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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ G. ΚΛΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Καλοκαιρινό τετράδιο 
Οσο σκληρή (µπορεί να) είναι n άνοιξη 

για τα µικρά παιδιά, σύµφωνα µε τον 
ποιητή, άλλο τόσο γενναιόδωρο στέκεται 
το καλοκαίρι µαζί tous. Αυτή την εποχή, 
τη µοναδική αη' όλο τον χρόνο, ένα ερώτηµα 
κυριαρχεί («πότε φτάνουµε;»), κι όλα περιστρέφονται 

γύρω tous, σ' ένα γαϊτανάκι 
από ανυπόµονε5 επιθυµίε5, εξερευνήσει 
και παιγνίδια. Η σχολική «Βαστίλλη» φαντάζει 

tvas µακρινός εφιάλτης, το ποδήλατο 
κάνει περισσότεροι γύρους από τον Γύρο 
Tns Γαλλίας κι ο δρόµος έχει µόνο µία κατεύθυνση, 

την παραλία. Αντίθετα, σι «µεγάλοι» 
συνεχίζουν να έχουν σκοτούρες και 

φροντίδες, ακόµα και στις θερινές διακοπές, 
διατηρώντας περισσότερο τις αναµνήσεις 
tous από τα δικά tous παιδικά κι εφηβικά 
καλοκαίρια, µαζί µε τα βιβλία που διάβασαν: 
τις ατέλειωτες ποδηλασίες και τα «ράλλυ» 
µε τα Raleigh, τις λαθραίες εισόδους στα 
«ακατάλληλα» και τις κλειστές παραλίες, 
τα πρώτα ερωτικά σκιρτήµατα και τα σκέρτσα 

των ακατάδεκτων κοριτσιών, τα µακροβούτια 
και τι s «πατητές», τα γρατσουνίσµατα 

στην κιθάρα παρά θίν' αλός, κι 
ακόµα, τη µεγάλη πυρκαγιά στον Υµηττό, 
το «µακρύ καλοκαίρι του '74», όταν κανείς 
δεν ήξερε τι θα γίνει κι όµως όλοι είχαν µια 
κρυφή ελπίδα και µια προσµονή. 

Καλοκαίρια που θαρρεί κανείς (εκ των 
υστέρων, έστω) πως έβγαιναν σαν λαγοί 
ταχυδακτυλουργού από τα «Ψάθινα καπέλλα» 

Tns Μαργαρίτας Λυµπεράκη ή έκλεβαν 
τις λέξεις και τα κορίτσια από τα µυθιστορήµατα 

του Τσέζαρε Παβέζε («Στην παραλία», 
«To ωραίο καλοκαίρι»), µαζί µε τα βιβλία 
που το ύµνησαν, όπως κατ' εξοχήν ο «Αγκοστίνο», 

του Αλµπέρτο Μοράβια, που «µε 
τι s πρώτες καλοκαιριάτικες µέρες έβγαινε, 
µαζί µε τη µητέρα του, τα πρωινά µε το σκά(pos 

στη θάλασσα, και του φαινόταν πως 
όλοι οι λουόµενοι Tns παραλίας τούς παρατηρούσαν, 

µε θαυµασµό τη µητέρα του και 
µε ζήλια αυτόν», µια καλοκαιρινή ελεγεία 
στη «θαµπή σύγχυση αυτής Tns άχαρης µεταβατικής 

ηλικίας», σαν ερωτική εξοµολόγηση 
otis πρώτες καλοκαιρινές διακοπές. 

Με τα χρόνια όµως, µοιάζει «το καλοκαίρι 
σαν ένα τετράδιο που µας κούρασε» (Σεφέρης), 

οι µπογιές ξεθωριάζουν, τα γράµµατα 
γίνονται δυσανάγνωστα κι οι σελίδες 

του σαν να τελειώνουν. ∆εν είναι µόνο n 

κρίση που στερεί από πολύ κόσµο us δια- 
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Για πολλούς οι διακοπές φέτος θα περιοριστούν σε µερικά µπάνια στις πλαζτπς Αττικής. 

To καλοκαίρι πάντα 
«θα επιστρέφει»: ως αίσθηση 
και ψευδαίσθηση, ως απόδραση 

και καταναγκασµός, 
ως βίωµα και ανάγνωσµα. 
κοπές, κι as τις χαρίζει σε 17 εκατοµµύρια 
τουρίστες που υπολογίζεται πως θα επισκεφθούν 

µέχρι το τέλος Tns σεζόν την 
Ελλάδα και θα τονώσουν, πρόσκαιρα, τα 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, ούτε και τα 
«αφιερώµατα» του free press, που χρόνια 
τώρα διαφηµίζουν το Summer in the city, 
«άτοκο δάνειο» από το τραγούδι των Lovin' 
Spoonful και την πρώτη ταινία µεγάλου 
µήκους του Βιµ Βέντερς. Είναι ακόµα και 

n τάση εκείνη, που εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ, 
την περίοδο Tns Kpions (να τη πάλι!), το 
διάστηµα 2007-2010, όταν υποχρέωνε tous 

Αµερικανούς να κάνουν διακοπές στο σπίτι 
tous, και ονοµάστηκε staycation, µια scrabble 

λέξη από το «µένω σπίτι» και tis «διακοπέ5», 
ή όταν οι Γερµανοί, κάποια χρόνια 

πριν, µιλούσαν ήδη για διακοπές στη «µπαλκόνια» 
(Balkonien), εννοώντας τη βεράντα 

tous cos προέκταση και κατάληξη του παραθερισµού, 
αντί Tns πολυπόθητα µεσογειακής 

παραλίας. 
Κάπου ανάµεσα στις θερινές αναµνήσεις 

και τη βιοµηχανία του τουρισµού, το καλοκαίρι, 
όπως και στη διαφήµιση, πάντα «θα 

επιστρέφει»: cos αίσθηση και ψευδαίσθηση, 
eos απόδραση και καταναγκασµός, eos βίωµα 
και ανάγνωσµα. Στην ακροθαλασσιά ή στο 
µπαλκόνι. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙ∆ 

Απεικόνιση του κόσµου 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗ! 
Ζώα στα σύννεφα 
εκδ.Κέδρος 

Νοµίσαµε ότι n συλλογή «Βαθέος γήρατος», 
αυτός ο λιτός στη φόρτισή του 

διάλογος µε την υπέργηρη µητέρα του, την 
έκδοση Tns onoias είχε ο ίδιος επιµεληθεί 
µέχρι κεραίας, όπως πάντα, ήταν ο «αποχαιρετισµός» 

του Γιάννη Βαρβέρη, που ξαφνικά 
µας άφησε τον Μάιο του 2011 και δεν 

πρόλαβε να τη δει στα βιβλιοπωλεία. Νοµίσαµε, 
διότι ο Γιάννης δεν έχει πάψει, αν 

και απών, να λειτουργεί υπονοµευτικά όσον 
αφορά όλες tis βεβαιότητες, κλείνοντάς 
µας το µάτι εκεί, «στα σύννεφα», όπου µετοίκησε 

για να κρατά στην αιωνιότητα συντροφιά 
στη µητέρα του: στα χαρτιά του 

βρέθηκε µια ακόµη συλλογή, ολοκληρωµένη, 
έτοιµη κι αυτή προς δηµοσίευση, τα «Ζώα 
στα σύννεφα». 

«Εγραψε ποιήµατα για ζώα / ποτέ του 
δεν τ' αγάπησε. / Π' αυτό κι εκείνα δεν του 
φανερώσαν / τα πιο βαθιά tous µυστικά» 
λέει το προτελευταίο ποίηµα Tns συλλογής, 
άτιτλο όπως όλα. Σε γ' ενικό πρόσωπο και 
µε ειρωνεία µεγάλη: όχι n ποίηση του βιώµατος, 

Tns γνώσης, Tns ενσυναίσθησης, 
Tns συγγένειας- n ποίηση για το ριζικά άλλο, 
το άξενο και το παράξενο µέσα στην οικειότητά 

του, έξω από τον άνθρωπο και 
πλάι του και που πεθαίνει, έµβιο ον, «σε 
αρµονία υπερουράνιας µουσικής / τελείως 
ακατάληπτης για tous ανθρώπους» Ετσι, 
µε το ανεξιχνίαστο µάτι στο εξώφυλλο να 
ξεγελά ότι n συλλογή µιλάει για πουλιά, τα 

µόνα που αυτονόητα θα βρίσκονταν στα 
σύννεφα, το πρώτο ποίηµα ξεκινά µε τον 
γλυκό λύκο που «κλαίει απαρηγόρητος / 
στης εκκλησιάς τα σκαλοπάτια», µαλώνει 
έπειτα τα παιδιά του που παίζουν χαρτιά 
µε τα γουρουνάκια και τρώει την αλεπού 
µπροστά στο κοτέτσι, πεινασµένος 

για γόητρο· περνάµε 
έπειτα στους ευσυγκίνητους 
ελέφαντες που πετάνε ή χορεύουν 

µε ροζ φουστίτσα µπαλέτο· 
στα ελάφια που παθαίνουν 

παράνοια µεγαλείου, στα 
καρτερικά και ευαίσθητα, έως 
χαζά, ψάρια, στις πονετικές 
κατσίκες, στις χελώνες που 
θρηνούν γιατί, as είναι αιωνόβιες, 

δεν µπορούν να κάνουν 
ηλιοθεραπεία, στις θλιµµένες 
τίγρεις που πίνουν εσπρεσάκι 
µε µπισκότο στα Ηλύσια Πεδία, 

τις εξεγερµένες µέλισσες που καθαιρούν 
βασίλισσες και βασιλικούς συζύγους, τη 
γάτα του Καβάφη, τον πιγκουίνο ποιητή 
που θέλει το Νόµπελ του, ως τα σκουλήκια 
που «στον αήττητο καπιταλισµό Tns αποσύνθεσα» 

δεν ξεχνούν και αναµένουν το 
µοιραίο «κρύο πιάτο». Και το πιο βασανισµένο 

αµφίβιο, το κύµα Tns ακτής. 
Μικρές ιστορίες, αλλόκοτες, αστείες, 

σκηνές από ένα έργο το οποίο ο άνθρωπο5 
παρακολουθεί και σχολιάζει ελάχιστα, µε 
το a' πληθυντικό πρόσωπο να κυριαρχεί 
cos συλλογική, ανθρώπινη ταυτότητα αντιστικτικά 

npos το ζωικό εγώ, στουε µονολόγου5 
των ζώων. Και το ποιητικό εγώ 

να προβάλει µόνο σε καίριεε στιγµέε, ποιητικέε 
κι ανθρώπινε5, «εγώ ζώα δεν έχω» 

και λίγο πριν, όταν σκορπίζει πάνω στη 
γυναίκα σουσάµι κι ορµόν οι πάπιεε στον 
κήπο: «Ηµουν ερωτευµένοε τότε / κι ήθελα 
το σώµα σου / xopis να θέλω ακόµα να τ' 

αγγίξω». Από τη µια το αινιγµατικό, 
το ξένο, το έτερο, κοµµάτι 

του κόσµου στουε αντίποδεε 
των αγγέλων και του 

Θεού, που µόνο τον άνθρωπο 
έπλασε καθ' οµοίωσίν του· 
από την άλλη, ο άνθρωποε έξω 
από τα ζώα αλλά και µέσα από 
αυτά, όπωε otous µύθου5 tous 

ελληνιστικούε, κυρίωε όµωε 
στα ζωολογία του χριστιανικού 
Μεσαίωνα, που τόσο καλά τα 
γνώριζε ο ευρυµαθή5 uas φίλθ5, 

όπου τα ζώα είναι αλληγορίεε 
πολύτροπεε, ψυχολογικέε 

και µεταφυσικέε, κοινωνικέε και πολιτικέε, 
όπωε στον Λαφοντέν αργότερα, 

αλλά και στον Απολινέρ µε τη συνοδεία 
του Ορφέα του, και στον Μπόρχε5 ακόµα, 
µε τα φανταστικά του ζώα. 

Βλέµµα όπωε πάντα κοφτερό, ρυθµόε 
κοµψ05, τραγουδιστόε, των chansonniers 
µε tous λύκουε και tous γορίλεε, που στα 
χνάρια tous βαδίζει, χιούµορ αιχµηρό µέσα 
στη θλίψη του, κι ο κόσµοε πια έχει απεικονιστεί 

από τον Βαρβέρη πλήρω5: ο άν0pdmos 
µόνο5, n άλλη όχθη του Θεού κι 

ανάµεσα τα ζώα. Και το κενό Tns δικήε του 
anouoias, του ανθρώπου, του ποιητή, του 
αισθητή χαίνον. 

Η κριτικός Μαρία Στασινοπούλου προτείνει: 

Θανάσης Γιοχάλας, ιώνια Καφετζάκη: «Αθήνα. Ιχνηλατώντας 
την πόλη µε οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία», εκδ. Εστία 

Ενας συνδυαστικός ταξιδιωτικός οδηγός ιστορικής, αρχαιολογικής, 
κοινωνιολογικής και λογοτεχνικής περιήγησης. Συναρπαστικός 
στην επιλογή του υλικού, ουσιαστικά περιεκτικός, εντυπωσιακός 
στη λεπτοµέρεια. Καρπός επίµονης ερευνητικής δουλειάς και αρχειακής 

αναδίφησης, µε ενδιαφέρουσα, έγκυρη και πρωτότυπη 
πρώτη ύλη. Συνθέτει τη «µνήµη» της πόλης των Αθηνών, µέσα από 
την ιστορία, τη γεωγραφία, την αρχαιολογία, την κοινωνική ζωή. 
Ελληνες και ξένοι ιστορικοί, αρχαιολόγοι, περιηγητές, ποιητές, πεζογράφοι, 

συναντώνται στις σελίδες του και συγκροτούν ψηφίδα 
ψηφίδα τη διαχρονική εικόνα της πόλης, δίνοντας το πολυδιάστατο 

πρόσωπο της, σ' ένα γοητευτικό ταξίδι απροσδόκητης γνώσης. 

Αβ Η N Λ 

Πρώτα σε πωλήσεις 
ϊ™»„ Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Γιάννα, της Γιάννας ΑγγεΑοποιιΑου-∆ασκαλάκη (Λιβάνης). 
• Η πρωτοπράσωπη αφήγηση της πρωταγωνίστριας των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 

Μιλώντας στα παιδιά µου για την πραγµατικά επιτυχηµένη 
προσωπική και επαγγελµατική ζωή, του ∆ηµ. Μπουραντά 
(Πατάκης). Συµβουλές προς τους νέους για να αξιοποιηθούν 
καλύτερα τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που συναντούν. 

Ο Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, του Κάρλο 
M. Τσιπόλα (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες δοκίµιο σε µια 
προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να 
εξουδετερώσει την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 

A 1821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς κακούρη 
* (Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν τα δέκα 

πρώτα χρόνια τπς Επανάστασης, ώς τη δολοφονία του 
Καποδίστρια. 

Τα κακοµαθηµένα παιδιά της Ιστορίας, του Κώστα Κωστή 
(Πόλις). Πώς δηµιουργήθηκε το νεότερο ελληνικό κράτος, 
ποιες παθογένειες κουβαλάει από την αρχή; 

Από την αυτοεκτίµηση στον εγωισµό, του Χόρχε Μπουκάι 
(opera). Ενα συνεχές παιχνίδι του Αργεντινού γιατρού µε τις 
έννοιες του φόβου, της εκτίµησης, της αυτοεκτίµηοης, του 
εγωκεντρισµού. •η 

Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης - To ανακοπτόµενο 
1 άλµα, του Αλέξη ∆ηµαρά (Μεταίχµιο). To κύκνειο άσµα του 

φωτισµένου εκπαιδευτικού και ερευνητή της εκπαίδευσης. 

Q Η αλλαγή τελείωσε νωρίς, του παρασκευά Αυγερινού 
(Εστία). Σηµειώσεις τριάντα χρόνων πολιτικής διαδροµής στη 
µεταπολιτευτική Ελλάδα. 

q Ενας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής, του Γιώργου 
" Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). Τα 

αινίγµατα του Σύµπαντος και π πορεία τπς Ελλάδας, οι 
κατακτήσεις της επιστήµης και n ανθρώπινη µοίρα. 

-* ζ\ Μιλώντας µ' έναν αγανακτισµένο νέο για επαναστάσεις, 
lv· του Νίκου ∆ήµου (Πατάκης). Ποιαν επανάσταση χρειάζεται 

σήµερα π Ελλάδα; Μα την τεχνολογική. 

Λογοτεχνία 

l. Inferno, του Νταν Μπράουν (Ψυχογιός). Με τόπους, στίχους 
και εικόνες από όλες τις φάσεις τπς Ιστορίας της τέχνης, το 
βιβλίο που ήδπ ανατυπώθηκε. 

Με λένε Ντάια, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). To ετήσιο 
εκδοτικό ραντεβού της δηµοφιλούς και ευπώλπτης 
συγγραφέως. 

Ο µικρός Ελληνας, του Βασίλη Αλεξάκη (Εξάντας). To 
τελευταίο συγκινητικό βιβλίο του συγνραφέα που διαπρέπει 
στη Γαλλία. 

To µήλο βγήκε αη' τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα 
(∆ιόπτρα). Ενα αναγνωστικό αγχολυτικό, κόντρα στην 
κατάθλιψη των ηµερών. 

To σπίτι των σκιών, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). 
Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. 

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

Η καρδιά θυµάται, της Καίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). Ενα 
ατύχηµα που προκαλεί αµνησία και αναστάτωση. Αλλά n καρδιά 
θυµάται. 

Η λεοπάρδαλη, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). Ο διάσηµος 
πρωταγωνιστής, Χάρι Χόλε, αντιµέτωπος µε τους χειρότερους 
δαίµονες του. 

Η ζωή που ονειρεύτηκε ο Ερνέστο Γκ., του Ζαν-Μισέλ 
Γκενασιά (Πόλις). Ενα µυθιστόρηµα, γλυκιά νοσταλγία για 
ανθρώπους που είδαν και έζησαν πολλά. 

Τα παιδιά της Τζακαράντας, της Σαχάρ Ντελιτζανί 
(Παπαδόπουλος). Μια αληθινή ιστορία εµπνευσµένη από τις 
φυλακές τπς Τεχεράνης και την αυλή γύρω από το δέντρο 
τζακαράντα. 

Μια αληθινή 
ιστορία εµπνευσµένη 
από τις φυλακές 
της Τεχεράνης. 

Πώς 
δηµιουργήθηκε 
το νεότερο 
ελληνικό κράτος, 
ποιες παθογένειες 
κουβαλάει οπό 
την αρχή; 
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∆ιηγήµατα 
µε ήρωες που 
κινούνται 
στους αθηναϊκούς 
δρόµους και 
στα χωριά 
της χώρας. 

DAN 
brown 

To νεο 
µυθιστόρηµα 
του πλέον 
ευπώλητου 
συγγραφέα 
στον πλανήτη. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα οτοιχΕία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία 
«Ευριπίδης» (Χαλάνδρι, Κηφισιά). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΛΙΝ∆ Γ∆ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Μια ζωή άντρες 
εκδ. Ανεµος σελ. 288 

LUAAVAAAWmiH-VOr 

ΜΙΑ ΖΩΗ 
αντρεσ 

Πόσοι άντρες χωρούν σε 
µια νυναικεία ζωή; Για 
πόσους άντρες µπορεί 
µια νυναίκα να µιλήσει; 
Για ποιους επιλένει τελικά 

να αφηνηθεί, έτσι ¦ub 

. "^ί^ ™Τε η νεύση που θα της 

"J µείνει να µην είναι πικρή 

j και το χαµόγελο γκριµά^^^^^ 

τσα; Αντρες προϋπάρs 

I χουν στη ζωή µιας γυναίκας, 

για να τη διαµορφώσουν, 
άντρες συναντά καθηµερινά, άντρες καθορίζουν 

τις εποχές της, άντρες την στοιχειώνουν 
ή την οµορφαίνουν. Σίγουρα όµως n τελική 

επιλογή του ποιος σηµατοδοτεί τις µνήµες 
της είναι δική της και από αυτό το σηµείο µπορεί 

να αφηγείται. 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΓΙΩΤ∆ΚΗΣ 
Σπαρτιάτες. Οι σκλάβοι του πολέµου. 
εκδ. Χριστάκης 

To µυθιστόρηµα αποτελεί 
καρπό µακρόχρονης 

και κοπιώδους µελέτης 
των ιστορικών 

πεπραγµένων της περιόδου 

(520 - 480 π.Χ.) 
στην οποία εκτυλίσσεται. 

Πρόσωπα, καταστάσεις, 
συµπεριφορές, 

γεγονότα, ενδυµασία, 
οπλισµός αντλήθηκαν 
από την επισταµένη 

µελέτη τής εν λόγω ιστορικής περιόδου 
και συνθέτουν τον καµβά του µυθιστορήµατος. 

Ε-ΒΟΟΚ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
540 Ιστορίες Οικονοµικής Τρέλας 
Σκίτσα: Κώστας Μητρόπουλος 
http://stergioushop.com/products/79-1974-2013 
σελ. 384 

Μια καταγραφή, µε τη 
w. µορφή παραµυθιών, άνω 

των 540 πραγµατικών και 

11 I'll I ΚΙ.l.AS συναρπαστικών γεγονό- 
¦¦¦ιι i isa— Ιων για ιο πώς «φαγώθηκαν» 

1,3 τρισ. ευρώ. 
Κλάψτε µέχρι δακρύων 

JeSiy µε την περιγραφή πραγµατικών 

ιστοριών από τη  
'' δηµοσιογραφική καριέρα 

του ∆ηµήτρη Στέργιου και 
θα πειστείτε για το πώς φτάσαµε εδώ όπου φτάσαµε 

και φυσικά γιατί χρεοκοπήσαµε. ∆ιαβάστε 
για τις χρυσές λίρες και τις µαυροφορεµένες χήρες 

µε τις οποίες παίζονταν κάποτε τα «παιχνίδια» 
στο Χρηµατιστήριο, για το συνδικαλιστικό 

δικαίωµα των διορισµών, για την υπηρεσία αφύπνισης 
που λειτουργούσε µόνο µέρα και άλλα 

ευτράπελα και τραγικά. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
PHILIPPE ∆5ΚΕΝ∆ΖΥ 
Οι τυφλές δεκαετίες 
Απασχόληση και ανάπτυξη (1970-2010) 
µετ.: Σώτη Τριαντάφυλλου 
εκδ. Πόλις σελ. 326 

Οι κυβερνήσεις της ∆εξιάς 
και της Αριστεράς, 

πέρα από τις ιδεολογικές 
τους διαφορές, ακολούθησαν 

την ίδια µέθοδο 
και έδρεψαν ισχνά αποτελέσµατα. 

Η Γαλλία 
αποδείχθηκε ανίκανη να 
διατηρήσει έναν ρυθµό 
µεγέθυνσης και να αξιοποιήσει 

τις ευκαιρίες 
από τις αναδιαρθρώσεις του παγκόσµιου καπιταλισµού. 

Εξάλλου n οικονοµική κατάσταση των 
στιγµατιζόµενων κοινωνικών οµάδων έχει επιδεινωθεί 

σηµαντικά. Η αγωνία εξαπλώνεται στη 
νεολαία και µόνο µια πολύ µικρή ελίτ ξεφεύγει 
από την κοινωνική κατάθλιψη. 

Λ5ΚΕΝΑΖΥ 
οι i..«'.(t Guarrfcc 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
Μετρική και αφήγηση 
Για µια συστηµατική µετρική και ρυθµική ανάλυση 
των καβαφικών ποιηµάτων 
εκδ. Μορφωτικό Ιδρυµα ΕθνικπςΤραπέζπς 
σελ. 764 - 30 ευρώ 

Η µελέτη επιχειρεί µια 
ποίηµα προς ποίηµα και 
στίχο προς στίχο µετρικορυθµική 

ανάλυση των 154 
αναγνωρισµένων καβαφικών 

ποιηµάτων σε άµεσο 
συσχετισµό µε τα εκάστοτε 

νοηµατικά συµφραζόµενα. 
Ο συγγραφέας 

εξετάζει λεπτοµερώς τον 
καβαφικό στίχο. Μελετά 
την κατασκευή του, τη µετρική 

µορφή του, τη ρυθµική κίνησή του και τις 
µεταξύ τους σχέσεις. Η αποκάλυψη του µέτρου 
στις σχέσεις του µε τον ρυθµό αποβλέπει πάντα 
στον νοηµατικό και εκφραστικό εµπλουτισµό 
των συµφραζοµένων. n 
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