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ΝΙΚΟΣ 
ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ 

- nbak@dolnec.gr 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 
Μια ατοµική 
και συλλογική ιστορία, 
όσο διαρκεί µια πτήση 
ΣΕΛ. 3 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
∆ΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
Η «κακή κοινωνία» 
του 
αρχαίου κόσµου 
ΣΕΛ. 5 

Ελληνικη τάξη της δεκαετίας 
του 'so, όταν η θεωρία δεν είχε 
εισβάλει ακόµη στη διδακτική 

ττράξη της λογοτεχνίας 

Η λογοτεχνία σε κίνδυνο 
Η ελληνική επικαιρότητα του δοκιµίου του Τσβετάν Τοντορόφ για τη λογοτεχνική παρακµή. 

Τι λένε έλληνες καθηγητές, παιδαγωγοί και φιλόλογοι 
ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗ 

Γεννηµένος στη Σόφια το 
1939, ο Τσβετάν Τοντορόφ 

µεγάλωσε σε έναν 
κόσµο ιδεολογικά διχασµένο 

και σε µια χώρα όπου και 
n ενασχόληση µε τη λογοτεχνία 
έπρεπε «να συµµορφωθεί µε tis 
απαιιήαειε Tns κυρίαρχης ιδεολογίας». 

Γιος βιβλιοθηκονόµων 
και βιβλιοφάγος από τα παιδικά 
του χρόνια, βρήκε στην εφηβεία 
του έναν τρόπο να µιλάει για τα 
αγαπηµένα του κείµενα παρακάµπτοντας 

τις συµπληγάδες του 
ιδεολογικού περιεχοµένου τους: 
ασχολήθηκε όχι µε το περιεχόµενο 

του κειµένου αλλά µε τη υλικά 
από τα οποία ήταν κατασκευασµένο, 

τη γλώσσα, το ύφος, τις 
αφηγηµατικές µορφές, τη λογοτεχνική 

τεχνική. 

To ίδιο είχαν κάνει πριν από αυτόν 
στη Ρωσία οι λεγόµενοι φορµαλιστές. 

Στη Γαλλία τα θέµατα 
αυτά απασχολούν την ίδια εποχή 
τον Ρολάν Μπαρτ, καθηγητή στην 
Ecole des Hautes Etudes, και ενδιαφέρουν 

τον νεαρό Ζεράρ Ζενέτ, 
βοηθό στη Σορβόννη. Οταν 

ο Τοντορόφ φθάνει στο Παρίσι 
για σπουδές το 1963 γράφεται 
στα µαθήµατα του Μπαρτ και πιάνει 

φιλία µε τον Ζενέτ, ο οποίος 
τον παροτρύνει να µεταφράσει 
κείµενα των ρώσων φορµαλιστών 
στα γαλλικά µε τον τίτλο «Θεωρία 

της λογοτεχνίας» (1965). 
Μαςί εκδίδουν επί δεκαετία το 
περιοδικό «Poetique». «Θεωρία 
της λογοτεχνίας» και «ποιητική» 
είναι όροι που σύντοµα κυριαρχούν 

στον λόγο των στρουκτουραλιστών, 
που ενδιαφέρονται για 

τις κοινές δοµές των κειµένων 

και τα στοιχεία που ενώνουν τις 
εθνικές λογοτεχνίες, και ο Τοντορόφ 

ανήκει στους πρωτοπόρους 
της οµάδας. 

Σταδιακά αρχίζει να µεταστρέφεται. 
Η αποκλειστική ενασχόληση 

µε τη λεκτική ύλη των κειµένων 
παύει να τον θέλγει, αρχίζει 

να τον ενδιαφέρει n ανθρωπολογία, 
n Ιστορία, n ψυχολογία και 

γίνεται υπερασπιστής των αξιών 
του ∆ιαφωτισµού µε πολλά βιβλία 
του. To βιβλίο του Η λογοτεχνία 
σε κίνδυνο (2007), που µόλις κυκλοφόρησε 

στα ελληνικά, είναι 
µια σύντοµη αυτοβιογραφία, µια 
προσωπική µαρτυρία και ταυτόχρονα 

ένα κείµενο πολεµικής που 
καταλογίζει στη θεωρητικοκρατούµενη 

µέση και ανώτερη εκπαίδευση 
στη Γαλλία ευθύνες για 

την υποβάθµιση της λογοτεχνίας 
ως αναγνωστικής απόλαυσης, ως 

διδακτικού αντικειµένου και ως 
δηµιουργικής δραστηριότητας. 

Οι στρουκτουραλιστές επικρατούν 
στην εκπαίδευση, λέει, όπου 

n θεωρία έχει γίνει αυτοσκοπός 
και n µελέτη των µεθόδων έχει 
αντικαταστήσει τη µελέτη του νοήµατος. 

Πρέπει να επιστρέψουµε 
στη σύνδεση της λογοτεχνίας µε 
τον κόσµο. Η λογοτεχνία - ακόµη 
και έργα εµπορικά όπως ο Χάρι 
Πάτερ - µάς επιτρέπει να ανακαλύπτουµε 

κόσµους συνεχόµενους µε 
τις βιωµένες εµπειρίες µας και µας 
επιτρέπει να τις κατανοήσουµε 
καλύτερα, «διευρύνει τον κόσµο 
µας, µας παροτρύνει να φανταστούµε 

άλλους τρόπους για να τον 
προσλαµβάνουµε και να τον οργανώσουµε» 

γράφει. «Ανοίγει στο 
άπειρο τη δυνατότητα αµοιβαίας 
επικοινωνίας µε τους άλλους». 

Συνέχεια στη σελ 2 

δηµοσιογράφος Γιώργος 
Αεονταρίτης 

υπήρξε συνεργάτης 
του Γιάννη Μαρή στις 

εφηµερίδες και στα περιοδικά. 
Ο δηµιουργός του αστυνόµου 
Μπέκα ήταν ένα είδος µέντορά 
του και n επαγγελµατική σχέση 
τους εξελίχθηκε σε φιλία. To βιβλίο 

του Λεοχπαρίτη Ο Γιάννης 
Μαρής και n εποχή του (εκδόσεις 

Αγρα) είναι, λόγω αυτής 
της σχέσης, memoir. Στηρίζεται 
όµως σε σοβαρή έρευνα, κυρίως 
σε αρχεία Τύπου, και από αυτή 
την άποψη αποτελεί τεκµηριωµένη 

συµβολή στη ζωή και στο 
έργο του Μαρή. Ο αριστερός 
πολιτικός προσανατολισµός του 
Γιάννη Τσιριµώκου (όπως ήταν 
το πραγµατικό όνοµα του Γιάννη 

Μαρή) και n συµµετοχή του 
στην αντίφαση, n πρωταγωνιστική 

του παρουσία στη δηµοσιογραφία 
των δεκαετιών '50, 

'60 και '70, ιδιαίτερα µέσα από 
τα έντυπα του συγκροτήµατος 
Μπότση («Ακρόπολις», «Απογευµατινή»), 

n βαθιά γνώση του 
των τεχνικών του αστυνοµικού 
µυθιστορήµατος και του ιδεολογικού 

και κοινωνικού υποβάθρου 
του, τεκµηριώνονται απόλυτα 
και, µερικές φορές, αποκαλυπτικά 

στο βιβλίο του Λεονταρίτη. 
Ως συγγραφέας αστυνοµικών 
µυθιστορηµάτων ο Μαρής καθιερώθηκε 

αµέσως µε το Εγκληµα 
στο Κολωνάκι, το 1953, που είχε 
δηµοσιευθεί σε συνέχειες. Ο Μαρής, 

που είχε γράψα και ιστορικά 
µυθιστορήµατα σε συνέχειες, 

ήταν ano τους δηµοσιογράφους 
που κατείχαν σχεδόν επιστηµονικά 

την τέχνη της επιφυλλίδας, 
του feuilleton, είδος συνδεδεµένο 

µε την κουλτούρα του Τύπου 
από τον 19ο αιώνα θαύµαζε ιον 
Γκράχαµ Γκριν και πίστευε ότι το 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα «ανοίγει 

πολλές πύλες για µια βαθύτερη 
ενατένιση της καθηµερινής 

}ωής και µια πληρέστερη ανατοµία 
βασανισµένων χαρακτήρων». 
Ο ήρωας του Μαρή, ο 

αστυνόµος Μπέκας, είναι συνταξιούχος 
(σκοπίµως), για να µην 

ταυτίζεται µε την αστυνοµοκρατία 
της εποχής. Ο Λεσνταρπης 

εντοπίζει µια συνέντευξη του 
Μαρή όπου ο συγγραφέας µιλάει 

για m γλώσσα των µυθιστορηµάτων 
του. Είναι «n γλώσσα 

της αστικής Αθήνας». Ο 
Μαρής είναι ο εµπνευστής του 
Μυθιστορήµατος των Τεσσάρων 

(Μυριβήλης, Καραγάτοης, 
Βενέζης, Τερζάκης) που δηµοσιεύθηκε 

σε συνέχειες στην 
«Ακρόπολι». Από τους τέσσερις, 

ο Μαρής θεωρούσε κατ' 
εξοχήν µυθιστοριογράφο Τον 
Καραγάτση. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
τους συγκρίνουν. To µυστικό 
του Ασπρου Βράχου είναι ένας 
καραγατσικός Μαρής. 

www.clipnews.gr
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2013 TO ΒΗΜΑ 

Πώς οι µαθητές θα γίνουν αναγνώστες 
Συνέχεια ano τη σελ 1 

Επιστροφή στην ανθρωπιστική 
παράδοση ή n εξοµολόγηση 

ενός µετανοηµένου 
θεωρητικού; Στον 21ο αιώνα 
παρά τη συνύπαρξη διαφορετικών 

ιδεολογιών και αντιλήψεων 
για την τέχνη, ο Τοντορόφ 
βλέπει να επικρατεί 

στη Γαλλία n τριάδα: φορµαλισµός 
(έµφαση στη µέθοδο 

προσέγγισης της λογοτεχνίας 
και όχι στο περιεχόµενο), µηδενισµός 

(αρνητικό όραµα για 
τον κόσµο) και σολιψισµός 
(µια λογοτεχνία ναρκισσιστική 

στην οποία ο συγγραφέας 
αναλώνεται στην περιγραφή 
της παραµικρής εµπειρίας 
του, οσοδήποτε ανούσιας ή 
απωθητικής). «Εκεί βρίσκεται 
µία ano τις εξηγήσεις για το 
περιορισµένο ενδιαφέρον που 
προκαλεί σήµερα n γαλλική 
λογοτεχνία έξω από τα σύνορα 

Tns Γαλλίας» επισηµαίνει. 
Οι παρατηρήσεις του δεν 

έχουν ισχύ µόνο για τη γαλλική 
πραγµατικότητα. Ούτε 

εγγράφονται µόνο στη βιβλιογραφία 
µιας τάσης ενάντια 

στη θεωρία που εκφράζουν 
και στον αγγλοσαξονικό χώρο 

ο γνωστός θεωρητικός 
κριτικός Τέρι Ιγκλετον µε το 
Μετά τη θεωρία (2003) στη 
Βρετανία και ο αιρετικός Χάρολντ 

Μπλουµ µε την επίθεση 
στις πολιτισµικές σπουδές και 
στις θεωρίες τους στις ΗΠΑ. 
Οι εκτιµήσεις του Τοντορόφ, 
γραµµένες µε τη στοχαστική 
σαφήνεια και την εκφραστική 

καθαρότητα που χαρακτήριζε 
ακόµη και τον φορµαλιστικό 
λόγο του, αφορούν κάθε έλληνα 

εκπαιδευτικό, κριτικό και 
συγγραφέα γιατί προσφέρουν 
ερµηνείες και για την πτωχευτική 

εικόνα της λογοτεχνίας 
που τόσο πολύ συζητούµε και 
στα καθ' ηµάς. 

Σέξι φιλολογία 
Η µεθοδική διδασκαλία της 
θεωρίας της λογοτεχνίας στα 
ελληνικά πανεπιστήµια αρχίζει 
από τη δεκαετία του 1980, ως 
µάθηµα υποχρεωτικό στα πιο 
προοδευτικά Τµήµατα Φιλολογίας, 

ως µάθηµα επιλογής 
στα πιο συντηρητικά. Η πρώτη 

φουρνιά πανεπιστηµιακών 
καθηγητών της λογοτεχνικής 
θεωρίας ήταν φιλόλογοι σπουδασµένοι 

crm Γαλλία κοντά 
στους στρουκτουραλιστές. 
Εφερναν στο ελληνικό ακαδηµαϊκό 

κατεστηµένο έναν αέρα 
ανανέωσης και επιστηµοσύνης 

µακριά ano τον παλαιοφιλολογικό 
σχολαστικισµό, τις 

ιστορικοβιογραφικές προσεγγίσεις 
και τις υποκειµενικές 

και εµπειρικές αναλύσεις. Μια 
γενιά φοιτητών µυήθηκε στις 
νέες θεωρίες. Η θεωρία έκανε 
αίφνης τη φιλολογία σέξι. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες άρχισαν 

να χρησιµοποιούν όλο 
και mo εξελιγµένα θεωρητικά 

εργαλεία για να εντυπωσιάσουν 
τους καθηγητές τους 

φτάνοντας κάποιες φορές ως 
τη φετιχοποίηση της θεωρίας. 

Μία δεκαετία αργότερα οι 
«έξι λειτουργίες» του ρώσου 

γλωσσολόγου και θεωρητικού 
Ρόµαν Γιάκοµπσον και οι 

«οµοδιηγητικοί» και «ετεροδιηγητικοί» 
αφηγητές του γάλλου 

αφηγηµατολόγου Ζεράρ 
Ζενέτ έβρισκαν τη θέση τους 
στα σχολικά βιβλία της µέσης 
εκπαίδευσης και στα θέµατα 
των πανελλαδικών εξετάσεων 

προκαλώντας αµηχανία 
και πανικό σε µαθητές και διδάσκοντες. 

«Καθηγητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

µου τηλεφωνούσαν για 
να ρωτήσουν αν στην τάδε 
παράγραφο του εξετασµένου 
διηγήµατος του Παπαδιαµάντη 

"Ονειρο στο κύµα" ο αφηγητής 
είναι ετεροδιηγπτικός ή 

οµοδιηγητικός» µας λέει n Γεωργία 
Φαρίνου, καθηγήτρια 

Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που 

έχει ασχοληθεί συστηµατικά 
µε την αφηγηµατολογία. 

To κενό στην επιµόρφωση 
ή n ελλιπής επιµόρφωση των 
διδασκόντων είχε αποτέλεσµα 
το πέρασµα της θεωρίας στη 
µέση εκπαίδευση να γίνει µε 
τρόπο µηχανιστικό, n θεωρία 
να γίνει εκφοβισπκή και n λογοτεχνία 

απωθητική για τον 
µαθητή. «∆εν έχει νόηµα να 
µάθει ο δεκαπεντάχρονος τι 
είναι ο εξωδιηγητικός αφηγητής 

αν δεν τον πείσουµε ότι n 
γνώση αυτή θα εµβαθύνει την 
απόλαυση της ανάγνωσης του 
κειµένου» σχολιάζει ο ∆ηµήτρης 

Αγγελάτος, καθηγητής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας και 
Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν^στήµιο 

Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

Με βιωµατικό τρόπο 
Τα Τµήµατα Φιλολογίας ξεκίνησαν 

εφέτος µια προσπάθεια 
θεραπείας αυτών των στρεβλώσεων 

προσφέροντας το 
µάθηµα της ∆ιδακτικής της 
Λογοτεχνίας στο ΑΠΘ και στο 

ΕΚΠΑ, το οποίο διοργανώνει 
το φθινόπωρο συνέδριο για να 
διερευνηθεί σε βάθος «n αξία 
της λογοτεχνίας ως ανθρωπιστικού 

αγαθού και n σύνθετη 
και λεπτή σχέση της µε την εκπαιδευτική 

πράξη». «∆εν έχει 
νόηµα να κάνουµε µικρούς 
φιλολόγους τους µαθητές του 
λυκείου αλλά να τους κάνουµε 
αναγνώστες και να κερδίσουµε 

τον µαθητή ενθαρρύνοντας 
την προσέγγιση των κειµένων 
µε βιωµατικό τρόπο» αναφέρει 
n Κατερίνα Τικτοπούλου, εττίκουρη 

καθηγήτρια Νέας Ελληνικής 
Λογοτεχνίας, µία από τις 

διδάσκουσες του µαθήµατος 
∆ιδακτική της Νεότερης Λογοτεχνίας 

στο ΑΠΘ. 
Αυτό επιχειρούν να πετύχουν 

τα νέα προγράµµατα 
σπουδών που εφαρµόζονται 
πιλοτικά σε σχολεία της χώρας. 

Βεβαίως n θεωρία βρίσκεται 
πίσω από τον σχεδιασµό 

των νέων εγχειριδίων, στα 
οποία ο φορµαλισµός υποχωρεί 

µπροστά σης αναγνωστικές 
θεωρίες και σε προσεγγίσεις 
που έρχονται ano το πεδίο 

των πολιτισµικών σπουδών. 

Οι εκτιµήσεις του 
Τσβετάν Τοντορόφ 
αφορούν κάθε έλληνα 
εκπαιδευτικό, κρΓπκό 
και συγγραφέα γιατί 
προσφέρουν ερµηνείες 

και για την πτωχευτική 
εικόνα της λογοτεχνίας 

ΤΣΒΕΤΑΝ 
ΤΟΝΤΟΡΟΦ 
Η λογοτεχνία 
σε κίνδυνο 
Μετάφραση Χρύσα 
Βαγενά, εισαγωγή 
Νάσος Βαγενάς 
Εκδόσεις Πόλις, 
2013, σελ. 108, 
τιµή 12 ευρω 

«θεωρία χωρίς Ιστορία 
είναι υποβρύχιο µε πανιά» 
«Οι πολιτισµικές σπουδές έφθασαν από 
άλλον δρόµο στα ίδια συµπεράσµατα 
που έφθασε και ο Τοντορόφ, ότι δηλαδή 
η διάκριση µεταξύ υψηλής λογοτεχνίας 
για τους µυηµένους και χαµηλής 
λογοτεχνίας για όλον τον κόσµο ήταν 
ασύµφορη και οδήγησε σε τέρατα και 
ότι ο απλός άνθρωπος προσεγγίζει 
τη λογοτεχνία µέσα από τη ζωή του 
και τα προβλήµατά της και διαβάζει 
λογοτεχνία αναζητώντας συνδέσεις µε 
όσα τον απασχολούν» υποστηρίζει 
η Βενετία Αποστολίδου, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και µέλος 
της συντακτικής επιτροπής των 
νέων προγραµµάτων σπουδών. «Η 
θεωρία µπορεί να βρίσκεται πίσω από 
τα προγράµµατα σπουδών» σχολιάζει 
«αλλά δεν έρχεται µπροστά, δεν µπορεί 
να αποτελεί σκοπό η διδασκαλία της 
στους δεκαπεντάχρονους και στους 

δεκαεπτάχρονους». 
Στην άλλη πλευρά, ο καθηγητής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας και 
Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο 
ΕΚΠΑ ∆ηµήτρης Αγγελάτος 
υπερασπίζεται τη διδασκαλία 
της λογοτεχνικής θεωρίας, των 
λογοτεχνικών τρόπων και των 
ειδών και εκτιµά ότι η θεωρία ως 
εργαλείο µπορεί να προσφέρει 
εξαιρετικά σηµαντικές υπηρεσίες 
όχι µόνο στην ανάλυση αλλά και 
στην αξιολόγηση των κειµένων. 
«Αν κατέχεις τα εργαλεία της θεωρίας και 
γνωρίζεις το ιστορικογραµµατολογικό 
στίγµα των κειµένων, µπορείς να 
διατυπώσεις αξιολογικές κρίσεις 
που είναι βάσιµες» ισχυρίζεται. «Η 
"καλή θεωρία", όµως, η "ενίστορη"» 
διευκρινίζει. ∆ιότι «θεωρία χωρίς 
Ιστορία είναι υποβρύχιο µε πανιά» λέει 
χρησιµοποιώντας µια φράση του 
στρουκτουραλιστη Ζενέτ. 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΝΈΑ m 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡβΗ 

Η Ακρόπολη 
To Μουσείο της 

Ακρόπολης 

Σε 7 γλώσσες: 

Ελληνικά 

I 'αλλικά 

Ιταλικά 
Γερµανικοί 
Ρωσικά 

ίιτήοκρόΓοος ϊ3, 106/9 Αθήνα 
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TO ΒΗΜΑ I ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2013 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 
8 ώρες + 35 
λεπτά 
Εκδόσεις 
Καστανιώτη, 2013, 
σελ.120 

toy ΓΙΑΝΝΗ N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ 

Γράφεται ένα µυθιστόρηµα 
στη διάρκεια ενός 

αεροπορικού ταξιδιού; 
Ναι, λέει n Φωτεινή 

Τσαλίκογλου και συµπυκνώνει 
τον µυθιστορηµατικό χρόνο σε 
8 ώρες και 35 λεπτά: όσο διαρκεί 

ένα ταξίδι από m Νέα Υόρκη 
προς την Αθήνα. Ο αφηγητής, ο 
Τζόναθαν, ταξιδεύει για πρώτη 
φορά από m Νέα Υόρκη προς 
την Αθήνα µε σκοπό να βρει τις 
ρίςες του. Μέσα στο αεροπλάνο 
ο ήρωας θα αρχίσει να ανακαλεί 
σταδιακά στη µνήµη του θραύσµατα 

από το πρόσφατο οικογενειακό 
παρελθόν του προσπαθώντας 

να τα συνδέσει και να τα 
ερµηνεύσει. 

Ο ταξιδιωτικός χρόνος είναι 
το πεδίο όπου σιγά-σιγά θα ξεδιπλωθεί 

n τραυµατική ιστορία 
της οικογένειάς του. Αρχίζει τον 
Ιούλιο του 1940, όταν ο Μενέλαος 
Αργυρίου παίρνει τη Φρόσω, ένα 
φτωχό κορίτσι ano τη Νέα Ιωνία 
Αττικής, για να µεταναστεύσουν 
στη Γη της Επαγγελίας, την Αµερική. 

Μέσα στο πλοίο n Φρόσω 
θα πάθει σοκ. Μη αντέχοντας 
τον ξαφνικό χωρισµό από τους 
δικούς της αυτοκτονεί πέφτοντας 

στη θάλασσα. Ο Μενέλαος 
επιστρέφει στην Ελλάδα και παντρεύεται 

την αδελφή της Φρόσως, 
την Εράσµια 

Η οικογένεια θα ζήσει, σχεδόν 
φυσιολογικά, για κάποια χρόνια 
στη Νέα Υόρκη. Η Εράσµια θα 
γεννήσει δύο παιδιά, τον Τζόναθαν 

και την Αµαλία, αγνώστου 
πατρός και τα δύο. Μετά θα βυθιστεί 

στην κατάθλιψη και στο 
αλκοόλ και θα αλλάξει το όνοµά 
της σε Λάλε Αντερσεν. Θα θελήσει 

να ξεχάσει οτιδήποτε ελληνικό, 
αυτή που µεγάλωσε τα παιδιά 

µε ιστορίες ano τη µυθολογία και 
µαθαίνοντάς τους αρχαίες λέξεις. 

Ο Τζόναθαν, ο οποίος επισκέπτεται 
για πρώτη φορά την Ελλάδα 

και έχει µάθει τα τοπωνύµια 
και τους δρόµους της Αθήνας 
ano έναν οδηγό, θα προσπαθήσει 

στη διάρκεια του ταξιδιού 
να τακτοποιήσει τις µνήµες του. 
Αλλά αυτές δεν τον υπακούουν, 
έρχονται ακατάταχτες, µε τους 
δικούς τους ρυθµούς, κάνοντας 
µπρος-πίσω στη ζωή του, και τον 
κατακλύζουν βασανιστικά. Ano 
m Μικρά Ασία ως τον Πειραιά και 
από εκεί στη Νέα Υόρκη και πίσω 
στην Αθήνα ένα τραυµατικό τα¬ 

ξίδι για την οικογένεια Αργυρίου 
αλλά και µια προσωπική δοκιµασία 

για τον τελευταίο επίγονό της. 

Ανθρωπος 
χωρίς πατρίδα 

To µυθιστόρηµα ανατπύσσεται 
µέσα ano τον νοητό διάλογο 

του Τζόναθαν µε την αδελφή του 
Αµαλία την οποία υπεραγαπά. 
Ενας διάλογος που τεστάρει αλήθειες 

και ψέµατα για την οικογενειακή 
τους ιστορία. Στο φόντο 

θα βρεθούν ch κρίσεις του 1922, 
του 1930, n χούντα, n Μεταπολίτευση 

αλλά και n σηµερινή κρίση 
στην Ελλάδα 

Ο Τζόναθαν είναι ένας άνθρωπος 
χωρίς πατρίδα ή, αν θέλετε, 

έχει δύο πατρίδες αλλά καµία δεν 
τον καλύπτει απόλυτα. ∆εν είναι 
όµως κοσµοπολίτης. Ψάχνει να 
βρει ένα παρελθόν που να του 
ανήκει, ένα παρελθόν που θα δώσει 

απαντήσεις ουσιαστικές για 
την ίδια m ζωή του. Φεύγει ano 
πι µία πατρίδα µε ερωτηµατικά 
και πηγαίνει σε µια άλλη n οποία 
δεν υπόσχεται απαντήσεις. Ολθ 
το ταξίδι είνα µια πάλη µε τον 
εαυτό του. Σε αυτό το πλαίσιο 
n οικογένεια είναι αυτή που παίζει 

τον κυρίαρχο λόγο, είναι το 
κινούν στοιχείο στην ανάπτυξη 
του µυθιστορηµατικού λόγου. 
«Kavds δεν σώ/εται από την οικογένειά 

του» θα πει n Αµαλία. 
Αυπί όµως n οικογένεια είναι 
αρκετά ιδιότυπη: «Κανείς στην 
οικογένεια µας δεν έµετνε στην 
ίδια θέση µέχρι τέλους. Στην ίδια 
θέση πνιγόµαστε Είχαµε τον δικό 

µας τρόπο V αγαπιόµαστε, 
αλλά]αµε µεταξύ µας ονόµατα, 
ρόλους, τόπους, χρόνους» Ba 
συµπληρώσει n Αµαλία. 

Η οικογένεια είναι όπως και n 
ελληνική κοινωνία, κλυδωνίζεται 
από το ιστορικό παρελθόν, βυθίζεται 

στο αβέβαιο σήµερα Ο 
Τζόναθαν, έχοντας χάσει το µεγαλύτερο 

µέρος µιας οικογένειας, 
χωρίς φανερό έρµα κάνει µια 

βουτιά στο κενό - n επιστροφή 
στην πατρίδα - µε µικρές πιθανότητες 

επιτυχίας. Η συγγραφέας 
δεν µας λύνει την απορία τι θα 

συναντήσει στην επιστροφή του. 
Ισως n επίσκεψη του Τζόναθαν 
στα πάτρια εδάφη να είναι το 
υλικό ενός σίκουελ. 

Στο 8 ώρες και 35 λεπτά (εκδόσεις 
Καστανιώτη) n Φωτεινή 

Τσαλίκογλου βρίσκει την αφορµή 
να θίξει θέµατα της παθολογίας 

των Ελλήνων, της ελληνι- 

µυθιστόρηµα iii 

3 

Από τη Γη 
ms Επαγγελίας 
στη χώρα 
των κρίσεων 
Η τραυµατική ιστορία µιας οικογένειας που 
µεταναστεύει στην Αµερική, όπως την εξιστορεί 
ένας επίγονος της κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού 
ταξιδιού από τη Νέα Υόρκη προς την Αθήνα 

Η Φωτεινή Τσαλίκογλου 
συνοψίζει τα γεγονότα ενός 
αιώνα και τα εκφράζει µέσα ^ 

ano την ψυχολογία 
του κεντρικού της ήρωα 

κής οικογένειας αλλά και των 
προσωπικών σχέσεων. Οι ήρωές 
της αναζητούν απαντήσεις εκεί 
όπου δεν υπάρχουν (οµορφιά, 
αυτοκτονία) αλλά και εκεί όπου 
νοµίζουν ότι είναι ευδιάκριτες 
(κρίση, παρελθόν). Είναι ένα δύ 
σκολο εγχείρηµα το να µιλήσεις 
µέσα σε λίγες σελίδες για µια 
µεγάλη τραγωδία όπως n Μικρα¬ 

σιατική και για ό,τι ακολούθησε 
(Εµφύλιος, χούντα), για τα προσωπικά 

τραύµατα που άφησαν 
τα δραµατικά εκείνα γεγονότα 
σε όσους έµειναν στη χώρα αλλά 

και σε όσους προτίµησαν την 
οδό της µετανάστευσης. 

Η συγγραφέας καταφέρνει τελικά 
να συνοψίσει τα γεγονότα 

και να τα εκφράσει µέσα ano 

την ψυχολογία του κεντρικού 
της ήρωα αφήνοντας στον αναγνώστη 

την ίδια γλυκόπικρη γεύση 
σαν να διάβαζε ένα εκτενές 

µυθιστόρηµα. Γιατί µέληµά της 
είνα να αναδείξει αυτό που θα 
πει πιο παραστατικά n Αµαλία: 
«Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, 

αλλιώς ο κόσµος θα ήταν 
πολύ φτωχός». 

Νίκος 
Αλιβιζάτος 

Ποια ∆ηµοκρατία 
για την Ελλάδα µετά την κρίση; 
Για την αποκατάσταση των λέξεων και του νοήµατός τους 

«Από το πρώτο Μνηµόνιο, το 2010, 
κυρίως όµως από την έξαρση της 
βίας, την άνοιξη του 2011, έχω χάσει 
και εγώ βεβαιότητες µιας ολόκληρης 
ζωής και δεν µπορώ να εξηγήσω πώς, 
χωρίς καλά καλά να το καταλάβουµε, 
φτάσαµε ώς το χείλος της αβύσσου. 
Από την άλλη, η δυστυχία τριγύρω 
µας είναι τόσο διάχυτη και η φόρτιση 
τόσο µεγάλη, ώστε και να το θέλεις, 
δεν µπορείς πάντοτε να κρατήσεις το 
µυαλό σου καθαρό για µελέτη και νηφάλια 

ανάλυση. 
∆εν αρκεί, όπως παλιά, να καταγγέλλει 

κανείς τα κακώς κείµενα, για 
να έχει τη συνείδησή του ήσυχη. Αισθάνοµαι 

όλο και περισσότερο ότι 
οφείλω να υπερασπιστώ εξίσου τα 
"βασικά" της δηµοκρατίας και του 
κράτους δικαίου». 

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 

ΠΟΙΑ 1 M %Μ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
META ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ; 
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ TOY ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 

πολισ 

Από τις εκδόσεις ΠΟΛΙΣ 
κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του: 

* Ο αβέβαιος εκσυγχρονισµός ¦> 

To Σύνταγµα και σι εχθροί του 

Βιβλιοπωλείο: ΑΙΟΛΟΥ 33, τηλ.: 210 36 43 382 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 
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Η πόλη που χάνεται στα νερά iris An6ns 
Ο εικαστικός και συγγραφέας 
Κάρολος Τσίζεκ θυµάται γεγονότα και 
πρόσωπα που καθόρισαν την κουλτούρα 
της Θεσσαλονίκης στο δεύτερο µισό 
του 20ού αιώνα 

TOY ΓΙΑΝΝΗ N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ 

Τα κείµενα oas, κύριε, 
δεν δείχνουν 

καµία αγωνία» θα 
πει ο Γιώργης Κιτσόπουλος, 

ένα από τα στελέχη 
του περιοδικού «Κοχλίας», στον 
Κάρολο Τσίζεκ, όταν ο ζωγράφος 

και συγγραφέας µε καταγωγή 
ano την Τσεχία θα τολµήσει να 
παρουσιάσει σχέδια και γραπτά 
στον «µυστικό» κύκλο του Νίκου 

Γαβριήλ Πεντζίκη. Ο κύκλος 
αυτών των υπαρξιακών συγγραφέων, 

που συνήθιζαν να µαζεύονται 
στο φαρµακείο του Πεντζίκη, 

εξέδιδε το περιοδικό «Κοχλίας», 
στο οποίο ο νεαρός Τσίζεκ είχε 
σταθερή παρουσία. 

Τον Τσίζεκ ορισµένοι τον γνώριζαν 
περισσότερο από την πρωταγωνιστική 

παρουσία του στο 
περιοδικό «∆ιαγώνιος» του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου, όπου είχε την 
τυπογραφική επιµέλεια και δπµοσίευε 

συχνά σκίτσα και ζωγρα¬ 

φιές. Λίγοι από τους νεότερους 
είχαν προσέξει το πεζογραφικό 
του ταλέντο. Θα περάσουν πολλά 
χρόνια για να πει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος 

ότι «οι συντοπίτες 
του δεν κατάλαβαν ότι δίπλα τους 
]ούσε ένας γίγαντας». Ο κριτικός 
Αλέξης Ζήρας πρόσεξε τα κείµενά 
του, τα ζήτησε από τον ίδιο τον 
συγγραφέα και τώρα παρουσιάζονται 

σε ένα κοµψό βιβλιαράκι µε 
τίτλο Η λιµνοθάλασσα tns Γεωργικής 

Σχολής (εκδόσεις Κίχλη). 
Τα διηγήµατα του Τσίζεκ, µε 

έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, 
αφορούν κυρίως την εφηβική ηλικία 

του και τα πρώτα νεανικά χρόνια 
στον Μεσοπόλεµο και λίγο 

µετά το τέλος του B' Παγκοσµίου 
Πολέµου στη Θεσσαλονίκη. 

Ο αυτοαναφορικός χαρακτήρας 
τους εµπεριέχει την υπαρξιακή 
του αγωνία (που αναζητούσε ο Κιτσόπουλος), 

αλλά και την αφέλεια 
της νιότης, τον αυθορµητισµό, 
την ελευθεροφροσύνη. 

Πίσω ano τα βιογραφικά στοι¬ 

χεία βλέπεις ακόµη τη ζωή στη 
µεσοπολεµική Θεσσαλονίκη και 
κυρίως τα πρόσωπα που έπαιξαν 
κάποιο ρόλο στη διαµόρφωση 
του χαρακτήρα του Καρόλου Τσίζεκ. 

Τα πεζά του συνέχει n συχνά 
επαναλαµβανόµενη αναδροµή 
στη γενεαλογία του συγγραφέα 
Τον ταπεινό τόπο καταγωγής, 
τη διαδροµή του τεχνίτη πατέρα 
του ano τη Νότια Βοηµία προς 
την Ιταλία και την εγκατάσταση 
της οικογένειας στη θεσσαλονίκη. 

Ηταν n εποχή που οι τεχνί- 

Κώστας Κωστής 
"Τα κακοµαθηµένα παιδιά 
ης Ιστορίας" 

Η ∆IA M Ο P Φ f11Η TO Y N E Ο E ΛΑ Η NIK Ο Y ΚΡΑΤΟΥΣ 
Ι8ος-21ος ΑΙΩΝΑΣ 

Πώς µια µικρή επαρχία 
της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας 
µετετράπη σε ένα 
σύγχρονο 
Ευρωπαϊκό κράτος; 

Μια συνοπτική, 
νηφάλια και διαυγής 
εξιστόρηση 
της διαµόρφωσης 
του νεοελληνικού 
κράτους από 
τις απαρχές του 
ώςσήµερα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 
"Τα κακοµαθηµένα παιδιά 

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

ΠΟΛΙΣ 

Βιβλιοπωλείο; ΑΙΟΛΟΥ 33, τηΑ.: 210 36 43 382 
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τες µετακινούνταν στον χωρο 
των Βαλκανίων κατευθυνόµενοι 
όπου υπήρχε εργασία Η κατάληξη 

πολλών από αυτούς στη Θεσσαλονίκη 
δεν ήταν τυχαία αφού 

n πόλπ ήταν πολυπολιτισµική, 
ανεκτική, ανεξίθρησκη µέσα στις 
τόσες θρησκείες κα ευλύγιστη 
όσον αφορά την κοινωνική ζωή. 

Ο Κάρολος Τσίζεκ καταφέρνει 
ταυτόχρονα να δώσει την προσωπογραφία 

επωνύµων και ανωνύµων 
της πόλης. Αποµονωµένος 

στις εκβολές της αποξηραµένης 
και ανύπαρκτης, πια λιµνοθάλασσας 

της Γεωργικής Σχολής, µε 
αντίσκηνο ένα πανί, θα µιλήσει για 
την ποιήτρια Ζωή Καρέλλη, που 
θα εµφανιστεί έφιππη κα ακατάδεκτη 

(«µε αγκαθερό παρουσιαστικό 
όπως και σε µερικούς 

στίχους της») και θα αρνηθεί το 
ποτηράκι ρακί που της προτείνει 

ένας φτωχός ψαράς, για να 
εξαφανιστεί µέσα στις ριπές του 
ανέµου. Εκεί θα τον επισκεφθεί 
κα θα ζωγραφίσει έναν πίνακά 
του ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, 
αλλά κα ο Γιώργος Ιωάννου, που 
θα κοντέψει να τρελαθεί από την 
ησυχία ο Τριαντάφυλλος Πίπας 
µε πι νευρωτική ιδιοσυγκρασία, 
αλλά κα καρδιακοί του φίλοι, κοπέλες 

που θα τον προκαλέσουν, 
φτωχοί χωρικοί που τρελάθηκαν 
γιατί τους εγκατέλειψε n γυναίκα 
τους, ψαράδες κα άλλοι. 

Κάθε δαίγηµά του περιέχο πρόσωπα 
αλλά κα τις πολιτιστικές 

συνήθειες κάθε εποχής. Για παράδειγµα 
στο «Ο θείος Τσάις κα 

το τέλος του συµπατριωτισµού» 
µιλάει για πάρα πολλά πρόσωπα 

που γνώρισε στη διάρκεια της 
Κατοχής, αλλά κα για τις δυσκολίες 

της εποχής. Για το κυνήγι για 
να βρεις φαγητό (n χελώνα που 
ανηκαθιστούσε το κοτόπουλο), 
τους εβραίους που εξαφανίστηκαν 

επειδή πίστεψαν στις διαβεβαιώσεις 
των Γερµανών, αλλά 

και συγκλονιστικά στιγµιότυπα, 
όπως αυτό που του µετέφερε ο 
φίλος του Ντάνυ Μπεναχµίας, 
ano τους λίγους επιζώντες των 
στρατοπέδων συγκεντρώσεως: 
µια εβραοπούλα µπροστά στον 
επικείµενο θάνατο, σε ένα παραλήρηµα 

αγωνίας ή πρόκλησης, 
τραγουδά το βαλς του Στράους 
«Ο ωραίος γαλάζιος ∆ούναβης» 
και ο φρουρός που την εκτελεί 
συνεχίζει τον λικνιστικό σκοπό 
από εκεί που σταµάτησε. 

Τα κείµενα του Καρόλου Τσίζεκ 
µοιάζουν µε συνεχείς εικόνες. Ο 
συγγραφέας αρχίζει την αφήγηση 
του ano ένα γεγονός για να θυµηθεί 

στην πορεία ένα άλλο και 
µετά ένα τρίτο, να ξαναγυρίσει 
στο δεύτερο κα να πεταχτεί για 
λίγο στο σήµερα για να σου πει 
π απέγινε ο ήρωάς του στα µετέπειτα 

χρόνια Ολα αυτά, δεµένα 
λες µε ένα περίτεχνο µοντάζ, 

οφείλουν σίγουρα πολλά στον 
δάσκαλο του Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη 

και στη γραφή της ροής 
της συνείδησης. Εµπνέονται και 
αποτελούν µέρος της περίφηµης 
ρεαλιστικής σχολής της Θεσσαλονίκης, 

µε σηµαντικότερους εκπροσώπους 
τον Γιώργο Ιωάννου, 

τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον 
Περικλή Σφυρίδη, αλλά και τον 
Ηλία Παπαδηµητρακόπουλο. 

Ο Κάρολος Τσίζεκ 
(αριστερά) µε τον 
δάσκαλο του Νίκο 
Γαβριήλ Πεντζίκη 
και τον φίλο 
και συνεργάτη 
του Ντίνο 
Χριστιανόπουλο 
(δεξιά) 

ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΤΣΙΖΕΚ 
Η λιµνοθάλασσα 
της Γεωργικής 
Σχολής και άλλες 
αφηγήσεις 
Εκδόσεις Κίχλη, 
2013. σελ. 221, 
τιµή 13 ευρω 

Ποιητής, µεταφραστής, εκδότης 
Ο Κάρολος Τσίζεκ είναι εικαστικός 
καλλττέχνης και ποιητής της 
Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε το 1922 
στην πόλη Μπρέσια της Ιταλίας από 
ταέχουςγσν^,οιοιιοιοιενουνεχεία 
εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. 
Βαφτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός το 
1967 και πήρε την ελληνική υπηκοότητα 
το 1981. Σπούδασε στο Ιταλικό Λύκειο 
της πόλης και αποφοίτησε από το 
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Ως 
ζωγράφος πρωτοεµφανίστηκε το 1944, 
ενώ µε τις γραφικές τέχνες ασχολήθηκε 
από τη δεκαετία του '60 αποσπώντας 
κάµποσα βραβεία έκτοτε. Ο ίδιος και 

ο Ντίνος Χρισπανόπουλος εξέδιδαν 
από το 1958 ως το 1983 το περιοδικό 
«∆ιαγώνιος» (τυπώθηκαν συνολικά 
60 τεύχη και 30 ανάτυπα, όλα στο 
τυπογραφείο του Νίκου Νικολαίδη, 
ποα σήµερα δεν υπάρχει), καθώς και 
τα βιβλία του ίδκΝΐ εκδοτικού «κου 
(περίπου 170, µε δΊκή του γραφική και 
καλλπεχνική επιµέλεια). Συµµετείχε 
ενεργά στην οµάδα του περιοδικού 
«Κοχλίας». ∆ηµοσίευσε µεταφράσεις 
έργων από τα τσεχικά και τα πολικά. 
Τα έργα του τα δώρισε πέρυσι στο 
Μακεδόνικο Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης, όπου και εκτέθηκαν. Εφέτος 
κυκλοφορεί ο σχετικός κατάλογος. 
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∆ούλοι, 
το κακό τµήµα 
iris Koivovias 
Η δουλεία και n σηµασία της στην αρχαία 
Ελλάδα και στη Ρώµη, µε βάση σωζόµενα κείµενα, 
επιγραφές και άλλα αρχαιολογικά ευρήµατα 

TOY ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΣΤΩΝΙΤΗ 

. ' 

JEAN ANDREAU 
- RAYMOND 
DES 
Λουί 
στην Ελλάδα 
και τη Ρώµη 
Μετάφραση 
∆ιονύσης 
Παπαδουκάκης. 
Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου, 
σελ. 328, 
τιµή 19,17 ευρώ 

i i .ι. ¦ = ,.*. J.-rv*; 
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Στην Αθήνα του 4ου 
π.Χ. αιώνα, σύµφωνα 

µε την απογραφή 
του ∆ηµητρίου του 

Φαληρέως, ζούσαν 21.000 
Αθηναίοι, 10.000 µέτοικοι και 
400.000 οικέται. Ως οικέται 
ορίζονταν όσοι ζούσαν εντός 
των οίκων. Αλλά έπειτα από 
µερικούς αιώνες n λέξη οικέτης 

θεωρήθηκε συνώνυµη 
της λέξης δούλος, µε αποτέλεσµα 

πολλοί να πιστεύουν 
και σήµερα ότι στην Αθήνα 
τότε ζούσαν 400.000 δούλοι. 

Στην πραγµατικότητα, όλοι 
οι οικέται δεν ήταν δούλοι. 
Οπως τονίζουν οι ιστορικοί 
Ζαν Αντρο και Ρεϊµόν Ντεσκά 
στην εξαίρετη µελέτη τους 
∆ούλος στην Ελλάδα και τη 
Ρώµη, «µε βάση τους συνήθεις 

υπολογισµούς σχετικά 
µε τον αριθµό παιδιών ανά 
οικογένεια, υπήρχαν περίπου 
200.000 ή 250.000 δούλοι» 
δηλαδή περίπου το µισό του 
συνολικού πληθυσµού. (Ο 
Αντρό είναι καθηγητής στην 
Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales στο Παρίσι 
και ο Ντεσκά είναι καθηγητής 
Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο 

Michel de Montaigne 
- Bordeaux 3.) 

Η µελέτη τους, βασισµένη 
στα αρχαία κείµενα, στις 

σωζόµενες επιγραφές και σε 

I άλλο αρχαιολογικά ευρήµατα, 
µας δίνει µια εµπεριστατωµένη 

εικόνα για τη φύση 
και τις µορφές της δουλείας 
και τον ρόλο που έπαιξαν οι 
δούλοι κατά την αρχαιότητα, 
ανατρέποντας στερεότυπα 
και διαλύοντας µύθους. Λ.χ. 
όλοι οι δούλοι δεν ήταν ίδιοι 
και n θέση τους εξαρτιόταν 
από τη φύση της εργασίας 
του καθενός και την οικονοµική 

κατάσταση του κυρίου 
τους. Μολονότι n ζωή τους 
ήταν πολύ σκληρή, δεν ήταν 
το ίδιο σκληρή για όλους. Στις 
ελληνικές πόλεις δεν υπήρχαν 

πρώην πολίτες που είχαν 
εκπέσει στην κατάσταση 

του δούλου (εξαιτίας χρεών). 
Η δουλεία για χρέη είχε καταργηθεί 

στη µεν Ελλάδα στα 
τέλη της αρχαϊκής περιόδου, 
στη δε Ρώµη στα τέλη του 
4ου αιώνα. 

Αµόρφωτοι 
και µορφωµένοι 
Ο δούλος αποτελούσε ιδιοκτησία 

του κυρίου του και 
αντικείµενο κυριαρχίας αλλά 
διέφερε από τον δουλοπάροι¬ 

κο, ο οποίος δεν αποτελούσε 
εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία του 
κυρίου του. Αφού στο σύνολο 

του ρωµαϊκού κόσµου οι 
δούλοι αποτελούσαν το 15% 
ή 20% του πληθυσµού, δεν 
µπορεί αυτοί να επιτελούσαν 
περισσότερο «από το ήµισυ 
της απαραίτητης εργασίας». 
Υπήρχαν επίσης αµόρφωτοι 
και µορφωµένοι δούλοι, αν 
και n µόρφωση των τελευταίων 

δεν συγκρινόταν µε την 
αντίστοιχη των ελεύθερων 
πολιτών. 

Υπήρχαν δούλοι που ήταν 
γόνοι οικόσιτων δούλων. Αλλοι 

που εκτελούσαν εξειδικευµένες 
εργασίες, κάποιοι 

που ασχολούνταν µε το εµπόριο 
ή τις τραπεζικές εργασίες 

αποδίδοντας τα κέρδη στον 
κύριό τους και άλλοι που κάποτε 

ο κύριος τους τους απελευθέρωνε. 

Η δουλεία στην αρχαιότητα 
έλαβε, εξελικτικά, διάφορες 
µορφές. Στην εποχή του Οµήρου 

και του Ησιόδου ο δούλος 
είχε ακόµη κάποια θέση 

στην κοινότητα, αργότερα 
όµως αυτό έπαψε να ισχύει. 
Ηταν προσβολή να µεταχειρίζεται 

κάποιος έναν δούλο ως 
ελεύθερο άνθρωπο. Ο δούλος 
εθεωρείτο το κακό τµήµα της 
κοινωνίας. Ο δυϊσµός αυτός 
στοίχειωσε πλήθος αφηγήσεων 

στις εποχές που ακολούθησαν 
και διαστρέβλωσε την 

πραγµατικότητα. 

Χριστιανισµός 
και δουλεία 
Οι συγγραφείς καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι, παρά 
τις διαφορές ανάµεσα στην 
Ελλάδα και στη Ρώµη, n ελληνορωµαϊκή 

παράδοση όσον 
αφορά τη δουλεία συνθέτει 
ένα σύνολο, όπως συµβαίνει 
και σε άλλους τοµείς. 

Είναι n συνέχεια και n επανάληψη 
των ελληνικών ιδεών 

σε όσους αιώνες διήρκεσε n 
Ρωµαϊκή Αυτοκράτορία. Θίγουν 

επίσης ένα άλλο ζήτηµα 
που έχει προκαλέσει πολλές 
διχογνωµίες: ποια ήταν n θέση 

της χριστιανικής Εκκλησίας 
έναντι της δουλείας; Κάποτε 

οι ιστορικοί εγκωµίαζαν 
την πολιτική της Εκκλησίας 
επ* αυτού, αλλά σήµερα συµβαίνει 

το αντίθετο: ούτε n Εκκλησία, 
λένε, ούτε οι χριστιανοί 

αγωνίστηκαν κατά της 
δουλείας. 

Οι συγγραφείς έχουν µια 
άποψη που βρίσκεται στο ενδιάµεσο: 

Η δράση της Εκκλησίας 
και των χριστιανών 

∆ούλοι σε γεωργική 
εργασία, λεπτοµέρεια 
από αρχαιοελληνικό αγγείο 

'"¦'C: ' * SIS 7 

έναντι της δουλείας δεν ήταν 
ενιαία ούτε και ριζοσπαστική. 

Αµβλυνε όµως ορισµένες 
από τις αρνητικές όψεις της 
δουλείας. Και όπως τονίζουν, 
«όσο αυξανόταν το κύρος της 
Εκκλησίας τόσο mo αισθητή 

γινόταν n επίδραση των 
κοινωνικών προκαταλήψεων 

στους κόλπους της». Αυτό το 
τελευταίο φυσικά εκτείνεται 
σε όλο το φάσµα της κοινωνικής 

συµπεριφοράς και της 
κοινωνίας. 

Πόσο µικρή, λοιπόν, είναι n 
«µικρή» ιστορία της δουλείας; 

Οσο επιτρέπουν, δυστυχώς, 
οι διαθέσιµες πηγές και 

τα στοιχεία. Ο κοινωνικά «αόρατος» 
άνθρωπος, ωστόσο, 

ο δούλος, είναι µια κοινωνική 
πραγµατικότητα πολύ πιο σηµαντική 

από όσο πιστεύουµε, 
αν µάλιστα σκεφτεί κανείς 
πως στις ΗΠΑ και στη Ρωσία 

n δουλεία καταργήθηκε 
τον 19ο αιώνα και πως στη 
Νοτιανατολική Ασία ακόµη 
και σήµερα εκατοµµύρια άνθρωποι 

ζουν υπό καθεστώς 
δουλείας για χρέη δικά τους 
ή της οικογένειάς τους. 

Ισως, για να καταλάβει κανείς 
τι σηµαίνει ελεύθερος 

άνθρωπος, χρειάζεται να 
γνωρίζει τι θα πει να είσαι 
δούλος. Και τούτη n εξαίρετη 

µελέτη συµβάλλει σηµαντικά 
στην εµπέδωση αυτής 

της γνώσης. 

CELINE 
ΞΑΝΑΓΡΑΦΕ! ΤΗΝ ΙΛ1ΑΑΑ 
ΩΣ TO ∆ΥΝΑΤΟΤΕΡΟ 
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΑΓΑΠΗΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΟΤΕ. 

AT. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 40. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΤΗΛ.: 210 :Ι80Γ,228 
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122 κριτική αστυνοµικό 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

19 ΜΑΪΟΥ 
2013 TO ΒΗΜΑ 

Ο ποιητής, 
δοκιµιογράφος, 
κριτικός και 
µεταφραστής 
Γιάννης Βαρβέρης 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΡΒΕΡΗ! 
Ζώα στα 
σύννεφα 
Εκδόσεις Κέδρος, 
2013. σελ. 102, 
τιµή li ευρω 

Η µελαγχολία 
του ιπποπόταµου 
Οταν n ποίηση εξερευνά το 
ζωολογικό σύµπαν. Η τελευταία 
συλλογή του Γιάννη Βαρβέρη, 
γραµµένη λίγο πριν από τον θάνατο 
του, το 2011 

TOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εντονος, απηνής σαρκασµός, 
πολλαπλές 

φασµατικές φιγούρες, 
άπειρα λεκτικά 

και ηχητικά παιχνίδια, αλλά 
και το αργό, βασανιστικό ξετύλιγµα 

της καυτής οδύνης 
ενός εξοντωτικά πολύπαθου 
ήρωα ο οποίος, ακόµη και 
όταν βλέπει να µειώνονται 
κάπως τα παθήµατά του, δεν 
παύει να αυξάνει την εσωτερική 

του ένταση, παράγοντας 
έναν λόγο όπου το δράµα 

συµπλέκεται αξεχώριστα 
µε την ειρωνεία προκειµένου 
να γίνει κτήµα ό,τι θα θερίσει 
νωρίτερα ή αργότερα τους 
πάντες: ο θάνατος. 

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά 
της ποίησης του Γιάννη 

Βαρβέρη (1955-2011), ο 
οποίος δεν έσπευσε παρ' όλα 
αυτά ποτέ να θανατολογήσει: 
στα ποιήµατά του δεν θα συναντήσουµε 

ούτε τη σκοτεινή 
λάµψη της θανατερής λεπίδας 

την οποία βλέπει µέσα 
στον καθρέφτη του στίχου 
της n Σίλβια Πλαθ ούτε τη 
µαύρη παγωνιά του τάφου 
που µαγεύει τον Μποντλέρ 
και τον Καρυωτάκη. Ο θάνατος 

δεν είναι για τον Βαρβέρη 
αντικείµενο λατρείας ή 

έστω µέσον υπέρβασης µιας 
δυσβάστακτης πραγµατικότητας, 

αλλά βαθύς, ακραίος, 
σχεδόν υπαρξιακός φόβος. 

Κοιτάξω τώρα τη φρεσκοτυπωµένη 
συλλογή του, Ζώα 

στα σύννεφα (βρέθηκε στα 
κατάλοιπά του έτοιµη για έκδοση) 

και σκέφτοµαι πως είναι 
πιθανόν να θέλησε να δοκιµάσει 

λίγο πριν από το τέλος 

του βίου του µια ανάπαυλα: 
µια έξοδο προς ένα διαφορετικό 

σύµπαν στο οποίο θα 
µπορούσε να διεκδικήσουν 
εκ νέου µερίδιο τα ποιητικά 
τεχνάσµατα της νιότης του, 
ακονισµένα βεβαίως στον 
τροχό της ποικιλοτρόπως δοκιµασµένης 

του ωριµότητας. 
To σύµπαν για το οποίο 

µιλώ είναι ένα ζωολογικό 
σύµπαν: ένας τόπος όπου n 
ανθρώπινη µορφή απουσιάζει 

ano την πρώτη µέχρι την 
τελευταία στιγµή ή εµφανίζεται 

µόνο ως ένας καθαρώς 
εξωτερικός παράγοντας που 
θα λειτουργήσει απλώς ως 
σκηνικό βάθος για όσα θα 
συµβούν στα ζώα. Και αυτά 
που τους συµβαίνουν δεν είναι 

λίγα Οι ύαινες θα προσευχηθούν 
όλες µαζί το βράδυ 

για να πιάσουν ξανά το πρωί 
το θανάσιµο κυνήγι τους, ο 
κόνδορας θα κάνει το αηδόνι 
να κλάψει ως την τελειωτική 
πνοή του, n χελώνα θα χάσει 
εκ των προτέρων τον αγώνα 
µε τον λαγό, οι ιαγουάροι θα 
δακρύσουν από την πείνα, 
οι λύκοι θα φάνε εξάπαντος 
τα πρόβατα, τα λιοντάρια θα 
αφήσουν απείραχτα τα θηράµατά 

τους, οι ουραγκοτάγκοι 
δεν θα τροµάξουν κανέναν, 
n τίγρη θα παραχωρήσει 

την ηγεσία της ζούγκλας στο 
µυρµήγκι, τα ποντίκια θα πιαστούν 

ηθεληµένα στη φάκα 
τους και οι ιπποπόταµοι θα 
ανακαλύψουν µε τροµακτική 

µελαγχολία πως δεν είχαν 
παιδικά χρόνια. 

Να λοιπόν που ο Βαρβέρης 
θα πιάσει να παίζει όπως και 
άλλοτε µε το απροσδόκητο 
και το παράδοξο, κινητοποι¬ 

ώντας έναν διφυή (άλλοτε λυπηµένο 
και άλλοτε ελαφρώς 

ιλαρό) πληθυσµό. Μια τέτοια 
ζωολογία ωστόσο, δεν έχει 
την παραµικρή σχέση µε τις 
αισώποες αλληγορίες. Τα ζώα 
του Βαρβέρη είναι ελάχιστα 
ανθρωποµορφικά. Σκοπός 
τους δεν είναι να ενσφκώσουν 

το ανθρώπινο ήθος στην 
κακία ή στην αρετή του αλλά 
να προκαλέσουν µε τη διάψευση 

των παραδεδοµένων 
ιδιοτήτων και συµβολισµών 
τους έναν ποιητικό οητνθήρα 

έναν σπινθήρα βασισµένο 
στην αντινοµία και το παράλογο 

που θα βάλει στπ θέση 
της µοχθηρίας τον σπαραγµό 
και την αλληλεγγύη, θα υποκαταστήσει 

την εξουσία µε 
την αδυναµία ή την απαντοχή 
αλλά και θα µεταµόρφωσα το 
πνεύµα του αγαθού σε δαίµονα 

δήωοης και διαρπαγής. 
Ο συγκλονισµός του ποιητικού 

εγώ και το δράµα της 
ύπαρξης, που θα αρχίσουν 
να στοιχειώνουν το έργο 
του Βαρβέρη µε τη συλλογή 

του Στα [ένα (2001), θα 
αποσυρθούν εδώ διακριτικά 
στο παρασκήνιο. ∆εν πρόκειται 

για επιστροφή στις 
νεανικές ρίζες αλλά για µια 
ανακίνηση του νεανικού παρελθόντος 

εντός των τειχών 
της ωριµότητας. Ο θάνατος 
εξακολουθεί να καραδοκεί 
πίσω απ* όλα αλλά n ύστερη 

ζωολογία του Βαρβέρη 
θα του αντιτείνει ένα ξόρκι: 
την ικανότητα του ποιητή 
να πάρει στο κατόπι ακόµη 
και τα mo αποκρουστικά του 
φαντάσµατα Και αν n ποίπση 

βγει εντέλει χαµένη από 
την αναµέτρηση µε τη ζωή 
και τα φαντάσµατα επανακάµψουν, 

το κέρδος µπορεί 
να προκύψει από αλλού: από 
τη µάχη µε τον χρόνο της 
τέχνης. Σε αυτόν τον χρόνο 
ταξιδεύει τώρα ο Βαρβέρης 
ατενίζοντας µε σιγουριά το 
ποιητικό του µέλλον. 

Ρέκβιεµ για 
τον Βαλάντερ 
To τελευταίο µυθιστόρηµα του 
Χένιννκ Μάνκελ µε ήρωα τον 60χρονο, 
πια, σουηδό επιθεωρητή, είναι το 
αρτιότερο αλλά και το πιο πολιτικό 

TOY ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

Οεπιθεωρητής Κουρτ 
Βαλάντερ είναι ο 
ήρωας των αστυνοµικών 

µυθιστορηµάτων 
του Χένιννκ Μάνκελ (γεν. 

1948), που έχει αγαπηθεί όσο 
κανείς άλλος ήρωας της σύγχρονης 

λογοτεχνίας. Στο Φθινόπωρο 
του Κουρτ Βαλάντερ 

ο ήρωας έχει φθάσει τα 60 και 
ετοιµάζεται να πάρει σύνταξη. 
Αναπολώντας το παρελθόν του, 
ονειρεύεται ένα ήρεµο τέλος, 
καθώς n µνήµη του εξασθενεί 

και φοβάται ότι σε λίγο το 
µυαλό του θα τον 
εγκαταλείψει: n 
ασθένεια του Αλτσχάιµερ 

είναι επί 
θύραις. 

Στο µεταξύ ασχσ 
λείται µε την κόρη 
του Λίντα και τη 
νεογέννητη εγγονή 

του, n οποία 
αποκτήθηκε εκτός 
γάµου. Μπαµπάς 
της µικρής είναι ο 
Χανς, ένας οικονοµολόγος. 

Ξαφνικά, 
ένα βράδυ του 

2008, οΧόκανφον 
Ενκε, πατέρας του 
Χανς, απόστρατος 
αντιπλοίαρχος του 
σουηδικού ναυτικού, 

εξαφανίζεται. Σε λίγο εξαφανίζεται 
και n γυναίκα του, n 

Λουίζε, n οποία βρίσκεται νεκρή. 
Εγκληµα ή αυτοκτονία; 

Ο Βαλάντερ δεν έχει σχέση 
µε την έρευνα για τη διπλή εξαφάνιση, 

ωστόσο εµπλέκεται 
στην υπόθεση n οποία αποδεικνύεται 

σκοτεινή και περίπλοκη. 
Χάρη στο πείσµα του αναζητεί, 

χωρίς την έγκριση των 
προϊσταµένων του, την αλήθεια 
στον περίγυρο του και αλλού, 
και οδηγείται στα χρόνια του 
Ψυχρού Πολέµου καθώς και 
σε ιστορίες κατασκοπείας, οι 
οποίες δείχνουν να καταλήγουν 
σε αδιέξοδο. 

To φθινόπωρο του Κουρτ Βαλάντερ 
είναι από τα καλύτερα 

µυθιστορήµατα του Μάνκελ, 
ίσως το αρτιότερο, µα και το 
mo πολιτικό του. ∆εν πρόκειται 

απλώς για ένα ρέκβιεµ για 
τον παγκόσµιας φήµης αστυνοµικό 

ήρωα µε την προβληµατική 
προσωπική ζωή, 

µα και ένα είδος no 
λιτικής παρακαταθήκης 

του συγγραφέα 
Η ενασχόληση 

άλλων οµοτέχνων 
του (όπως του 
Λέιφ Πέρσον) µε 
την πολιτική και 
τα παρασκήνιά 
της, και ειδικό- 

ΧΕΝΙΝΓΚ 
ΜΑΝΚΕΛ 
To φθινόπωρο 
του Βαλάντερ 
Μετάφραση 
Λύο Καλοβυρνάς. 
Εκδόσεις Ψυχογιός, 
2013, σελ. 548, 
τιµή 17,70 ευρώ 

XfflWTK 

ΜΑΝΚΕΛ 
τοΦΜΚοπαρο TOY ΚΟΥΡΤ ΒΑΛΝΤΕΡ 

τερα µε το ζήτηµα της άλυτης 
δολοφονίας του πρωθυπουργού 

Ούλοφ Πάλµε, τον ώθησε 
στο να ασχοληθεί και ο ίδιος 
µε αυτό και να θυµηθεί τα νιάτα 

του, τη συµµετοχή του στις 
διαδηλώσεις κατά του πολέµου 
στο Βιετνάµ, την απέχθειά του 
για την αµερικανική εξωτερική 
πολιτική. 

Τίποτε δεν ξεφεύγει ano τον 
σχολιασµό του. Η δήθεν ουδετερότητα 

της Σουηδίας έναντι 
των ΗΠΑ και της Σοβιετικής 
Ενωσης, n σύλληψη σουηδών 
αξιωµατικών µε την κατηγορία 
ότι ήταν πράκτορες των Ρώσων, 

n παράνοµη 
είσοδος σοβιετικών 

υποβρυχίων 
στα σουηδικά χωρικά 

ύδατα, n επιθυµία 
πολλών ιθυνόντων 

του στρατού 
και του ναυτικού να 
γίνει n Σουηδία µέλος 

του NATO για 
να αποκρουστεί n 
σοβιετική απειλή, 
n θεωρία πως ο 
Πάλµε ήταν κατάσκοπος 

της ΕΣΣ∆, 
οι δολοφονίες της 
?A ανά τον κόσµο. 
Θέλοντας να ξεκαθαρίσει 

τη θέση 
του, ο Μάνκελ βάζει 

στο στόµα µιας 
ηρωίδας του την εξής φράση: 
«Ο καππαλισµός δεν λύνει τα 
προβλήµατα του σοσιαλισµού ή 
τπε σχεδιασµένης οικονοµίας, 
ούτε n δηµοκρατία λύνει όλες 
τις οικονοµικές κρίσεις». 

Θυµίζουµε ότι χάρη στη διεθνή 
επιτυχία των βιβλίων του 

Μάνκελ προκλήθηκε το κύµα έκδοσης 
αστυνοµικών βιβλίων στη 

Σουηδία και στις γειτονικές της 
χώρες στα τέλη του 20ού αιώνα 
αυτό που αποκλήθηκε «σκανδιναβική 

αστυνοµική λογοτεχνία» 
και αποτελεί παγκόσµιο εκδοτικό 
µπουµ. 

Στον συγγραφέα Χένινγκ Μάνκελ 
οφείλεται κατά µεγάλο βαθµό 

το «µπουµ» της σκανδιναβικής 
αστυνοµικής λογοτεχνίας 

www.clipnews.gr
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to βηµα ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2013 µελέτη 

Η Meooyeios λέει την ιστορία Tns 
Ο ρόλος που παίζει n θάλασσα «µας» στην εξέλιξη πολιτισµών, αλλά και στην αµυντική, οικονοµική 
και εθνική διαµόρφωση της περιοχής ano την αρχαιότητα ως σήµερα 

TOY ΣΤΑΘΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆Η 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΡΙΣΗΣ 
Η καθ' ηµάς 
θάλασσα. 
Γεωστρατηγική 
ανάλυση 
της Μεσογείου 
Εκδόσεις Λιβάνη, 
2013, σελ. 350, 
τιµή 15,75 ευρω 

Η ΚΑΘ' Η ΜΛΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ουποστράτηγος ε.α. 
Ιωάννης Παρίσης 
στο στοιχείο του. 
Με το βιβλίο του Η 

καθ ηµάς θάλασσα, µας δίνει 
όλες τις σηµερινές συνιστώσες 
του ρόλου της Μεσογείου στην 
εξέλιξη της Ιστορίας, αυτού του 
οµφαλού µονοθεϊστικών θρησκειών 

και πολιτισµών µε την 
ιδιάζουσα και πολύ σηµαντική 
στρατηγική αξία. 

Ψύχραιµα, αντικειµενικά, 
µακριά από ιδεοληψίες και πάντοτε 

τεκµηριωµένα, ο συγγραφέας 
µας παίρνει από το χέρι 

και, σελίδα-σελίδα, κεφάλαιοκεφάλαιο, 
µας οδηγεί από τα 

πρώτα µυθοϊστορικά χρόνια 
της θάλασσάς «µας» ως τις 
ηµέρες των πετρελαιαγωγών 
και των «ντρονς» που την... 
πλούτισαν και που βιώνουµε. 
Πάντοτε όµως στόχος του, ο 
οποίος άλλοτε µόλις διακρίνεται 
και άλλοτε προβάλλει έντονα, 
είναι να καταδείξει και να αξισ 
λογήσει τον ρόλο που έπαιξαν 
και παίζουν στην αµυντική, στην 
οικονοµική και στην εθνική διαµόρφωση 

της περιοχής µας 
n διαµάχη συµφερόντων και n 
στρατιωτική ισχύς των εκάστοτε 

κρατούντων. 
Ο Ιωάννης Παρίσης γράφει 

για τον αναγνώστη - και είναι 
µεγάλο χάρισµα αυτό. ∆εν γράφει 

για τον εαυτό του, όπως πολλοί 
άλλοι, δυστυχώς. Είναι σαφής, 

κατανοητός, ακόµη και 
όταν αναλύει το πυρηνικό δυναµικό 

των «εν δυνάµει» πυρηνικών 
χωρών ή όταν εξηγεί 

τι σήµαινε άλλοτε και τι σηµαίνει 
σήµερα για το παιχνίδι της 

ισορροπίας δυνάµεων είτε το 
Γιβραλτάρ είτε n διώρυγα του 
Σουέζ. ∆εν ξεπήδησε από το 
πουθενά n λεγόµενη Αραβική 
Ανοιξη. Ούτε n «όρεξη» της 
Κύπρου να συνεργαστεί µε το 
Ισραήλ για την υποθαλάσσια 
ενέργεια της περιοχής τους. Ού¬ 

τε ήταν απρόσµενο το (όψιµο) 
ενδιαφέρον της Κίνας για την 
«ασφάλει» µας, είτε n στάση 
του NATO σε «τοπικά»(!) προβλήµατα 

όπως n µετονάστευση. 
Ξενόγλωσσες πηγές, αρχεία, 

µελέτες και πρωτογενείς πηγές 
τροφοδοτούν τον συγγραφέα, 
έτσι ώστε όχι µόνο να παρουσιάσει 

ένα επιµέρους πρόβληµα 
που έχει διαµορφωθεί και εξελιχθεί 

στη Μεσόγειο, αλλά και 
να απαντήσει στις προκλήσεις 
του καιρού µας που ξεπηδούν 
κάθε τόσο και αναπτύσσονται 
σε αυτήν: είναι βιώσιµη n ευκαιριακή 

διευθέτηση µιας κρίσης, 
λ.χ. της Συρίας; Εχουν πάντοτε 
πρόσβαση στην πραγµατικότητα 

οι λεγόµενα γεωστρατηγικοί 
δρώντες, λχ. a ΗΠΑ, στην αντιµετώπιση 

της Αλ Κάιντα; Και 
πώς αναπλάθεται το µέλλον µιας 
σειράς περιφερειακών συµβάσεων, 

πρωτοβουλιών, ακόµη 
και συνθηκών διεθνούς κάλυψης; 

Ο Ιωάννης Παρίσης δίνει 
απαντήσεις ή οδηγεί τον αναγνώστη 

vq δώσει εκείνος την 
απάντηση. 

Η καθ ηµάς θάλασσα, όπως ο 
Στράβων στα Γεωγραφικά του 
ονοµάζει τη Μεσόγειο, συµπυκνώνει, 

αναλύει και προβάλλει 
τις εξελίξος και τα δρώµενα µιας 
περιοχής για την οποία n Ελένη 
Γλύκατζη-Αρβελέρ έγραψε ότι 
«για αιώνες έχει µονοπωλήσει 
την παγκόσµια Ιστορία». ∆ίνει 
απαντήσεις σε ερωτήµατα του 
σηµερινού αναγνώστη, δίνει 
εξηγήσεις στις κρίσεις και προκλήσεις 

που µας ταλανίζουν και 
µε το βιβλιογραφικό υλικό που 
το στηρίζει (έξι σελίδες) ανοίγει 
τον δρόµο για την ευρύτερη µελέτη 

των επιµέρους ιστορικών 
και των γεωπολιτικών προβληµάτων 

της Μεσογείου «µας». 
Θέλω να συγχαρώ τον εκδότη 

και τους τεχνικούς που επιµελήθηκαν 
το βιβλίο του Ιωάννη 

Παρίση. Του έδωσαν πνοή. 
∆εν ήταν εύκολη δουλειά - και 
δυστυχώς δεν είµαστε συνηθι¬ 

σµένοι σε τέτοια αρτιότητα - να πίνακες και έγχρωµες φωτογρα- βλία - όχι µόνο ελληνικών εκ- 
τοποθετηθούν στη σελίδα που φίες µε τις οποίες πλουσιοπάρσ δόσεων - όπου είναι σχεδόν 
πρέπει και να αντιστοιχούν στο χα κοσµείται (χρησιµοποιώ τη αδύνατο να διακρίνεις πρόσωπα 
παράπλευρο κξίµενο οι 80 και λέξη κυριολεκτικά) το βιβλίο, και σχεδιαγράµµατα. Θαµπά και 
πλέον χάρτες, σχεδιαγράµµατα Κυκλοφορούν πάρα πολλά βι- κακέκτυπα. 

(•1 i [I J 
Ι·1'*1·Ι·Μ4ιί·Γ<·] 

Ιστορίες εµπνευσµένες ano την Ελλάδα 
ano πί συγγραφέα των best seller 

To Νησί, Ο Γυρισµός, To Νήµα 

dlorrcpo. 
Λ Π ΠΛΜΕΚΕΥΗΪ 40, ΠΙϊΓΙΓΙΈΠ ¦ THA.:?Jl'l 
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8 24 προθήκες ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2013 : TO ΒΗΜΑ 

ΕΕΞΕ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
Ιστορία 
της Νοµικής 
Σχολής 
Αθηνών: 
A' Οθώνειο 
Πανεπιστήµιο 
(1837-1862) 
Εκδοση της Νοµικής 
Βιβλιοθήκης, 
2012, σελ. 376, 
τιµή 30 ευρω 

To βιβλίο καταγράφει 
τις συνθήκες ίδρυσης 

της Νοµικής 
Σχολής στο πλαίσιο 

του Οθωνείου 
Πανεπιστηµίου, το 
γερµανικό πρότυπο 
οργάναχτής της, το 
ακαδηµαϊκό πρόγραµµα 

και το διδακτικό 
προσωπικό. 

Παρελαύνουν µείζονες 
φυσιογνωµίες 

όχι µόνο της Νοµικής 
Σχολής, αλλά και 

του νέου ελληνικού 
κράτους, όπως οι Γ. 
Ράλλης, Β. Οικονοµίδης, 

Π. Καλλιγάς, 
N. Σαρίπολος. Περιγράφονται 

n ζωή των 
πρώτων φοιτητών, οι 
εξετάσεις, αλλά και οι 
φοιτητικές ταραχές. 

ΣΑΒΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
Η φρίκη µιας 
παρωδίας 
Τρεις οµιλίες 
για τη «Χρυσή 
Αυγή» 
Εκδόσεις Αγρα, 
2013, σελ. 80, 
τιµή 10,50 ευρω 

εκπαιδευση 

ΜΑΝΟΛΗΣ 
Κ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ 
Κρητών 
Παιδεία 
ΕκδόσειςΤυποκρέτα 
- Ηράκλειο, 2013, 
σελ. 683 

Η διδακτορική αυτή 
µελέτη, µε άγνωστο 
αδηµοσίευτο υλικό, 
παρουσιάζει την εκπαιδευτική 

ιστορία 
του χριστιανικού πληθυσµού 

της Κρήτης 
στη µεταβατική περίοδο 

µετά το τέλος 
της Επανάστασης του 
1866 ως την Ενωση 
µε την Ελλάδα (1913). 
Μελετάται το εκπαιδευτικό 

σύστηµα στο 
πλαίσιο της συγκρότησης 

της νεότερης 
κρητικής κοινωνίας, 
από τις προσπάθειες 
των δηµογερόντων 
και τις καινοτόµες 
δράσεις της Πολιτείας 
ως τα ιδεολογικά ρεύµατα 

που τη διαµόρφωσαν. 

n OKIMIOI 

ΗΛΙΑΣ 
ΑΝ∆Ρ10ΠΟΥΛΟΣ 

To αίνιγµα 
µιας γενιάς 
Μεταπλάσεις 
Εκδόσεις 
Αργοναύτες, 
2013, σελ. 122, 
τιµή 10 ευρω 

Η βαλκανική παρωδία 
γερµανικού ναζισµού 

που επιδεικνύουν 
οι µεταµοντέρνοι 

χιτλερικοί της «Χρυσής 
Αυγής» δεν µπορεί 

να υποτιµηθεί. 
Πώς λειτουργεί σήµερα 

n (αντι)έννοια του 
«Υπανθρώπου» που 
µε αφετηρία το αρχέτυπο-καρικατούρα 

του εβραίου απλώνεται 
τώρα στους µετανάστες; 

Τέτοια ερωτήµατα 
ανιχνεύει το 

βιβλίο, καρπός οµιλιών 
σε αντιφασιστικές 

εκδτιλώσεις, µε 
οδηγούς τη µέθοδο 
του Μαρξ, τις αναλύσεις 

του Τρότσκι, τις 
θεωρίες των Φουκό 
και Μπανπού. 

ΝΕΝΤΕΥΕΗΙ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
∆ΟΥΑΤΖΗΣ 
Γιάννης 
∆άλλας: 
Να βγω 
ano µένα... 
Επίµετρο Γιώργος 
M πλάνας, 
Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, 
2013, σελ. 144, 
τιµή 12,50 ευρω 

Ο ποιητής Γιάννης 
∆άλλας είναι 

το ζωντανό αποτύπωµα 
της ελληνικής 

ιστορίας. Εζησε 
υπολείµµατα της 
τουρκοκρατίας, τον 
B' Παγκόσµιο Πόλεµο, 

την Κατοχή, τον 
Εµφύλιο, τη µεταπολεµική 

Ελλάδα, 
το στήσιµο πανεπιστηµιακών 

σχολών 
και εκ του σύνεγγυς 
όλα τα λογοτεχνικά 
ρεύµατα του αιώνα 
µας. To βιβλίο είναι 
ένας διάλογος µε τον 
Γιώργο ∆ουατζή, µια 
εκ βαθέων εξοµολόγηση 

όπου ανοίγει 
την ψυχή του και 
µιλάει σε σηµερινούς 
και επερχοµένους. 

Στο δοκίµιο αυτό, 
που συντίθεται από 
τέσσερα διακριτά 
κείµενα, ο συνθέτηςσυγγραφέας 

καταθέτει 
µε στοχασµό και 

τόλµη τις θεωρητικές 
του απόψεις πάνω σε 
ζητήµατα τέχνης, αισθητικής, 

ελληνικότητας, 
πολιτισµού, τα 

οποία συνυπάρχουν, 
περιπλέκονται και 
διασταυρώνονται µε 
εκείνα τα µεγάλα και 
καυτά θέµατα που 
τυραννούν τα τελευταία 

χρόνια τη χώρα 
Εδώ είναι εµφανής n 
οδύνη αλλά και n οργή 

του, καθώς «δεν 
είναι αυτή n Ελλάδα 
n δική µας», όπως 
γράφει. 

ποιηση 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
MΠΡΟΥNI ΑΙ 
Χνάρια λαφριά 
Εκδόσεις To Ροδακιό, 
2013, σελ. 64, 
τιµή 10 ευρω 

«£τσζ µένουµε στα 
σπίτια/ τους µικρούς 
µας κήπους µεγαλώνουµε/µε 

πίστη 
και υποµονή/ να 
χωρέσουν/ όσα µας 
βαστούν ορθούς/ 
τα ερείπια γύρω να 
ιδούµε/ µε συµπόνια/ 

ότι κι αυτά ίσως 
ανθίσουν κάποτε αη" 
το νερό» γράφει ο 
Γιώργος Μπρουνιάς 
στην «Ερηµιά» της 
νέας του ποιητικής 
συλλογής. Τα Χνάρια 

λαφριά είναι µια 
σειρά ποιήµατα που 
λειτουργούν αυτόνοµα 

αλλά διαπνέονται 
ano ένα κοινό αίσθηµα 

ότι n ζωή είναι 
δύσκολη αλλά αξίζει 
τον κόπο. 

Σε αυτή τ η στήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερΕς πωλΐ 
που σηµειώθηκαν οε ένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο πουπέρ 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Κωνσταντινίδης (Θεσσαλονίκη) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ουρανόπετρα: Η δωδέκατη 
γενιά 

του γιαννη καλπουζου 

(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

'55 
toy θωµα κορο b! n η 

(εκδόσεις Αγρα) 

Ιµαρέτ: Στη σκιά του ρολογιού 

toy γιαννη καλπουζου 

(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Σ' ένα γύρισµα της ζωής 
the αλκυονης παπαδακη 

(εκδόσεις Καλέντη) 

Θάνατος στο Βαλπαράίζο 
toy µενη koymantapea 

(εκδόσεις Πατάκη) 

Χίλιες ζωές απόψε 
τησ µαιρησ κοντζογλου 

(εκδόσεις Λιβάνη) 

Τα ηράνθεµα θα ανθίσουν 
ξανά 

toy πορτου πολυρακη 

(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ζωή από την αρχή 
τησ µαρια! τζιρπα 

(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Η αγάπη φόβο φέρνει 
τησ µεταξι at k ραλλη 

(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ο τελευταίος χορός 
τησ βικτορια χισλοπ 

(εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Levels of Life 
TOY J UU AM barnes 
(εκδόσεις Random House) 

Εγκληµα στη Βαρκελώνη 
του antonio χ1λ 

(εκδόσεις Πατάκη) 

Χαµένο παιδί 
toy 1αν µακπουαν 

(εκδόσεις Πατάκη) 

The Childhood 
of Jesus 

TOYJ.m.COETZEE 
(εκδόσεις Random House) 

A Delicate Truth 
toy john le carre 

(εκδόσεις Penguin) 

Last Dance and Other 
Stories 

ne VICTORIA HISLOP 
(εκδόσεις Headline) 

Ο Ανδαλουσιανός φίλος 
toy αλεξαντερ σοντερµπεργκ 

(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

1Q84 (βιβλίο 1) 
toy χαρουκιµουρακαµι 

(εκδόσεις Ψυχογιός) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Θεσσαλονίκη 1912 - 2012 - To µέλλον 
του παρελθόντος 

toy λεων a nap 

(εκδόσεις ΚΑΠΟΝ) 

Μιλώντας µε την Αλίκη για τη φιλοσοφία 
και το νόηµα της ζωής 

τησ σωτησ τριανταφυλλου 

(εκδόσεις Πατάκη) 

Αυτή είναι η κουζίνα µου 
toy βαγγελη δρ1σκα 

(εκδόσεις Πατάκη) 

Γιατί το Βυζάντιο 
τησ ελενησ γλυκατζη-αρβελερ 

(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

∆ιατροφή και γεύση για µικρά και µεγάλα 
παιδιά 

των Ευγενίας καραπαννιδου i µαρια! γπκουδη 

(εκδόσεις Ζήτη) 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής 
toy γιωργου γραµµατικακη 

(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης) 

Μιλώντας µ' έναν αγανακτισµένο νέο 
για επαναστάσεις 

toy νικου δηµου 

(εκδόσεις Πατάκη) 

1821 - Η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε 
τησ αθηνασ κακουρη 

(εκδόσεις Πατάκη) 

Κωνσταντινούπολη: Η Πόλη των απόντων 
toy αλεξανδρου µαγσαβετα 

(εκδόσεις Πατάκη) 

Οι αθόρυβοι 

Βρεθήκαµε πριν από λίγες ηµέρες 
στην εκδήλωση µνήµης για την 
άδικα χαµένη κυπριά συγγραφέα 
Νίκη Μαραγκού. Πολλοί φίλοι και 

φίλες της µιλούσαν µε συγκίνηση για το έργο 
και την προοχοπικότητά της. Ιδιαίτερα 

στάθηκαν στο τελευταίο της βιβλίο µε τις 
αφηγήσεις κυπρίων γυναικών (∆εκαοκτώ 
αφηγήσεις, εκδ. Ροδακιό). ∆ίπλα µου ένας 
µεγάλης ηλικίας κύριος επανελάµβανε λέξεις 

της κυπριακής διαλέκτου κάθε φορά 
που αναφέρονταν, κουνώντας το κεφάλι 
του σαν να έλεγε: «Πού να Ύαι τώρα αυτές 
οι λέξεις...». To βιβλίο αυτό δεν το προσέξαµε, 

θύµιζε λίγο τον Κοινό λόνοτης Ελλης 
Παπαδηµητρίου, ένα βιβλίο που έκανε, 
καθυστερηµένα σπουδαία καριέρα στο 
θέατρο. Για το βιβλίο της n Νίκη έλεγε: 
«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που 
περνάµε, όπου κανείς δεν είναι πια σίγουρος 

για τίποτα, οι γυναίκες αυτές είχαν µια 
δωρική, αρχέγονη γνώση του σωστού και 
του δικαίου, που µε άφηνε άναυδη και µε 
βοηθούσε να /πσω µε διάκριση». 
Σκέπτοµαι ότι n Νίκη Μαραγκού ανήκε 
σε εκείνους τους αθόρυβους συγγραφείς 
που είναι γνωστοί σε έναν µικρό κύκλο, 
έχουν σπουδαίο έργο αλλά δεν απολαµβάνουν 

ποτέ την πλατιά δηµοσιότητα Η 
Νίκη, είπε n Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου, 
«έψαχνε να βρει τη σοφία της εµπειρίας» 

και n ΚλαίρηΜιτσοτάκη συµπλήρωσε: 
«Ε]ησε µε την οµορφιά, πρόσφερε 

οµορφιά». Η Ελένη Αντωνιάδου τής απέδωσε 
τον καβαφικό προσδιορισµό «ελληνικός». 

Και ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος 
θυµήθηκε ότι n Νίκη ήξερε κάθε πέτρα 
της Κύπρου. Γιατί Π Νίκη Μαραγκού, πολυσχιδής 

καλλιτέχνις, ζωγράφος, µαθήτρια 
του Ακριθάκη, ποιήτρια, πεζογράφος, 
ήταν ακούραστη ερευνήτρια Ελεγε: 

«Είµαι περίεργος άνθρωπος κι αυτό µου 
έδωσε την πρώτη ύλη για m γραφή. Τα 
καλοκαίρια περπατούσα τις νύχτες που ο 
κόσµος καθόταν έξω και ήταν τα σπίτια 
ανοιχτά και κοίτα)α τα εσωτερικά των 
σπκιών. Κατέγραψα συνοµιλίες, µατιές». 
Σκέφτοµαι on υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες 

που περνούν αθόρυβα άπό δίπλα 
µας. Τέτοιος είναι και ο Κάρολος Τσίζεκ, 

στον οποίο αναφερόµαστε σε αυτό 
το φύλλο. Συµµετείχε στον πνευµαηκό 
πυρήνα του «Κοχλία» ογπ Θεσσαλονίκη, 
όπως «Κοχλία» ονόµαζε και n Νίκη Μαραγκούτο 

βιβλιοπωλείο της, ένα πολιτιστικό 
εργαστήρι εξαίρετων αισθηµάτων, 

γνώσης και αναζητήσεων. Για να επανέλθω 
στον Τσίζεκ, τόσα χρόνια εικαστικός 

καλλιτέχνης, συγγραφέας, επιµελητής και 
όµως παρέµεινε «άγνωστος» κυρίως στο 
αθηναϊκό κοινό, που εν πολλοίς διαµορφώνει 

το τι πρέπει να ξέρεις για να είσαι 
ενήµερος για τα καλλιτεχνικά Πόσοι άλλοι 

τέτοιοι άραγε υπάρχουν; Γνωρίζω ότι 
θα πεταχτούν διάφοροι καλλιτέχνες - ή 
που νοµίζουν ότι είναι καλλιτέχνες - και 
θα πουν: «Κι εγώ, είµαι κι εγώ». Ωστόσο 
το αν είσαι καλλιτέχνης το κυρώνει πρώτα 

και κύρια το ότνάφι των καλλιτεχνών 
του ιδίου κλάδου, αλλά και n κριτική. Η 
ευθύνη της τελευταίας παραµένει ακέραια 
και σήµερα 

¦ 
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