
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿþýüþû úùø ÷öùõõùÿù

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 14-04-2013

ê÷éþýõ: 9,10,11         (1 õäÖ 3)

èçæ÷òüû: 2255 cm ²

èçåù ìîìéüúüöþõ: 19420

ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞÝÜÛêÚÞêð ÙÚÙáÚØ×

Μέλη της βρετανικής αποστολής στις ελληνικές ορνανώσεις αντίστασης. ∆ιακρίνονται οι Κρις Γούντχαουζ, 
Ρος, Εντι Μάνιερς και Τοµ Μπαρνς. 

Οι Βρετανοί στην 
Ελλάδα 1941-49 
Μια ενδιαφέρουσα ιστορική καταγραφή του Κρις Γούντχαουζ 

Του µιχαλη n. κατσιγερα 

Ο Κ. m. Γούντχαουζ, (1917-2001)ο 
Kpis n Μόντι των συµπολεµιστών 
του Ελλήνων ανταρτών, υπήρξε 
ctos υποδειγµατικό s Βρετανόε του 
20ού αιώνα. Αριστοκράτη, µε λαµπρέε 

κλασικέ5 σπουδέε στην Οξφόρδη, 
γνώστηδ τα ελληνικήδ 

γλώσσαε, πολεµιστή5 πίσω από tis 

γραµµέε των Γερµανών και ταυτόχρονα 
πολιτικόε παράγων των συµφερόντων 

τα Μεγάλα Βρετανία5 
στην κατεχόµενη Ελλάδα, πράκτωρ 
Tns ΜΙ6 στην Περσία κατά τη δεκαετία 

του '50, συγγραφέαε σειρά5 

βιβλίων ελληνικήε θεµατικήδ και 
κοινοβουλευτικόε 0v6pas των Topis. 

Ο σύνδεσµόε του Γούντχαουζ 
µε την Ελλάδα υπήρξε ισχυρότατοδ. 
Είναι χαρακτηριστικό το ότι στα 
περίπου δέκα βιβλία που δηµοσίευσε, 

όλα -εκτόε από ένα, την αυτοβιογραφία 
του «Something Ventured"- 

αναφέρονται µόνο ή κυρίωδ 
σε ελληνικά θέµατα, αρχίζονταε 
από τον πνευµατικό αρχηγέτη του 
Νέου Ελληνισµού, τον Πλήθωνα, 
και συνεχίζοντα5 µε τον Ρήγα, τον 
Καποδίστρια, τη σύγχρονη Ελλάδα 
και τον Καραµανλή, ενώ λίγο πριν 
πεθάνει, ολοκλήρωσε τη µετάφραση 

στην αγγλική Tns «Ιστορίαδ του 
ευρωπαϊκού πνεύµατο5» του Κανελλόπουλου. 

Γνωστότερο βιβλίο 
του στο ελληνικό κοινό παραµένει 
το «Μήλον Tns Εριδοε», µια πρώιµη 
(1948), αλλά εξαιρετική θεώρηση 
Tns ελληνική5 αντίστασα και τα 
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Ο Αγώνα« 
για την Ελλάδα 
1941-1949 

Ως συγγραφέας, ο Γούντχαουζ 
προσπαθεί να σταθεί πάνω από τα 
γεγονότα. 

Ο συγγραφέας αξιοποιεί 
πρωτογενείς 

πηγές, κάποιες εκ 
των οποίων βρίσκονταν 
στην κατοχή του. 
πολιτική5 των µεγάλων δυνάµεων 
απέναντι Tns. 

Οι Εκδόσε^ Τουρίκη, που ειδικεύονται 
σε εκδόσε^ βιβλίων πολεµικήε 

ιστορίαε και στρατηγικήδ, 
κυκλοφόρησαν τον τόµο του Γούντ¬ 

χαουζ «Ο αγώναδ για την Ελλάδα, 
1941-1949» µε εισαγωγή του καθηγητή 

Richard Clogg, διά Tns οποίas 
ο διακεκριµένοδ ιστορικόε Tns 

Νεότερα Ελλάδαδ παρέχει στον 
αναγνώστη καίριεε επισηµάνσεΐ5, 

καθιστώνταδ ευχερέστερη την 
πρόσληψη του βιβλίου. 

Ο τίτλοε «Ο aYcovas για την Ελλάδα» 
(The Struggle for Greece) είναι 

αµφίσηµοδ. To «για την» µπορεί 
κάλλιστα να σηµαίνει «υπέρ Tns 

Ελλάδαε», αλλά και «υπέρ των βρετανικών 
συµφερόντων στην Ελλάδα». 

Μπορούµε βάσιµα να υποθέσουµε 
ότι ο Γούντχαουζ, σκόπιµα 

επέλεξε το «για την» και όχι το 
«στην» που θα προσέδιδε µια «ξερή» 
γεωγραφική χροιά στο σύνολο Tns 

παγκόσµιαδ αναµέτρησα του ∆ευτέρου 
Παγκοσµίου Πολέµου και 

των πρώτων ετών του Ψυχρού Πολέµου. 
Αλλωστε -παρά το ότι n Ελλάδα 

δεν είχε τυπικά την ιδιότητα 
συµµάχου xcopas- στην ουσία, οι 
ιθύνοντέ5 Tns, και n συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων κατά την 
περίοδο του πολέµου εναντίον των 
χωρών του Αξονοε, βρέθηκαν εξ 
επιλογήε στο πλευρό Tns τότε θαλασσοκράτειρα5 

Αγγλίαε και οι Ελληνε5 
µαχητέδ συµπολέµησαν µε 

tous Βρετανού5 στα βουνά Tns Ελλάδος, 
στην Αφρική, στη Μεσόγειο, 

στην Ιταλία, (os σύµµαχοι στον 
αγώνα εναντίον του κοινού εχθρού. 
Ηταν λοιπόν «αγώναδ για την Ελλάδα», 

σε µεγάλο βαθµό, από κοινού 
µέχρι το 1944. 

Συγκριτικές αναφορές στα γεγονότα 
Στο βιβλίο ιου ο Γούντχαουζ, το 
οποίο βγήκε σε πρώτη αγγλική έκδοση 

το 1976, αξιοποιεί πρωτογενείδ 
πηγέδ, κάποιεδ εκ των οποίων 

ήταν στην κατοχή του, ικανό µέροε 
Tns µέχρι τότε ελληνικήε βιβλιοYpacpias, 

Ka0tos και έργα ευρύτερα 
Θεµατική5 που συνδέονται όµωε 
µε τα ελληνικά πράγµατα Tns περιόδου 

1941-1949. Εκκινώνταδ εισαγωγικά 
από το Πρώτο Συνέδριο 

του ΚΚΕ [ΣΕΚΕ] το 1918, περνά 
αµέσωε στο 1941 και στην Αντίσταση 

κατά των Γερµανών µε το 
κατέβασµα από την Ακρόπολη Tns 
γερµανική5 σηµαία5 από τον Γλέζο 
και τον Σάντα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι περιοδολογεί την ιστορία 
του κατά το επικρατήσαν στην 
ορολογία των νικητών του Εµφυλίου 

σχήµα των Τριών Γύρων µε 
τον Πρώτο να κλείνει τον Απρίλιο 
του 1944, τον ∆εύτερο τον Ιανουάριο 

του 1946 και τον Τρίτο το 1949 
µε την πολιτική και στρατιωτική 
ήττα των Κοµµουνιστών. 

Η αρετή του Γούντχαουζ στο 
συγκεκριµένο βιβλίο -πέρα από τη 
θαυµαστή για τα δεδοµένα του 
1976 άνεσή του σε συγκριτικέε 
αναφορέ5 στη διεθνή κατάσταση 
Tns υπό εξέτασιν περιόδου- είναι 
ότι, ενώ ήταν πρόσωπο που έδρασε 
έντονα στο πολεµικό και πολιτικό 
πεδίο τουλάχιστον έωε το 1946 
στην Ελλάδα, (os συγγραφέα5 προσπαθεί 

εµφανώ5 να σταθεί πάνω 
από τα γεγονότα. Π' αυτό δεν αγνοεί, 

αλλά αντιθέτωε κάνει ευρεία 
χρήση των απόψεων εκείνων που 
µετά την αποχώρηση των Γερµανών 

βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τα 

Αθήνα, 25-26 ∆εκεµβρίου 1944. Η επίσκεψη του Ουίνστον Τσώρτσιλ ήταν 
ενδεικτική του ενδιαφέροντος τπς Βρετανίας για την Ελλάδα. 

«Μέχρι το 1947 
n βρετανική κυβέρνηση 
διόριζε και απέλυε 
Ελληνες πρωθυπουργούς 
χωρίς ευαισθησία». 

συµφέροντα Tns Μεγάλα Βρεταvias. 
Κάποτε φθάνει σε ειλικρίνεια 

αφοπλιστική. Γράφει για το Κίνηµα 
του ∆εκεµβρίου: «To συνδυασµένο 
πείσµα του Τσώρτσιλ και του βασιλιά 

[Γεωργίου B'] αποτέλεσε το 
άµεσο αίτιο τα τραγωδία5». Αλλού 
οµολογεί: «Μέχρι το 1947 n βρετανική 

κυβέρνηση διόριζε και απέλυε 
Ελληνε5 πρωθυπουργούε xcopis 

καµία σχεδόν ευαισθησία για tous 

συνταγµατικούδ τύπουδ». Για να 
καταλήξει στο 1949 και στουε Ελληνε5 

κοµµουνιστέδ: «X(opis την 
παραµικρή τύψη, ο Στάλιν tous 

άφησε στη µοίρα tous». 

Είναι n τύχη των µικρών απέναντι 
στιε µεγάλε5 δυνάµει, οµολογηµένη 

από έναν λαµπρό µαχητή 
τα πάλαι ποτέ Βρετανικήδ 

Αυτοκρατορίαδ. 

www.clipnews.gr
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10 · Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ε3ΜΕΪΖΜΗ3 Κυριακή 14 Απριλίου 2013 

EPEYNA EIKAITIKA MOYIIKH 0EATPO AnOLUElE APXITEKTONIKH BIBAIO KINHMATOfPAOOZ EBAOMAAA IKHNEI 

εξ αφορµησ 
Γης κλτερινλς ςχινα 

Ο µαθηµατικός Ανδρέας Κάλβος 
∆εν υπάρχει σωζόµενο πορτρέτο του Ανδρέα 

Κάλβου, ισχνές είναι σι βιογραφικές 
πληροφορίες για τη σκοτεινή ζωή του, 

το εντυπωσιακό εύρος των ενδιαφερόντων 
του αναδύεται αργά. Ακόµη και σήµερα, ο 
µελετητής που φιλοδοξεί να προσεγγίσει 
την πολυπρισµατική µορφή του Κάλβου, 
διαπιστώνει όπως ο Γιώργος Σεφέρης ότι ο 
ποιητής «εξαφανίζεται πίσω από τη γλωσσική 
του έκφραση, όπως πίσω από µια αυλαία», 
και ότι ο ίδιος, αναδιφώντας επίµονα αρχεία 
και βιβλιοθήκες, «ψάχνει τα ίχνη της ζωής 
µέσα στο άδειο καυκί ενός τζίτζικα». Ωστόσο, 
µέσα στον χρόνο, οι καλβικές σπουδές ολοένα 
και διογκώνονται- ιστορικά, γραµµατειακά 
και προσωπικά στοιχεία του Κάλβου µελετώνται 

συστηµατικά, το «αµυδρό φως» γύρω 
από το έργο του, για το οποίο µίλησε ο Σεφέρης, 

δυναµώνει. Πρόσφατα, διαβάσαµε 
µε ενδιαφέρον τη νέα µετάφραση και ερµηνεία, 

από τον ερευνητή ∆ηµήτρη ∆. Αρβανιτάκη, 
της νεανικής µπροσούρας του 

ποιητή «Απολογία της αυτοκτονίας», µε την 
οποία ο Κάλβος αναγορεύει την αυτοχειρία 
σε αρχή προσωπικής αξιοπρέπειας, αλλά 
και κοινωνικής χειραφέτησης ή πολιτικής 
ελευθερίας- και τώρα, το βιβλίο του Γιώργου 
Ανδρειωµένου «Αναζητώντας τον "άλλο" 
Κάλβο. Επιστηµονικές ενασχολήσεις του 
στην Κέρκυρα (1826-1852)» που µόλις εκδόθηκε 

από το Ιδρυµα Ουράνη, αναδεικνύει 
την «επιστηµονική» διάσταση ενός λογίου 
που, πέρα από τα γράµµατα και τηνποίηση, 
ασχολήθηκε µε επιτυχία µε ποικίλους τοµείς 
του επιστητού, όπως n θεολογία, n φιλοσοφία 
και τα µαθηµατικά. 

Τα τρία κείµενα που συναπαρτίζουν το βιβλίο 
είναι n µετάφραση στα γαλλικά από τον 

Ανδρέα Κάλβο της «Ερευνας περί της φύσεως 
του διαφορικού λογισµού» που είχε συγγράψει 
ο Ιωάννης Καραντηνός, έφορος της Ιονίου 
Ακαδηµίας και κοσµήτορας της Φιλοσοφικής 
Σχολής της- n µετάφραση στα ιταλικά από 
τα αγγλικά ενός αποσπάσµατος από το βιβλίο 
«Ταξίδια στο Κορντοφάν» του περιηγητή 
Ιγνάτιου Πάλµε σχετικού µε το κλίµα αυτής 
της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής, προφανώς 

για διδακτικούς λόγους, αφού εκείνη 
την εποχή, µεταξύ ελληνικών, λατινικών, αγγλικών, 

γαλλικών κ.λπ. ο Κάλβος, προς βισ¬ 

ί-" 

ν. it- 

Αριστερά, προσωπογραφία του Κάλβου, φιλοτεχνηµένη από τον ∆ιαµαντάκπ. ∆εξιά χειρόγραφο 
της ωδής «Ο ωκεανός». 

πορισµό, δίδασκε επίσης αστρονοµία και γεωγραφία- 
και, τέλος, ένα δικό του κείµενο οικονοµοτεχνικού 

περιεχοµένου, περί της καλλιέργειας 
του µεταξιού στην Κέρκυρα. 

To µεγαλύτερο ενδιαφέρον, ασφαλώς, εντοπίζεται 
στη µετάφραση της ευσύνοπτης 

µελέτης του Καραντηνού: εδώ ο Κάλβος 
δεν επιδεικνύει µόνο εξαιρετική δεξιότητα 
στην απόδοση της µαθηµατικής ορολογίας, 
αλλά, όπως σηµειώνει στο επίµετρο του ο 
ιστορικός των µαθηµατικών ∆. Πατσόπουλος, 
φαίνεται να γνωρίζει άριστα τον µαθηµατικό 

Ο Κάλβος φαίνεται 
να γνωρίζει άριστα 
τον µαθηµατικό συµβολισµό, 
να κατανοεί λεπτές 
µαθηµατικές διαφορές. 

συµβολισµό, να κατανοεί λεπτές µαθηµατικές 
διαφορές και να τολµά ακόµη και να διορθώνει 

τον Καραντηνό, «επανοικοδοµώντας» 
το έργο στα γαλλικά. Η ταπεινή αυτή µετάφραση 

επιβεβαιώνει την υπόθεση του Γ. 
Ανδρειωµένου περί υψηλής µαθηµατικής 
µόρφωσης του Κάλβου και εγκαθιστά τον 
ποιητή των Ωδών εντός της µαθηµατικής 
επιστήµης ως «έναν εν δυνάµει µαθηµατικό, 
που αν είχε ασχοληθεί συστηµατικά µε τα 
µαθηµατικά θα ήταν οπωσδήποτε πολύ καλύτερος 

από τον Καραντηνό». Ταυτόχρονα, 
ρίχνει ένα καινούργιο φως στην ποιητική 
του. Οπως σηµειώνει ο Ανδρειωµένος, n 
καλή γνώση των µαθηµατικών από τον Κάλβο 

«ίσως θα µπορούσε να ανοίξει τον δρόµο 
µιας νέας προσέγγισης του µετρικού συστήµατος 

των Ωδών», στο εσωτερικό του 
οποίου n συµµετρία των περιττών αριθµών 
δεν είναι το µόνο αξιοπαρατήρητο στοιχείο. 
Μήπως τα «αιθέρια νεύρα της φόρµιγγος», 
τυπική κάλβεια µεταφορά που συναντάµε 
στην Ωδή του "Εις Μούσας" δεν ανακαλούν 
τις παλλόµενες στον χωροχρόνο ίνες ενέργειας, 

τις «κοσµικές χορδές» που συνέλαβε 
n σύγχρονη φυσική; 

αποκρίσεις 
Τηςτιτικασ δηµητρουλιδ 

Μικρο-µυθιστορήµατα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΣΣΛΙΝ 
« Γα µ.» 
εκδ. Απόπειρα 

Πολύς λόγος για τη µικρή φόρµα τελευταία: 
από τη µια n επιστροφή στο 

διήγηµα, µε πολλούς νέους συγγραφείς 
να δίνουν πολύ αξιόλογα δείγµατα δουλειάς* 
από την άλλη, n επιβεβληµένη συνοπτικότητα 

του ∆ιαδικτύου που µεταβάλλει 
τις κειµενικές και αναγνωστικές πρακτικές. 
Πολύς λόγος για κάτι που ανέκαθεν θεωρούνταν 

όµορφο, όπως έλεγε ο Χριστόφορος 
Μηλιώνης πριν από κάµποσα χρόνια, 

«το µικρό είναι όµορφο». Η βραχυλογία, 
n λιτότητα, n πύκνωση είναι όµορφα. Και 
συχνά λένε πολύ περισσότερα από τις 
σχοινοτενείς αναλύσεις. 

Σ' αυτό το κλίµα εντάσσονται και τα «µυθιστορήµατα 
του ενός λεπτού» της Κατερίνας 

Εσσλιν, που εµφανίστηκε στη λογοτεχνία 
το 2011 µε άλλα µυθιστορήµατα του 

ενός λεπτού, που είχαν τίτλο «Ο µισός βέσπα». 
Η νέα συλλογή µικρο-µυθιστορηµάτων 

έχει έναν ακόµη πιο προκλητικό τίτλο: 
«Γαµ.», που εξηγείται στη συνέχεια στο πιο 
σύντοµο κείµενο του βιβλίου. Στο µεταξύ 
αφήνει τον αναγνώστη να συµπληρώσει 
τη λέξη, όχι και πολύ δύσκολα προφανώς. 

Ιστορίες πρωτοπρόσωπες, εσωτερικοί 
µονόλογοι, ροή της συνείδησης, µοιάζουν 
να παίζουν µε τις λέξεις, που γίνονται ανάλαφρες 

µέσα σε αλλόκοτες συνοµιλίες, φανταστικές 
περιγραφές, µέσα σε έναν κόσµο 

που στροβιλίζεται διαρκώς, πολύχρωµος, 
για να κρύψει µέσα στην κίνησή του αυτό 
που δεν οµολογείται, αλλά αποτελεί τον 
κεντρικό πυρήνα του: τη θλίψη που κλίνεται 
συνεχώς από την αρχή, για αυτά που έγιναν 

κι εκείνα που δεν έγιναν, για αυτούς που 
λείπουν, για τη µαταίωση, τα απωθηµένα, 
την έλλειψη αγάπης, το φόβο, τη µοναξιά, 
τη µοναξιά, τη µοναξιά... Απέναντι της, n 
µεγάλη χαρά που θα µπορούσε να υπάρξει. 
Μια χαρά που όταν χαρίζεται είναι τόσο 
δυνατή που µετακινεί ακόµη και πόλεις: 
φέρνει το Λονδίνο και το ακουµπά πάνω 
στην Αθήνα λόγου χάρη, όπως στο «Αθίνο» 
το πρώτο διήγηµα, 
γραµµένο µισό αγγλικά 
µισό ελληνικά, στακάτο, 

γρήγορο,γεµάτο 
υποσχέσεις που, όπως 
πάντα, δύσκολα τηρούνται, 

αλλά τουλάχιστον 
αφηγηµατικά δικαιώνονται. 

Ενας µεγάλος 
έρωτας που θα 

µπορούσε να υπάρξει 
και να ανθίσει, εάν... 

Παιδιά που θέλουν 
γάτα και καταλήγουν µε 
λούτρινο που ζωντανεύει 

κάποτε- νέες κοπέλες 
που χαϊδεύουν τα 

µαλλιά των ποιητών 
στην ακρογιαλιά πριν 
πάνε να κάνουν πιστολάκι 

σε στριµµένες κυρίες 
και ονειρεύονται 

την άλλη ζωή, αλλού, στην Αθήνα- θερινά 
σινεµά που καταργούν εδραιωµένους πόθουςφάρσες 

για να κυλήσει το βράδυ και πάρτι 
γενεθλίων λίγο πριν από την κηδεία- νυφικά 
σε σάκους αντί για ναρκωτικά και υπέροχες 
ανθοδέσµες που δεν καταλήγουν ποτέ σε 
εκείνους για τους οποίους αγοράστηκαν. 

Η Εσσλιν ανοίγει µια µαύρη τρύπα, σαν 

αυτή στον ουρανό στο «Μπλοκµπάστερ» 
από την οποία πέφτουν γόβες στιλέτο και 
άλλα επικίνδυνα για να συντελεστεί ειρωνικά 
το τέλος της Ελλάδας κάτω από το βάρος 
µιας ασήκωτης ελαφρότητας. Ανοίγει λοιπόν 
µια µαύρη τρύπα στις ιστορίες της, ώστε 
να µπορούν όλα τα ενδεχόµενα να υλοποιούνται 

και µετά να γυρίζουν πίσω, στο 
πεδίο της ενδεχοµενικότητας και πάλι από 

την αρχή. Αυτή την 
πόρτα τη βλέπει µόνο 
n ίδια, όπως την καταπακτή 

ο µικρός µε τη 
γάτα, αλλά τις αλλεπάλληλες 

διαδροµές των 
πιθανών εκβάσεων, τις 
βλέπουν όλοι, την περιδίνηση 

αυτού που είναι 
αγκαλιά µε αυτό 

που δεν είναι ή δεν θα 
είναι ποτέ πια, ενώ 
επρόκειτο να είναι για 
πάντα. 

Μένει να δει κανείς 
τι µένει µετά τον ίλιγγο, 
λεκτικό και υπαρξιακό, 
που τον καταλαµβάνει 
διαβάζοντας τις ιστορίες 

αυτές, όπου n 
γλώσσα, όπως ωραία 
σηµειώνει ο Αχιλλέας 

Κυριακίδης στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, 
«ακόµα και µε λέξεις ατελείς, ηµιτελείς, 
συγκεκοµµένες [...] την κάνει τη δουλειά 
της µια χαρά και κόκαλα τσακίζει». Ισως 
όµως να πρέπει και n ίδια n Εσσλιν να δει 
άλλες δυνατότητες που της δίνει n γλώσσα 
και n αφήγηση, πέραν του ιλίγγου που πολύ 
καλά ξέρει να προκαλεί. 

Η συγγραφέας Ντορίνα Παπαλιού προτείνει: 

Daniel Mendelsohn, «Χαµένοι, αναζητώντας έξι από τα έξι εκατοµµύρια», 
εκδ. Πόλις 

Μια αληθινή ιστορία αναζήτησης που διαβάζεται σαν µυθιστόρηµα. 
«To µόνο που ξέρω είναι πως κρύβονταν σ' ένα Kessle», άκουσε ο 
ΜεηαΌΙςοήη µικρός τον παππού του να λέει για τον αδελφό του και 
την οικογένειά του που εκτελέστηκαν από τους ναζί. Κι αναρωτήθηκε: 
Ποιο «κάστρο»; Αναζητώντας την αλήθεια, συµπληρώνει σιγά σιγά το 
παζλ της ιστορίας έξι ανθρώπων που χάθηκαν στο Μπόλεχοφ της Πολωνίας, 

στα χρόνια του B' Παγκοσµίου Πολέµου. Κι όταν στο τέλος 
του ταξιδιού του, σε ένα παράσπιτο στο Μπόλεχοφ, σκύβει πάνω από 
µια τρύπα στο πάτωµα, σκέφτεται: «Kestl, Kestl, όχι Kessle». Kestl, λέγεται 

στα γίντις το κουτί. Ενώ εκείνος, ακούγοντας «τα ανοιχτά φωνήεντα 
και τα παχιά σύµφωνα», άκουσε µικρός µια ιστορία σαν παραµύθι, 

για κείνους που είχαν κρυφτεί σε ένα kessle, σε ένα κάστρο. 

Πρώτα σε πωλήσεις 
, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Μεγαλώνοντας µέσα στην ελληνική οικογένεια, 
του Ματθαίου Γιωσαφάτ (Αρµός). Η ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη των παιδιών και ο ρόλος των γονιών. 

∆ίστοµο, 10 Ιουνίου 1944 - To Ολοκαύτωµα, συλλογικό 
(Σύγχρονη Εκφραση). Μια συγκέντρωση κειµένων 
για τπ σφαγή του ∆ισιόµου είναι αυτό το βιβλίο. 
Ενα ανθολόγιο µνήµης... 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής, του Γιώργου 
Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Τα αινίγµατα του Σύµπαντος και n πορεία της Ελλάδας, 
σι κατακτήσεις της επιστήµης και n ανθρώπινη µοίρα. 

Κι έζησαν αυτοί καλύτερα; της Γιάννας Βαρουξή-Μπαδύλα 
(Σύγχρονη Εκφραση). Παραµύθια και θρύλοι από την περιοχή 
της Βοιωτίας. 

Ano την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Η ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από την άγνοια, αη' όπου 
όλοι ξεκινάµε, προς τπ σοφία, όπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

«Πόθεν και πότε οι Ελληνες;», του Θεοδ. Γ. Γιαννόπουλου 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). To βιβλίο λειτουργεί 
ως ένα συστηµατικό και προσιτό ενχειρίδιο της µακροχρόνιας, 
διεθνούς επιστηµονικής διερεύνησης των απαρχών 
του ελληνικού πολιτισµού. 

7Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, του ∆ηµήτρη Ψαρρά 
• (Πόλις). Πώς n Ελλάδα, που περηφανευόταν για την 

παραδοσιακή της φιλοξενία, κατέληξε στην κατώτερη βαθµίδα 
των πιο ξενόφοβων ευρωπαϊκών κοινωνιών; 

q Ο µοναχός που πούλησε τη Ferrari του, του Robin 
S. Sharma (∆ιόπτρα). Η ιστορία ενός δικηγόρου που είδε 
τη ζωή του να ανατρέπεται και άλλαξε πλεύση... 

q Εκ Τροφωνίου άρξασθαι, της Γιάννας Βαρουξή-Μπαδύλα 
(Σύγχρονη Εκφραση, βιβλιοπωλείο Ουτοπία). Ενα βιβλίο 
που φιλοδοξεί να γνωρίσει στους σηµερινούς κατοίκους 
της Λιβαδειάς ένα µέρος της ιστορίας τους. 

i ft Λαϊκή ιστορία του κόσµου, του Κρις Χάρµαν (Τόπος). 
Η ιστορία των λαών του κόσµου από τις προϊστορικές µέρες 
έως σήµερα. 
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To χαστουκόδεντρο, του Apn Μαραγκόπουλου (Τόπος). 
Μια ιστορία µε φόντο το χαστούκι της Μπέττυς Αµπατιέλου 
στη Φρειδερίκη. 

Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). 
Μια διαδροµή ανάµεσα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλία, Ηπειρο, 
από το 1878 ώς το 1917. Ενας άνδρας διεκδικεί και αναζητεί. 

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

Μέρες Αλεξάνδρειας, του ∆ηµήτρη Στεφανάκη (Ψυχογιός). 
Ενα κοσµοπολίτικο βιβλίο, τιµηµένο µε το βραβείο Prix 
Mediterranee Etranger και ήδη πολυµεταφρασµένο. 

Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά, του Λεονάρντο 
Παδούρα (Καστανιώτης). Τρεις παράλληλες ιστορίες 
επωνύµων και ανωνύµων της ιστορίας του 20ού αιώνα. 
Συγκλονιστικό. 

To µαύρο Αλγέρι, του Μωρίς Αττιά (Πόλις). 
Σε µια πολυσύχναστη παραλία του Αλγερίου ανακαλύπτονται 
τα πτώµατα τπς Γαλλίδας Εστέλ και του Αλγερινού Μουλοϋντ... 

Ο γύρος του θανάτου, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρα). 
To χρονικό της σύλληψης και της εκτέλεσης του Αριστείδη 
Παγκρατίδη, για την υπόθεση του ∆ράκου του Σέιχ Σου, 

l' ένα γύρισµα της ζωής, της Αλκυόνης Παπαδάκη 
(Καλέντη). Ενα επίκαιρο µυθιστόρηµα, µε σκάνδαλα, 
τράπεζες και βολεµένους ανθρώπους. 

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

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

Η ιστορία ενος 
δικηγόρου που είδε 
τη ζωη του 
να ανατρέπεται 
και άλλαξε πλεύση... 

Η ιστορία των λαών 
του κόσµου από 
τις προϊστορικές 
µέρες έως σήµερα. 

Ενα σύγχρονο 
παραµύθι που ξεκινά 
on' το Βυζάντιο και 
την Κωνσταντινούπολη 

και φτάνει 
στη σηµερινή 
Ιστανµπούλ 
των αντιθέσεων. 

- Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Σύγχρονη Εκφραοη» (Πεοόντων Μαχητών 47, Λιβαδειά). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

to τραγουδι toy αχιλλεα 
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ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
Κλέφτες και αστυνόµοι 
εκδ. Ψυχογιός σελ. 266 

Εγκλήµατα πάθους και 
συµφέροντος, έρωτα και 
φθόνου,χρήµατος και 
εκδίκησης. Οι ιστορίες 
διακρίνονται για την ευρηµατικότητα, 

την αγωνιώδη 
πλοκή και την ποικιλία 

των συναισθηµάτων 
τους. Η ιδέα γεννήθηκε 

στο µυαλό του 
υπεύθυνου προγράµµατος 

∆άνη Παπαβασιλείου του σταθµού «902 
Αριστερά στα FM», ο οποίος επιχείρησε µια 
παραγωγή δραµατοποιηµένου αστυνοµικού 
διηγήµατος. Ο τόµος περιέχει δεκατέσσερις 
ιστορίες των N. Γαλανόπουλου, Κ. Γεροζήση, Σ. 
Γκάκα, T. ∆ανέλλη, Β. ∆ανέλλη, Κ. Κυριακόπουλου, 

Αν. Μιχαηλίδη, T. Μιχαηλίδη, ∆. Μπούνια, 
M. Πιµπλή, Γ. Ράνκου, Γ.Α. Ρηνάτου,Χρ. Σπυροπούλου 

και Φ. Φιλίππου. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
JAMIE MCGUIRE 
Γλυκιά καταστροφή 
µεχ. ΒάσιαΤζανακάρη 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 472 - 6,60 ευρω 

Η ∆µπι∆µπερνάθι δεν 
κάνει καταχρήσεις και ¦ 
δουλεύει σκληρά προI 
κειµένου να θάψει το 

I σκοτεινό παρελθόν 

I της. Ωσπου θα γνωρί| 
σει τον ακαταµάχητο 
καρδιοκατακτητή που 
παλεύει σε παράνο- 

L^= I µους αγώνες για να 

I βγάλει χρήµατα, τον 
Τράβις Μάντοξπου 

θα την παγιδεύσει µε ένα απλό στοίχηµα: Αν 
ο ίδιος χάσει θα απέχει από το σεξένα µήνα, 
αν χάσει n Αµπι θα µείνει στο διαµέρισµά του 
ως συγκάτοικος για ένα µήνα. Αυτό που δεν υποψιάζεται 

ο Τράβις είναι ότι πίσω από το παρουσιαστικό 
του καλού κοριτσιού της Αµπι, έχει 

βρει τον δάσκαλο του. 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΜΑΡΙΑ ∆ΕΛΗΒΟΡΙ∆ 
∆ιονυσίου Σολωµού 
Η γυναίκα της ΖάκυΒος 
εκδ. Αγρα σελ. 258 - 6 ευρω 

Ποια είναι n γυναίκα της 
„ι_*...-' - -- - Ζάκυθος, n «έχθρισσα 

θανάσιµη του έθνους» 
που έχει προκαλέσει τόσο 

αντιφατικές και αντικρουόµενες 
ερµηνευτικές 

προσεγγίσεις; Η µεmia-nuw 
θοδικά σχεδιασµένη αι"Ί.Τ'τΊΤ'τΐΤ" 
νιγµατικότητά της ενισχύεται 

οπωσδήποτε από 
την αοριστία της ονοµασίας 

της. Κύριο ρόλο στο 
έµµονα πρωτοποριακό αυτό κείµενο διαδραµατίζει 

ο ίδιος ο ποιητής, παίρνοντας το διάφανο 
προσωπείο του «Ιεροµόναχου ∆ιονυσίου». Ενα 
από τα κλειδιά της πολιτικής αυτής αλληγορίας, 
είναι κατά τη µελετήτρια, n υπέρογκη οργή που 
διατρέχει το κείµενο προσδίδοντάς του διαχρονική 

αµεσότητα. ¦ ¦ 

Η 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΖ∆ΚΙΩΤΗΣ 
Αναµένοντας το τέλος του κόσµου τον 17ο αιώνα. 
Ο Εβραίος µεσσίας και ο µέγας διερµηνέας 
εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ 
σελ. 254 

∆ηλώνοντας πως είναι 
ο µεσσίας, οΣµυρνιός 
Εβραίος Σαµπατάι Τσεβί 
(1626-1676) αναστάτωσε 

τις εβραϊκές κοινότητες 
της εποχής του, 

στην Ευρώπη, Ασία και 
Αφρική, και προκάλεσε 
ένα από τα σηµαντικότερα 

µεσσιανικά κινήµατα. 
To κίνηµα αυτό 

εξέπνευσε ωστόσο σύντοµα και άδοξα µε τον 
εξισλαµισµό του Σαµπατάι και κατέληξε στη 
δηµιουρνία µιας µικρής εθνοθρησκευτικής 
οµάδας εξισλαµισθέντων Εβραίων, των Ντονµέδων. 

Η µελέτη εξετάζει τη σχέση του κινήµατος 
του Τσεβί και της µυστικιστικής καµπάλο 

µε την ελληνική λογιοσύνη. 

UMBERTO GALIMBERTI 
Ο µηδενισµός και σι νέοι 
Ο ενοχλητικός επισκέπτης 
µεχ. Μελής Μελετιάδης 
εκδ. University Studio Press σελ. 186 -15 ευρώ 

Οι οικογένειες ανησυχούν, 
το σχολείο δεν 

ξέρει πια τι να κάνει 
και ο µόνος που ενδιαφέρεται 

γι' ουτούς είναι 
n ανορά,που τους 

οδηνεί στους δρόµους 
της διασκέδασης και 
της κατανάλωσης. Ετσι 
οι νέοι υποφέρουν όχι 
εξαιτίας των συνηθισµένων 

υπαρξιακών 
κρίσεων, αλλά εξαιτίας του ενοχλητικού επισκέπτη 

που είναι ο µηδενισµός. Μπορούµε 
να τον βνάλουµε έξω από την πόρτα; Να i, αν 
διδάξουµε στους νέους την «τέχνη του βίου», 

το«ννώθι σαυτάν», την αναννώριση 
των ιδίων ικανοτήτων και της ανάπτυξής τους 
«κατά µέτρον». 
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Ερηµίτης της σκέψης 
Ο Χένρι Ντέιβιντ Θορώ πρωταγωνίστησε στην αµερικανική Αναγέννηση 

HENRY D. THOREAU 
Περιπλανήσεις - Φιλοσοφικοί 
στοχασµοί 

µτφρ. Βασίλης Αθανασιάδης 

εκδ. Κέδρος - σελ.232 

Του ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Μαζί µε τους Εµερσον, Χόθορν, 
Μέλβιλ, Ουίτµαν, ο Χένρι Ντέιβιντ 
Θορώ (1817-1862) υπήρξε από 
tous πρωταγωνιστές τπε αµερικανικής 

Αναγέννησης και σηµαντική 
φιγούρα του κύκλου των στοχαστών 

του υπερβατισµού της 
Νέας Αγγλίας (New England Tranςεθηάθηΐ3ΐίςιτι), 

ηγέτης του οποίου 
ήταν ο Εµερσον - δάσκαλος και 
θερµός συνοµιλητής του Θορώ. 

Ο Θορώ, κατά τον Εµερσον, 
«δεν άσκησε ποτέ κανένα επάγγελµα. 

Ζούσε µόνος του και δεν 
παντρεύτηκε ποτέ. ∆εν ψήφισε 
ποτέ, δεν πήγε στην εκκλησία 
ποτέ, δεν πλήρωσε φόρους ποτέ. 
∆εν έφαγε ποτέ κρέας. ∆εν ήπιε 
ποτέ κρασί και αρνιόταν τη χρήση 
καπνού. Παρόλο που ζούσε στη 

Οι ιδέες του περί 
µη βίας, παθητικής 
αντίστασης 
και ανυπακοής, 
υιοθετήθηκαν 
από τον Γκάντι και 
τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 

φύση δεν χρησιµοποιούσε όπλο 
ή παγίδες ζώων. ∆εν είχε το ταλέντο 

να γίνει πλούσιος, αλλά ήξερε 
πώς να είναι φτωχός, χωρίς να 

επιτρέπει ούτε ένα σηµάδι κακοµοιριάς 
ή έλλειψης καλαισθησίας... 

Επέλεξε να γίνει ο εργένης της 
σκέψης και της φύσης». 

Οι Ελληνες γνώρισαν και αγάπησαν 
τον Θορώ µε το κλασικό 

του έργο «Ουώλντεν» που είχε 
δηµοσιευθεί στις αρχές του '80 
από τη ∆ιεθνή Βιβλιοθήκη. Αργότερα, 

κυκλοφόρησε n «Πολιτική 
ανυπακοή». To «Walden ή Η ζωή 
στο δάσος» εκδόθηκε ξανά από 
τον «Κέδρο» το 2007. 

Μόλις κυκλοφόρησαν -από τον 
«Κέδρο»- τρία κλασικά κείµενα 
του Θορώ µε τίτλο «Περιπλανήσεις: 

Φιλοσοφικοί στοχασµοί»: το 
«Ενας χειµωνιάτικος περίπατος» 
(1843), «Τα δάση του Μέιν» (1848), 
το «Μία εβδοµάδα στους ποταµούς 
Κόνκορντ και Μέριµακ» (1849) 
το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε ο 
Θορώ- µαζί µε ένα τµήµα από το 
«Ηµερολόγιο» του 1858. 

Ο πολιτισµός της φύσης 
To «Maine ννοοάς» γοητεύει 

ακόµα τους λάτρεις της φύσης. 
«Εδώ βασιλεύει n απλότητα και 
n αγνότητα µιας εποχής πρωτόγονης, 

µια υγεία και µια ελπίδα 
πολύ µακρινή και ξένη στις πόλεις 

Ο Χένρι Ντέιβιντ Θορώ, κατά τον Εµερσον, «ήξερε πώς να είναι φτωχός, χωρίς να επιτρέπει ούτε ένα σηµάδι 
κακοµοιριάς π έλλειψης καλαισθησίας... Επέλεξε να γίνει ο εργένης τπς σκέψης και τπς φύσης». 

και στα χωριά... Αν ήθελα να βρω 
ανθρώπους στενόµυαλους, απληροφόρητους 

και µε νοοτροπία 
επαρχιώτικη... θα έψαχνα ανάµεσα 

στο σκουριασµένο πλήθος 
των κατοίκων µιας περιοχής που 
έχει αποικιστεί από καιρό, στα 
ξεπεσµένα αγροκτήµατα που τα 
έχουν σκεπάσει τα αγριόχορτα, 
στα χωριά γύρω από τη Βοστώνη, 
ακόµα και κατά µήκος του δρόµου 
του Κόνκορντ, και όχι στα άγρια 
δάση του Μέιν». 

Στο «A Week on the Concord 
and Merimack River-ς» γράφει ο 
Θορώ: «Τα ποτάµια αποτελούν 
τις φυσικές λεωφόρους όλων των 
εθνών. Οχι µόνο ισιώνουν το έδαφος 

και αποµακρύνουν τα εµπόδια 
από το µονοπάτι του ταξιδιώτη, 
όχι µόνο σβήνουν τη δίψα του 
και τον µεταφέρουν κουβαλώντας 
τον στην αγκαλιά τους, αλλά και 
τον οδηγούν στις πιο ενδιαφέρουσες 

τοποθεσίες, στα πιο πυκνοκατοικηµένα 
κοµµάτια του 

πλανήτη, αλλά και εκεί όπου το 
βασίλειο των ζώων και των φυτών 
έχει αγγίξει την ύψιστη τελειότητα. 

Πολλές φορές στάθηκα στις 
όχθες του Κόνκορντ παρακολουθώντας 

το ρεύµα να περνά, ένα 
σύµβολο προόδου, µια δύναµη 
που ακολουθεί τον νόµο του συστήµατος, 

του χρόνου και όλων 
των πραγµάτων... Κι έτσι αποφάσισα 

κάποτε να αφεθώ κι εγώ 
στην αγκαλιά του ποταµού και 
να πάω όπου µε πάει». 

Ανεπιτήδευτη γραφή 
Κείµενα πρόδροµης οικολογίας, 

εικόνες των υλοτόµων του Μέιν, 
βαρκάρηδες του Κόνκορντ και 
του Μέριµακ, αγροτόπαιδα και 
αγωγιάτες, ερηµίτες του δάσους, 
κυνηγοί και ψαράδες που δουλεύουν 

για το µερτικό τους ενωµένοι 
µε την ενέργεια της φύσης, 

µαζί µε παραινέσεις του Πυθαγόρα 
(«είναι καλό n ευηµερία να συνυπάρχει 

µε τη νοηµοσύνη και την 

αρετή»), και σπερµατικές ιδέες 
της µη βίας, της παθητικής αντίστασης 

και της ανυπακοής που 
κατέθεσε στο διάσηµο πολιτικό 
του έργο «Πολιτική ανυπακοή» 
ιδέες που υιοθετήθηκαν στον 20ό 
αιώνα από τον Γκάντι και τον 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ («όλος ο 
κόσµος υποκλίνεται σ' εκείνον 
που διατηρεί την ισορροπία στη 
ζωή του και προχωρά γαλήνιος 
στο µονοπάτι του χωρίς καµιά 
κρυµµένη βία»). 

Καθώς φαίνεται, ο Θορώ δεν 
θα µείνει απλά παρηγορητικός 
όπως στη Μεγάλη Υφεση του 
1930, και εµπνευστής των «αιρετικών» 

όπως έγινε µε τη γενιά 
των beat στη δεκαετία του 1950 
και µε τα µεγάλα αντιπολεµικά 
και κοινωνικά κινήµατα του '60 
και του '70. Η φιλοσοφία της 
απλής ζωής, ίσως, να γίνει για 
τον 21ο περισσότερο ελκυστική 
και πειστική από ό,τι υπήρξε 
στον 20ό αιώνα. 

Οβιδιακή µεταµόρφωση 
ενός φιλήσυχου καθηγητή 
Ψυχολογικό µυθιστόρηµα µυστηρίου 

ΖΩΡΖ ΣΙΜΕΝΟΝ 
Ο θάνατος της Μπελλ 

µτφρ. Βάνα Χατζάκη 

εκδ. Αγρα 

ΓηςΧΡΥΣΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΖωρζΣιµενόν (1903-1989), ο γνωστός 
Βέλγος γαλλόφωνος συγγραφέας, 
υπήρξε πολυγραφότατος. Εγραψε 
αστυνοµικές ιστορίες -ο ήρωάς του, 
ο επιθεωρητής Μαιγκρέ, εµφανίζεται 
σε 72 µυστήρια-, ψυχολογικού τύπου 
µυθιστορήµατα, αλλά και ροµάντζα. 
Πολλές από τις ιστορίες του µεταφέρθηκαν 

στον κινηµατογράφο µε 
επιτυχία, όπως το µυθιστόρηµά του, 
«Ο θάνατος της Μπελλ», έργο το οποίο 
ανήκει στην «αµερικανική περίοδο» 
του συγγραφέα, γιατί γράφτηκε κατά 
τη διάρκεια της παραµονής του στις 
ΗΠΑ, όπου έζησε δέκα χρόνια από 
το 1945. Η ταινία «Ο θάνατος της 
Μπελλ», σε σενάριο του Jean Anouilh, 
γυρίστηκε το 1961 από τον σκηνοθέτη 
Edouard Molinaro, µε πρωταγωνιστές 
τους ηθοποιούς Jean ϋεςς3ί11γ και 
Alexandra Stewart. 

Ο Σιµενόν είχε µεγάλη άνεση στο 
γράψιµο και δεν είναι τυχαίο ότι µας 
έδωσε ένα πολυπληθές έργο, πολλές 
φορές όµως άνισο. Είναι σίγουρο, 
πάντως, ότι αξιοποιούσε ακόµα και 
το πιο απλό και το πιο ασήµαντο γεγονός 

και το παρέθετε περιγράφοντας 
λεπτοµέρειες, οι οποίες έδιναν σ' 
αυτό διαφορετική ερµηνεία και οπτική. 

Υπήρξε τόσο µεγάλη n ευχέρειά 
του να συνθέτει ιστορίες ώστε θα 
µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι 
ήταν σε θέση να γράψει µια ιστορία, 
βλέποντας ένα φτερό να πέφτει ή 
διακρίνοντας ένα καράβι µακριά στον 
ορίζοντα, για να παραφράσω τα λόγια 
του Αλεξάνδρου ∆ουµά, ο οποίος κάπως 

έτσι περιέγραψε τη δική του άνεση 
στη συγγραφή. 

Η ιστορία του µυθιστορήµατος «Ο 
θάνατος της Μπελλ», που χαρακτηρίζεται 

για τη λιτή γραφή και τις ατµοσφαιρικές 
περιγραφές της, διαδραµατίζεται 

σε µια µικρή πόλη κοντά 
στη Νέα Υόρκη, όπου οι κάτοικοι απολαµβάνουν 

την ηρεµία στη φύση από 
τη µια, αλλά από την άλλη είναι εξαρτηµένοι 

από την περιέργεια και τα 
σχόλια των συµπατριωτών τους. Ο 
ευγενικός καθηγητής, σε γνωστό κολέγιο 

της περιοχής, Σπένσερ Ασµπυ 
είναι παντρεµένος µε την Κριστίν, 
κόρη γνωστής οικογένειας, n οποία 
αγαπάει την κοσµική ζωή, γνωρίζει 
όµως να κρατάει ισορροπίες στο στενό 
κοινωνικό τους περιβάλλον. Στο σπίτι 
τους φιλοξενούν την κόρη µιας παιδικής 

φίλης της Κριστίν, την Μπελλ, 
n οποία κάποιο πρωινό ανακαλύπτεται 
νεκρή στο δωµάτιο της. Ο τελευταίος, 
όπως προκύπτει από την ανάκριση, 
που την είδε ήταν ο Σπένσερ, και γι' 
αυτό, άλλωστε, οι αστυνοµικοί επιµένουν 

να του υποβάλλουν ερωτήσεις 
σχετικά µε τις κινήσεις τόσο τις δικές 
του όσο και του θύµατος. 

Ανεπαίσθητη µεταστροφή 
Οι περιγραφές, σ' αυτό το ψυχολογικό 

µυθιστόρηµα µυστηρίου, επι¬ 

κεντρώνονται στην προσωπικότητα 
του Σπένσερ και στη σταδιακή µεταµόρφωσή 

του, και καθόλου στο 
ποιος είναι ο δολοφόνος: από την επιφανειακή 

ηρεµία και την απάθεια 
χαρακτηριστική είναι n οµολογία του 
ότι δεν ήξερε τίποτα σχετικά µε την 
προσωπικότητα της κοπέλας- στην 
όλο και κλιµακούµενη µεταστροφή 
των συναισθηµάτων και της στάσης 
του απέναντι στη γυναίκα του και 
τους εκπροσώπους του νόµου. Η ανεπαίσθητη 

αλλαγή, που συντελείται 

Ο δηµοφιλής Βέλγος συγγραφέας 
Ζωρζ Σιµενόν. 

Ο ήρωας παίζει έναν ρόλο 
που φαντάζεται ότι οι άλλοι 
του τον έχουν ετοιµάσει, 
και τον αποδέχεται 
ως να ήταν έτοιµος από καιρό. 
στον ήρωα µε την υιοθέτηση συναισθηµάτων 

ενοχής, φέρνει στο φως 
καταπιεσµένες επιθυµίες, φαντασιώσεις 

και αδυναµίες του, οι οποίες συνιστούν 
ένα εκρηκτικό µείγµα, µε 

αποτέλεσµα ο αθώος και ανυποψίαστος 
καθηγητής να οδηγηθεί σε ακραίες 

πράξεις. Η ιδέα και ο φόβος του 
ότι οι άλλοι τον αντιµετωπίζουν ως 
ένοχο, τον καθιστούν εν δυνάµει 
θύτη και θύµα συγχρόνως. Εν τέλει, 
ο Σπένσερ παίζει έναν ρόλο που φαντάζεται 

ότι σι άλλοι του τον έχουν 
ετοιµάσει, και τον αποδέχεται ως να 
ήταν έτοιµος από καιρό. 

Οι έξυπνοι και απολαυστικοί διάλογοι, 
n ατµόσφαιρα µυστηρίου, n 

ανάλαφρη αφήγηση, ακόµα και όταν 
περιγράφονται οι πιο σκοτεινές πλευρές 

των ηρώων, τοποθετούν το µυθιστόρηµα 
ανάµεσα στα καλύτερα 

έργα του Σιµενόν. 

Ποιητικά 
µονόπρακτα 
Σε µελαγχολικό τόνο 

ΣΠΥΡΟΣ Κ∆ΤΣΙΜΗΣ 
∆ιαφυγή 

εκδ. Γαβριηλίδης 

∆έκατο όγδοο βιβλίο για τον Σπύρο Κατσίµη n Κραυγή, 
δέκατη έκτη ποιητική συλλογή, συν δύο συλλογές 

διηγηµάτων. Από το 1952 που εµφανίστηκε 
στα γράµµατα τα υπηρετεί αθόρυβα, µε λόγο χαµηλόφωνο 

και µελαγχολικό. Τα ποιήµατά του, ολιγόστιχα, 
λιτά, είναι σαν µικροσκοπικά µονόπρακτα, 

όπου το ποιητικό υποκείµενο στέκεται, στοχάζεται, 
φεύγει, στον ύπνο και στον ξύπνο του, κοιτάζει 
και βλέπει όσα είναι, όσα ήταν και όσα δεν θα 
είναι ποτέ. Θλίψη συγκρατηµένη, επίγνωση, αποδοχή, 

καρτερία και ό,τι το χθεσινό παρηγορητικό. 
Ο πατέρας: «Σε βλέπω µέσα στις πέτρες και το 
χώµα / να κόβεις χόρτα, να µαζεύεις / τα σκόρπια 
αισθήµατά σου. / ∆εν έχω άλλον από σένα τώρα / 
που έρχοµαι φυγάς και προδοµένος / από τον ηλεκτρονικό 

µου κόσµο / δώσ' µου / το χέρι σου πατέρα.» 
(To χέρι). Αλλά και ένας κόσµος ολόκληρος, 

παρηγορητικός, φανός παρηγορητικός µέσα στον 
απειλητικό ζόφο: «Οταν διαλύθηκε n οµίχλη / µ' 
έζωσε το σκοτάδι. Σκοτεινοί αγροί, σκοτεινά / λιβάδια 

και την ώρα / που ήµουν έτοιµος να φοβηθώ 
/ έτοιµος να φωνάξω / άναψε / το θαµπό φανάρι / 
του χθεσινού κόσµου» (Αποκάλυψη). 

Στη νέα του συλλογή, ο Κατσίµης µιλά και πάλι 
για τη µοναξιά, την απόσυρση στον χώρο και στον 
χρόνο, την κούραση, τα ταξίδια που δεν γίνονται 
και µένουν στα όνειρα, τις αλλαγές που n συνείδηση 
αρνείται να ερµηνεύσει, για το τρένο της νύχτας, 
που σε λίγο θα περάσει να τον πάρει για µια χώρα 
«έξω από τα σύνορα / έξω από τα χρόνια». 
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