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Η ευθύνη 
του γιατρού 
στο λάθος 
Οι σχέσεις ιατρών µε 
ασθενείς και δικηγόρους 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Οταν ο Ιπποκράτης συναντά... 
τη Θέµιδα - Ιατρονοµικά 

εκδ. Λιβάνη 

Του γιωργου λ. ευαγγελοπουλου* 

Ο Χαράλαµπος M. Μουτσόπουλος, διακεκριµένος 
διεθνώς καθηγητής στην Ιατρική Αθηνών 
αλλά, συνάµα, και τολµηρός δηµόσιος διανοούµενος, 

σε συνεργασία µε τον διεθνούς κύρους 
συνάδελφο του, Μαρίνο ∆αλάκα, µε το 

νέο του βιβλίο µας φέρνει σε επαφή µε ένα 
κρίσιµο νοµικό και κοινωνικό πρόβληµα: τη 
νοµική ευθύνη του ιατρού για πληµµελή ή 
εσφαλµένη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης 

ασθενούς, µε δυο λόγια, µε ό,τι αποκαλούµε 
ιατρική ευθύνη. To βιβλίο κοσµεί 

ένας ουσιαστικός σε επισηµάνσεις πρόλογος 
του διαπρεπούς καθηγητού του Αστικού ∆ικαίου 

και Ακαδηµαϊκού, Απόστολου Σ.Γεωργιάδη. 
Σε αυτόν παρατίθενται σι κύριοι λόγοι 

για τους οποίους n κατάφαση ή µη ιατρικής 
ευθύνης (αστικής και ποινικής) αποτελεί ένα 
από τα πλέον πολύπλοκα ζητήµατα στη νοµική 
επιστήµη και τη δικαστηριακή πράξη. 

Μυθιστόρηµα 
To πόνηµα του Μουτσόπουλου αποτελεί 

ένα είδος ρεαλιστικού µυθιστορήµατος. Ο 
Γρηγόρης Παπαθεοδώρου είναι γόνος µιας 
εύπορης οικογένειας µε δικηγορική παράδοση 
σε κάποια επαρχιακή πόλη. Προορίζεται από 
την οικογένειά του να συνεχίσει αυτή την 
παράδοση, αφού σπουδάσει στη Νοµική Αθηνών 

και, κατόπιν, στη Γερµανία (όπως, ακριβώς, 
έπραξε ο πατέρας του). Ο ίδιος έχει προτίµηση 
στις θετικές επιστήµες αλλά, τελικώς, υπό 
την πίεση της οικογένειάς του, πετυχαίνει 
στις εισαγωγικές εξετάσεις και εγγράφεται 
στη Νοµική Αθηνών. Παραµένει σχετικά αδιάφορος 

για τις σπουδές του µέχρι τη στιγµή 
που n ανάλυση µιας υπόθεσης ιατρικής ευθύνης 

από εµπνευσµένο 
καθηγητή του Αστικού ∆ικαίου, 

τον οδηγεί να παρακολουθήσει, 
κατά τους 

θερινούς µήνες, τις εργασίες 
ενός δικηγορικού γραφείου 

στη Νέα Υόρκη, το 
οποίο ειδικεύεται σε αυτά 
τα θέµατα. Η ζωή του έχει 
πλέον αλλάξει. Αποφοιτώντας 

από τη Νοµική Αθηνών, 
συνεχίζει τις σπουδές του 
σε αυτό τον κλάδο στην 
Αµερική, όπου εργάζεται 
ως δικηγόρος, δηµιουργεί 

τη δική του οικογένεια και, µετά αρκετά έτη, 
επιστρέφει στην Αθήνα, για να προσφέρει 
πρωτότυπες και πρωτοποριακές µεθόδους 
αντιµετώπισης των ιατρονοµικών ζητηµάτων 
(όπως τα αποκαλεί ο συγγραφέας). 

Με φόντο, λοιπόν, τη διήγηση της ιστορίας 
του ήρωά του, Παπαθεοδώρου, ο συγγραφέας 
µας παρουσιάζει, µέσα από την ανάλυση ιατρικών 

περιστατικών, το ζήτηµα της ιατρικής 
ευθύνης: εδώ εµπλέκονται σι σχέσεις ιατρών 
και ασθενών που υπέστησαν βλάβες από 
σφάλµατα των πρώτων, σι σχέσεις ασθενών 
και ειδικευµένων στη νοµική αντιµετώπιση 
ιατρικών σφαλµάτων δικηγόρων, οι σχέσεις 
ιατρών και ασφαλιστικών εταιρειών, n διαφορετική 

ρύθµιση των τριών παραπάνω 
τύπων σχέσεων από διαφορετικές χώρες, 
όπως οι ΗΠΑ και n Ελλάδα, και, σε τελική 
ανάλυση, σι αξιακές προτεραιότητες κάθε 
κοινωνίας. Εύλογα θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης 

µήπως υπερβάλλω. 

Η εµπειρία 
στην Πολιτεία 
της Καλιφόρνιας 
και n κατάσταση 
στην Ελλάδα 
από νοµικής 
και κοινωνικής 
πλευράς. 

Στις ΗΠΑ 
Νοµίζω πως όχι, δεδοµένου ότι ο συγγραφέας 

υποστηρίζει ότι n «δύσκολη» σχέση ιατρών, 
ασθενών, δικηγόρων και ασφαλιστικών 

εταιρειών στις ΗΠΑ, όπου το καθένα από τα 
τέσσερα αυτά µέρη επιδιώκει τη µεγιστοποίηση 

του κέρδους του και την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται -και που 
έχει ως αποτέλεσµα, την «αµυντική» ιατρική, 
που ακολουθεί την πεπατηµένη και δεν «ρισκάρει» 

για να ωφελήσει τον ασθενή, προσφέροντάς 
του κάποια πρωτοποριακή, πλην 

όµως «ριψοκίνδυνη» θεραπεία- οφείλεται στο 
ότι το κυνήγι του χρήµατος αποτελεί υπέρτατη 
αξία στη σηµερινή αµερικανική κοινωνία. Ο 
συγγραφέας παραθέτει, επίσης, µε στοιχεία 
και αριθµούς, τα µέτρα που n Πολιτεία της 
Καλιφόρνιας έλαβε για την αντιµετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών αυτού του φαινοµένου, 

ενώ αξιολογεί και την αποτελεσµατικότητά 
τους. Η σύγκριση µε την αντίστοιχη 

κατάσταση στην Ελλάδα, τόσο από νοµικής 
όσο και από κοινωνικής πλευράς, οδηγεί σε 
ενδιαφέρουσες συγκρίσεις και ανάλογα συµπεράσµατα. 

To βιβλίο, µε λογοτεχνικές αρετές, 
µας «προειδοποιεί» και µας προϊδεάζει για 
ένα σύνθετο φαινόµενο µε πολλαπλές, θετικές 
και αρνητικές, συνέπειες, που ενδέχεται να 
λάβει διαστάσεις και στη χώρα µας. Π' αυτό, 
συµφωνώ µε την ακροτελεύτια πρόταση του 
συγγραφέα στην Εισαγωγή του βιβλίου, ελπίζοντας 

κι εγώ το ολιγοσέλιδο και καλογραµµένο 
αυτό πόνηµα να διαβαστεί όχι µόνον 

από γιατρούς, δικηγόρους και ασφαλιστικές 
εταιρείες, αλλά απ' όσο το δυνατόν περισσότερους 

απλούς Ελληνες πολίτες. 

*0 κ. Γιώργος Λ. Ευαγγελόηουλος είναι δικηγόρος, δρ 
∆ιεθνών Σχέσεων (LSE). 

Ο τρόµος της ενδοσχολικής βίας 
Ελληνικά και ξένα βιβλία παρουσιάζουν το πρόβληµα και προτείνουν λύσεις για ένα παιδί 

Tuc µαριασ τοπαλη 

Η ενδοσχολική βία (bullying) παρουσιάζει 
ανησυχητικά αυξητικές 

τάσεις στη χώρα µας, όπως 
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία εν 
εξελίξει ερευνών του ΕΨΥΠΕ. 
Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν 

οριστικά, τότε ένα στα 
επτά παιδιά στα ελληνικά σχολεία 

γίνεται σήµερα θύµα κάποιας 
µορφής εκφοβισµού. Οµως 

ακόµη κι αν n βία αφορούσε ένα 
µόνο παιδί, θα όφειλε να έχει 
µετατοπιστεί αντιστρόφως, θετικά 

δηλαδή, ο πολιτισµός µας. 
Είτε, δηλαδή, το φαινόµενο παίρνει 

διαστάσεις επικίνδυνα µαζικές, 
είτε αφορά τον έναν, όπως 

γινότανε παλιά µε τον αδύναµο 
της τάξης ή της αλάνας, ο τραµπουκισµός 

και n ανοχή του µέσα 
από τη σιωπή των πολλών δεν 
µπορούν να γίνονται ανεκτά από 
κοινωνίες ανοιχτές, δηµοκρατικές. 

To µάθηµα «πολιτικού θάρρους» 
(Zivilcourage), επιτακτικά 

αναγκαίο στη σηµερινή Ελλάδα, 

Ενας στους επτά 
ανηλίκους πέφτει 
θύµα κάποιας 
µορφής εκφοβισµού 
στο σχολείο. 

θα πρέπει να αρχίσει σχίζοντας 
τη σιωπή στις σχολικές αίθουσες 
και στις αυλές. 

Στην πραγµάτευση του επώδυνου 
θέµατος τα βιβλία έχουν 

σηµαντικό ρόλο να παίξουν: συχνά, 
είναι n φωνή του συγγραφέα 

που θα διαρρήξει πρώτη το παραπέτασµα 
του φόβου. Ο «Πϊσκος 

Τρώγλης» (ελληνική απόδοση 
του -εξίσου παιγνιώδουςαγγλικού 

τίτλου «Muncle Trogg») 
είναι κλασική περίπτωση θύµατος: 

νάνος σε κόσµο γιγάντων, 
είναι διαφορετικός, αδύναµος, 
n ντροπή της οικογένειας, ο καρπαζοεισπράκτορας 

των σχολικών 
τραµπούκων. To οµώνυµο βιβλίο 
(Πατάκης, 2012) επινοεί µε χιούµορ 

και µπόλικα κωµικά σκίτσα 
έναν κόσµο γιγάντων, όπου 

n βρωµιά και n ασχήµια θεωρούνται 
µόδα και οµορφιά, n 

απλοϊκότητα και n καθυστέρηση 
κυριαρχούν και n ζωή είναι σκληρή 

για όποιον µειονεκτεί σωµατικά. 
∆ράκοι, ηφαίστεια, βασιλιάδες 

συνυπάρχουν, όπως και 
ο µυθικός κόσµος των Γιγάντων, 
µε τον πραγµατικό, τον κόσµο 
των Μικρούληδων, δηλαδή των 
τεχνολογικά ανεπτυγµένων ανθρώπων, 

που απειλούν διαρκώς 
µε εξολόθρευση τους υπανάπτυκτους 

Γίγαντες. ∆ίκαια το βιβλίο 
κέρδισε τον ∆ιαγωνισµό Παιδικής 

Λογοτεχνίας των λονδρέζι- 
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To βιβλίο ο «Πίσκος Τρώγλης» (εκδ. Πατάκης) επινοεί µε χιούµορ και κωµικά σκίτσα έναν κόσµο γιγάντων, 
όπου π ζωή είναι σκλπρπ για όποιον µειονεκτεί σωµατικά. 

κων Τίητες. Χωρίς ίχνος διδακτισµού 
και αισθηµατισµού, n 

πλοκή εξελίσσεται σαν περιπέτεια 
πρώτης τάξεως, όπου συνεχώς 

κάτι συµβαίνει που ανατρέπει 
όλα τα προηγούµενα, µε 

αποτέλεσµα ούτε το παιδί, ούτε 
ο έφηβος αλλά ούτε και ο ενήλικος 

να το αφήνουν από τα χέ¬ 

ρια τους πριν φτάσουν στην τελευταία 
σελίδα του χαρούµενου 

και εντελώς απρόβλεπτου τέλους. 
To βιβλίο -του οποίου ήδη αναµένονται 

οι συνέχειες- αξιοποιεί 
πολλά «κεκτηµένα Χάρυ Πότερ». 
∆εν πρέπει άλλωστε να µας διαφεύγει 

ότι και στο παγκόσµιο 
µπεστ σέλερ της Ρόουλιγκ υπάρ¬ 

χει υποδειγµατική πραγµάτευση 
του µπούλιγκ, ιδίως όταν ο µικρός 
µάγος καλείται να αναµετρηθεί 
µε την επίγνωση ότι τα ινδάλµατά 

του, ο νεκρός πατέρας και 
ο ήρωας-νονός, είχαν κακοποιήσει 

άλλοτε µε έργα και λόγια 
το αδύναµο παιδί της τάξης, αυτόν 

που εξελίχθηκε στον σκο¬ 

τεινό καθηγητή Σνέιπ. Αν οι δάσκαλοι 
αποφασίσουν να δουλέψουν 

(επιτέλους!..) µε αναγνώσµατα 
αγαπητά και οικεία στα 

παιδιά, αντί να τα σνοµπάρουν, 
θα αξιοποιήσουν και τον «Χάρυ 
Πότερ» και τον «Πίσκο Τρώγλη» 
και πολλά άλλα, για να πετύχουν 
καλά αποτελέσµατα στο θέµα 
του σχολικού εκφοβισµού. 

Ωραίο δείγµα ελληνικής γραφής 
αποτελεί το βιβλίο για εφήβους 
της δοκιµασµένης Μαρούλας 

Κλιάφα «Αγρια Παιχνίδια» 
(Κέδρος, 2008). Σε µιαν εποχή 
που θα µπορούσε να θεωρηθεί 
χρόνος ανύποπτος, και µε φόντο 
την υπεράνω πάσης υποψίας 
{άλλοτε...) ελληνική επαρχία, n 
Κλιάφα δείχνει διαισθητικότητα 
και οξύτητα στη σύλληψη, και 
αφηγηµατική δεινότητα στην 
εξιστόρηση µιας αυτοκτονίας 
µαθητή, που συνδέεται µε εκβιασµούς 

τους οποίους διευκολύνουν 
τα νέα τεχνολογικά µέσα 

που ανεξέλεγκτα έχουν στη διάθεσή 
τους τα σηµερινά παιδιά. 

Φαίνεται και εδώ πόσο απαιτητική 
ελληνόγλωσση λογοτεχνία 

για παιδιά και εφήβους παράγεται 
στις µέρες µας και πόσα 

προβλήµατα επισηµαίνονται έγκαιρα 
στις σελίδες της, χρόνια 

ολόκληρα πριν γίνουν τίτλοι 
εφηµερίδων και ειδησεογραφικών 

δελτίων. Η τοπική κοινωνία 
ξέρει αλλά σιωπά. Οι συγγραφείς 
γίνονται οι φωνές του αποσιωπηµένου 

τραύµατος. Μεγάλο 
ενδιαφέρον έχει n περιγραφή, 
στο βιβλίο της Κλιάφα, της ενδοσχολικής 

καθηµερινότητας 
από την πλευρά των καθηγητών 
της Μέσης Εκπαίδευσης, που 
είτε αποτελούν µέρος του προβλήµατος, 

είτε έρχονται σε σύγκρουση 
µε τις κατεστηµένες, 

συντηρητικές και ευθυνόφοβες 
νοοτροπίες, που κυριαρχούν 
στη σχολική κοινότητα. 

To ίδιο θέµα, την αυτοκτονία 
µιας έφηβης µαθήτριας που 
υπήρξε θύµα ύπουλου, «ήπιου» 
εκφοβισµού πραγµατεύεται το 
ιλιγγιώδες στην εξέλιξή του «∆εκατρία 

γιατί» της Τζέι Ασερ (Πατάκης, 
2013): µετά την αυτοκτονία 

ο εφιάλτης της Χάνα Μπέικερ 
ξαναζωντανεύει µε 13 κασέτες 
που εκείνη έχει φροντίσει να 
φτάσουν στα χέρια όσων ενέχονται, 

έµµεσα ή άµεσα, στον 
θάνατο της. 

Εκτός από τις εκδόσεις του 
ΕΨΥΠΕ, πολύτιµες συµβουλές 
για γονείς, δασκάλους και παιδιά 
περιέχονται στο «Τα χέρια δεν 
είναι για να δέρνουµε» (Μεταίχµιο, 

2006). Για πολύ µικρά 
παιδιά προσφέρονται τα «Ο Ορφέας 

και οι νταήδες µε τα κίτρινα 
ποδήλατα» (2011) και «Ο 

νταής του σχολικού» (2010) 
από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 
"Τα κακοµαθηµένα παιδιά 

της Ιστορίας" | 
Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TOY ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
18ος-21ος ΑΙΩΝΑΣ 

Πώς µια µικρή επαρχία 

της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας 

µετετράπη σε ένα 

σύγχρονο 

Ευρωπαϊκό κράτος; 

Μια συνοπτική, 

νηφάλια και 6ιαuγήc 

εξιστόρηση 

της διαµόρφωσης 

του νεοελληνικού 

κράτους από 

τις απαρχές του 

ώς σήµερα. 

Τάσος 
Γιαννίτσης 

Η Ελλάδα στην κρίση! 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗ 
'Τα κακοµαθηµένα παιδιά 
της ιστορίας" 
m luvmam το* nioiaahhiiio* ««τοπ 
li;·- U -, «mΚΑΙ 

Σ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 
Biplianxillo: aidadv U, τη).: 210 36 13 1S2 

Η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία, αναζη 

τάει ση µερα ένα νέο αφήγηµα, Όχι 

«αφήγηµα» µε την έννοια του παραµυθιάσµατος, 

όπως το γνώρισε σε 
διάφορες φάσεις του πρόσφατου η 

του απώτερου παρελθόντος της. To 

αφήγηµα αυτό πρέπει να είναι δηµοκρατικό, 

να οδηγεί στηνανακατάκτηση 

του δηµόσιου χώρου και του συλλογικού 

συµφέροντος, να κινητοποιεί 
µαζικές δυνάµεις προς την κατεύθυνση 

της συγκρότησης µιας εθνικής 

δύναµης, να ανατρέψει εκείνα τα 
δόγµατα, τις ιδεοληψίες και τα «ψεύτικα 

τα λόγια, τα µεγάλα», που µετέτρεψαν 

την Ελλάδα σε επαρχιακό µικροµάγαζο 
των Νότιων βαλκανίων. 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 
Si S* ei-u >,(·!). ΑΙΟΛΟΥ ii, (ΓΙΑ.: i 10 ίβ «5 Hi 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 

πολισ 

Από τις 11,6 6 u t lr, Πόλις 
κυκλοφορούν Επίοης τα βιβλία του: 

∆ la δροµές απ) σιωπή 

Η Ελλάδα και το µέλλον; 
Πραγµατισµός Ket φιυΒαιαβήονς 

To ασφαλιστικό (ωζ ορφανό 
πολιτικής) και µια διέξοδος 

www.clipnews.gr
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εξ αφορµησ 
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ* 

∆ιαθρησκειακός διάλογος µε προεκτάσεις 
Ηανταλλαγή απόψεων µεταξύ Ιουδαϊσµού 

και Ορθοδοξίας, όγδοη κατά σειράν, 
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη (4-6 Ιουνίου). 
∆ιοργανωτής-εκπρόσωπος του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου ήταν ο µητροπολίτης Γαλλίας 
Εµµανουήλ- τη ∆ιεθνή Ιουδαϊκή Επιτροπή 
επί διαθρησκειακών διασκέψεων εκπροσώπησαν 

ο πρόεδρος, καθηγητής Lawrence 
Schiffman, και n διάδοχος πρόεδρος Betty 
Ehrenberg. 

«To πνευµατικό και φυσικό περιβάλλον: 
σεβασµός προς τον κόσµο, σεβασµός προς 
αλλήλους» απασχόλησε τους συµµετέχοντες 
ως διπλός διάλογος ανάµεσα σε Εβραίους 
και ορθοδόξους χριστιανούς αφ' ενός, ανάµεσα 

σε κληρικούς και πανεπιστηµιακούς 
αφ' ετέρου. Κεντρική ιδέα, διατυπωµένη 
εναργώς στο µήνυµα του Οικουµενικού Πατριάρχου, 

είναι ότι n σχέση µεταξύ ανθρώπων 
και n σχέση της ανθρωπότητας µε τη 

φύση δεν µπορούν να αποσυνδεθούν. Η 
καταστροφή του περιβάλλοντος και n κοινωνική 

αδικία, σε τοπική και παγκόσµια 
κλίµακα, είναι όψεις της ίδιας αµαρτίας, 
συνιστούν την ίδια βλασφηµία. 

Η συνάντηση συνεδύασε υψηλό επίπεδο 
προβληµατισµού µε συγκινητικές εκδηλώσεις 

µνήµης: στο µνηµείο του Ολοκαυτώµατος 
ένας δηµόσιος ψαλµός-µνηµόσυνο 

στα θύµατα- στο εβραϊκό µουσείο µια ζώσα 
ατµόσφαιρα κοινοτικού βίου- στην ισραηλιτική 

κοινότητα ένα κλίµα αλληλέγγυας 
απαντοχής. Υπενθύµισαν τη φρίκη του ναζισµού, 

σε µιαν ιστορική στιγµή όπου το 
φοβερό παρελθόν µοιάζει να επανα-στοιχειώνει 

την Ευρώπη. 
Η θεµατική αυτή αναπόφευκτα διέτρεξε 

τις συζητήσεις. Οι πανεπιστηµιακοί ανέλυσαν 
τη σχέση ανάµεσα στην πολιτική 

και τη θρησκεία. Βαδίζουµε προς «σύγκρουση 
των πολιτισµών», όπως προειδοποίησε 
ο Samuel Huntington πριν από 

είκοσι χρόνια, όπου οι πολιτισµοί εξισώνονται 
µε τις θρησκείες; Τι είδους θρησκείες, 

όµως, ωθούν τους ανθρώπους προς την αντιπαράθεση 
και την καταστροφή της φύσης; 

Πώς µπορούν οι θρησκευτικοί ηγέτες να 
αποτρέψουν τον παραγκωνισµό τους από 
τους φανατικούς, να παρεµποδίσουν τη 
χρήση της θρησκευτικής θεµατικής και 

Στιγµιότυπο από την όγδοη κατά σειράν συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ Ιουδαϊσµού 
και Ορθοδοξίας, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την περασµένη εβδοµάδα. 

των συµβόλων της για πολιτικούς και γεωπολιτικούς 
σκοπούς; 

Οι θεολόγοι και οι κληρικοί αναρωτήθηκαν 
αν θα έπρεπε να αµβλυνθούν ή και να απαλειφθούν 

από τα ιερά κείµενα τα χωρία τα 
οποία τροφοδοτούν αντισηµιτικές ή αντιχριστιανικές 

αναπαραστάσεις. Η εκδοχή 
απορρίφθηκε- n αλλοίωση των ιερών κειµένων, 

ακόµη και αν ήταν δυνατή, θα ωφελούσε 
τους εκατέρωθεν εξτρεµιστές. Χρειάζεται 
αναβάθµιση της θρησκευτικής παιδείας 

και όχι υποβάθµιση της θρησκευτικής 
ιδιαιτερότητας. Οι καταρτισµένοι ιεράρχες 
µπορούν να επιλέγουν τα ιερά κείµενα κατ' 
οικονοµίαν, ανάλογα µε το εκάστοτε κοινό. 
Ο πεπαιδευµένος χριστιανός ή Εβραίος γνωρίζει 

να εντάσσει τα επίµαχα χωρία στο 
ιστορικό τους πλαίσιο, καθώς, µετά τόσους 
αιώνες, n κατά λέξιν αντίληψη δεν έχει νόηµα. 

Από τέτοιους ραββίνους και ιεράρχες 
αξίζει να εµπνευσθούν και οι εγχώριοι ακαδηµαϊκοί 

δάσκαλοι ως προς τα εθνικιστικά 
στερεότυπα. 

Η συνάντηση αυτή σηµατοδοτεί την ευρύτερη 
ελληνο εβραϊκή σύγκλιση, κρατική 

και διασπορική. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις 
στην ανατολική Μεσόγειο δηµιούργησαν 
τις προϋποθέσεις. Οµως, n επιτυχία της 
προσέγγισης απαιτεί, παράλληλα προς την 
υλική, πνευµατική σύγκλιση. Υπάρχουν 
πνευµατικές γέφυρες µεταξύ Εβραίων και 
ορθοδόξων χριστιανών, ιδιαίτερα των Ελλήνων. 

Από τη διήθηση Ελληνισµού και 
Ιουδαϊσµού κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 
ώς τις πολιτικές και πολιτισµικές εµπειρίες 
από την επαφή µε τη νεωτερικότητα και 
την παγκοσµιοποίηση, Εβραίοι και Ελληνες 
κινούνται σε παράλληλες τροχιές, µε συγκρίσιµες 

τραγωδίες και ανατάσεις. 
Η προβολή της σχέσης αυτής έχει και τη 

θετική συνέπεια να αµβλύνει την εικόνα µιας 
µονολιθικής Ορθοδοξίας στην οποία κυριαρχεί 
ποσοτικά ο ρωσικός παράγων. To στερεότυπο 
αυτό, σε συνδυασµό µε την επίδραση του 
Huntington στην αµερικανική γεωπολιτική 
σκέψη, έχει βλάψει σοβαρά τις ελληνοαµερικανικές 

σχέσεις - και όχι µόνον. 

* Ο κ. Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης είναι καθηγητής 
Γεωπολιτικής στη Σορβόννη. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ 

Ενα προκλητικό µυθιστόρηµα 
ΝΙΚΟΣ ∆∆ΒΒΕΤ∆Σ 
Ο ζωγράφος του Μπελογιάννη 
εκδ. Μεταίχµιο 

∆ιαβάζοντας το νέο µυθιστόρηµα του Νίκου 
∆αββέτα, στη γραµµή των προηγούµενων 

έργων του που αξιοποιούν την 
Ιστορία για να µιλήσουν για το παρόν και, 
ενδεχοµένως, το µέλλον, συνδυάζοντας 
ακριβώς το παρελθόν µε το παρόν µέσα 
στη µυθοπλασία, βρέθηκα σε µεγάλη αµηχανία. 

Γιατί n εποχή φέρνει στο προσκήνιο 
τη µεγάλη συζήτηση για την ηθική και την 
πολιτική στην τέχνη -και στην κριτική της, 

όπου τίθεται το ζήτηµα των ορίων της αυτονόµησης 
του έργου τέχνης, κατά τη 

γνώµη µου στο ανοιχτό πεδίο µιας διαλεκτικής: 
n αξιολόγηση, εάν και εφόσον δεχτούµε 
ότι µπορεί και οφείλει να υπάρχει 

και δεν περιοριζόµαστε µόνο στην περιγραφή, 
δεν λειτουργεί ρυθµιστικά ούτε παραγνωρίζει 

την αυτονοµία του έργου τέχνης, 
αλλά µπορεί να σχολιάζει εξίσου µε το πώς 
και το xl, επειδή ακριβώς είναι αλληλένδετα 
και αµφότερα αφορούν την Ιστορία του 
µέλλοντος. 

Εξηγούµαι. Ο ∆αββέτας διάλεξε να µιλήσει 
για τον Νίκο Μπελογιάννη, τρία 

χρόνια µετά την έκδοση του βιβλίου της 
συντρόφου του Ελλης Παππά, µετά τον 
θάνατο της, «Μαρτυρίες µιας διαδροµής» 
(Μουσείο Μπενάκη, 2010), όπου ερµηνεύει 
τη γνωστή αναφορά του Μπελογιάννη 
στο «λάθος» για το οποίο πηγαίνουν να 
σκοτωθούν, ως την κατά λάθος σύλληψη 
αλλά και τη λανθασµένη πολιτική του 
ΚΚΕ- αλλά και σε µια περίοδο που n αναψηλάφηση 

του Εµφυλίου βρίσκεται ποι¬ 

κιλοτρόπως στο προσκήνιο, µε έναν τρόπο 
που παραπέµπει µάλλον σε στρατηγική 
του µέλλοντος παρά σε πάθος για την ερµηνεία 

του παρελθόντος. Η δολοφονία του 
Αντονέν Καµµιλό, Ελληνα συγγραφέα που 
ζει στο Παρίσι και γράφει στα γαλλικά, σχετίζεται 

όπως φαίνεται µε κάποια άγνωστα 
σχέδια του Πικάσο για τον Μπελογιάννη, 
στο πλαίσιο της καµπάνιας για τη σωτηρία 
του. Ο ∆αββέτας συνδέει 
επιδέξια τρεις γενιές, δύο £ 
πόλεις και δύο θεµατικές: 
Αντίσταση,χούντα, 21ος 
αιώνας, Αθήνα και Παρίσι, 
πολιτική και τέχνη. Οι κοµµουνιστές 

που παρελαύνουν 
στις σελίδες του, ασχέτως 

εθνικότητας, µάλλον 
δεν χαρακτηρίζονται από 
την «πολιτική και ποιητική 
ηθική» που ζητάει ο Αναγνωστάκης, 

τον οποίο παραθέτει 
ο ∆αββέτας. Οι νεότεροι, 

καίτοι αριστεριστές 
ενίοτε, αντιλαµβάνονται τα 
ιστορικά γεγονότα ως ισάξια 
µε τα τροχαία ατυχήµατα. 
Στην τέχνη, τα παράνοµα 
κυκλώµατα διακίνησης αυθεντικών 

και πλαστών έργων ενδεχοµένως 
ωχριούν µπροστά στη µικροψυχία της λογοτεχνικής 

κριτικής, αλλά και τη µαταιοδοξία 
των ίδιων των συγγραφέων -ο ∆αββέτας 
δείχνει να ταυτίζεται περισσότερο µε τον 
Πικάσο, για τον οποίο το κοινό δεν υπάρχει, 
στον βαθµό που εκφράζει αυτό που εκείνος 
θέλει σε µια χρονική στιγµή, παρά µε τον 
συγγραφέα που λιώνει για αναγνώριση. 

Καθώς όµως τα πρόσωπα παίρνουν θέση 

στη σκηνή, και ασχέτως κάποιων υπερβολικών 
συµπτώσεων που υπηρετούν την 

ανάγκη του σασπένς και του είδους που 
σκόπιµα έχει επιλέξει ο ∆αββέτας, καθώς 
οι τροχιές τους διασταυρώνονται και τα 
νήµατα πλέκονται, το σχέδιο παραµένει 
θολό: για ποιο λόγο ο Μπελογιάννης δεν 
µπορεί να ήταν ατρόµητος και µαζί ερωτευµένος; 

Από πού συνάγουµε το συµπέρασµα 
ότι αυτός ο ερωτευµένος 
άνθρωπος επέλεξε 

την αυτοαγιοποίησή του; 
Γιατί ο Αραγκόν να βλέπει 
τους Ελληνες νεαρούς µόνο 

σαν ενδεχόµενους εραστές, 
όταν µάλιστα διαβάζουµε 
ότι όντως ήταν πολύ 

προσηλωµένος στο ΚΚΓ 
αλλά και έξυπνος πολιτικά; 
Γιατί οι παλιοί αριστεροί 
να είναι ο ένας χειρότερος 
από τον άλλον, εάν και 
εφόσον υπήρξαν τελικά 
πραγµατικοί αριστεροί; 
Θα πει κανείς «γιατί έτσι 
θέλει ο ∆αββέτας» και αυτό 
είναι αναφαίρετο δικαίωµά 
του. Ορθόν. Μόνο που αυτό 

δεν είναι, κατά τη γνώµη 
µου τουλάχιστον, πειστικό λογοτεχνικά. 

Και δεν είναι πειστικό λογοτεχνικά γιατί 
είναι ισοπεδωτικό και δεν επιτρέπει να 
αναδυθεί n πολυπλοκότητα, n αντίφαση, 
που χρειάζεται δύο πόλους για να υπάρξει, 
n σύγκρουση, n αντινοµία στις ψυχές και 
τον κόσµο. Τα υπόλοιπα, παρότι αφορούν 
και τη λογοτεχνία, εν προκειµένω περισσεύουν, 

και το βιβλίο παραµένει πραγµατικά 
προκλητικό. 

Ο ποιητής ∆ηµήτρης Αγγελής προτείνει: 

Αντώνης Ζέρβας, Μερησαήρ, Μερησαήρ..., εκδ. Μελάνι. 

Τελευταία n ποίηση έρχεται στην επικαιρότητα κυρίως για λόγους 
εξωποιητικούς, ειδάλλως παραµένει αφανής στην εποχή που πιο πολύ 

την έχουµε ανάγκη. 
Αδελφάκια στο πένθος µε την «Αδερφή µου» του Σταύρου Ζουµπουλάκη, 

οι νεκρώσιµοι ειρµοί που έγραψε ο Αντώνης Ζέρβας για τη γυναίκα 
του µιλούν για τη ριζική αλλαγή που φέρνει στη ζωή µας n απώλεια 

πολυαγαπηµένου προσώπου: σι παλιές, καθηµερινές συνήθειες 
µένουν παρά την απουσία, σαν µια προσπάθεια να κρατηθείς σώος 
µες στο ναυάγιο της µέρας, συνεχίζεις v' απευθύνεσαι στον άλλο 
έστω κι αν δεν σου απαντά, n µνήµη ασυµφιλίωτη µε το παρόν αγιοποιεί 

αναδροµικά τον µοιρασµένο χρόνο. 
Ενα βιβλίο βαθιά λυπηµένο και συνάµα θυµωµένο για την κοινή µας 
µοίρα, των αναπόφευκτων αποχωρισµών. 
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Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

l. 

2. 

3. 

X 
5. 

6. 

η 

Τρικαλινό τρίπτυχο, του Θύµιου Λώλη (Γένεσις). 
Προσωπογραφίες ανθρώπων που άφησαν το οηµάδι τους 
στην περιοχή των Τρικάλων. 

Ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά, των π. Φιλόθεου Φάρου, 
Γ. Σιγαλού (Αρµός). Μιλώντας για in δυνατότητα 
των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας να ζήσουν µε πληρότητα 
και νόηµα το δεύτερο µισό της ζωής τους. 

To µυστικό, της Μπερν Ρόντα (Λιβάνης). To µυστικό 
εµπεριέχει τη σοφία σύγχρονων διδασκάλων -αντρών και 
γυναικών- που το χρησιµοποίησαν για να αποκτήσουν υγεία, 
πλούτο και ευτυχία. 

∆εν υπάρχει καπνός χωρίς Φρόιντ, του Φιλίπ Γκρεµπέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα βιβλίο που επιχειρεί να αναλύσει τους 
λόγους της εξάρτησης του καπνιστή. 

To τέρας κι εγώ, του Σταµάτη Μαλέλη (Λιβάνης). 
Ενα βιβλίο που αναφέρεται στην κατάθλιψη και σε όσα 
βίωσε µ' αυτό το «τέρας» ο συγνραφέας. 

1821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς κακούρη 
(Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν τα δέκα 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης ώς τπ δολοφονία του 
Καποδίστρια. 

Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). 
Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα 
n ζωή των ανθρώπων ακόµη και στη µέση ηλικία. 

Η γειτονιά µας n παλιά, των N. Σαραντοπούλου, 
Γ. Σαραντόπουλου (Σαββάλας). Μνήµες από τα χρόνια 
της αθωότητας. 

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

in Τα Τρίκαλα στα χρόνια της Κατοχής, του ∆ηµήτρη 
Κωνσταντινίδη. Οταν π τοπική ιστορία αποτελεί τα µικρά 
κεφάλαια της γενικής ιστορίας. 

? Λογοτεχνία 
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Μαύρες οχιές µας ζώσανε, του Γιώργου ∆ενδρινού 
(Μεταίχµιο). Ενα µυθιστόρηµα µε αστυνοµική πλοκή, 
µε φόντο το αλαλούµ της σύνχρονης πραγµατικότητας. 

Αρωµα βανίλιας, της Ρένας Ρώσση-Ζαίρπ (Ψυχογιός). 
Ενα µυθιοτόρπµα που ανακατεύει µυρωδιές και γεύσεις, 
ξυπνάει µνήµες και προσφέρει αγάππ. 

Με λένε Ντάτα, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). 
To ετήσιο εκδοτικό ραντεβού τπς δηµοφιλούς και ευπώλητης 
συγγραφέως. 

Ο τελευταίος χορός, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους 
και στα χωριά της χώρας. 

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

Η αµαρτία της οµορφιάς, της Σόφης Θεοδωρίδου 
(Ψυχογιός). Η ιστορία ενός µεγάλου έρωτα σε ταρανµένα 
χρόνια. 

Ο κοκκινολαίµης, του Jo Nesbo (Μεταίχµιο). Ο ντετέκτιβ Χάρι 
έρχεται αντιµέτωπος µ' έναν κόσµο παράνοµου εµπορίου 
όπλων. 

To χειρόγραφο της Ακρα, του Πάολο Κοέλιο 
(Λιβάνης). Ενα κάλεσµα για να συλλογιστούµε τις αρχές 
και την ανθρωπιά µας. 

1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). 
To τελευταίο µέρος τπς τριλογίας που υµνεί τον έρωτα 
και το όνειρο. 

Η αγάπη φόβο φέρνει, της Μεταξίας Κράλλη (Ψυχογιός). 
Με φόντο την Κρήτη του σήµερα και τους κώδικες τιµής 
του χθες εκτυλίσσεται µια ερωτική ιστορία, όπου το µίσος 
αναµετριέται µε το πάθος και ο φόβος µε την αγάπη. 

Μιλώντας για τη δυνατότητα 
των ανθρώπων 

της τρίτης 
ηλικίας να ζήσουν 
µε πληρότητα και 
νόηµα το δεύτερο 
µισό της ζωής τους. 

Ενα βιβλίο που επιχειρεί 
να αναλύσει 

τους λόγους 
της εξάρτησης 
του καπνιστή. 

Ενα µυθιστόρηµα 
που ανακατεύει µυρωδιές 

και γεύσεις, 
ξυπνάει µνήµες και 
προσφέρει αγάπη. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«ΤοιοπεΛάκος» (Ασκληπιού 15, Τρίκαλα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

το neo βιβλίο ιης Έλενας Ακρίτα 
) TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
HILARY MANTEL 
Γεράκια 
µετ. Εριφύλη Μαρωνίτη 
εκδ. Πάπυρος, σελ. 536 - 20 ευρω 

To 1535, ο γιος του σιδερά 
Τόµας Κρόµγουελ είναι ο 
Πρώτος Γραµµατέας του 
Ερρίκου Η'. Η µοίρα τού 
φέρθηκε µε µεγάλη εύνοια, 

όπως και στη δεύτερη 
σύζυγο του βασιλιά, Αννα 
Μπολέιν. Οµως µε τις 

ενέργειες του Ερρίκου που 
συγκρότησε τη δική του 

Εκκλησία, n Αγγλία απειλείται µε αποµόνωση, 
ενώ n Αννα δεν του έδωσε τον γιο που του είχε 
υποσχεθεί. Ο Πρώτος Γραµµατέας παρακολουθεί 

τον βασιλιά να ερωτεύεται τη σιωπηλή, ανεπιτήδευτη 
Τζέιν Σίµουρ και παράλληλα προσπαθεί 

να διαπραγµατευτεί µιαν «αλήθεια» που θα 
ικανοποιεί τον Ερρίκο και θα διασφαλίζει και τη 
δική του καριέρα. Η Χίλαρι Μάντελ είναι µια από 
τις κορυφαίες, πολυβραβευµένες Βρετανίδες 
συγγραφείς. 

Vian 

BORIS VIAN 
Ο αφρός των ηµερών 
µεχ. M. Λεοντάρη, M. Παπαδήµο 
εκδ. Νεφέλη σελ. 320 

«Ο αφρός των ηµερών» 
είναι ένα µυθιστόρηµα 
µιας εποχής, µιας χώρας, 
µιας γλώσσας και ταυτόχρονα 

ένα µυθιστόρηµα 
εκτός χρόνου, εκτός γεωγραφικών 

συντεταγµένων, 
ένα µυθιστόρηµα 

στην παράδοση του Ραµπελέ, 
του Λιούις Κάρολ, 

™"~ του ΑλφρέντΖαρί και του 

Ρεϊµόν Κενό. Παράλληλα, 
είναι ένα µυθιστόρηµα µιας µουσικής, της τζαζ, 
ένα µυθιστόρηµα «πολύ πολύ σουίνγκ», σύµφωνα 

µε την αγαπηµένη έκφραση του συγγραφέα. 
Γόνος γαλλικής αστικής οικογενείας, ο Μπορίς 
Βιαν γεννήθηκε το 1920 στα περίχωρα του Παρισιού 

και πέθανε το 1959. 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
PETER BARRY 
Γνωριµία µε τη θεωρία 
Μια εισαγωγή στη λογοτεχνική 
και πολιτισµική θεωρία 
µεχ. Αναστασία Νάτσινα, 
εκδ. Βιβλιόραµα, σελ. 396 

Hp Κατά τη δεκαετία του 1980, 

ρ. n λογοτεχνική θεωρία και το ¦ 
ενδιαφέρον γι'αυτήν έφταI 
σε στο ζενίθ. Ηταν n «µεγάI 
λη στιγµή» της θεωρίας. Στη 

δεκαετία του 1990, όµως, 

1 i σηµειώθηκε µια σταθερή 

tjivlft παραγωγή κειµένων µε τίτ- 

L_ λους όπως «Μετά τη θεω- 
ρία» ή «Μεταθεωρία». Η 

«στιγµή» της θεωρίας είχε περάσει. Είχε, όπως 
φαίνεται, έρθει n «ώρα» της θεωρίας, όταν το θέµα 

παύει να είναι αποκλειστικό αντικείµενο µιας 
αφοσιωµένης µειονότητας και µπαίνει στη γενική 
κυκλοφορία της διανοητικής ζωής. To έργο, που 
αποτελεί εισαγωγικό εγχειρίδιο στη λογοτεχνική 
και πολιτισµική θεωρία, περιέχει σαφείς εξηγήσεις 

και ποικιλία παραδειγµάτων. 

ΠΟΙΗΣΗ 
ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡ∆Σ 
Ποιήµατα 
Απαντα τα ευρεθέντα 
επιµ. X. Λ. Καράογλου - Αµ. Ξυνογαλά, 
εκδ. University Studio Press, τόµοι 2 - σελ. 458,542 

To 1939, ο Αιµίλιος Χουρµούζιος 
έγραφε στην εισαγωγή 
της ανολοκλήρωτης 

έκδοσης των «Απάντων» 
του Ρώµου Φιλύρα: 

«To περιµάζεµα του έργου 
του είναι µια πράξη δικαιοσύνης 

προς τον ποιητή µα 
ταυτόχρονα και χρήσιµη 
συµβολή στη µελέτη του 

νεοελληνικού λυρισµού». Σήµερα, 74 χρόνια µετά 
(και 71 από τον θάνατο του ποιητή, το 1942) το σχέδιο 

του Χουρµούζιου ολοκληρώνεται σε µια δίτοµη 
έκδοση. Στον πρώτο τόµο περιλαµβάνονται σι 

έξι ποιητικές εκδόσεις που έγιναν από τον ίδιο τον 
ποιητή. Και στον δεύτερο, n παραγωγή του από το 
1924 ώς τον θάνατο του, περίοδος ιδιαίτερα γόνιµη, 

κυρίως µετά τον εγκλεισµό του στο ∆ροµοκαϊτειοτο 
1927. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΕΛΕΝΗ ΤΣ∆Λ∆ΙΡΗ 
Μαθαίνω τα χρώµατα 
Η κόκκινη σούπα 
εκδ. A. A. Λιβάνη 

'f H κ4«κι»η . 

Ο Φίλιππος είναι ένα 
άτακτο παιδί. Κάθε µέρα 

ψάχνει µια όλο και 
πιο ξεκαρδιστική σκανταλιά. 

Στην κουζίνα 
µπαίνει και κλειδαµπαρώνει. 

Ντοµάτα, κεράσια, 
πιπέρι, φράουλες, 

παντζάρια, καρπούζι, πάπρικα, όλα µέσα σε µια 
κατσαρόλα για να κατασκευάσει µια κόκκινη 
σούπα. Και για πετύχει ένα χρώµα ακόµα mo 
λαµπερό, ανάβει ένα σπίρτο και n φλόγα της χύτρας 

δυναµώνει ώσπου µια κόκκινη πληµµύρα 
το δωµάτιο σαρώνει. Αµέσως n µητέρα τον αρπάζει 

και να µιλήσει τον προστάζει. «Οχι, δεν το 
έκανα εγώ», φωνάζει και µε βλέµµα σπαρακτικό 
την κοιτάζει. 
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Ενα ακόµα 
εξαιρετικό 
αστυνοµικό 
του Γ. Μαρή 
Με ιστορικό υπόβαθρο 

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ∆ΡΗΣ 
Τα χέρια της Αφροδίτης 
εκδ.Αγρα 

Του κωστα ο. καλφοπουλου 

Η «επιστροφή» του Γιάννη Μαρή δεν επιβεβαιώνει 
απλώς την πρωτοκαθεδρία του στην 

εγχώρια αστυνοµική λογοτεχνία, κυρίως διευρύνεται 
µε νέες εκδόσεις έργων, που 

αρχικά δηµοσιεύτηκαν στις σελίδες των 
εφηµερίδων, της «Απογευµατινής» και της 
«Ακρόπολης» και παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά ολοκληρωµένες από τις εκδόσεις Αγρα. 
Αυτή n σηµαντική πρωτοβουλία φωτίζει µία 
λιγότερο γνωστή πτυχή στο πλούσιο ρεπερτόριο 

του και, ταυτόχρονα, εµπλουτίζει λογοτεχνικά 
και εκδοτικά τις παλαιότερες και 

πρόσφατες επανεκδόσεις, συνδέοντάς τες 
µε την ευρωπαϊκή παράδοση των «µυθιστορηµάτων 

επιφυλλίδας» (roman feuilleton) 
και τα λαϊκά εικονογραφηµένα αναγνώσµατα 
που κυριαρχούσαν στις εφηµερίδες και στα 
περιοδικά την εικοσαετία 1950-1970. 

Οπως και τα δύο προηγούµενα µυθιστορήµατα 
(«Ο 13ος επιβάτης» και «Η κυρία της 

νύχτας»), που ενέταξαν τον Γιάννη Μαρή 
στη γνωστή σειρά Αστυνοµικής Λογοτεχνίας, 
έτσι και «Τα χέρια της Αφροδίτης» δηµοσιεύτηκαν 

σε καθηµερινές συνέχειες (133 το 
σύνολο) στην «Απογευµατινή» στο διάστηµα 
πέντε µηνών (Μάρτιος-Αύγουστος 1963), µε 
τίτλο «Στην ξένη πόλη» και εικονογράφηση 

Ο Γιάννης Μαρής µε την ντίβα της εποχής 

Μαντελένε Φίσερ. 

του M. Γάλλια, που ακολουθεί µε εξαιρετική 
επιτυχία την αµερικάνικη παράδοση της 
pulp αισθητικής. 

∆ύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 
µυθιστορήµατος: ο κινηµατογραφικός ρυθµός 
του και το ιστορικό υπόβαθρο. Ο Μαρής 
αφηγείται µία περιπέτεια, συνδυάζοντας 
«αστυνοµικό» και θρίλερ, που σχετίζεται 
µε την επικαιρότητα της εποχής, την υπόθεση 

Μαξ Μέρτεν και τη δίκη του Αντολφ 
Αϊχµαν, δύο θέµατα που κυριάρχησαν στην 
ελληνική και, n δεύτερη κυρίως, στη διεθνή 
ειδησεογραφία. 

Η µυστηριώδης εξαφάνιση του δίδυµου 
αδελφού, τον οποίο αναζητεί n αδελφή του 
στην Αθήνα, θα τη φέρει σε επαφή µε τον 
δηµοσιογράφο Μακρή και τον αστυνόµο 
Μπέκα. Με τον απρόβλεπτο φόνο ενός συνεργάτη 

του Μακρή αρχίζει και ξετυλίγεται 
το νήµα µιας ιστορίας, που έχει τις ρίζες 
της στην Κατοχή και σχετίζεται µε την προσπάθεια 

ενός πρώην µέλους των SS και συνεργάτη 
του Αντολφ Αϊχµαν, καταζητούµενου 

για εγκλήµατα πολέµου, και των συνεργατών 
του, που θα επιστρέψουν στην 

Ελλάδα για να εντοπίσουν και να µοιραστούν 
τον «κρυµµένο θησαυρό» από τις εβραϊκές 
περιουσίες. Οι έρευνες οδηγούν τον Μπέκα 
στον Βόλο, τα Τέµπη και, αργότερα, στο 
γραφικό Μπούρτζι, όπου συγκεντρώνονται 
τα µέλη της σπείρας, ενώ σιγά σιγά αποκαλύπτονται 

άγνωστες πτυχές σχετικά µε 
τα εµπλεκόµενα πρόσωπα, µεταξύ των οποίων 

ένας Ελληνας µε ύποπτο παρελθόν στην 
Αντίσταση κι ένας Ελβετός, ονόµατι Φρήντριχ 

Ντύπερµατ, σε πιθανή παραφθορά του 
γνωστού Ελβετού συγγραφέα Ντύρενµατ. 
Στην υπόθεση θα εµπλακεί και ένας Ισραηλινός 

πράκτορας, ο οποίος, µαζί µε τον Μπέκα, 
θα αποκρυπτογραφήσει τον κωδικό «Η 

Αφροδίτη θ' αποκτήσει χέρια», εξιχνιάζοντας 
µε επιτυχία την υπόθεση, που θα κορυφωθεί 
στο τέλος µε το κλασικό κυνηγητό «κλέφτες 
κι αστυνόµοι». 

Ο κινηµατογραφικός ρυθµός κρατάει 
αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, n 
πόλη, n ύπαιθρος και τα ξενοδοχεία συνθέτουν 

το κατάλληλο σκηνικό, οι γυναίκες, 
ως συνήθως στο έργο του Μαρή, κατέχουν 
κυρίαρχη θέση, έστω µε τα στερεότυπα 
της «ανδρικής µατιάς» πάνω στο ισχυρό 
φύλο (πότε ανυπεράσπιστες και πότε επικίνδυνα 

σαγηνευτικές), ο κοσµοπολιτισµός 
αποτελεί σταθερό σηµείο αναφοράς σε µια 
Ελλάδα που εισέρχεται δειλά στην τουριστική 

βιοµηχανία και το «εύρηµα» της εµπλοκής 
ενός Ισραηλινού πράκτορα είναι 

αρκετά παράτολµο για την εποχή. 
Ενας ακόµα «κλασικός Μαρής», που 

υποστηρίζεται εξαιρετικά από τα «στριπ» 
του M. Γάλλια και την εισαγωγή του A. 
Αποστολίδη. 

Η καµπή για το πολιτικό Ισλάµ 
Η Τουρκία ανάµεσα στον αυταρχικό νεοοθωµανισµό και την κεµαλική στρατογραφειοκρατία 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ 
Μετά τον Ερντογάν, τι; 
εκδ. Πατάκης 

Του θαναση βασιλειου 

∆ν το 2011 ήταν n κορύφωση της 
δεκαετούς πολιτικής ηγεµονίας 
των νεοοθωµανών, το 2012 ήταν 
το έτος της αµφισβήτησής τους 
και -όπως δείχνουν οι εξελίξειςτο 

2013 θα είναι το έτος της 
τουρκικής κρίσης. Η γενιά των 
µορφωµένων νέων που µεγάλωσε 

στην οικονοµική ευρωστία 
της Τουρκίας του Ερντογάν, που 
οι γονείς τους ψηφίζουν Ερντογάν, 

είναι γενιά που ανέπνευσε 
την καταπίεση και την αλαζονεία 
της εξουσίας. Βιώνει τώρα -µαζί 
µε τα αστικά στρώµατα- τους 
πραγµατικούς και συµβολικούς 
τριγµούς της µετάβασης, ανιχνεύοντας 

µια νέα κοινωνία πέρα 
από τους αυταρχικούς πόλους 

της πάλαι παραδοσιακής κεµαλικής 
στρατογραφειοκρατίας 

και του νεοοθωµανικού αυτοκρατορικού 
συνδρόµου της 

Τουρκίας του Ερντογάν. 
To ενδιαφέρον µε το βιβλίο 

του δηµοσιογράφου Σταύρου 
Λυγερού και του καθηγητή Οικονοµικών 

Κώστα Μελά -που 
µιλά για την Τουρκία του Ερντογάν- 

είναι ότι, µε τον διαισθητικό 
τίτλο «Μετά τον Ερντογάν, 

τι;», κυκλοφόρησε δέκα 
περίπου ηµέρες πριν εκδηλωθεί 
n «επανάσταση των δέντρων» 
από τους «βανδάλους» (capulcu) 
στην πλατεία Ταξίµ της Κωνσταντινούπολης 

και, στη συνέχεια, 
στα άλλα µεγάλα αστικά 

κέντρα της Τουρκίας. 
Οι δύο συγγραφείς-αναλυτέ ς, 

πριν από την πίεση της επικαιρότητας, 
χαρτογράφησαν τον 

εσωτερικό πόλεµο της µετάβασης 
από το µετακεµαλικό καθεστώς 

στη νεοοθωµανική µεταπολίτευση, 
ανίχνευσαν τις συνιστώσες 

της «βαθιάς Τουρκίας» 
σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο 

και έδωσαν απαντήσεις, 
σε µεγάλο βαθµό, στα τυχόν 
ερωτήµατα για την κρίση και 
τις προοπτικές της «τουρκοϊσλαµικής 

σύνθεσης». 

Ρεβάνς 
Ο Σταύρος Λυγερός µε τη «ρεβάνς 

του πολιτικού Ισλάµ» µελετά 
τη σύγκρουση των δύο πόλων 

εξουσίας, την ιστορική πα- 

11 Ιουνίου, Πλατεία Ταξίµ, Κωνσταντινούπολη. Σε ελάχιστες µέρες n ρυτιδιασµένη «δηµοκρατία Ερντογάν» έχασε όλη τη δυναµική και τη διεθνή 

εικόνα της «χώρας-µοντέλου». 

ρακµή του κεµαλισµού και του 
«βαθέως κράτους», τις τακτικές 
κινήσεις του Ερντογάν και του 
Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

που, µε την ατζέντα εκδηµοκρατισµού, 
ανανέωσης και 

εξευρωπαϊσµού κατάφερε από 
το 2002 να συσπειρώσει τις λαϊκές 

τάξεις και τους ψηφοφόρους 
της ∆εξιάς/Κεντροδεξιάς, δίχως 
να καταφέρει, παρά τη στήριξη 
της αδελφότητας Γκιουλέν, να 
παγιώσει µια νέα ισορροπία στο 
εθνικό-πολιτικό τοπίο της Τουρκίας. 

Σήµερα, «τα αστικά δυτικότροπα 
στρώµατα δυσφορούν 

για τη ροπή του Ερντογάν να 
αναπαράγει τις πατερναλιστικές 
κρατικές δοµές, να εκδηλώνει 
τον δικό του αυταρχισµό καινά 
διολισθαίνει σε εκδοχές ισλαµικού 

συντηρητισµού». Αναλύει, 

επίσης, το Κουρδικό, την πολιτική 
του λύση ως προϋπόθεση 

σταθεροποίησης της Τουρκίας 
-πράγµα εξαιρετικά δύσκολο 
αφού θέτει εν αµφιβόλω το ενιαίο 
της Τουρκίας- καθώς και τις 
ρηγµατώσεις του δόγµατος Νταβουτογλου 

«µηδενικά προβλήµατα 
µε τους γείτονες» στο Αιγαίο, 
την Κύπρο, στις σχέσεις 

µε την Τεχεράνη και τη ∆αµασκό 
του Ασαντ και στις σχέσεις µε 
το Ισραήλ. Σίγουρα n ελληνική 
κρίση χρέους και n κυπριακή 
τραπεζική κρίση είναι πρώτης 
τάξεως ευκαιρίες για εκκαθάριση 
οικονοµικών και γεωπολιτικών 
επιδιώξεων της Τουρκίας, αλλά 
το ευρωπαϊκό ιερατείο (n Γερµανία), 

ο αµερικάνο βρετανικό ς 
και, από την άλλη, ο ρωσικός 
παράγοντας δεν προοιωνίζονται 

βελούδινες και προβλέψιµες εξελίξεις. 

Από την πλευρά του, ο Κώστας 
Μελάς συνθέτει τον χάρτη της 
τουρκικής οικονοµίας -που, σηµειωτέον, 

υπήρξε το κρίσιµο 
πλεονέκτηµα της δεκαετίας του 
Ερντογάν- και απαντάει στο 
ερώτηµα που πλανάται την τελευταία 

περίοδο: υπάρχει ή όχι 
οικονοµική φούσκα στην Τουρκία; 

Με βάση πρωτογενή στατιστικά 
στοιχεία, πραγµατοποιεί 

µια συστηµατική ανάλυση των 
µεγεθών, της δυναµικής αλλά 
και των αντιφάσεων της τουρκικής 

οικονοµίας, που εν πολλοίς 
ενδέχεται να κρίνει το µέλλον 
της κυβέρνησης Ερντογάν. Οπως 
συµβαίνει στα οικονοµικά θαύµατα 

και τις προσαρµογές στην 
παγκόσµια οικονοµία, δηλαδή, 

στο δόγµα που παράγει κρίσεις, 
µαζί µε τον συγχρονισµό της 
ευρωπαϊκής αστάθειας, το τουρκικό 

οικονοµικό µοντέλο φέρει, 
καθώς φαίνεται, τη δική του 
αχίλλειο πτέρνα. 

Η ουσία είναι ότι n Τουρκία 
του Ερντογάν κινήθηκε πάνω 
σε εύθραυστες εσωτερικές και 
διεθνείς-γεωπολιτικές ισορροπίες 

και σε στοιχεία οικοδόµησης 
µιας περιφερειακής πολιτικής 
και οικονοµικής δύναµης που 
είναι ασύµπτωτα µεταξύ τους. 
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, 
ρυτιδιασµένη n «δηµοκρατία 
Ερντογάν» έχασε µέσα σε λίγες 
µέρες όλη τη δυναµική και τη 
διεθνή εικόνα της «χώρας-µοντέλου» 

- πράγµατα που θα είναι 
δύσκολο να ανακτηθούν στο εγγύς 

µέλλον. 

Ο ανέµελος καλπασµός της πρώτης νιότης 
Ενα µυθιστόρηµα αυθάδους νεωτερικότητας από τον αιρετικό των γαλλικών γραµµάτων Μπορίς Βιάν 

BORIS VIAN 
Ο αφρός των ηµερών 
εκδ. Νεφέλη 

Τη c κατερινας ςχινα 

«Η ιστορία είναι εξ ολοκλήρου 
αληθινή, γιατί τη φαντάστηκα 
απ' άκρη σ' άκρη». Ποια προεξαγγελτική 

πρόταση µπορεί 
να ηχήσει τόσο υποσχετικά για 
αναγνώστες στο µεταίχµιο εφηβείας 

και νεότητας; Οταν πρωτοδιαβάσαµε 
(τότε από τις εκδόσεις 

«Γράµµατα», σε µετάφραση 
της Ρένας Χατχούτ) τον 

«Αφρό των Ηµερών» του Μπορίς 
Βιάν, n φαντασία ακόµη διαγκωνιζόταν 

µε µια πραγµατικότητα 
που δεν είχε εξοβελίσει 

εντελώς το όνειρο, αλλά που 
άρχιζε κιόλας να δείχνει τα δόντια 

της: ήδη ψυχανεµιζόµασταν, 
πριν καν κλείσουµε τα είκοσι 
µας χρόνια, τις περιπλοκές της 
ενήλικης ζωής - την ασφυκτική 
κανονικότητα της εργασίας, την 
κοινωνική υποκρισία, τον κα¬ 

τασταλτικό αυταρχισµό του κρατικού 
µηχανισµού. Ηδη έπαιρνε 

σχήµα n ανησυχία που θα εξελισσόταν 
σε οδυνηρή βεβαιότητα: 

αυτός ο κόσµος όπου καλούµασταν 
να ζήσουµε, θα έβαζε 

τα δυνατά του να εξαντλήσει 
τα ψυχικά µας αποθέµατα, να 
µας καθυποτάξει. 

Από τότε, έχει κυλήσει πολύ 
νερό στ' αυλάκι: ώριµοι πια, 
όσοι κατάφεραν να διατηρήσουν 

ζωντανή την ανάµνηση 
εκείνης της νιότης που πίστευε 
πως όλα θα ξαναχτίζονταν από 
την αρχή πιο όµορφα και πιο 
αληθινά, ξαναδιαβάζουν σήµερα 

το βιβλίο του Μπορίς Βιάν, 
στη νέα, εξαιρετική, συνεργατική 

µετάφραση της Μαρίας 
Λεοντάρη και Μαρίας Παπαδήµο, 

παραδοµένοι σε οδυνηρή 
νοσταλγία. Τίποτα δεν έγινε 
όπως το είχαν φανταστεί, επειδή 

τίποτα δεν γίνεται όπως το 
έχουµε φανταστεί. Η «ανέµελη 
σχεδία της εφηβείας» βυθίζεται· 
ο «αφρός των ηµερών» της πρώ- 

Ο Μπορίς Βιάν 

Αν κάτι µένει αιώνιο, 
είναι n ανεξίτηλη ευτυχία 

της απόλυτης αγάπης 
και της µουσικής. 

της νιότης µεταµορφώνεται 
στη διαβρωτική υγρασία µιας 
ανελέητης, καλπάζουσας φθοράς· 

και ο θάνατος, µεταφορικός 
ή κυριολεκτικός, παραµονεύει 

στο τέλος µιας διαδροµής 
που, φωταγωγηµένη από τη 
λάµψη της νεαρής ηλικίας, φάνταζε 

αιώνια - όµως, αλίµονο, 
δεν ήταν. 

Τι είναι, λοιπόν, ο Αφρός των 
Ηµερών; Είναι µια αλλόκοτη, 
µελαγχολική και αλησµόνητη 
ιστορία αγάπης, ένα παιχνίδι 
ανεξάντλητα διασταυρούµενων 
επινοήσεων, οργανωµένο δεξιοτεχνικά 

από ένα συγγραφέα 
µόλις είκοσι έξι ετών. Ενα παραµύθι 

της εποχής της τζαζ και 
της επιστηµονικής φαντασίας, 
κωµικό και οδυνηρό, ευφρόσυνο 
και τραγικό, µαγικό και σπαρακτικό. 

Ενα µυθιστόρηµα αυθάδους 
νεωτερικότητας, από τα 

πιο διάσηµα µυθιστορήµατα 
του εικοστού αιώνα, όπου, στο 
αδιάκοπα διολισθαίνον έδαφος 
της αφήγησης, ο Ντιουκ Ελινγ- 

κτον συναντιέται µε τα κινούµενα 
σχέδια, ο Σαρτρ µεταµορφώνεται 

σε επιθεωρησιακή µαριονέτα, 
ο εφιάλτης αγγίζει τα 

όρια της απελπισίας. Αν κάτι 
µένει αιώνιο και θριαµβευτικό, 
είναι n ανεξίτηλη ευτυχία της 
απόλυτης αγάπης και της µουσικής. 

Κι αν κάτι µπορεί να διατηρήσει 
ανέπαφο αυτόν τον 

θρίαµβο, αυτή τη δοξολόγηση 
της ζωής πέρα από την αρρώστια 

(τον Μπορίς Βιάν ήδη στοιχειώνει 
n αδύναµη καρδιά του 

-το νούφαρο που µεγαλώνει µέσα 
στο στήθος της Κλοέ στο βιβλίο- 

µια καρδιά που θα τον 
προδώσει πολύ νωρίς, πριν φτάσει 

καν στα σαράντα), τα γηρατειά 
(«γέρασες δέκα χρόνια µέσα 

σε οκτώ µέρες» διαπιστώνει κάποια 
στιγµή ένας ήρωας), και 

τον θάνατο, είναι n γλώσσα που 
σπάει τα δεσµά της (στίξη, γραµµατικούς 

τύπους, σύνταξη), καταργεί 
την κοινή λογική και ανθρωποποιεί 

τα πράγµατα, επαναµαγεύοντας 
τον κόσµο. 

DONALD WESTLAKE ΠΩΣ ΝΑ ΚΛΕΨΕ' Ξ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΕΤΑΟΜΙΗ ΙΝΑ»» ΛΓΙΟί ΙΟΛΙΛΜ 

aat 
ΝΑ ΚΛΕΨΕΤΕ 

ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

a Προς ολθ itt αερπολικα. tUo ra πιριπολικά. Άνοζηηιϋµί κλεµµένη rparaQa, τριαµιΟιµσραΰφος,µπΛεκαϊόονρη...·> 

"Οταν ό Οΰέοτλι ηκ έγραψε το The Hot Rack, ο! Nil* York Times έκθειαοαν το βιβλία ΰς m σχεδόν κορυφαία στα ιΐδος της 

κωµικής ιιψι!Ι£ΤΏας µε ληοιεϊες ». Τα νεο ταυ βι βλιυ. Πώς νά κλεφετε µώ ΐράηείρ, είναι oji σχεδόν αλλά ακετα κορυφαίο. 

'Η άζεναστη συµµορία ςανοαµίγτ.ι: Ό Ντόρτµουντερ, ό άρχετυπικός αποτυχηµένος {γκληµοτίας ττού πουλά τώρα πόρτα 

πόρτα εγκυκλοπαίδειες ατά Λώνγκ "Αιλαντ. Ό Κιλπ. 6 πρώην κατάδικος µι εφεαη στην κλοπή αύιοκινητων πού φέρουν 

ιατρικές πινακίδες. Ό Μερτς, 6 µικροαπατεώνας πού ζεϊ µε την ταξιτζού µητέρα του. Ό Χίλµαν X, 4 µαύρος άκηβ«Γής 

πού έγινε κλειδαράς. Και ο Βίκτορ, 6 πρώην πράκτορας τοθ Έφ Μπι "Αι πού {φύγε ή ιον έδιωξαν άπο την ύπηρεοίο. 

Αΰτή τή φορά τά ετχίοΊο είναι νά ληοτίψουν µιά ουνοικιοκή τράπεζα που fxi i µεταφέρει προσωρινά τά κενιρικά της 
αί τροχόσπιτο. Ό ευκολότερος τρόπος λοιπόν νά πάρουν τά λεφτά είναι... άπλοάότοτο. νά πανί ώς ίκίΤ µε ένα φορ· 

ιηνΐ, νά ι6 ouvWoouv µί ιό ιροχόοπιιο και νά κλίψουν ιήν ιράιτεζα... 
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Ενα ακόµα 
εξαιρετικό 
αστυνοµικό 
του Γ. Μαρή 
Με ιστορικό υπόβαθρο 

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ∆ΡΗΣ 
Τα χέρια της Αφροδίτης 
εκδ.Αγρα 

Η καµπή για το πολιτικό Ισλάµ 
Η Τουρκία ανάµεσα στον αυταρχικό νεοοθωµανισµό και την κεµαλική στρατογραφειοκρατία 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ 
Μετά τον Ερντογάν, τι; 
εκδ. Πατάκης 

Του θαναση βασιλειου 

∆ν το 2011 ήταν n κορύφωση της 
δεκαετούς πολιτικής ηγεµονίας 
των νεοοθωµανών, το 2012 ήταν 
το έτος της αµφισβήτησής τους 
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