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Άρθρα του Β. Σ. Μαρκεζίνη

Λαίδη Μαίρη "Ελγιν

Πρό

αρκετών εβδομάδων έκυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του κ. Βασιλείου
καθώς καί μαθηματικά,
των γλυπτών έπρεπε νά γίνη το ταχύτερο, άλλως θά τα
Τα
πρόσφατα εγκαίνια του νέου Μουσείου τής
Ση. Μαρκεζίνη υπό τόν τίτλο:Σκιές από την 'Αμερική (έκδ. A.
άπέοπα καί θά τα μετέφερε στό Λούβρο ο Ναπολέων.
άλλα
'Ακροπόλεως καί ο συναφής θόρυβος περί «έπανενώσεως»
A. Λιβάνης, σελ. 364,ευρω 16).Ό συγγραφεύς δεν χρειάζεται συστάσεις,
καί γαλλικά καί Την προσπάθεια αποκτήσεως των γλυπτών τής Ακροπόλεως
των Γλυπτών τής 'Ακροπόλεως κάποια
αφού είν^γε\ικώτερα γνωστόςστό ελληνικό,και μάλιστατο αθηναϊκό κοινό.
έχρηματοδότησε η Λαίδη Μαίρη "Ελγιν. Παραλλήλως
ιταλικά). 'Ηταν
στιγμή στό μέλλον φέρουν στην επικαιρότητα ένα πρόσφατο
Την πορεία τής ζωής του και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του είναι
μια άπό τίς πλέον
καί ύπό δραματικές συνθήκες απέκτησε τέσσερα
μυθιστόρημα πού έγράφη άπό 'Αμερικανίδα
εύκολο νά πληροφορηθή ο αναγνώστης καί άπό τα έσώφυλλα του βιβλίου. Θυμίξομε
παιδιά, ένα αγοράκι καί τρία κορίτσια. To αγοράκι
περιζήτητες
συγγραφέα, διακείμενη μάλλον υπέρ των ελληνικών
απλώς ότι έπί μακρά έτη διετέλεσε
έζησε
αρκετά χρόνια άλλο δέν διεδέχθη τόν πατέρα
νύφες τής εποχής
θέσεων. Πρόκειται για την κ. Karen Essex, η όποια έχει
Καθηγητής του Συγκριτικού Δικαίου στα Πανεπιστήμια
της, καθώς
του στον τίτλο καί τα αξιώματα, διότι προαπεβίωσε
ήδη επιτυχή πορεία στον χώρο τής λογοτεχνίας με τα
του Καίμπριτζ, τής 'Οξφόρδης και του
το σύνολο τής
αυτού. Ό Λόρδος "Ελγιν, όπως προκύπτει άπό
προηγούμενα βιβλία της πού αναφέρονται στην Κλεοπάτρα
Λονδίνου, ενώ σήμερα διατηρεί την έδρα Jamail
τεραστίας περιουσίας
πληροφορίες, έπασχε άπό συφιλίδα καί μετέδωσε
(Kleopatra) καί τίς γυναίκες πού ενέπνευσαν
Regentsστό Πανεπιστήμιο του Ώστεν στό Τέξας.
του πατρόςαυτήν στον πρωτότοκο γυιό του.
τόν Λεονάρδο ντά Βίντσι (Leonardo's Swans). To νέο
Και δτι είναι εταίρος της Βρεταννικής 'Ακαδημίας,
της επρόκειτο Ό γάμος του ζεύγους κατέρρευσε ταχέως κατά το
μυθιστόρημα της έχει έμπνευσθή άπό δύο γυναίκες πού
αντεπιστέλλον μέλος των Ακαδημιών dei
νά
περιέλθη
διάστημα των ετών 1803-1806,μετά την ανάκληση του
έσφράγισαν με την παρουσία τους την τύχη των μνημείων
Linceiτής Ρώμης, τής Βασιλικής 'Ακαδημίας Τεχνών
σέ αυτήν, βάσει "Ελγιν άπό την Κωνσταντινούπολη. Ή συγγραφεύς αποδίδει
τής 'Ακροπόλεως: την 'Ασπασία καί την Λαίδη
καί Επιστημών του Βελγίου, τής Βασιλικής
του κληρονομικού την κατάρρευση στην μαρτυρημένη κακή υγεία του
Μαίρη "Ελγιν. Τίτλος του βιβλίου είναι: Stealing
'Ολλανδικής 'Ακαδημίας Τεχνών καί Έπκττημών,
ίδιου του "Ελγιν, πού είχε αναπτύξει συφιλιδικά έλκη και
δικαίου
Athena (; Κλέβοντας την Αθηνά, έκδ. Anchor Books,
της 'Ακαδημίας των Ηθικών καί Πολιτικών ΕπιστημώνRandom House, Νέα 'Υόρκη, σελ. 454, ευρω 14,50).Μέχρι
τελικώς υπέστη έξ αυτών ακρωτηριασμό τής ρινός. άλλο
τής
Σκωτίας.
τής Γαλλίας, τής 'Ακαδημίας Αθηνών καί
καί στην φοβία καί άρνηση της Λαίδης "Ελγιν νά συνέχιση
Στην
'Αγγλία
στιγμής το βιβλίο, παρά το ενδιαφέρον του για το
της 'Ακαδημίας 'Αμερικανικου Δίκαιου.
αντιθέτως
οί
νά αποκτά τέκνα λόγω του κινδύνου για την ζωή
ελληνικό κοινό, δέν έχει μεταφρασθή ελληνικά.
To βιβλίο του δεν αναφέρεται στην επιστημονική του πορεία. Είναι
άριστοκράτιδες
της. Επίσης σημαντικό ρόλο διεδραμάτισε η άπαίτησις
Ή συγγραφεύς έλαβε ύπ' όψιν της ευρεία βιβλιογραφία,
συναγωγή άρθρων του καί συνεντεύξεων πού έχει δημοοίεύσει η παραχωρήσει
δέν ήταν δυνατόν του "Ελγιν νά ίδιοποιηθή την περιουσία του ζώντος έτι
την οποία καταγράφει στην ιστοσελίδα της
αντιστοίχως σέ αθηναϊκές εφημερίδες. To αντικείμενο των
νά κληρονομήσουν
πενθεροΰ του χάριν της συλλεκτικής μανίας του».Ή ιστορία
(www.karenessex.com) καί η οποία περιλαμβάνει πολλές
περισσοτέρων άρθρων, πού συμπεριλαμβάνονται στον κομψό τόμο
την περιουσία του πατρός τους, διότι βάσει του
κατέληξε οε ένα άπό τα σκανδαλώδη διαζύγια τής
πρόσφατες επιστημονικές εκδόσεις. Ή προσεκτική έρευνα
πού έκυκλοφόρησε άπό τις 'Εκδόσεις Λιβάνη, άφορα στην σημερινή
επέτρεψε στην μυθιστοριογράφο νά παρουσίαση τα εκεί ισχύοντος (μέχρι σήμερα) δικαίου η περιουσία καί εποχής, καθώς ή Μαίοη συνεδέθη με τόν Σκώτο επίσης
διεθνή πραγματικότητα Εξετάζονται σέ αυτά οί διεθνείς γεωπολιτικές
ο τίτλος περιέρχονται οε άρρενες μόνον καί μάλιστα
ευγενή Ρόμπερτ Φέργκιουσον, φυσικό καί.γεωλόγο, άλλο
ιστορικό πλαίσιο των δύο ηρωίδων της με ευαισθησία
συγκυρίες και οί αντιπαραθέσεις μεταξύ Ευρώπης καί 'Αμερικής σέ
καί ριζοσπάστη πολιτικό καί βουλευτή, πού κατέστη τελικώς
καί μικρές μόνον διολισθήσεις, τέτοιες ώστε νά επιτρέπουνφέροντες το αυτό επώνυμο, έστω καί άν η συγγένεια
ποικίλα θέματα επιλογών πολιτικής. 'Έτσι ο συγγραφεύς εκφράζει την
είναι σχετικώς μακρυνή, άν δέν ύπάρχη υίός για νά
ο δεύτερος σύζυγος της. Ό "Ελγιν αφού απέτυχε
στό βιβλίο νά διατήρηση την ζωντάνια τής άφηγήσεως
βαθύτατη απαισιοδοξία του για την εξέλιξη τής συγκρούσεως ΗΠΑ
νά ίδιοποιηθή την περιουσία των Νίσμπετ, προσεπάθησε
χωρίς νά μεταπέση σέ ιστορική πραγματεία. Διότι κληρονομήση τόν πατέρα.
καί συμμάχων των προς τίς δυνάμεις του 'Αφγανιστάν, το όποιο χαρακτηρίζειδέν πρέπει νά λησμονείται ότι η κ. Έσσεξ έ'χειγράψει
Σέ ηλικία μόλις 20 ετών η Μαίρη Νίσμπετ παντρεύθηκε
νά πωλήση τα Γλυπτά στό Βρεταννικό κράτος. 'Η
ως «νέο Βιετνάμ». 'Ανάλογη είναι καί η άντίθεσίς του προς
ύπόθεσις έβράδυνε
τόν Τόμας Μπρούς, 7ο Κόμητα του Έλγιν
μυθιστόρημα. Ή σκέψις της, όπως καταγράφει σέ επιστολή
την τάση των ΗΠΑ νά αναλάβουν τόν ρόλο του παγκοσμίου χωροφύλακος.
προς τους αναγνώστες της στην αύτη Ιστοσελίδα
και 11ο Κόμητα του Κινκαρντάιν (1766-1841), Σκώτο πολύ, ή νομιμότης
'Ιδιαιτέρως όμως ψέγει τίς ΗΠΑ πρωτίστως καί την Ευρώπη
της, ήταν νά παρουσίαση στό σύγχρονο αμερικανικο
αριστοκράτη έλκοντα την καταγωγή του άπό τόν Βασιλέατης ιδιοκτησίας του
δευτερευόντως για την μη τήρηση των συμφωνιών με την Ρωσία εν
τής Σκωτίας κατά τόν ΙΓ' αιώνα Ροβέρτο
έπί αυτών αμφισβητήθηκε
πρωτίστως κοινό την ιστορία δύο σημαντικών γυναικών
όψει τής έπανενώσεως τής Γερμανίας, οπότε είχαν δοθή διαβεβαιώσεις πού διεδραμάτισαν καίριο ρόλο στην Ιστορική πορεία
καί συζητήθηκε
Μπρούς, πάτρωνα του γενάρχου των Στούαρτ, δυναστείας
άπό τους Δυτικούς ότι δέν θά κατεβάλλετο προσπάθεια επεκτάσεως των Φειδιακών γλυπτών τής 'Ακροπόλεως. Ή 'Ασπασία,
πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην Βρεταννία
οε Επιτροπή
τής επιρροής τής Δύοεως άνατολικώτερα τής Γερμανίας. Αύτη
του Βρεταννικοϋ
ερωμένη του Περικλέους καί μητέρα των υίών του,
μέσω του Οίκου του Άννοβέρου-Ούίνδσορ.
η συμφωνία έχει πλήρως καταστρατηγηθή καί η διαμαρτυρία τής Ρωσίας δέν ήταν κοινή γυναίκα, άλλο βαθύτατα μορφωμένη και Επομένως άπό κοινωνικής απόψεως η νεαρή κληρονόμος Κοινοβουλίου
παραμένει ευτυχώς μόνον προφορική, καθώς βλέπει νά υφαρπάζεταιΙκανή φιλόσοφος, όπως έχει καταδειχθή άπό πολλούς
είχε κάμει έξαιρετικόν γάμο. Άπό οικονομικής καί τελικώς η τιμή
όλο καί μεγαλύτερο τμήμα τής εν 'Ανατολική Ευρώπη τέως
πού του εδόθη
ιστορικούς βιογράφους της. Ή κ. "Εσσεξ επιλέγει νά παρουσίαση απόψεως όμως τα πράγματα δέν ήταν έξ ϊσου
ζώνης επιρροής της, με τα περισσότερα τέως δορυφορικά κράτη νά
λαμπρά, καθώς ο πατέρας του Λόρδου "Ελγιν είχε καί την όποια αναγκάσθηκε
αυτήν καί ώς μια πολύ ευαίσθητη γυναίκα,
μετατρέπονται σέ μέλη του NATO καί τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
βαθύτατα ερωτευμένη με τόν Περικλή και πρόθυμη νά χρεωκοπήσει την οικογένεια του με την μεγαλομανία
νά άποδεχθή
Ό κ. Μαρκεζίνης πρεσβεύει ότι οί ΗΠΑ καί ή Ρωσία πρέπει νά συνεργασθούν
ήταν πολύ :
συνδράμη στην ανάδειξη του καί στην επιδίωξη τής δόξης του καί το πάθος για χαρτοπαιξία. Ό Λόρδος "Ελγιν
στον σημερινό καί αυριανό κόσμο, με την Ευρώπη ώς τρίτον
καί τής φήμης του, παρά την προσήλωση της στην καθημερινή
ήλπιζε με τόν γάμο του νά εξασφάλιση τα οικονομικά κατώτερη του κό- i
καί ίσχυρόν παράγοντα προς αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών προερχομένων
ζωή και την προσπάθεια της για βελτίωση τής
μέσα πού θά του επέτρεπαν νά άναδειχθή στό διπλωματικό
στους
κτήσεως :
άπό κράτη πού μέχρι προσφάτως εθεωρούντο αμελητέα. Ή
μοίρας των γυναικών. Παρά το πλευρό του κορυφαίου
στάδιο (άφοΰ εκείνη την εποχή οί δαπάνες τους. Τα χρέη του
παγκοσμιοποίησις αποδεικνύεται ότι δέν είναι λύσις, άλλα πρόβλημα.
'HAaW"Maim "EXr"'
έκνόμου ζεύγους των αρχαίων Αθηνών κινούνται 6 Φειδίας,
συντηρήσεως των βρεταννικών πρεσβειών στό σωρείθηκαν οε τέΠολλούς όμως θά έλκυση το πρώτο δοκίμιο του βιβλίου ύπότόν τίτλο:
ο Σωκράτης καί η Διοτίμα, παρουσιαζόμενη ιός ιέρειαεξωτερικό καί η μισθοδοσία του προσωπικού τους τοιον βαθμό ώστε αναγκάσθηκε νά εγκατάλειψη την
«To ταξίδι μιας ζωής», κείμενο αυτοβιογραφικό καί εξαιρετικά γλαφυρό.
τής 'Αθηνάς, άλλο καί οί εχθροί του Περικλέους
προήρχοντο άπό το προσωπικό βαλάντιο των πρέσβεων),
Βρεταννία με την δεύτερη σύζυγο του για νά σωθή
Ό κ. Μαρκεζίνης αποδεικνύει σέ αυτό ότι έχει κληρονομήσει την
πού προσεπάθησαν νά τόν πλήξουν κατ' επανάληψιν
άλλα καί νά ικανοποίηση το πάθος του για άπό τους δανειστές του. Οί κληρονόμοι του, κυρίως
γλαφυρότητα τής γραφίδος του πατέρα του καί ότι με ενάργεια καί ενδοσκόπηση
δι' επιθέσεων κατά τής 'Ασπασίας καί των φίλων του, την συλλογή αρχαιοτήτων καί πινάκων.
τα τέκνα εκ του δευτέρου γάμου του, χρειάσθηκαν 34
προσπαθεί νά έπανατοποθετηθή στην ελληνική πραγματικότητα όπως 6 Φειδίας. Είναι χαρακτηριστικό οτι ο Φειδίας, η
Ή ιστορία αρχίζει με τόν γάμο τής Μαίρη Νίσμπετ έτη για νά εξοφλήσουν τα χρέη αυτά καί νά αρχίσουν
άπό την όποια έζησε ουσιαστικώς μακράν καθ' Ολη την ενήλικη
'Ασπασία καί ο Σωκράτης προσήχθησαν σέ δίκες έπί καί του Λόρδου "Ελγιν καί το μεγαλύτερο μέρος του νά ορθοποδούν.
περίοδο του βίου του. Άνεχώρησε το 1968για βραχείες σπουδές καί
ασέβεια. Και ο Φειδίας αναγκάσθηκε νά φύγη άπό την βιβλίου είναι αφιερωμένο στην περίοδο τής αποστολής
To μυθιστόρημα είναι γραμμένο με ύφος ζωηρό καί
έμεινε στην 'Αγγλία, κάτοικος, εργαζόμενος καί οικογενειάρχης, επιλέγοντας'Αθηνα για την 'Ολυμπια, ή 'Ασπασία απηλλάγη, αλλά του "Ελγιν ώς 'Εκτάκτου Απεσταλμένου καί Πρέσβεως ευχάριστο, με τρόπο πού αντιπαραθέτει την ζωή των δύο
όπως ο ϊδιος υποστηρίζει ρητώς μεταξύ άλλων την ανωνυμία,
ο Σωκράτης κατεδικάσθη διότι δέν θέλησε νά καμφθή.
στην Υψηλή Πύλη κατά το 1799, με εντολή νά έξα- ηρωίδων του, 'Ασπασίας καί Λαίδης "Ελγιν, άναδεικνύο,,,»ί"υτοχρόν(3ς
ώστε νά μην είναι ο ^V^^M^m^^
άλλ»ίΡ^^#(ΓΠ
να δτΓ
τήχμυστηρίακή έλξη^^σκησαν
τα
μιουργήση την σταδιΟσρ*ομίατου ανΕ|α^ητ^ς κάίίκ«τΓα1^.-"
νατο του Περικλέους.
. τα^5 της ^Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί του Μεγάλου Γλυπτά διά μέσου των αιώνων σέ εκείνες καί εκείνους ποε
To βιβλίο βεβαιώνει ότι ο κ. Βασ. Μαρκεζίνης και έδημιούργησε
'Η Λαίδη Μαίρη "Ελγιν είναι η κυρία ηρωίδα τής
Ναπολέοντος (το διαχρονικό θέμα Άγγλίας-Γαλλίας-Ρωσίας
ευρέθησαν οε άμεση συνάφεια προς αύτά.'Ή Ασπασία
την σταδιοδρομία του καί παρέμεινε «γυιός του Μαρκεζίνη». Στον επιστημονικό
Ιστορίας. To πατρικό της επώνυμο ήταν Νίσμπετ καί
καί τώρα των ΗΠΑ). Στον τομέα αυτόν ο έθεώρησε ιεροσυλία το γεγονός ότι ο Φειδίας έχρησιμοποίησε
χώρο του συγκριτικού καί ευρωπαϊκου Δικαίου διέγραψε μακρά ήταν το μόνο τέκνο του Ουίλλιαμ Νίσμπετ, Σκώτου άριοτοκράτου
Λόρδος "Ελγιν επέτυχε, όπως καί στην φιλοδοξία του
την μορφή της για το άγαλμα τής Παρθένου
πορεία με επιτυχία και σημαντικούς σταθμούς. Δεν απώλεσε Ομως
και μεγάλου γαιοκτήμονος με σχεδόν αμύθητογια συλλογή αρχαιοτήτων άπό την 'Αθηνα. Ή προσωπικήΑθηνάς, ένώ η Λαίδη Έλγιν το γεγονός ότι ο σύζυγος της
ποτέ τίς μνήμες ευτυχισμένης παιδικής ηλικίας στό κέντρο των 'Αθηνών
περιουσία στα τέλη του 18ου αιώνος. Ή Μαίρη
του άντίληψις ήταν οτι έσωζε τα γλυπτά άπό την απέσπασε αυτά τα αριστουργήματα άπό τόν φυοικό τους
καί τής 'Αθηναϊκής κοινωνίας, συνθέτοντας έτσι την δική του προσωπικότητα.
Νίσμπετ (1778-1855) άνετράφη στα πατρικά κτήματα,
καταστροφή, καθώς είχε πληροφορηθή ότι οί Τούρκοι
χώρο, στερώντας την 'Αθηνα άπό την κορωνίδα τής τέχνης.
Στα δοκίμια του παρόντος τόμου δέν εξετάζει ελληνικές παθογένειες.
στην Σκωτία, όπου έλαβε επιμελημένη ανατροφή καί δεν έδίσταζαν νά χρησιμοποιούν άρχαϊα μάρμαρα για
Οί κακοτυχίες των δύο γυναικών αποδίδονται στην
Οϋτε εκφράζει προθέσεις για ανάμιξη στην ελληνική πολιτική παιδεία (έδιδάχθη αρχαία ιστορία, άρχαϊα ελληνικά την κατασκευή άσβεστου προς οικοδόμηση των κατοικιών
ίίβρι έναντι τής Αθηνάς, αλλά καί στην δεινή θέση των
ζ(οή. Ή ευθυκρισία του δείχνει ότι είναι εις θέσιν νά βλέπη έξ αποστάσεωςκαί λατινικά, γεωγραφία, φιλολογία καί αστρονομία,
τους! Είχε δέ την πεποίθηση ότι η μεταφορά
γυναικών στις αντίστοιχες κοινωνίες τους.
τίς καταστάσεις καί νά προτείνη τίς δικές του λύσεις, άλλοτε
εντός παραδοσιακών πλαισίων καί άλλοτε πέρα αυτών με το θάρρος
τής προσωπικής γνώμης καί ακόμη καί τής ιδιοτυπίας.

Τεκμήρια ιστορίας

Ό πάγκος των νέων βιβλίων

το μοιραίο. Και αυτό διότι ο Φρόυντ δέν προαιώνιων παθών των ανθρώπων. Τίποτε
Πανεπιστήμιο
3'A
λλη μια εβδομάδα έπέρασε καί
δέν είναι τυχαίο, τίποτε δέν έρχεται
λζ\. πολλοί άρχισαν νά φεύγουν για τίς
τής Βιρτζίνιαοτίς έδέχετο νά ζήση με μειωμένες τίς νοητικές
με έμπνευση τής στιγμής. Είναι ενα μυθιστόρημα
ΗΠΑ. To βιβλίο δυνάμεις του.
διακοπές τους. "Αλλοι έξωπλισμένοι με
3 A πό το 'Εθνικό Ιστορικό Μουσειο καί την Ιστορική καί Έθνο-Ελένη Λάδια, Ταραντούλα (έκδ.
εστιάζεται στα
πού στηρίζεται απολύτως στα
βιβλία, άλλοι με την πρόθεση νά μη διαβάσουν
xTL λογική Εταιρεία της Ελλάδος έκυκλοφόρησε προσφάτως ένας
συναίσθημα άλλο δομείται με μαθηματική
τελευταία ετη Εστία, σελ. 248, ευρω 12). Ή πολυβραβευμένη
ούτε εφημερίδα. Έξ άλλου, η
κομψός καί πλούσια εικονογραφημένος τόμος ύπό τόν τίτλο: Τεκμήρια
τής ζωής του
Ελένη Λαδιά με το μυθιστόρημα λογική. Ή συγγραφεύς δέν επιτρέπει
πτώσις τής κυκλοφορίας των εφημερίδων
Ιστορίας. Μονογραφίες (σελ. 114),στον όποιο περιλαμβάνονται
Φρόυντ, όταν ευθύ
της «Ταραντούλα» επανέρχεται προς στους ήροιές της νά πορευθούν ερήμην
μαρτυρεί περί τούτου. Άλλο είναι οιονεί
μελετήματα πού δείχνουν την αθόρυβη καί σημαντική εργασία πού
ς μετά το Άνσλούς
κόσμους πού συχνά έχει διακονήσει καί της, αλλά δέν τους κινεϊ μόνον ώς μαριονέττες.
αδύνατον νά έξασφαλισθή η μακροβιότης
συντελείται άπό το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικου 'Ιστορικού ^W^^iWWBWBHIII
του 1938, στό παρελθόν. Αυτήν την φορά ο κόσμος
"Οσο για την βαθειά παιδεία της,
τώ εφημερίδων εν όσω σι περισσότερες
Μουσείου. Πρόκειται κυρίως για εισηγήσεις
εγκατέλειψε την της είναι εκείνος τής μελέτης των δοξασιώναυτή είναι δεδομένη. Καί για εκείνον πού
έξ αυτών δέν φαίνεται νά έχουν άντιληφθή
πού άνεκοινώθησαν οε συνέδρια στα όποια
των Γνωστικών, των αιρετικών των δέν γνωρίζει την Ελένη Λαδιά, αποτελεί
Βιέννη, πριν ακόμη
την πορεία τής εξελίξεως. Σήμερα
έξεπροσωπήθη το Μουσείο καί παρουσίασε
αρχίσουν
μαρτυρία η ειδική βιβλιογραφία πού παρατίθεται
πρώτιον χριστιανικών
ή πληροφόρησις παρέχεται με την μορφή
άντικείμενα-ίστορικά τεκμήρια άπό τίς τόσο
στό τέλος του βιβλίου, θεολογία
οί συστηματικοί
αιώνων
καταιγισμού, ιδίως στους νέους πού
σημαντικές συλλογές πού φιλοξενεί.
διωγμοί των Εβραίων,
πού ανέμιξαν
καί μυθολογία, αρχαιολογία καί ψυχολογία,
Τα μελετήματα του τόμου είναι τα έξης: Δήμητρα έγεννήθηκαν καί μεγαλώνουν στό περιβάλλον
καί
κατέφυγε
στην
'Αγγλία.
ΤΗταν
συνειδητά
η
όλα επιστρέφουν γύρω άπό τα
του Διαδικτύου. Για τα παιδιά
Κουκιού, «Ή γενική Χάρτα τής Μολδαβίας
πλέον 81 ετών καί υπέφερε άπό καρκίνο ασυνείδητα την
βασικά ερωτήματα πού θέτει το όλο έργο
καί μέρους των γειτνιαζουσών αύτη επαρχιών αυτά, η προσέγγιοις στην πληροφορία γίνεται
χριστιανική διδασκαλία
τής κ. Λαδιά, τα υπαρξιακά ερωτήματα
ανεξέλεγκτα καί αφειδώς μέσω στην γνάθο πού έδυσκόλευε δραματικά
παρά του Ρήγα Βελεστινλή θετταλοΰ,
προς
στα όποια ο καθένας προσφέρει την δική
ίστοσελίδων καί προσωπικών σελίδων την επικοινωνία του με τους άλλους. 'Εν
εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων καί Φιλελλήνων,
τούτοις, επέλεξε την φυγή καί την συνέχιση τίς νεοπλατωνικές
του απάντηση, πλάθοντας τόν θεό του
1797»,Τρισεύγενη Δάλλα, «To αρχείο Εμμανουήλ (Blogs),όπου τα αναγραφόμενα η «άναρτώμενα»
τής
εργασίας
του
στην
Αγγλία,
όπου
θεωρίες
καί
κατ' εικόνα του καί καθ' όμοίωαΐν του...
δέν
έχουν
ύποστή
κριτικόν
έλεγχο.
Ξάνθου», A. Κάνδια,«'Αρχείο Κωνσταντίνου
απεβίωσε
κατά
το
1939
ενώ
μόλις
είχε
κηρυχθή
άλλες
δοξασίες
-Paul Kennedy, To Κοινοβούλιο του
Αυτή
ή
συνεχής
ροή
πληροφοριών
Ρόδου», N. Ζυγούρη, «Ή ηλεκτροστατική
ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. To βιβλίοπού αντλούσαν
ανθρώπου. Τα 'Ηνωμένα "Εθνη καί η
καί ειδήσεων άνευ ελέγχου καί αξιολογήσεως
μηχανή Ramsden, ένα ιδιαίτερο κειμήλιοστις συλλογές του ΕΙΜ», Άν.
επιδίωξη της παγκόσμιας διακυβέρνησης
επιτρέπει στις εφημερίδες την επιβίωση δέν εστιάζεται απλώς στό τελεχιταϊο την καταγωγή
Κούλη, «Σφραγίς 'Ελευθερίας 1821του Στρατοπέδου Κορίνθου», Π. Παναρίτη.
(μτφρ. Γιώργος θεοδιορόπουλος,
τους. Διότι αυτές καλούνται πλέον έργο του Φρόυντ ύπό τόν τίτλο:'Ο άνδρας τους άπό θρησκευτικό
«Δύο σπάνια κεραμικά σκεύη με φιλελληνικέςπαραστάσεις», Κ.
έκδ. A. A. Λιβάνης, σελ. 461. ευρω 22).
καί φιλοσοφικό
νά κάμουν την έρευνα των πληροφοριών, Μωυσης καί η μονοθεϊστική θρησκεία,
Καραοημητοίου, «To επιτραπέζιο παιγνίδι" Πανόραμα τής Ελληνικής
συγκρητισμό πού άνεπτύχθη
"Εχουν συμπληρωθή 60 έτη άπό την
νά τίς ελέγξουν καί τελικώς νά επιλέξουν στό όποιο ο Βιεννέζος πατέρας τής Ψυχιατρικής
Επανάστασης"», N. Καστρίτη, «Ή Ελληνική Επανάσταση οε χαρακτικά
ανέπτυξε
τίς
θεωρίες
του
για
τόν
στην
πτολεμάίκή
Αίγυπτο.
Τα
ερωτήματα
'ίδρυση
του ΟΗΕ. Ό συγγραφεύς. Καθηγητής
εκείνες
πού
κρίνουν
ότι
παρουσιάζουν
καί διακοσμήσειςχρηστικώναντικείμενωνστή Γαλλίατου 19ουαιώνα»,
πού θέτει το βιβλίο καί στα όποια δέν
Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο του
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κοινό. θάνατο καί την τάση του ανθρώπου νά
Φιλ, Μαζαράκης-Αινιάν, «Παραδοσιακή 'Αρχιτεκτονική, 17ος-19οςα1
άπαντα τελικώς είναι κεφαλαιώδη: Ποιος Γέηλ, επιχειρεί την σύνταξη τής «βιογραφίας»
στρέφεται προς τόν φανατισμό καί τόν φασισμό
Διιτική Μακεόονία-Ύόρα-Άθήνα. 'Αποτυπώσεις 1936-1942»,Γ. Νικολάου. Έκτος αυτού, ο ρόλος των εφημερίδων
στην πολιτική καί τόν φονταμενταλισμό είναι ο ρόλος του δημιουργού καί η σχέση
του
επανέρχεται προς την διαδικασία της κριτικής
«Ή συλλογή επίπλων του Εθνικου Ιστορικού Μουσείου», Μαο.
και του σχολιασμού των ειδήσεων
στην θρησκεία. Προτείνει στον αναγνώστητου με το δημιούργημα του; Πόσο βέβαιος
διεθνούς οργανισμού
Παπανκστασίου, «'Αρχείο Βασιλείου Μιχαήλ Μελά», Εύθ. Παπασπύρου,
είναι ο δημιουργός ότι αυτό πού
καί κάτι καινοφανές: μια συγκριτική
πού μέχρι
«Παναθηναϊκό Στάδιο 1896.Ή υποδοχή της ευεργεσίας του Γειοργίου όπως ήταν καί αρχικά κατά τόν 18ο
αιώνα
όταν
έκυκλοφόρησαν
οι
πρώτες
πορεία
μεταξύ
Φρόυντ
καί
Χίτλερ,
προκύπτει
άπό
την
επώδυνη
διαδικασία
στιγμής
έχει
προσφέρει
Αβέρωφ άπό τόν Τύπο», M. Καχρίλας, «Πολιτικέςαφίσες στην σύγχρονη
πολλά
Ελλάδα. Άπό μέσα ιδεολογικής αντιπαράθεσης οε πηγές συλλογικής εφημερίδες, πού έξεδίδοντο σέ εβδομαδιαίααμφοτέρων Αυστριακών καί Βιεννέζων. τής δημιουργίας, εν προκειμένω τής συγγραφής,
θά κατορθώση νά επιβίωση; Πώς στην υπηρεσία
η δισεβδομαδιαία βάση. Δέν αποτελείΟί προτεινόμενοι «Παράλληλοι βίοι» επιτρέπουν
ιστορικήςτεκμηρίωσης», N. Τασιούλη, «Ή συμβολή τής συντήρησης
στον αναγνώστη νά προσέγγιση είναι δυνατόν νά προσέγγιση την πηγή τής τής
ενίσχυση του άγαθοΰ «εφημερίδα»
ειρήνης.
στην ιστορική τεκμηρίωση των έργων τέχνης. Ή περίπτωση τεσσάρων
η προσφορά βιβλίων, περιοδικών, CD, εκτός τής προσωπικότητος των δύο αυτών εμπνεύσεως, την αφετηρία τής δημιουργίας;Αναδεικνύει την
μελανογραφιών του 'Αθανάσιου Ίατρίδη».
ιστορικών μορφών καί το γενικώτερο
Με αυτά τα ερωτήματα η προσεκτική στάση του οργανισμού
'Από τα μελετήματα αυτά, άλλα είναι εκτενέστερα καί εμπεριστατωμένα,DVD, άλλο καί χαλιών, μαγειρικών
σκευών, εισιτηρίων ταξιδίων, ακόμη καί κλίμα εντός του οποίου έδρασαν καί διεμόρφωσαν
καί του I
καί μελετημένη πλοκή του βιβλίου
ενώ άλλα παραμένουν στό αρχικό στάδιο επεξεργασίας της
Συμβουλίου
f
ειδών ενδύσεως! Αυτά Ολα πείθουν ότι ο
άντλεΐ επιχειρήματα άπό τίς γνωστικές θεωρίες
τίς καταλυτικές πεποιθήσεις
ύλης, με προοπτική νά αποδώσουν συντόμως πλουσίους καρπούς.
τους. Διότι οί θεωρίες του Φρόυντ έθεωρήθησαν των τριών πρώτων χριστιανικών
Ασφαλείας στην
Προς τούτο απαιτείται απλώς χρόνος καί κόπος, πολύς κόπος Οπωςγνωρίζουν αναγνώστης δέν έχει λόγο νά άγοράση
καί εν πολλοίς ήσαν στην εποχή αιώνων, αναζητώντας τίς απαντήσεις πού αντιμετώπιση
I
εφημερίδα για νά την διαβάαη, άλλο
όλοι πού εργάζονται επιστημονικώς. 'Αλλο ο τόμος αποτελεί
απλώς για νά απόσπαση το «δώρο» καί του έπαναστατικώτερες άπό την πρόταση είχαν δώσει τότε κάποιοι σημαντικοί ανθρωπιστικών κρίσεων, παραμεριζομένων
«αρραβώνα» για το μέλλον ότι το επιστημονικό προσωπικό του 'Εθνικου
νά πετάξη το φύλλο ευθύς αμέσως στα του Χίτλερ για έθνικοσοσιαλισμό! To βιβλίοάνθρωποι (έστω καί άν αργότερα θεωρήθηκαν
των πολιτικών αντιθέσεων μεταξύ
Ιστορικού Μουσείου αποτελεί πλέον ομάδα πού καθίσταται εν
απορρίμματα
χωρίς
νά
το
διάβαση.
Οί
αναλύει
καί
τόν
θάνατο
του
Φρόυντ
αιρεσιάρχες)
στό
πραπ:αρχικό
ερώτημα:
των
μονίμων
κρατών-μελών.
Οπως οί
δυνάμει επιστημονικός φορεύς πέρα καί εξα) των τακτικών καθηκόντων
σκέψεις αυτές είναι πολύ πικρές καί δέν καί αποκαλύπτει ότι στην ουσία επρόκειτο
Ποιος καί γιατί έδημιούργησε τόν ΗΠΑ, η Ρωσία καί ή Κίνα. Προβάλλει
του στό Μουσειο. Καί αυτό πρέπει νά θειυρηθή επίτευγμα, καθώς
θά έκταθούμε περαιτέρω.
περί υποβοηθούμενης αυτοκτονίας με κόσμο καί τόν άνθρωπο; Ή μαγεία του βιβλίου
όμως καί τίς αδυναμίες συνεργασίας των
δείχνει Οτιένας φορεύς πού δύσκολα έπιστεύετο ότι θά ήταν είς θέσιν
-Mark Edmundson, Ό θάνατος του ενέσεις μορφίνης πού του έκαμε ο ιατρός
έγκειται, εκτός τής εξαιρετικής χρήσεωςκρατών-μελών καί τίς αποτυχίες του
νά έκφύγη τής στατικότητος, ήδη αποδεικνύει τίς δυνάμεις του καί τίς
Σίγκμουντ Φρόυντ. Ή κληρονομιά των του καί διά των όποιων ο οργανισμός του
τής γλώσσης, πού η κ. Λάδια πάντοτε
οργανισμού, κυρίως έπί θεμάτων περιβάλλοντος.
δυνατότητες του. "Οσον άφορα τίς συλλογές του 'Εθνικού Ιστορικού
τελευταίων ημερών του (μτφρ. Γεώργιος γηραιού ψυχιάτρου έβυθίσθη οε κώμα, συνέχισε
διακονεί με πείσμα καί αφοσίωση,
Τόν απασχολεί περισσότερο
Μουσείου, είναι τόσο πλούσιες ώστε εξασφαλίζουν επιστημονικό εργο
Λαμπράκος,
έκδ.
Πατάκη,
σελ.
392,
ευρω
Ομως
νά
μάχεται
η
καρδιά
του
καί
στό
παιγνίδι
μεταξύ του τότε καί του τώρα, το παρόν και. το μέλλον του ΟΗΕ παρά
για πολλούς ερευνητές έπί πολλές δεκαετίες...
19). Ό συγγραφεύς είναι Καθηγητής στό εχρειάσθησαν δύο ημέρες για νά έπέλθη
των αιωνίων ερωτημάτων καί των το πράγματι επιτυχές παρελθόν του.
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