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εξ αφορµησ 
Του N. ∆. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Παρατεινόµενο παπαδιαµαντικό έτος 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ο φίλοε µου 

Α.Μ., επιµελητήε xns «Ιστορίαε τα 
ΕλληνικήΞ Επαναστάσεωε» του Φίνλεϋ, 
µεταφρασµένα από τον Παπαδιαµάντη, ταξίδευε 

για τη Ναύπακτο, όπου θα µιλούσε 
για τον γέροντα Tns Σκιάθου. 

Την ίδια ώρα περίπου διάβαζα το κυριακάτικο 
φύλλο Tns «Καθηµερινήε», όπου, όχι 

εντελών απροσδόκητα, αντάµωσα πέντε 
φορέ5 τον ποιητή Tns «Νοσταλγού» στο τµήµα 

«Τέχνεε και Γράµµατα». Ο χορόε ανοίγει 
µε τη µνεία του από τον Νίκο Γ. Ξυδάκη: 
«...σαν tous παπαδιαµαντικούε θυµόσοφουε 

που καπνίζουν το τσιµπούκι tous 

σε ρόδινα ακρογιάλια» (σ. 6) - η παροµοίωση 
για σηµερινού5 ανθρώπουε, που θα 

µπορούσαν να έχουν ζήσει µε καρτερία και 
ελπίδα στη Σκιάθο τον καιρό του Παπαδιαµάντη. 

Ακολουθεί ο ∆ηµήτρα Κοσµόπουλθ5, 
υπενθυµίζονταε ότι παλαιότερα από 

τον ραδιοφωνικό σταθµό Tns Εκκλησίαε 
«ο Θανάσα Βαλτινόε και ο ∆ηµήτρα 
Νόλλα5 διάβαζαν για tous ακροατέε Παπαδιαµάντη 

και Βιζυηνό». 
Υστερα τρπτλόε στη σελίδα 13: «Μια σύνθεση 

από Παπαδιαµάντη», ήγουν µια θεατρική 
παράσταση συνθεµένη από σπουδαία 

διηγήµατα («Ερωε - ήρωε», «Μυρολόγι Tns 

φώκιαδ», «Av0os του γιαλού») και σκηνοθετηµένη 
από τη Μάνια Παπαδηµητρίου. 

∆ίπλα, στο γλυκύπικρο «Υποβολείο» ο Βασίλη 
ΑγγελικόπουλοΞ, όπωε και ο N. Γ. Ξυδάκα, 

τον σφηνώνει στα σηµερινά πάθια 
του τόπου: «∆ιότι εξέλιπεν και µια κάποια 
"αστική τάξη". Γενικό νυν "Tns αγνωσία3 

το σκότοε" που θα 'λεγε κι ο Σκιαθίτηε». Κάτω 
ακριβών από το «Υποβολείο», ο Φιλίστωρ 

Μιχάλα N. Κατσίγερα5 ανασύρει από τον 
βυθό την επιφυλλίδα του Γιώργου Θέµελη 
«Παπαδιαµάντα - Παπατσώνα» («Η Καθηµερινή» 

19.2.1963) και παραθέτει ένα αξιοπρόσεχτο 
απόσπασµά Tns για την ουσιαστική 

συγγένεια των δύο ποιητών. 
Αυτέε tis µνείεε είχε προοδοποιήσει το 

σαββατιάτικο φύλλο Tns «Κ» µε την είδηση 
ότι µε συµµετοχή 113 Ελλήνων δηµιουργών 

πραγµατοποιείται στο νέο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πάτραε εικαστική έκθεση 

αφιερωµένη στον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη 
(σ. li). 

Συµπτώσεΐ5; Κάθε άλλο! To 2011 αποδείχτηκε 
πολύ στενό, δε χώρεσε τα 100 χρό- 

Το 2011 αποδείχτηκε πολύ στενό, δεν χώρεσε τα 100 χρόνια από την εκδπµία του Αλέξανδρου 
Παπαδιαµάντη. IT αυτό θα δούµε και φέτος διάφορα αφιερώµατα και εκδόσεις (στπ φωτ. λεπτοµέρεια 

από πίνακα του Σπύρου Βασιλείου). 

νια ano την εκδηµία του. Ολα έδειχναν ποε 
ο επίσηµα αγνοηµένοε Βοηµόε δεν γίνεται 
να κλειστεί σε ηµερολογιακά σύνορα. Η αύρα 

που του χαρίστηκε όπου θέλει πνεί. To 
2012 θα δούµε καθυστερηµένα αφιερώµατα 

περιοδικών, εκδόσε^ µικρές και µεγάλεε, 
θα ακουστούν και άλλεε οµιλίε5, θα τον 

θυµούνται συχνά οι εφηµερίδεε. Αν οι πληροφορίε5 
µου είναι σωστέε, το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο φέτοε θα τον τιµήσει. 

Συνειδητή επιµονή ή µόδα. ∆εν υπάρχει 
αµφιβολία ότι ο κίνδυνοε πάντοτε ελλοχεύει. 
Τον είχε επισηµάνει ο µακαρίτηε Βασίληε 
∆ιοσκουρίδα προφητικά µε την οξύτατη 
«Bagatelle en dialecte» το 1982, έτοε ορµήε 
και θυέλληε: 

Σήµιρα ου Μάρκες- 
Ου Μπόρχες χτες- 
Προυχτές ου Μπαρτ(...) 

ωστόσο, όση δόση µόδαε κι αν ανιχνεύεται 
στιε συνάξειε για τον Αλέξανδρο, κανένα 
«κρυφουδάγκουτου σκυλί» δεν «µαε πιριµένει» 

εξαιτίαε του. 
Γιατί, λοιπόν, τον µνηµονεύουµε επίµονα 
στιε ανάποδεε µέρεε µαε; Η απάντηση 

είναι πασίγνωστη και δεν θα την επαναλάβω. 
Θα υπενθυµίσω µόνο πωε και η Νέα 

Εστία τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη τίµησε 
µε το πρώτο Tns µεγάλο αφιέρωµα τον δύστυχο 

χειµώνα του 1941. 
Τολµώ να κλείσω το σηµείωµα τούτο µε 

στίχο από άγνωστο ποίηµα για εκείνον: 
«Ενα στρουθί και κάθε χρόνο ιιάς 
πλουταίνεις». 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Αυτοβιονραφονµενη Ζυράννα 
Ιδιόρρυθµη, γοητευτική, θεατρική, η Ζυράννα 

Ζατέλη µοιάζει να αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι του µυθιστορηµατικού 

Tns κόσµου - ενόε σύµπαντοε κατοικηµένου 
από ανθρώπουε, ζώα και λέξειε, από πράγµατα, 

δέντρα και φράσειε, από πόθουε, δαιµόνια 
και γρίφουε, από σιωπέε, χειρονοµίεε 

και εκπλήξειε. Και αυτή η αίσθηση δεν είναι 
µόνο δική µου. «Σαν ψέµα oas βλέπω» 

Tns είπε κάποτε έναε συνοµιλητήε, ενώ κάποιοε 
άλλοε παρατήρησε: «Μου έχει δηµιουργηθεί 

η εντύπωσιε διαβάζονταε τα βιβλία 
oas πωε δεν υπάρχετε, πωε έχετε επινοήσει 
τον εαυτό oas». Οι παραπάνω φράσειε προέρχονται 

από το βιβλίο «Ηδονή στον κρόταφο» 
(Καστανιώτ^, σελ. 155) µε εννέα πρωτοπρόσωπεε 

αφηγήσειε Tns Zupawas Ζατέλη 
δηµοσιευµένεε στη δωδεκαετία 1998 - 2010 
σε εφηµερίδεε, περιοδικά και συλλογικούs 
τόµουε. Αφηγήσειε µε διπλή αξία: Πρώτον, 
για την απόλαυση που προσφέρουν. Και, δεύτερον, 

για tis βιογραφικέε πληροφορίεε που 
αφορούν τη συγγραφέα tous, πληροφορίεε 
πολύτιµεε στην προσπάθεια Tns κριτικά να 
ορίσει tis συντεταγµένεε του ιδιότυπου ζατελικού 

έργου - από πού αντλεί την απαράµιλλη 
αυθεντικότητα και την απίστευτη µυθοπλαστική 

δύναµή του. 
Η κεντρική ιδέα των εννέα κειµένων: Η 

πρώτη τροµάρα που κόβει τα πόδια Tns αφηγήτριαε 
αναµεµειγµένη µε ανατριχίλεε απόλυτα 

ηδονήε στο κρανίο. Οι γενέθλιεε ηµεροµηνία, 
οι άντρεε του βίου τα και οι συγκλονιστικέε 

συµπτώσειε. Η έξη του καπνίσµατοε 
και η εµβληµατική ξανθιά των τσιγάρων 

Sante. Η ανιδιοτελήε συµπαράσταση 
του επώνυµου Αντώνη Σαµαράκη σε µιαν ά- 

2ΥΓΛΝΝΑ ΖΑΤΕΛΗ 

Η∆ΟΝ 

γνωστή φιλοµαθή νέα. Οι ιδεοληψίεε και οι 
καλλιτεχνικέε εµµονέε Tns Ζυράνναε Ζατέλη. 

Η φετιχιστική Tns προσκόλληση στην παρωχηµένη 
από την ηλεκτρονική επανάσταση 

γραφοµηχανή Tns. Η µυθολογική διάσταση 
Tns Θεσσαλονίκα 

και η µεταβολή Tns εικόναε 
καθώε ο χρόνοε περνάει. Η 
απόρριψη των θερινών διακοπών 

και η παραµονή 
στην Αθήνα. Ο τελευταίοε 
µεγάλοε έρωταε. 

Στο σηµείωµα για το 
προηγούµενο µυθιστόρηµα 
«To πάθοε χιλιάδεε φορέε» 
(2009) έκανα µια νύξη για 
¦as πηγέε και tis εκλεκτικέε 
συγγένειεε Tns πεζογραφίαε 

Tns Ζατέλη. Μίλησα 
για τη σφραγίδα που δείχνει 

να έχει αποθέσει στο 
παράξενο σύµπαν Tns, ανάµεσα 

στα άλλα, η δυτική 
Αναγέννηση. Στην αίσθηση αυτή µα5 προσανατολίζουν 

εκτόε από κρίσιµεε µυθοπλαστικέ3 
στιγµέε και τα εξώφυλλα των βιβλίων 

µε έργα του προ-ραφαηλίτη ζωγράφου 
Sir Edward Burne-Jones, µε tous έντονουε 
χρωµατισµούε και tis πλούσιε3 συνθετικέε 
λεπτοµέρειέε tous. Στο «Ηδονή στον κρόταφο» 

η σχέση Tns συγγραφέωε µε τη ∆ύση 
επιβεβαιώνεται από tis ttukves αναφορέε 

(Βαν Γκογκ, Γέιτε, Μποντλέρ, Κάφκα, Ρεµπό, 
Μπετόβεν), καθώε και από τα ταξίδια και tis 

θυελλώδειε σχέσεΐ3 Tns µε ∆υτικοευρωπαίous 
συντρόφουε. 

Στο βιβλίο αυτό ωστόσο παρακολουθού¬ 

µε Kupitos την πορεία που ακολουθούν οι ελληνικέε 
ρϊζεΞ Tns Ζατέλη. Ο γενέθλΐ03 Σοxos 

βρίσκεται 50 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη. 
Παρ' ότι πριν από πενήντα χρόνια 

δεν απείχε από τη συµπρωτεύουσα τα 
σηµερινά 45 λεπτά αλλά 
δυο ώρε3 δύσκολα οδικήε 
κατάβασα µε λεωφορείο, 
το επαρχιακό περιβάλλον 
δεν µοιάζει καθόλου περιοριστικό. 

Η οικογένεια είναι 
αγροτική' δουλεύει 

συλλογικά στην παραγωγή 
καπνών, καλλιέργεια που απαιτεί 

πολύ µόχθο. Ανθρωποι 
γέννηµα θρέµµα των αγρών, 

αλλά ταυτόχρονα 
και έµποροι, και ανοιχτοί 
στη µαγεία Tns αφήγησα 
(κάποια περίοδο ο πατέραε 
διατηρεί αίθουσα κινηµατογραφικών 

προβολών). 
Ουσιαστικέε οικογενειακέ^ 

σχέσεΐ3, άνθρωποι που γνοιάζονται για 
τον άλλον αφήνονταε ταυτόχρονα περιθώρια 

ανάσαε - να µάθει, να φανταστεί, να αυτονοµηθεί, 
να ταξιδέψει. 

∆ηµιουργούνται εποµένου -θα µπορούσαµε 
να θεωρήσουµε σχηµατικά- οι προϋποθέσει 
καινοτοµίαε έτσι ώστε η αφηγήτρια να συνδυάσει 

µε πρωτοτυπία ανεπανάληπτη στοιχεία 
από εντελώε διαφορετικέ5 παραδόσεις. 
(Τέλθ3, όπωε είναι αναµενόµενο, πολιτικό 

στίγµα τα αφηγήτριαε στιε ταραγµένε5 

δεκαετίεε του '60 και του '70 δεν υπάρχει). 

ekotzia@yahoo.gr 

Ο Βασίλης Γκουρογιάννης προτείνει: 

∆εκαοκτώ ελλαδοκεντρικά 
και κυπριακά διηγήµατα 
«Για µια µικρή παύλο» (εκδόσειε Κέδροε). 
Πρόκειται για µια συλλογή διηγηµάτων 
του Κύπριου συγγραφέα Κώστα Λυµπουρή. 

Αποτελείται από δεκαοκτώ διηγήµατα, 
ελλαδοκεντρικά και κυπριακά ανάµεικτα, 

στα οποία κυριαρχούν η µελαγχολική 
υποφώσκουσα ειρωνεία, οι ήρεµεε 

ποιητικέε εικόνεε, η αποδραµατοποίηση 
του τραγικού βιώµατοε, το κλάµα 

που κρύβεται στον βήχα, οι υπαρξιακέε 
εµπλοκέε των ηρώων, το απρόοπτο 

και πρωτότυπο τηε διηγήσεωε. 
Πρέπει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο για 

λόγουε καθαρά λογοτεχνικούε, αλλά 
και για να µάθουµε ότι... ο Καραολήε ∆ηµητρίου 

που βλέπουµε στιε πινακίδεε 
των οδών δεν είναι ονοµατεπώνυµο, αλλά 

πρέπει να ξεχωριστεί µε µια µικρή 
παύλο! 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
£;ΐ Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Παγκόσµιος Μινώταυρος, ιου Γιάνη Βαρουφόκη (Λιβάνης). 
Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλον 
τον πλανήτη. 

Θεσσαλονίκην ου µ' εθέσπισεν, του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου (Ιανός). ∆εύτερη, ξαναπλασµένη έκδοση 
µε αυτοβιογραφικά κείµενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

2. 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). Ενα οξύ 
και οργισµένο κείµενο, που αυτοουσιήνεται ως εγχειρίδιο 
επικράτησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

a Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Είκοσι κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 
επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

Ε Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές για την καταπολέµηση 
του σύγχρονου άγχους και της καθηµερινής αγωνίας. 

Ολη η αλήθεια για χρέος και ελλείµµατα και πώς θα 
σωθούµε, της Μαρίας Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη (Ιανός). 
Ενα βιβλίο που επιχειρεί να ανατρέψει όσα αρνητικά 
χρεώνουν στην Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα. 

~7 Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). 
Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάζει ρότα η ζωή 
των ανθρώπων ακόµη και στπ µέση ηλικία. 

Q Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, του Γιώργου 
* Ρωµαίου (Πατάκης). Ενα οδοιπορικό στο ιστορικό 

των οικονοµικών κρίσεων της χώρας. 

Ο To δόγµα ιου σοκ, της Νοόµι Κλάιν (Λιβάνης). To πρώτο 
βιβλίο που άρχισε να µας εξηγεί ό,τι συµβαίνει στην οικονοµία 
του πλανήτη. 

2Q Καραµανλής off the record, του Μανώλη Κοττάκη 
(Λιβάνης). Αθέατες πλευρές της πενταετούς διακυβέρνησης 
του πρώην πρωθυπουργού. 

¦ Λογοτεχνία 
ι To νήµα, της Βικτορια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά 
¦*¦· η δαιµόνια συγνραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 

της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

2 Η γυναίκα που ήξερε µόνο να αγαπάει, της Μαρίας Τζιρίτα 
(Ψυχογιός). Μια αληθινή ιστορία, ένα παιδί χωρίς επώνυµο 
που µεγάλωσε σε παιδόπολη. 

3. To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν η έλξη που άσκησε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα δύο αιώνες µετά 
τον θάνατο του και γιατί οι ναζί δεν έκαψαν τα βιβλία του; 

A Περαίωση, του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης). To δεύτερο 
' * µυθιστόρηµα της τριλογίας της κρίσης ξεκινάει µε οµαδική 

αυτοκτονία, ενώ ο φονιάς φροντίζει να γεµίζει τα δηµόσια 
ταµεία! 

C Ισλα Μπόα, του Χρήστου Αστεριού (Πόλις). 
* ∆έκα άνθρωποι σ' ένα νησί αποµονωµένοι από τον πολιτισµό 

επιχειρούν να συµβιώσουν. 

fy Οικογενειακά µυστικά, της Camilla Lackberg, µετ. Γρηγόρης 
" Κονδύλης (Μεταίχµιο). To πτώµα ενός µικρού κοριτσιού 

στα δίχτυα ενός ψαρά συγκλονίζει την τοπική κοινωνία... 

"J Ο γύρος του θανάτου, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρο). 
' To φετινό κρατικό βραβείο µυθιστορήµατος αφηγείται τη ζωή 

του Αριστείδη Παγκρατίδη. 

Ο Ερωτας στα δίσεκτα χρόνια, της Ζώγιας Μεταλλικιώτη 
(Σύγχρονοι Ορίζοντες). Η αληθινή ιστορία ενός άδολου έρωτα 
στα χρόνια του Εµφυλίου. 

Ο Η κάτω βόλτα, του Ντίνου Χριστιανόπουλου (Ιανός). 
"· Επανακυκλοφορεί η συλλογπ διηγηµάτων που πρωτοβγήκε 

το 1963. 

10. Χτυποκάρδια στο κρανίο, της Ελενας Ακρίτα (Καστανιώτης). 
Για εκείνους που αναζητούν στο σήµερα την περιπέτεια από 
το µέλλον και την ανθρωπιά από το παρελθόν. 

• To στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία 
Ιανός (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). 

∆έκα άνθρωποι 
αποµονωµένοι 
σ' ένα νησί µακριά 
από τον πολιτισµό. 
Τι θα τους συµβεί; 

Ν UTD ΚΑΤΑ 

Η έκτη έκδοση 
δεκαεννέα 
διηγηµάτων 
που καθιέρωσαν 
τον Ντίνο 
Χριστιανόπουλο. 

J 
∆ικάστηκε 
και καταδικάστηκε 
ως ο «∆ράκος 
του Σέιχ Σου». 
Ο Θωµάς Κοροβίνης 
αφηγείται 
τη ζωή του. 

Βασισµένο 
σε αυθεντικές 
µαρτυρίες, 
ένα µυθιστόρηµα 
για τον έρωτα 
στα χρόνια 
του Εµφυλίου. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕΩΡΙΑ 
PASCALE CASANOVA 
Η παγκόσµια πολιτεία των Γραµµάτων 
µετ.: Εφη Γιαννόπουλου 
εκδ. Πατάκη, σελ. 452 

Βασισµένη στο µοντέλο 
του λογοτεχνικού πεδίου 
του Πιερ Μπουρντιέ, η 
Πασκάλ Καζανοβά επιχειρεί 

να περιγράψει τη γένεση 
και τη δοµή του παγκόσµιου 

λογοτεχνικού 
χώρου. Αυτή η «Παγκόσµια 

πολιτεία των Γραµµάτων» 
έχει τον δικό της µεσηµβρινό 

του Γκρίνουιτς, που αποτελεί και το 
µέτρο της καινοτοµίας και της νεωτερικότητας 
των έργων. Ο τρόπος πρόσβασης των συγγραφέων 

αλλά και των χωρών σε αυτόν τον παγκόσµιο 
χώρο, σι στρατηγικές που υιοθετούν σι 

πρώτοι προκειµένου να περάσουν από την αφάνεια 
στην ορατότητα, δηλαδή στη λογοτεχνική 

ύπαρξη, είναι τα βασικά ζητήµατα στα οποία 
εστιάζει η συγγραφέας. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
JEFFREY ARCHER 
Μόνο ο χρόνος θα δείξει 
µετ.: Γιώργος Μπαρουξής 
εκδ. Bell σελ. 432 - 7,90 ευρω 

Ο χάρι µεγαλώνει ορφανός 
πιστεύοντας πως ο πατέρας 
του σκοτώθηκε στον πόλεµο 

και ξέροντας πως, σύντοµα, 
όπως όλοι σι άντρες 

γύρω του, θα γίνει εργάτης 
στο λιµάνι. Ωστόσο, ένα 
σπάνιο χάρισµά του εξασφαλίζει 

µια υποτροφία σε 
ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο 

- και η ζωή του αλλάζει για πάντα. Θα περάσουν 
πολλά δύσκολα χρόνια ώσπου στα εικοσιένα του, 
ο Χάρι θα µάθει πώς πραγµατικά πέθανε ο πατέρας 

του. Και η φοβερή αλήθεια θα τον φέρει αντιµέτωπο 
µε ένα πολύ mo βασανιστικό ερώτηµα: 

αν τελικά είναι όντως γιος του Αρθουρ Κλίφτον 
ή νόθο παιδί ενός πανίσχυρου άντρα που η 

οικογένειά του κυβερνά ολόκληρο το λιµάνι. 

ANN CLEEVES 
Βουβές κραυγές 
µετ.: Αναστασία Σαββίδου 
εκδ. Κλειδάριθµος σελ. 464 -17,50 ευρώ 

Ευέξαπτη, πεισµατάρα 
και µοναχική, η αντισυµβατική 

ντετέκτιβ Βέρα 
Στάνχοουπ καλείται να 
λύσει ένα ακόµη σκοτεινό 
µυστήριο. Με µια νέα υπόθεση 

στα χέρια της είναι 
ενθουσιασµένη. ∆ιότι 

ο θάνατος την κάνει να αισθάνεται 
ζωντανή όσο 

ποτέ. Οταν µάλιστα αποκαλύπτεται 
ότι το θύµα δούλευε ως κοινωνική 

λειτουργός και ήταν µπλεγµένη σε µια ανατριχιαστική 
υπόθεση µε ένα µικρό παιδί, τότε γίνεται 

φανερό πως τα δύο γεγονότα έχουν κάποια 
σχέση. Ως συνήθως, όµως, τα φαινόµενα 

απατούν. 

ΝΟΜΙΚΟ 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ 
Ιατρική δεοντολογία και ποινικά δίκαιο 
εκδ. Σάκκουλα σελ. 398 - 35 ευρώ 

Η µέριµνα για την ανθρώπινη 
ζωή, ο σεβασµός στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το 
ιατρικό απόρρητο, το καθήκον 

βοηθείας, το καθήκον 
ενηµέρωσης του ασθενούς, 
η ανεξαρτησία του γιατρού, 
η ελεύθερη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας, η ελευθερία 

επιλογής γιατρού, η 
συναίνεση του ασθενούς στις ιατρικές πράξεις, 
η απαγόρευση παράνοµης άσκησης της ιατρικής 

και η απαγόρευση ευθανασίας είναι ορισµένες 
από τις βασικές αρχές που διέπουν την 

άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος. Σκοπός της 
παρούσας µελέτης είναι να καταδείξει πως η ηθική 

και το δίκαιο παρεµβαίνουν στην ιατρική 
δραστηριότητα. 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ¦ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΜΑΡΤΖΗ επιµ. 
Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσµός 
εκδ. Opportuna, σελ. 1.058 - 74 ευρώ 

Σύµφωνα µε το πρόταγµα 
του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας «Υγεία είναι η 
κατάσταση της πλήρους 
σωµατικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας και όχι 
µόνο η απουσία ασθένειας 
ή αναπηρίας». Στην εποχή 
της ιατρικοποίησης, της ποσοστικοποίησης 

της υγείας 
και της δικτατορίας της υγιεινής, µε ποιον τρόπο 

το υποκείµενο προσλαµβάνει την απόκλισή 
του από τον εν γένει ιδανικό τρόπο ζωής και υγιεινής; 

Στα 45 κείµενα του τόµου, 56 ψυχίατροι, 
ψυχαναλυτές και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 

καθώς επίσης και νοσηλευτές, εκπαιδευτές 
ειδικής αγωγής, κοινωνιολόγοι, µαθηµατικοί 

και φιλόσοφοι διερευνούν τη θέση του «πάσχοντος» 
υποκειµένου µέσα σε ένα ετεροκατευθυνόµενο 

σύµπαν κανονικότητας. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ 
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