφ, µες στον πόλεµο, τον οµοϊδεάτη 
τα Ελληνα ναυτεργάτη Αντώνη Αµπατιέλο 
και τον περίµενε δεκαεφτά χρόνια να βγει 
από τη φυλακή. Με διαβήµατα και παραστήσει, 

µε διαµαρτυρίες και δηλώσεις, µετέτρεψε 
τη θανατική καταδίκη του επικεφαλής 

συνδικαλιστή τα Οµοσπονδίας Ελληνικών 
Ναυτεργατικών Οργανώσεων, n 

οποία στήριξε καίρια τον αντιφασιστικό 
αγώνα, σε ισόβια κι επέτυχε κάποια στιγµή 
στην απελευθέρωσή του. 

Η πραγµατική ιστορία του Αντώνη Αµπατιέλου 
και τα Μπέτι Μπάρτλετ είχε περάσει 

στον χώρο του παραµυθιού στον καιρό 
τα ακόµη, ειδικά µε το θρυλούµενο χαστούκι 
τα Μπέτι στη βασίλισσα Φρειδερίκη στο 
Λονδίνο. Την ιστορία tous αφηγείται ο Μα- 

ραγκόπουλος στο νέο του έργο, το οποίο 
χαρακτηρίζει -προσφυώς- µυθιστορία. Η 
µεσαιωνική µυθιστορία αναµειγνύει το πραγµατικό 

µε το φανταστικό και στην ηρωική 
Tns εκδοχή είναι µια αφήγηση ερωτική: ένας 
ιππότα περνά από σαράντα κύµατα για να 
κερδίσει την αγαπηµένη του και να ζήσει 
µαζί Tns. Ο Μαραγκόπουλος προτείνει µια 
αντεστραµµένη µυθιστορία: σε ένα κείµενο 
ανάµεσα στο πραγµατικό 

και στη µυθοπλασία, 
µια γυναίκα κάνει 

τα πάντα για να κερδίσει 
τον άντρα Tns και να ζήσει 

µαζί του, ενεργώνTas, 
όπως λέει, κατά τύχη 

ηρωικά. 
Σαφώς πολιτικό, το 

µυθιστόρηµα περιγράφει, 
µε αφηγηµατικά 

τερτίπια που περνούν 
και στην ίδια τη σελίδα 
και την εµφάνισή Tns, 

µια πολύ δύσκολη ιστορία 
αγάπα, σε µια πολύ 

δύσκολη εποχή, σε µια 
πολύ δύσκολη χώρα, 
«γοτθική», όπως την 
ονοµάζει n Μπέτι - στα 
συν του βιβλίου προσµετριέται 

n διαφορετική 
εικόνα Tns Ελλάδας µέσα από τα µάτια Tns 

ξένα, όπως και n εικόνα του ελληνικού κοµµουνιστικού 
κόµµατος αντίστοιχα και των 

επιλογών του. Από τη µια, ο αµετακίνητος 
κοµµουνιστής συνδικαλιστής, που δεν µπορεί 
να ζήσει χωρίς τη «σοβιετική ελπίδα» του, 
όπως λέει στο τέλος. Αυτή τον κρατά στα 
δύσκολα. Από την άλλη, n κοµµουνίστρια 

TO 

ΧΑΣΤΟΥΚΟ∆ΕΝΤΡΟ 
ΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΛΟΥΛΟΣ 

δασκάλα που δεν µπορεί να ζήσει χωρίς το 
αγόρι τα. Ο Αντώνα λατρεύει την Μπέτι 
και την αφήνει να καθοδηγεί τη ζωή του, µε 
εξαίρεση τα κοµµατικά. Η Μπέτι λατρεύει 
τον Αντώνη και αυτήν ακριβοί την κοµµατική 
του προσήλωση αντέχει λιγότερο. Κι οι δύο 
λατρεύουν την επανάσταση. Μόνο που για 
τον έναν τα πάντα είναι απλά και ό,τι λέει 
είναι. Για την άλλη, τα πάντα είναι πολυσύνθετα 

και ό,τι λέει µπορεί 
να είναι, µπορεί και όχι. 
Και το αγαπηµένο Tns 

βιβλίο ήταν επί µακρόν 
«Ο εραστής Tns Λαίδα 
Τσάτερλι». Και έµαθε 
και στον Αντώνη να το 
διαβάζει, ακόµη και στη 
φυλακή. 

Ο Μαραγκόπουλος, 
ωστόσο, δεν αφηγείται 
απλώς έναν µεγάλο, εµποδισµένο 

έρωτα, ούτε 
κάνει µόνο άλλο ένα µυθιστόρηµα 

για τα πέτρινα 
χρόνια. Γράφει µε 

πόνο για το σήµερα, για 
µια χώρα που συνεχίζει 
να είναι δύσκολη µε νέous 

τρόπους, για τον 
«σπάταλο αγώνα και τα 
βάσανα λιγοστών εξεγερµένων 

για µια Πολιτεία που δεν θα υπάρξει 
ποτέ» και τα «βρωµόσκατα» Tns πραγµατικότητας 

του «µέσου» ανθρώπου, που εύκολα 
ξεπουλιέται και βολεύεται. Προτείνει eos παραµυθία 

-;- το χαστουκόδεντρο. Μαζί όµως 
µε το όραµα για έναν καλύτερο κόσµο, τον 
έρωτα και τη γραφή την ίδια. To καλύτερο, 
ίσως, µυθιστόρηµα του Μαραγκόπουλου. 

Ο συγγραφέας Αλέξης Σταµάτης προτείνει: 

ΧουάνΡούλιρο,«Πέδρο Πάραµο», µτφρ. Εφη Γιαννόπουλου, 
εκδ. Πατάκη 

To βιβλίο δηµοσιεύτηκε το 1955 και αρχικά αγνοήθηκε από τους 
αναγνώστες και τους κριτικούς. Σήµερα θεωρείται ο πρόδροµος 
του µαγικού ρεαλισµού, ένα απάτα εµβληµατικά κείµενα τηςλογοτεχνίας 

της Λατινικής Αµερικής, όπως επίσης κι ένα από τα µεγαλειώδη 
επιτεύγµατα του µοντερνισµού. Πρόκειται για ένα βιβλίο 

γεµάτο σκιές, φαντάσµατα και µνήµες. Ενα κείµενο γεµάτο 
θραυσµατικές προοπτικές, που εξελίσσεται µέσω µιας εξαιρετικά 

γοητευτικής λαβυρινθώδους αφήγησης. Ενα µοναδικόαριστούργηµα. 
Οσο κι αν τοθέµα του Ρούλφοείναι οικουµενικό, το 

βιβλίο αντανακλά µια µεξικανική επαρχία που αρχίζει και εξαφανίζεται. 
Πρωτάκουσα γι' αυτό πριν απόχρόνια από τον Παύλο Μάτεσι, 

που χάσαµε πρόσφατα, οοποίος και το υπεραγαπούσε. 

χουάν Ρούλφο 
Πέδρο Πάραµο 

Πρώτα σε πωλήσεις 
i Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και της γης, του Γιώργη 
* Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 

Οι απαντήσεις που δίνει π σύγχρονη επιστήµη στα προαιώνια 
ερωτήµατα για τα µυστήρια του σύµπαντος. 

©EsouloviKn, ηµερολόγιο 2013, του Στέφανου 
' Τσίτσόπουλου (Ιανός). Ενα «καρντάσικο» ηµερολόγιο µε όλα 

όαα αφορούν τπ φανερή και την κρυµµένη ζωή inc 
Θεσσαλονίκης. 

3. Γιατί το Βυζάντιο, της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα από την πολύχρονη διδασκαλία 
της διαπρεπούς βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

Προσωπικό ηµερολόγιο-ανεκδοτολόγιο 2013, του Γιάννη 
Σερβετά (Ιανός). Ενα ηµερολόνιο που εδώ και χρόνια έχει 
φανατικούς αναγνώστες. 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι, του Φραγκούλη Φράγκου 
(Λιβάνης). Ο συγγραφέας αναζήτησε έγγραφα και στοιχεία 
ώστε να διεµβολίσεί την ιστορική πραγµατικότητα της Μικρός 
Ασίας. 

Ηµερολόγιο Μικρός Πρίγκιπας 2013 (Πατάκης). 
Για τους µικρούς και µεγάλους θαυµαστές του αξιαγάπητου 
λογοτεχνικού ήρωα. 

Ο Ελληνας βεζύρης, της Εστερ Ντόναλντσον Τζένκις 
*! (Αιώρα). To βιβλίο αφηνείται τπ µυθιστορηµατική ζωή 

του Ιµπραήµ πασά και ανασυνθέτει µε επιστηµονική 
εγκυρότητα τη ζωή και τα ήθη στην οθωµανική αυλή. 

Q Επιφυλλίδες, του Θεοδόση Τάσσιου (Αγγελάκη). 
* Μια µεγάλη έκδοση µε τις εύστοχες επιφυλλίδες του οµότιµου 

καθηγητή του Πολυτεχνείου και στοχαστή. 

Ο µύθος της θεάς Τύχης, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
* Η τύχπ υπήρξε ανέκαθεν παρούσα στα λεγόµενα, στις εικόνες 

και τις ιστορίες των ανθρώπων. 

JQ Εγκώµιο της απραξίας, του Φρανσουά Ζυλλιέν 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Πώς νοείται n αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη; 

. Λογοτεχνία 

l. 

_ 

πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Απελευθέρωση, 
της Ε. L. James (Πατάκης). Ο τρίτος τόµος της τριλογίας, 
που επιφυλάσσει εκπλήξεις. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε οε e-book, το πρώτο 
µέρος της τρίλοψίας που έγινε: παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρπ 
(Γαβριηλίδης). Ιανουάριος του 2014, όταν n Ελλάδα, 
και ο αστυνόµος Χάριτος, έχει επιστρέψει στη δραχµή. 

55, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρα). 
Η αφήγηση της Μαρίκας της Ταυταλιανής για την κοινή ζωή 
των Ρωµιών και των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. 

πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. 
James (Πατάκης). Ο Γκρέι προτείνει στην Αννα νέα συµφωνία, 
στην οποία δεν µπορεί να αντισταθεί. 

Σε βρίσκει n ποίηση, του Τίτου Πατρικίου (Κίχλη). 
Η πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή του, σαν προσωπική 
εξοµολόνπσπ. 

1Q84, του χορούκι Μουροκοµι, βιβλίο πρώτο (Ψυχογιός). 
Ενας φόρος τιµής στο οργουελικό «1984», ο πρώτος τόµος 
µιας γοητευτικής τριλογίας. 

Χουρέµ, της Ντεµέτ Αλτινγελεκλίογλου (Λιβάνης). 
To πορτρέτο τπς ισχυρής συζύγου του Σουλεϊµάν 
του Μεγαλοπρεπούς. 

Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένο 
οικογενειακά µυστικά. 

1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο δεύτερο (Ψυχογιός). 
Ενα αφηγηµατικό ξεφάντωµα που τελειώνει µε µια απλούστατη 
ιστορία αγάπης. 

ΕΓΚΟΜΟΜ 
ΑΙ1ΡΑΙ1ΑΣ 

T 
Πως νοείται 
n αποτελεσµατικότητα 
στην κινεζική σκέψη; 

IB 
Η σχέση λαών 
και εθνών 
µε την έννοια 
τπς τύχης, 
ανά τους αιώνες. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται οπό το βιβλιοπωλεία 
«Ιανός» (Αθπνο, θεοοαλονίκη). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

TO NEO BIB 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ ΡΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
TESSA HADLEY 
Ερωτας στο τρένο 
µετ. Ιωάννα Ηλιάδη εκδ. Μεταίχµιο σελ. 348 

Ζώντας µε τη δεύτερη 
γυναίκα του και τα παιδιά 

τους στην ύπαιθρο 
της Ουαλλίας, ο Πολ θα 
φύγει επειγόντως µε 
το τρένο για το Λονδίνο 
όταν µάθει πως n κόρη 
του από τον πρώτο του 
γάµο έχει εξαφανιστεί. 
Ακολουθώντας αντίθετη 

κατεύθυνση, n Κόρα 
επιστρέφει στο Κάρντιφ, στο σπίτι που κληρονόµησε 

από τους γονείς της. ∆ραπετεύει έτσι 
από έναν γάµο και πολλές απογοητεύσεις που 
της επιφύλαξε n ζωή στο Λονδίνο. Θα γνωριστούν 

τυχαία στο τρένο και n συνάντηση τους 
θα έχει άµεσες συνέπειες για τη ζωή και των 
δύο. To µυθιστόρηµα ήταν υποψήφιο για το 
βραβείο Orange 2011. 

ΘΩΜΑΣ ΣΙΤ∆Ρ∆Σ 
Πόθοι και πάθη στην παλιά Αθήνα 1834-1938 
εκδ. Ωκεανίδα σελ. 378 

Ο επαναπροσδιορισµός 

της κοινωνικής 
θέσης της γυναίκας 
συνοδεύτηκε από µια 
πρωτόγνωρη για τα 
σεξουαλικά ήθη της 
Αθήνας απελευθέρωση. 

Πρόκειται για µία 
όψη της σχετικά πρόσφατης 

κοινωνικής 
και λαογραφικής αθηναϊκής 

ιστορίας. Ο 
συγγραφέας παρακολουθεί το θέµα µέσα από 
αυθεντικές µαρτυρίες, σπάνιες φωτογραφίες 
και σκίτσα, χρονογραφήµατα, σχόλια, διαφηµίσεις 

και γελοιογραφίες. Και προειδοποιεί στον 
επίτιτλο ότι το βιβλίο του απευθύνεται αυστηρά 
σε «µπερµπάντηδες αναγνώστες και απελευθερωµένες 

αναγνώστριες». 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 
Σ∆Ρ∆ΝΤΗΣ ΟΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο χώρος της ερµηνείας 
µεχ. ∆ηµήτρης Μαλιδέλης εκδ. Καστανιώτη σελ. 414 

Βασικό άξονα της αναλυτικής 
σχέσης συνιστά, 

για τον εξ Ιταλίας Σαράντη 
Θανόπουλο, n υστερική 
ταύτιση µεταξύ των 

πρωταγωνιστών της ψυχαναλυτικής 
µεθόδου, 

ταύτιση που επιτρέπει 
την ανάπτυξη µιας βαθιάς 

αµοιβαίας επικοινωνίας. 
Η αναλυτική ερµηνεία 

κατατείνει στην 
αναγνώριση και την έκφραση του ασυνείδητου 
και του συνειδητού τρόπου τού είναι, της συνύπαρξης 

και της διαπλοκής τους. Ακολουθώντας 
τον Φρόυντ, σαν άλλος Οδυσσέας, ο συγγραφέας 

µάς ταξιδεύει στην περιπέτεια του ανθρώπου 
από το «τραύµα της γέννησης» και τη συγχώνευση 

µε την αρχαϊκή µητέρα ώς την έλλειψη της 
οιδιπόδειας τριγωνοποίησης. 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ 
Γλώσσα 
Κείµενο, ποικιλία, σύστηµα 
εκδ. Κριτική σελ. 410 ^HH^BI 

To έργο φιλοδοξεί να 
προσανατολίσει τον 
αµύητο αναγνώστη 
στους κλάδους της σύγχρονης 

γλωσσολογίας. 
Στόχος του είναι να παρουσιάσει 

συνοπτικά 
και εύληπτα τα κύρια 
ευρήµατα της έρευνας, 
µε έµφαση στην πραγµατική 

γλωσσική χρήση. 
Βασικοί άξονες αναφοράς αποτελούν το κείµενο 

ως συγκροτηµένη έκφραση της γλώσσας, 
n γλωσσική ποικιλία στις διάφορες εκφάνσεις 
της και n οργάνωση της γλώσσας σε σύστηµα. 
Υποστηρίζει έτσι µια πολύπλευρη προσέγγιση 
στη γλώσσα, που αναδεικνύει τη συστηµατική 
της οργάνωση και τη λειτουργία της στη ζωή του 
ανθρώπου. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
Μετρική και αφήγηση 
Για µια συστηµατική µετρική και ρυθµική ανάλυση 
των καβαφικών ποιηµάτων 
εκδ. Μορφωτικό Ιδρυµα ΕθνικήςΤραπέζηςσελ.762 

Ο συγγραφέας µελετά 
τις ιδιαιτερότητες του 
καβαφικού στίχου, το 
µέτρο του, τον ρυθµό 
του, τις σχέσεις του µε 
τη σύνταξη, µε τη στίξη, 
το νόηµα και τα αφηγηµατικά 

συµφραζόµενα. 
Και θα θεωρούσε τη µελέτη 

του δικαιωµένη αν 
πετύχαινε να πείσει 

έστω και έναν αναγνώστη ότι ο καλύτερος οδηγός 
για να καταλάβει κανείς ένα ποίηµα είναι n 

ανάγνωση του µε δυνατή φωνή και µε βάση τη 
µετρική (όπου υπάρχει µέτρο) και τη ρυθµική 
του ανάλυση. ∆ιότι n τεχνική του στίχου είναι 
εκείνη που, κατά τη γνώµη του, χαρίζει την έντονη 

χαρά του ποιήµατος. 
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