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"Ρόκειταογια μάθημα και κανείς δεν θα τα εξετάσει
μετά. Είναι ένας γοητευτικός τρόποςνα μάθουν τα παιδιά
χρήσιμες πληροφορίες με τρόπο απλό. Κατι σαν παραμύθι
δηλαδή, με πραγματικάόμως γεγονότα

Σε

όλουςαρέσουντα παραμύθια,όχι
αιώνα;Πώςνα μεταφέρεις στουςέφηβους τις
ειδικά γραμμένεςγια εφήβους και σε καλαίσθητεςΟ Μεσαίωνας, του Ζακ Αε Γκοφ,
μόνο στα παιδιά.Και είναι ακόμη
προσωπικότητες
της ΦρίνταςΚάλοή της Βιρτζίνια
εκδόσεις πουεξοικειώνουντα παιδιά
μτφ.Έφη Κορομηλά(εκδόσεις Νεφέλη).
Γουλφ;Και τα μαθηματικά πώςεξηγούνται με τις παραστατικέςτέχνες, με «αυτουργούς»
πιογοητευτικά όταν αφηγούνται
σαν παραμύθι;Αυτοί οι συγγραφείςφαίνεται κυρίωςκάποιαμουσεία. Σε αυτή την κατηγορία «Προκειμένουνα κατανοήσουμε καλύτερατην
πραγματικέςιστορίες,αυτές που
ότι βρήκαν τη μαγική συνταγή, πώςδηλαδή
υπάρχουνγύρω μας, πουσυμβαίνουν οτη
εντάσσεται και η πρόσφατηέκδοση
εποχήστην οποίαζούμε, είναι πολύσημαντικό
«Αλφαβητάριογια την τέχνη» (εκδόσειςΜεταίχμιο) να γνωρίζουμετο παρελθόν.Ο Μεσαίωνας
να εξηγούν μεγάλεςαλήθειες σε μικρούς
διάρκεια του χρόνου,των γεγονότων,της Ιστορίας.
αναγνώστες.Και έδωσανβιβλία πραγματικά
με έργα του Νίκου Εγγονόπουλουκαι
ενέπνευσεπολλούςσυγγραφείςνα γράψουν
Σημαντικοί συγγραφείςκαι επιστήμονες
στίχουςτου Χάρη Βλαβιανού.Μικρές στάσεις
ιστορικά μυθιστορήματα,κάποια από τα οποία
διαμάντια. Όλα τα βιβλία πουαναφέρουμε
επιλέγουντην απλήγλώσσα,τη γλώσσατης
στα βιβλία πουαφηγούνται μεγάλες αλήθειες
προέρχονταιαπό ξένους συγγραφείς,που
γνώρισαντεράστια επιτυχία.Απότότε δε που
αφήγησης, σχεδόντου παραμυθιού,για να
μεταφράζονταιαπόελληνικούς εκδοτικούς
οε μικρές ηλικίες, λοιπόν.Και, βέβαια, πριν
μεταδώσουνστα παιδιάσύγχρονεςγνώσεις,
υπάρχειο κινηματογράφος,ενέπνευσεκαι
οίκους και έχουν βρει ήδη το κοινό τους. Η ελληνική
διαβαστούναπότα παιδιάδεν... απαγορεύεται τους σκηνοθέτεςνα γυρίσουνταινίες που
βιογραφίες,την ιστορίατης ανθρωπότητας.
μάγεψαν τους θεατές, ιδίωςτα παιδιά»,λέει
Πώςμπορείςνα διηγηθείς σε έναν 17χρονοτις
παραγωγή,μέχρι στιγμής, περιορίζεται
να διαβαστούνκαι απότους μεγάλους.Ίσως
και να επιβάλλεται.
στον πρόλογοτου ο μεγάλοςγάλλος ιστορικός
οε μερικές βιογραφίεςιστορικώνπροσώπων
σημαντικότερεςστιγμές της ιστορίαςτου 20ού
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ντα Κάλο και τη συγγραφέα ΒιρτζίνιαΓουλφ.
τρόπονα του εξηγήσει μερικά πράγματα.
Οι βιογράφοιτους αφηγούνται τις συναρπαστικές Η δοκιμή άρεσε οε έναν εκδότη φίλο του
ζωέςτους, παρακολουθούντη δημιουργική Γκόμπριχκαι τον παρακίνησενα συνεχίσει.
To αποτέλεσμαείναι οι σελίδεςτης «Μικρής
τους πορείαβήμα βήμα και αναπλάθουν
ιστορίαςτου κόσμου». Και πραγματικά,όλη
Δεκαεπτά χρόνωνείναι ο εγγονόςτου ιστορικού τις ζωέςτους έτσι ώστεσι νέοι αναγνώστες
η ιστορίατης ανθρωπότητας(γιατί ο Γκόμπριχ
Μαρκ Φερό και είχε την τύχη να
να μπορούνστην πορείανα προσεγγίσουντο
πρωτογενέςέργο. «Προσπάθησανα φανταστώ
ξεκινάει απότο μηδέν, από την αρχή του κόσμου)
απευθύνει στον παππούτου τις απορίεςτου
είναι ένα γοητευτικό παραμύθι, με πολλές
και τα ερωτήματατου για τον πλούσιο,βίαιο,
μερικές στιγμές απότη ζωή της Βιρτζίνια
Γουλφ,όπωςμπόρεσα,διαβάζονταςτα μυθιστορήματα πληροφορίες,που όμωςδεν φορτώνουντο
δημιουργικό και απρόβλεπτο20ό αιώνα. Σε
μυαλό, αλλά βοηθούν να γίνουν κατανοητά
ένα μικρό βιβλιαράκι, ο Μαρκ Φερό απαντάει
της, τα ημερολόγια,τα γράμματα
και μετά τα βιβλία που μιλούν για κείνη, και
οι πόλεμοι,οι συγκρούσεις,οι επεκτατισμοί,
στις ερωτήσειςτου εγγονού και στα ερωτήματα
η εμφάνιση νέων λαών, η διαδρομή τους και
κοιτάζονταςτις φωτογραφίεςτης. Έτσι έδεσα
όλωνμας. Γιατίκάποια πράγματαμπορεί
ο τρόποςπουεπικράτησανή εξαφανίστηκαν.
να μην τα γνωρίζειένας 17χρονος,
να μην τα
αυτές τις στιγμές πουφαντάστηκα με γεγονότα
έχει διδαχθείακόμα ή να μην είναι μέρος
πουσυνέβησαν στην πραγματικότητα,γιατί η
«Θέλωνα τονίσω»,έγραφε πριναπό μερικά
χρόνια στον πρόλογοτης τουρκικής έκδοσης ο
Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου,
της ιστορικήςτου μνήμης, αλλά σι ερμηνείες
ζωή είναι μια αλληλουχίααπό πρινκαι μετά
τους, ακόμα και για όσουςτα έζησαν, είναι
και, όταν κανείς την ξαναδιαβάσει, πρέπεινα
Γκόμπριχ,«ότι δεν υπάρχειούτε υπήρξε ποτέ
του Ντενί Γκετζ, μτφ. ΝάσοςΚυριαζόπουλος
(εκδόσειςΚέδρος).
απαραίτητες,ιδιαίτερα όταν προέρχονται
σέβεται αυτή την αλληλουχία»,σημειώνει η
πρόθεσηαυτό το βιβλίο να αντικαταστήσει
απόέναν άνθρωποπου δουλειά του είναι να
βιογράφοςτης ΒιρτζίνιαΓουλφ.To βιβλίο για
το σχολικό βιβλίο ιστορίας,το οποίοεξυπηρετεί
τη Φρίντα Κάλο παρακολουθείπώςαυτό το
έναν πολύδιαφορετικόστόχο. Θέλωοι
Τονγνωρίσαμεαπότο μυθιστόρημα«Toθεώρημα ερμηνεύει την ιστορία.Στιςτελευταίες σελίδες
του παπαγάλου»(εκδόσειςΠόλις)που
του βιβλίου επιχειρείνα γεφυρώσειτο χάσμα
χαρισματικόπλάσμακατάφερε να γίνει μια
αναγνώστεςνα χαλαρώσουνκαι να παρακολουθήσουν
άνοιξε και στην Ελλάδατη λέσχη των φίλων
την ιστορίαχωρίςνα χρειάζεται
ανάμεσα στον 20ό και τον 21οαιώνα: «Πράγματι, απότις μεγαλύτερεςζωγράφουςτου 20ού
της λογοτεχνίαςπουσυνδέεται μετά μαθηματικά.
αιώνα, αλλά και μια σπουδαίαγυναίκα και
οι σεισμοί της παγκοσμιοποίησης,της
να κρατάνε σημειώσειςή να απομνημονεύουν
Ο Ντενί Γκετζείναι ο ίδιος μαθηματικός
καταγράφειγεγονότα, ανθρώπουςκαι διαδρομές ονόματα και χρονολογίες.Υπόσχομαιμάλιστα
ομοιομορφοποίησηςτης παραγωγήςκαι της
και ο' αυτό το βιβλίο αποφασίζεινα εξαλείψει
κατανάλωσης,αντικατέστησαντους παγκόσμιους
ότι δεν θα τους εξετάσωο' αυτά που έχουν
της Κάλο,άρρηκτα δεμένες με την ιστορία
διαβάσει», σημείωνε με χιούμορ. Q
τους ιδεοληπτικούςφόβους των νέων για τα
πολέμους,τις επαναστάσεις,την πάλητων
της τέχνης και τη σύγχρονηπολιτικήιστορία.
μαθηματικά, τη χρησιμότητατους, τον βαθμό
αποικιοκρατούμενωνλαώνγια την ανεξαρτησία Ενδιαφέρουσακαι χρήσιμη ιδέα, η οποίαέχει
δυσκολίαςτους.Έτσι,με τη μορφή διαλόγου
τους. Auto τα φαινόμενα γέννησαν άλλες
βρει μιμητές και στην Ελλάδαοε βιβλία για
πάλι,εξηγεί με πρωτότυπο
τρόποτι είναι τελικά συγκρούσεις,οι οποίεςπότεανασταίνουνiva
παιδιά και εφήβους, που αναπλάθουνμεγάλες
αυτά τα φοβερά μαθηματικά. Περιγράφει
παρελθόνπου πιστεύαμεθαμμένο, πότεδημιουργούν
μορφέςτης ιστορίαςή μεγάλαγεγονότα.
τη μυστική τους γλώσσακαι τους τρόπουςπου
νέο φαινόμενα. Κατά τρόπονπου,
αποκωδικοποιείται,μας ξεναγεί στην παράξενη ελλείψει παγκόσμιαςειρήνης, ομόνοιαςμέσα
Μικρή ιστορία του κόσμου,
χώρατης γεωμετρίας,στις καμπύλεςκαι
στην ευημερία πουτόσο συχνά προγραμματίζεται,του'Εριχ Γκόμπριχ, μ.τφ.ΈλεναΚαμηλάρη
τους κύκλους, τα τρίγωνακαι τα τετράγωνα,
γνωρίσαμενέους πολέμουςκαι ταυτόχρονα (εκδόσεις Πατάκης).
τους ρόμβους και τα παραλληλόγραμμα.Και
τη χρεοκοπίατης μεγάλης ελπίδαςπου
φυσικά αποδέχεταιτην απαρέσκειακάποιων
υπήρξεγια πολλούςο κομμουνισμός,αλλά και
Τονσυγγραφέατον γνωρίζουμεαπότο «Χρονικό
γι' αυτή τη γοητευτική όσο και άγνωστη
τη χρεοκοπίατου φιλελευθερισμού».Ο Μαρκ
της τέχνης»,το πληρέστεροβιβλίο για την
επιστήμη. Αλλά ισχυρίζεταιότι πριντο απορρίψουμε
Φερό πηγαίνει προςτα πίσωγια να εξηγήσει
ιστορίατων εικαστικώντεχνώνστη σύγχρονη
ας τα έχουμε γνωρίσειλίγο.
το σήμερα, ό,τι κάνουν όσοι πράγματιξέρουν
βιβλιογραφία.Η «Μικρή ιστορίατου κόσμου»
να διαβάζουντην Ιστορία.
όμως(που και στην Ελλάδαγνώρισεαπανωτές
εκδόσεις)γράφτηκε πολύπριντο «Χρονικό
«Φρίντα Κάλο» της Βάνας Τσερτσενά,
της τέχνης».Αφορμή και κίνητρο ήταν πάλι
μτφ. Μελίνα Καρακώστακαι «Βιρτζίνια
ένα παιδί,το παιδί κάποιωνφίλωντου νεαρού
Γουλφ» της Μπεατρίτσε Μαζίνι, μτφ. Βασιλική τότε επιστήμοναΈριχΓκόμπριχ,ο οποίοςενώ
Νίκο (εκδόσειςΠατάκης).
έγραφε τη διατριβή του δοκίμασε με απλό

Ζακ Αε Γκοφκαι αναλαμβάνει να εξηγήσει
στα παιδιάτα μυστικά και τις δομές αυτής της
σκοτεινήςκαι εν πολλοίςάγνωστηςπεριόδου
της Ιστορίας,να βάλει τα χρονικάτης όρια και
να δείξει τα αρνητικά και τα θετικά της για την
ιστορίατης ανθρωπότητας.Ο «καλός»και ο
«κακός»Μεσαίωνας,οι ιππότεςκαι οι δέσποινες,
τα κάστρα και οι καθεδρικοί, η ανάπτυξη
των πόλεωναλλά και των τεχνών,οι κοινωνικές
ομάδες και οι ηγέτες είναι μερικά από
τα θέματα στα οποίαο Ζακ Αε Γκοφαπαντάει
ευσύνοπτα.Σε ερωτήσειςπου όλοι θα θέλαμε
να του θέσουμε.

Εξηγώντας τον 20ό αιώνα στον εγγονό
μου, του Μαρκ Φερό, μτφ. ΓιάννηςΚαυκιάς
(εκδόσεις Πολύτροπον).

Ευσύνοπτεςβιογραφίεςειδικά για εφήβους.
Οι δύο πρώτεςτης σειράςαναφέρονταισε δύο
σπουδαίεςγυναίκες πουέζησαν και δημιούργησαν
τον περασμένοαιώνα.Τη ζωγράφοΦρί¬
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