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εξ αφορµησ 
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 

Αξιολόγηση, επειγόντως! 
Με ιον N. 1304 του 1982 καταργήθηκε ο 

θεσµός του επιθεωρητή στην ελληνική 
εκπαίδευση. To φάντασµα του όµως πλανιέται 

ακόµη πάνω από τα σχολεία µας. Κανείς 
από τους σηµερινούς δασκάλους και καθηγητές 

δεν έχει αντικρίσει στη ζωή του επιθεωρητή, 
επικαλούνται όµως ακόµη το ψιλό, 

για αυτούς, όνοµα σε κάθε συζήτηση περί 
αξιολόγησης - και, εννοείται, εναντίον της. 

Τα φαντασιακά φόβητρα είναι ισχυρότερα 
από τους πραγµατικούς φόβους. To 1982 ωστόσο 

δεν καταργήθηκε µόνο ο επιθεωρητής, 
σταµάτησε συλλήβδην και n αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών. Ο σχολικός σύµβουλος, 
που µε τον ίδιο αυτό νόµο τον αντικατέστησε, 

δεν αξιολόγησε ποτέ κανέναν, µολονότι 
n αξιολόγηση περιλαµβανόταν στα 

καθήκοντά του. Εκτοτε, κάθε λίγο και λιγάκι, 
ψηφίζονται νόµοι, εκδίδονται προεδρικά διατάγµατα 

και υπουργικές εγκύκλιοι που επιβάλλουν 
και ρυθµίζουν την αξιολόγηση, και 

από τα οποία -είναι απίστευτο- δεν εφαρµόστηκε 
ποτέ κανένα! 

Μα ποια είναι επιτέλους αυτή n µαγική δύναµη 
που δεν αφήνει να εφαρµοστεί n αξιολόγηση, 

τριάντα χρόνια τώρα; Η ερώτηση 
είναι βεβαίως ρητορική: οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Ο 
πραγµατικός λόγος της άρνησής τους, παρά 

τα όποια δήθεν προοδευτικά και αντιαυταρχικά 
επιχειρήµατα που επικαλούνται, 

είναι πως δεν θέλουν τίποτε να ταράξει τη 
βολή τους. Εκείνο που ουσιαστικά λένε σι 
συνδικαλιστές και όσοι εκπαιδευτικοί τους 
ακολουθούν είναι ένα και µόνο: «Αφήστε µας 
να κάνουµε ανεξέλεγκτοι και χωρίς συνέπειες 
ό,τι µας βολεύει». Βεβαίως, n εφαρµογή των 
νόµων του κράτους δεν θα µαταιωνόταν διαρκώς, 

αν από την άλλη µεριά δεν υπήρχαν δειλοί 
και πολιτικάντηδες υπουργοί Παιδείας. 

Για την αξιολόγηση, n θεωρητική συζήτηση 
και πρακτική (ποιον και τι αξιολογούµε, 

ποιος αξιολογεί, µε ποια κριτήρια και για ποιο 
σκοπό) είναι πλούσια διεθνώς. Αν όµως δεν 
θέλουµε να κοροϊδεύουµε εαυτούς και αλλήλους, 

καλυπτόµενοι πίσω από ευγενείς και 
πολιτικά ορθές θεωρητικολογίες, για να γίνεται 

στα σοβαρά λόγος περί αξιολόγησης, 
πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε και οι 
εξής τρεις όροι: πρώτον, να αξιολογούνται 
ατοµικά όλοι σι εκπαιδευτικοί (και όχι µόνο 
το εν γένει εκπαιδευτικό έργο ή σι σχολικές 
µονάδες), δεύτερον, να αξιολογούνται υπο- 

Ηταν µια εποχή που µορφωµένος δεν 
σήµαινε πτυχιούχος Πανεπιστηµίουόπως 
ακριβώς σήµερα, πτυχιούχος Πανεπιστηµίου 

δεν σηµαίνει κατ' ανάγκην µορφωµένος. 
Είτε γιατί οι καιροί ήταν χαλεποί, 

είτε γιατί n οικογενειακή τύχη τα έφερνε ανάποδα, 
το όραµα των ανώτερων σπουδών 

παρέµενε στη σφαίρα του ονείρου - χωρίς 
όµως να καµφθούν n περιέργεια, n φιλοµάθεια, 

n δίψα για γνώση. Αυτοδίδακτοι, φανατικοί 
γιαγράµµατα νέοι παρακολουθούσαν 

µ' αχόρταγο βλέµµα τη ζωή και έσκυβαν 
πάνω σε κάθε βιβλίο. To άγγιζαν µε σεβασµό 

και ταυτόχρονα καταβρόχθιζαν τις χιλιοτσακισµένες 
σελίδες. Τέτοιος ήταν ο Αντώνης 

Πολέµης (1925-2012) που έζησε όλα τα 
χρόνια στη γενέθλια Ανδρο και του οποίου, 
χάρη στην επιµέλεια της κόρης του Πόπης 
Πολέµη, έχουµε στα χέρια µας µετά θάνατον, 

το «Φωνές της Ανδρου» (Gutenberg, σ. 
206). Περιέχει τριάντα δύο χρονογραφήµατα 

δηµοσιευµένα στη µηνιαία τοπική εφηµερίδα 
«Εξάντας» (1998-2002) και δύο µαρτυρίες 

για το οικογενειακό τυπογραφείο Καραουλάνη-Πολέµη 
και την εκατονταετή 

διαδροµή του (1893-1990). 
Οταν γύρω στα εβδοµήντα πέντε χρόνια 

του ο συγγραφέας ξεκίνησε τις χρονογραφικές 
δοκιµές του είχε συµπληρώσει δεκαετίες 
τυπογράφος, έµπορος, πράκτορας εφηµερίδων 

και βιβλιοχαρτοπώλης. Ζωντανά, 
ζωηρά και φρέσκα τα γραπτά του είναι 

ολόιδια µε το -κατά τη φωτογραφική µαρτυρία- 
νεανικό σκαρί ενός θαλερού γέροντα 

που ποδηλατοδροµεί µε άνεση στα λιθόστρωτα 
δροµάκια της Χώρας. Και ολόιδια µε 

Η αξιολόγηση είναι αναγκαία για να γίνουν καλύτεροι οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία µας και, 
άρα, οι µαθητές µας. 

Πρέπει να αξιολογούνται 
ατοµικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, 
να αξιολογούνται υποχρεωτικά 

και n αξιολόγηση να 
επιφέρει συνέπειες στην 
υπηρεσιακή εξέλιξη τους. 

i 

χρεωτικά (και όχι προαιρετικά ή µόνο κατ' 
αίτησιν) και, τρίτον; n αξιολόγηση να επιφέρει 

συνέπειες στην υπηρεσιακή (άρα, έµµεσα, 
και µισθολογική) εξέλιξή τους, και οι 

οποίες θα φτάνουν µέχρι την απόλυση του 
ακατάλληλου και αβελτίωτου δασκάλου. 

Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συνίσταται 
στην εκτίµηση της εmcrτnµovτκής και 

διδακτικής του επάρκειας, της παιδαγωγικής 
του ικανότητας και της υπηρεσιακής του συνέπειας. 

Ποιος µπορεί να τα αξιολογήσει όλα 
αυτά; ∆ύο άνθρωποι, σε συνεργασία: ο διευθυντής 

του σχολείου και ο σχολικός σύµβουλος. 
Ποιος άλλος ξέρει καλύτερα από τον 

διευθυντή την καθηµερινή υπηρεσιακή 

διακρίνοντας 
Της ελισαβετ κοτζια 

Ενας Ανδριώτης 
την αεικίνητη µατιά και την ευρύχωρη καρδιά 

του. Τι ακριβώς έκανε; Χρησιµοποίησε 
για έναυσµα παλιά χρονογραφήµατα ντόπιων 
λογίων (K. Βαρδακώστας, N. Βουραζέρης, Ηλ. 
Ελευθερουδάκης, Αντ. Σταµατίου, T. Τσιρµπίνος), 

σαρξ εκ της σαρκός καθώς τα περισσότερα 
προέρχονταν ano τη µεταπολεµική 

εφηµερίδα «Φωνή της Ανδρου» (19451950) 
που στοιχειοθετούσε ο ίδιος στο χέρι. 

Και σχολιάζει τη ζωή της 
εποχής χωρίς να παρελθοντολογεί 

µελοδραµατικά και 
να θρηνεί, φθάνοντας κάθε 
φορά στο σήµερα, στην έλευση 

του νέου αιώνα, και αναγνωρίζοντας, 
ως βαθύς ρεαλιστής, 

τα δικαιώµατα του 
παρόντος (πίεση, ζάχαρο, τριγλυκερίδια, 

ελικοβακτηρίδια, 
καφές, τουρισµός, ιντερνέτ, 
κοµπιούτερ, ταξί, αγροτικά, δίκυκλα, 

πούλµαν). Ο Αντώνης 
Πολέµης δεν εξιδανικεύει ούτε 

διεκτραγωδεί αλλά πετυχαίνει 
κάτι πολύ σοβαρό -να 

συνδέσει το σηµερινό αίσθηµα µε το αίσθηµα 
που επικρατούσε πριν από πενήντα (ή εκατό) 
χρόνια σε µια χώρα που χρειάστηκε να κάνει 

ένα γιγαντιαίο άλµα στο κενό έτσι ώστε 
να γεφυρώσει την προαστική οργάνωση ζωής 

µε την εισβολή της παγκοσµιοποιηµένης 
συνθήκης- και µάλιστα σε έναν τόπο στον 
οποίο σι πόλεµοι είχαν σχεδόν καταστρέψει 
τις υλικές, πνευµατικές και ψυχολογικές υποδοµές. 

συνέπεια και υπευθυνότητα του δασκάλου; 
Ποιος άλλος ξέρει καλύτερα από αυτόν αν 
ο δάσκαλος «κρατάει» την τάξη ή γίνεται κακός 

χαµός στην ώρα του; Οσον αφορά την 
επιστηµονική επάρκεια του διδάσκοντος, ιδίως 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τον 
πρώτο λόγο θα έχει ο αρµόδιος σχολικός σύµβουλος. 

Εννοείται πως κάθε εκπαιδευτικός 
θα λαµβάνει γνώση της αξιολογικής εκθέσεως 
και θα έχει δικαίωµα ενστάσεως. 

To σχολείο είναι ένας θεσµός στον οποίο 
διαρκώς, κάθε ώρα και λεπτό, σι δάσκαλοι 
αξιολογούν τους µαθητές τους. Θεωρούν τους 
εαυτούς τους ικανούς να το κάνουν. Την ίδια 

στιγµή όµως θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι 
πέραν πάσης αξιολογήσεως, ότι δεν υπάρχει 

κανείς που να έχει τη δική τους αντικειµενικότητα 
και δικαιοκρισία για να τους 

κρίνει. Ολες οι αντιρρήσεις τους είναι προφάσεις 
εν αµαρτίαις. ΤτΓθέµα τούτη τη στιγµή 

δεν είναι σι τεχνικές λεπτοµέρειες της αξιολόγησης, 
αλλά n αφετηριακή αποδοχή εκ 

µέρους των εκπαιδευτικών της σηµασίας και 
της αναγκαιότητάς της, για να γίνουν καλύτεροι 

σι ίδιοι, τα σχολεία µας και, άρα, σι 
µαθητές µας. 

ο Αντώνης Πολέµης απευθύνεται εξίσου σε 
εκείνους που γνώρισαν την παλαιά Ελλάδα. 
(Θυµάµαι σαν όνειρο την αντάρα στο ΚάβοΝτόρο 

µες στο καράβι «Μοσχάνθη» κι έπειτα 
τον αµυδρό φωτισµό που έδιναν κάθε απόβραδο 

στο παραθαλάσσιο Μπατσί σι λάµπες 
πετρελαίου). Και σ' εκείνους που ούτε να διανοηθούν 

µπορούν πως n απόσταση faupiου-Χώρας 
υπήρξε κάποτε οδύσσεια τριών ωρών 

σε δύσβατους και ανύπαρκτους 
δρόµους ή πως το 

1946 δεν έβρισκες σπίρτα και 
πως το µοναδικό αυτοκίνητο 
του νησιού δεν είχε βενζίνη 
(αλλά και τ' αξέχαστα πανηγύρια 

κάτω ano τον τεράστιο 
πλάτανο και τα ατελείωτα 
τραταρίσµατα στις ονοµαστικές 

εορτές και τους νυχτερινούς 
περίπατους κάτω από τις 

µαγικές φεγγαράδες...). Μπορεί 
έτσι ο Αντώνης Πολέµης να 

µη φοίτησε στο Αθήνησι ή στο 
Αριστοτέλειο, αποτελεί ω' 

ν» . στόσο κοµµάτι µιας πολύ ου- 
σιαό^ικής παράδοσης, εκείνης που συνέδεσε 
τον κονδυλοφόρο µε τον άβακα, τα γράµµατα 
µε τους αριθµούς, το εµπόριο µε τον τύπο 
και την γλωσσική καλλιέργεια µε την κοινοτική 

ζωή- υπήρξε κοµµάτι µιας παράδοσης 
που δεν ταύτισε τη µάθηση µε τη χρυσελεφάντινη 

λόγια αποµόνωση αλλά µε τη 
βιοπάλη και την ανάπαυλά της - µε την αέναη 

κίνηση µες στη ζωή. 

Ο Χριστόφορος Λιοντάκης προτείνει: 

Σκοτεινή αγάπη µιας άγριας γενιάς, του Γκεόργκ Τρακλ, 

εκδ. Γαβριηλίδης. 

Ακούγεται κοινότοπο αλλά είναι διαχρονική αλήθεια: στους 
δύσκολους καιρούς, n ποίηση αποτελεί καταφύνιο. Ο λόγος 
για ιον Τρακλ (1887-1914), έναν από τους αυθεντικότερους 
Ευρωπαίους ποιητές, ο οποίος αυτοκτόνησε στα 33 του. Στη 
συλλογή επιλέγονται 29 ποιήµατα κι ένα πεζό «Αποκάλυψη 
και πτώση», αντιπροσωπευτικά του έργου του. Ο καταραµένος 
έρωτας του ποιητή µε την αδελφή του και τα ναρκωτικά πυροδοτούν 

µια ποίηση µοναδική: µείγµα από ατσάλι και αβρότητα. 
Η ποιητική γλώσσα του Τρακλ υπήρξε αντικείµενο εκτενούς 
µελέτης του Χάιντενκερ. Η µετάφραση του Νίκου Ερηνάκη υποδειγµατική, 

αποτέλεσµα µέθεξης µε την ποίηση του Τρακλ. 
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Πρώτα σε πωλήσεις 
Αιπή ιην 
εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

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

¦p Οι κεραίες της εποχής µου, του Ανταίου Χρυσοστοµίδη 
" (Καστανιώτης). Πορτρέτα 33 µεγάλων συγγραφέων 

του πλανήτη, n επίγευση από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. 

3 Οσκαρ Ουάιλντ, 99 µαθήµατα σοφίας για µια ευτυχισµένη 
ζωή εδώ και τώρα, του Αλλαν Πέρσυ (εκδ. Πατάκης). 
Πώς µέσα από τη σκέψη του Ουάιλντ θο αντιµετωπίσουµε 
τα προβλήµατα και θα απολαύσουµε τη ζωή. 

A Time out, n ελληνική αίσθηση του χρόνου, του Στέλιου 
Ράµφου (Αρµός). Πώς βιώνει τον χρόνο ο µέσος Νεοέλληνας 
και πώς συνδέεται αυτό το γεγονός µε τη σηµερινή κρίση που 
αντιµετωπίζει n χώρο µας; 

5 Ηµερολόγιο σχολικού έτους 

2012-2013,0 
µικρός 

* πρίγκιπας, µετάφραση Μελίνα Καροκώστα (Πατάκης). 
Ενα σχολικό ηµερολόγιο µε τον mo αγαπηµένο λογοτεχνικό 
ήρωα. 

A Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυτή είναι n ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από 
την άγνοια, αη' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, 
όπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

7 Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνάκη 
(Ψυχογιός). Οσα θο συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής... 

Μαγεία, της Ράντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 
δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

q 
Μαθητικό ηµερολόγιο σχολικού έτους 

2012-2013, • επιµέλεια Αγγελος Κοκολόκης (Πατάκης). Μια χρήσιµη 
ατζέντα για να σηµειώνουν οι µαθητές τις πολλές υποχρεώσεις 
τους. 

JQt θέσεις για τη νέα ελληνική ανόρθωση, του Ανδρέα 
Λοβέρδου (Ινδικτος). Ενα κείµενο πολιτικού προβληµατισµού, 
µε το οποίο ο πρώην υπουργός παρεµβαίνει στις εξελίξεις. 

Αιπή την 
εβδοµάδα Λογοτεχνία 

1 Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ αέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος "µιας τριλογίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλανήτη. 

2 Η τριλογία του Βερολίνου, του Φίλιπ Κερ (Κέδρος). 
* Από το Βερολίνο του 1936 και των Ολυµπιακών Αγώνων 

ώς την ηπηµένη πόλη του B' Παγκοσµίου Πολέµου. 

~> Μνήµες της Κωνσταντινούπολης, του Αχµέτ Ουµίτ 
(Πατάκης). Ενα µεγάλο σύγχρονο παραµύθι που ξεκινά 
από το Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη και φτάνει 
στη σηµερινή Ιστανµπούλ των µεγάλων αντιθέσεων. 

A Ο χιονάνθρωπος, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
* Ενας χιονάνθρωπος τυλιγµένος µε το φουλάρι µιας µητέρας, 

και ο επιθεωρητής Χάρι Χόλε αναζητεί και πάλι τον δολοφόνο. 

r 

013ος 
επιβάτης, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). 

. * Σε νέα έκδοση το αστυνοµικά µυθιστόρηµα που δηµοσιεύτηκε 
στην «Απογευµατινή», σε συνέχειες, το 1962. 

6Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων, του Ζαν-Μισέλ 
• Γκενασιό (Πόλις). Πορτρέτο µιας γενιάς, λεπτοµερής 

αναπαράσταση µιας εποχής, απολαυστικό µυθιστόρηµα. 

"7 Για τ' όνειρο ηώς νο µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 
(Καστανιώτης). Mio δολοφονία τον Μάρτιο του- :44.. _ 
ένας έρωτας εκ των υστέρων... 

ο To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
°* Αυτή τη φορά n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται 

µε την ιστορία της θεσοαλονίκης στις αρχές ιου 20ού αιώνα. 

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

i n Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 
τις περισσότερες. 

• Τα στοιχεία αυτή την ε3δοµάδα προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία «Ιανός» 
(Αθήνα και θεσσαλονίκη). * 

Ενα χρήσιµο βιβλίο 
πάνω στο γραφείο 
των µαθητών. 

To νέο βιβλίο 
του µετρ 
της σκανδιναβικής 
αστυνοµικής 
λογοτεχνίας. 

Πορτρέτο µιας γενιάς, 
λεπτοµερής 
αναπαράσταση 
µιας εποχής. 

33 Πορτρέτα 
των mo σηµαντικών 
συγγραφέων 
της εποχής µας. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

Robin Sharma 
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ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΛΕΡΙ 
Ο χορός του γλάρου 

µετ. Φωτεινή Ζερβού 

εκδ. Πατάκη σελ. 316 
Η µυστηριώδης εξαφάνιση 

του επιθεωρητή 
Φάτσιο από το αστυνοµικό 

τµήµα της Βιγκάτα· 
πτώµατα που ανακαλύπτονται 

και ανασύρονται 
µέσα από πηγάδια 

που βρίσκονται 
σε περιοχές έρηµες και 
άγονες· κρυµµένες και 
αµφιλεγόµενες υπάρξεις, 

θλιβερά πάθη, χυδαία 
κουτσοµπολιά. Κι ενώ ο επιθεωρητής Μονταλµπάνο 

συναρµολογεί τα κοµµάτια µιας κατακερµατισµένης 
εγκληµατικής ιστορίας, δεν 

µπορεί να ξεφύγει από την αναστάτωση που του 
προκάλεσε ο θόρυβος που έκαναν οι φτερούγες 
του γλάρου που πέθαινε. 

EVELYN ΤΟΥΝΤΟΝ 
Ερωτας, µια ξένη χώρα 

µετ. Ιωάννα Ηλιάδη 

εκδ. Μεταίχµιο σελ. 352 - 

EVE L ϊN ΤΟΥΝΤΟΝ 

ΕΡΟΤΑΣ, ΜΙΑ 
ΞΕΝΗ XQPA 
-* 
Λ . 

15,50 ευρω 
Ο Ρολφ και n Λουίζα, παιδιά 

εύπορων εβραϊκών 
οικογενειών της Νυρεµβέργης, 

συνδέονται φιλικά. 
Λόγω των ναζιστικών 

διώξεων θα αναγκαστούν 
να ξεριζωθούν, θα ξανασυναντηθούν 

στη Νέα 
Υόρκη, θα ερωτευτούν 
και θα παντρευτούν. Λίγο 

µετά την εγκυµοσύνη της διαπιστώνεται πως n 
Λουίζα πάσχει από καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο. 
Εγχειρίζεται και µένει σχεδόν παράλυτη. Τη φροντίδα 

του µωρού, της Εµα, θα αναλάβει µια διπρόσωπη, 
δόλια οικονόµος. To διαζύγιο ακολουθεί. 

Και καθώς n Εµα ενηλικιώνεται βλέπει την αδυναµία 
των γονιών της σαν προδοσία που αντικατοπτρίζεται 

και στη δική της τπ ζωή. To βιβλίο ανήκει 
στη νέα σειρά «To Μήλο, ανθρώπινες ιστορίες, 

αξέχαστες αναγνώσεις». 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ 
Ο θείος ano την Αµερική 
παραµύθι για τον µετανάστη 

εκδ. Τυπωθήτω σελ. 132 
Τι είναι έναςµετανό- 

11.!,: 1 i '., KfquuiMi 

Ο if£p; ina nyc . I «^>ι*ιί 
στης; Ο παππούς Αχιλλέας 

εξηγεί στον µικρό µιγά 
εγγονό του Ηριδανό τη 
σηµασία της λέξης µετανάστης. 

Χρησιµοποιώντας 
για καµβά το «Συναξάρι 
Ανδρέα Κορδοπάτη» 

του θ. Βαλτινού, κάνο- 

λοδαπούς που εργάζονται 
στην Ελλάδα και σε έναν ελληνικής καταγωγής 
παππού, γιο µετανάστη στην Αµερική, ο Ηριδανός 

που έχει Ελληνίδα µητέρα και πατέρα από 
την Μπουρκίνα Φάσο, θα ξεκαθαρίσει κρίσιµες 
έννοιες και ταυτόχρονα θα κατορθώσει να προσδιορίσει 

καλύτερα την ταυτότητα του. Με πολλά 
παραδείγµατα και απλά λόγια, ο ιστορικός Βασίλης 

Κρεµµυδάς δίνει ένα µάθηµα υψηλής ευαισθησίας 
κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΟΛΗ 

i. 

ΠΟΙΗΣΗ 
FERNANDO PESSOA 
θαλασσινή ωδή του Αλβαρο ντε κάµπος 

µετ. Μαρία Παπαδήµο 

εκδ. Νεφέλη σελ. 64 -13,50 ευρώ 
Ο Αλβαρο ντε Κάµπος 

..,.,.,, mm είναι n οργισµένη φωνή 
του δηµιουργού του, n οχληρή 

και θορυβώδης 
£ . πλευρά της προσωηικότητάς 

του, ο µεγαλόσχηµος 
εκφραστής ενός α-  

νεκπλήρωτου ερωτισµού 
και εΛ/ός φαντασιωτικού 
πανόεξουαλισµού, ο υµνητής 

του φουτουρισµού, 
ο δηλωµένος οπαδός 

του Γουίτµαν και κυρίως ο ποιητής της «Θαλασσινής 
ωδής», του '«πιό εκκωφαντικού ποιήµατος» 

που έχει γραφτεί ποτέ, κατά τον Αγγλο 
ποιητή Ρόυ Κάµπελ, και της µόνης ολοκληρωµένης 

ποιητικής σύνθεσης ποα γνώρισε τη δηµοσιότητα 
ζώντος του δηµιουργού της. Τα σχέδια 

είναι του Πάολό Γκέτσι. 

Π 

ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΑΣΦΑΛΗΣ 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 
LESTON HAVENS 
Ενας τόπος ασφαλής 
Προετοιµάζοντας το έδαφος της ψυχοθεραπείας 

µετ. Ε. Ανδριτσάνου - Γ. Ζέρβας 

εκδ. Αγρα σελ. 264 -16,50 ευρώ 

fP^KmPgPJj Σχεδόν άγνωστος έως 

ii χώρα στο ελληνικό κοινό, 

Ι^µµ 
0 Λέστον Χέηβενς αποτεLmmhI 

Αε i µια µορφή µοναδική 

|m|^bJ στην αµερικανική ψυχο| 
θεραπευτική διανόηση. 

To βιβλίο παρουσιάζει 
την ψυχοθεραπευτική 
πράξη σαν µια βαθιά ανθρώπινη 

σχέση βασισµένη 
στην αποδοχή και 

στην επαφή, προϋποθέσεις 
για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς τόπου µέσα 

στον οποίο µπορεί κανείς να υπάρξει. «Η µατιά 
ενός ποιητή», γράφει ο Irvin D. Yalom, «για 

τον χώρο ανάµεσα στον αναλυτή και στον ασθενή». 
Η εισαγωγή είναι του Γιάννη Ζέρβα. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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