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γνωστικό κοινό Κυριάκος Ντελόπουλος,
συγγραφέας, φιλόλογος, βιβλιοθηκονόμος, βιβλιογράφος, μεταφραστής, επιμελητής εκδόσεων, κριτικός και φωτογράφος, εξέδωσε το ανά χείρας τομίδιο των
100 σχεδόν σελίδων, όπου συνθέτει και
αναλύει ταυτόχρονα τα πεπραγμένα του
βίου του τα σχετιζόμενα με τις παραπάνω
ουκ ολίγες ιδιότητές του.
Τα Βιογραφικά και τα Φωτογραφικά, με
επιμέρους ενότητες το καθένα, πλαισιώνουν τον κύριο όγκο του τομιδίου, τα
Εργογραφικά, τα οποία, σύμφωνα και με το
Ταξινομικό Σχήμα (που επέχει θέση Πίνακα Περιεχομένων), χωρίζονται σε πέντε
μεγάλες κατηγορίες, Βιβλία, Δημοσιεύματα,
Μεταφράσεις, Παράπλευρες δραστηριότητες,
Έγραψαν, με πολλές υποκατηγορίες να
συστεγάζονται στις τέσσερεις από αυτές
(σημειωτέον ότι σε κάποιες κατηγορίες
έχει γίνει Επιλογή, γεγονός που μας παραπέμπει πιθανότατα (;) σε μια ακόμα πιο
πολυσέλιδη μελλοντική έκδοση, όπου θα
περιλαμβάνονται και οι βιβλιοκρισίες του
συγγραφέα, οι οποίες απουσιάζουν από το
παρόν τομίδιο).
Στα Βιβλία του Κυριάκου Ντελόπουλου
θα βρούμε τα Βιβλιοθηκονομικά, τα Βιβλιογραφικά (άλλα αποκλειστικά θεωρητικά
και άλλα με εμπράκτως εφαρμοσμένη τη
θεωρία, όπως π.χ. η Βιβλιογραφία Βασίλη
Βασιλικού ή το βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών Παιδικά και νεανικά βιβλία
του 19ου αιώνα), τις Περιοδικές εκδόσεις
και τους Καταλόγους εκδοτικών οίκων,
τα Λογοτεχνικά (μεταξύ αυτών τα περίφημα πεζογραφήματα με τον απίθανο
Άκη), με σχολαστικά καταγεγραμμένες τις
μεταφράσεις, τις Αναδημοσιεύσεις αποσπασμάτων και τις Ανθολογήσεις τους, τα
Παιδικά, τα Χιουμοριστικά, τα Ερευνητικά – Φιλολογικά (μεταξύ αυτών το τόσο
δίκαια βραβευμένο και πάλι από την Ακαδημία Αθηνών για τη θεμελιώδη συμβολή
του στον χώρο Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα 1800-2004), τα Φωτογραφικά.
Η κατηγορία Δημοσιεύματα εκτείνεται σε
πολλά πεδία και περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, προλόγους και επιλόγους εκδόσεων, άρθρα βιβλιοθηκονομικά, βιβλιολογικά και βιβλιογραφικά και σχετικές
συνεργασίες, άρθρα που αναφέρονται σε
παιδικά βιβλία, σε θέματα Ερευνητικά
- Φιλολογικά - Λογοτεχνικά - Ιστορικά,
σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή στις Τέχνες
γενικότερα. Ακολουθούν οι Μεταφράσεις του Κυριάκου Ντελόπουλου (ίσως
λίγο επισκιασμένες από το πλουσιότατο
πρωτότυπο έργο του), καθώς και οι πολύπλευρες Παράπλευρες δραστηριότητές του (το
υλικό εδώ εκτείνεται σε είκοσι σελίδες),
ενώ η κατηγορία Έγραψαν… περιλαμβάνει
μια πολύ μετριόφρονα επιλογή από όσα οι
άλλοι έγραψαν για αυτόν.
Παρόλο που είναι μάλλον περιττό, θα
επισημάνουμε, ωστόσο, ότι αφ’ ενός η
μέθοδος καταγραφής και, αφ’ ετέρου η
προσοχή στην παραμικρή τυπογραφική
λεπτομέρεια συγκροτούν έναν υποδειγματικό οδηγό για οποιαδήποτε αντίστοιχη
έκδοση - γεγονός που αν και αναμενόμενο
παραμένει επαινετό.
Εκδόσεις όπως η παρούσα, πέραν της
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ιδιαίτερης χρησιμότητάς τους, συνιστούν
και μια ιδιότυπη εξομολόγηση: διευκολύνοντας την κίνηση των ιδεών και τη γνώση
ενός ευρύτερου πνευματικού χώρου μέσω
(και) των ατομικών του πραγματώσεων,
ο συγγραφέας δείχνει για άλλη μια φορά
στον αναγνώστη ή/ και τον ερευνητή τον
σεβασμό που πάντοτε έδειχνε και στο
εκάστοτε αντικείμενό του και καλεί όλους
τους ενδιαφερόμενους ή εμπλεκόμενους
να κάνουν το ίδιο.
Σταυρούλα Γ. Τσούπρου

Βασίλης Βασιλικός
Ο μονάρχης
ΜΠΑΡΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ
Το έργο του Βασίλη Βασιλικού καλύπτει
όλα σχεδόν τα είδη του γραπτού λόγου: διήγημα, μυθιστόρημα, νουβέλα, ποίηση. Ο
Βασίλης Βασιλικός γράφει με τρόπο αποσπασματικό και ελλειπτικό, με σύντομες
κατά τεκμήριο φράσεις που προσδίδουν
αμεσότητα και ζωντάνια στην αφήγηση.
Ο συγγραφέας έγινε διάσημος με το Ζ που
έγινε και πετυχημένη κινηματογραφική
ταινία από τον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά.
Είναι πολυγραφότατος, αφού έχει γράψει
πάνω από ενενήντα βιβλία. Έχει καταφέρει να διαβαστεί από το ελληνικό αλλά
και το διεθνές κοινό και είναι ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας συγγραφέας μετά
τον Καβάφη, τον Καζαντζάκη και τον
Ρίτσο. Πρόσφατα η εφημερίδα Guardian
πρότεινε στους αναγνώστες χίλια βιβλία
της παγκόσμιας πεζογραφίας μέσα στα
οποία είχε τον Ζορμπά, και το Ζ. Στο μυθιστόρημα Ο μονάρχης, ένας διανοούμενος
προσπαθεί να συγγράψει τη βιογραφία
ενός εξόριστου ηγεμόνα. Κάποιοι, όμως,
έχουν άλλες σκέψεις και επιθυμούν τη
δολοφονία του μονάρχη. Το περίεργο είναι πως πιέζουν τον συγγραφέα να πάρει
συνέντευξη από τον μονάρχη γιατί θέλουν
το κείμενο να μεταπλαστεί και σε σενάριο
ταινίας. Με τραγικό τρόπο ο σωσίας του
μονάρχη, διάσημος ηθοποιός, αντί να
υποδυθεί τον ρόλο του εξόριστου βασιλιά
στην ταινία, παίζει τον καθοριστικότερο
ρόλο της ζωής του. Συμβαίνουν πολλά
πράγματα που θυμίζουν την αστυνομική
πλοκή και ο αναγνώστης ψάχνει να βρει
τα ερωτήματα. Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα τις βρει μέσα στις
σελίδες του βιβλίου, όπου εναλλάσσονται
απεικονίσεις της μαγευτικής Ρώμης και
της μυθικής Ευφράτειας με σκηνές έντονης δράσης που σε καθηλώνουν.
Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης

Παρασκευάς Μακαρέζος
Εν Κροκυλείω Δωρίδος
Η κάποτε ισχνή κατηγορία εκδόσεων που
καθιερώθηκε ως «λευκώματα» τα τελευταία χρόνια και με αδιάκοπη επέκταση

έχει αναδειχθεί στην πιο εντυπωσιακή
μεταξύ των συμβατικών. Ακριβώς αυτό:
εντυπωσιακή. Η άνθισή της είναι φυσική,
αναμενόμενη από τη στιγμή που η εικόνα
έγινε κυρίαρχη πτυχή της ζωής μας και
δε δυσκολεύτηκε να επιβληθεί. Θεματικά απλώθηκε σε όλες τις επιτεύξεις του
επιστητού στον βαθμό που το «λεύκωμα»
να καλύπτει τα πάντα και να ξεχωρίζει
από τα εξωτερικά του στοιχεία: το υπερμέγεθος, οι διαστάσεις που απαιτούν ειδικά ράφια εναπόθεσής τους, τον μεγάλο
αριθμό σελίδων και με μέλημα πρώτιστο
την ανάδειξη του οπτικού και βασικού
μέρους του σε βαθμό που συχνά να υπερτερεί του κειμένου, το οποίο περιορίζεται
να συνοδεύει την παντοδύναμη εικόνα.
Αποτέλεσμα, πολλά λευκώματα να περιορίζονται στο θέαμα ενώ υποκρύπτουν
εξαίρετα θέματα. Ουδέν μεμπτό. Η φορά
των πραγμάτων είναι τόσο δυνατή που
συμπαρασύρει προς κατευθύνσεις που δεν
αντιμετωπίζονται. Σύσταση φιλική: ας
μην αντιπαρερχόμαστε τα εντυπωσιακά
αυτά εκδοτικά κατορθώματα. Κρύβουν
αξιόλογα έργα. Το σημείωμα στον περιορισμένο εδώ χώρο καλύπτει ένα θαυμάσια
επεξεργασμένο ιστόρημα με θέμα ένα ξεχασμένο ελληνικό χωριό, το Κροκύλι Δωρίδος - 1000 κάτοικοι κάποτε, 30 τώρα. Ο
οικονομολόγος συγγραφέας του, γέννημα
θρέμμα, ενέκυψε με αγάπη, επιστημονική
δυναμική και ενέσκαψε όλο το παρελθόν
του. Εντρύφησε σε όλες τις εποχές του,
φάσεις της πορείας του στον χρόνο, ως
την μοιραία πτώση του. Η μυθολογία, η
αρχαιολογία του, η λαογραφία, η κοινωνική του υπόσταση, η φύση, τα ήθη και τα
έθιμά του, η συμμετοχή του στα κοινά και
όσα σχετίζονται με το χωριό, εξετάζονται
υπό το πρίσμα αμέτρητων άλλων τόπων με
την ίδια τροχιά.
Ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα στο
οποίο συνοψίζεται η τύχη κι άλλων Κροκυλίων.
Οι φωτογραφίες είναι δεμένες με
το κείμενο και δεν προσφέρονται για
εντυπωσιασμούς. Κι αυτές έργο του
συγγραφέα, ο οποίος άγγιξε τις ρίζες της
υπαίθριας Ελλάδος, με τις ακμές της ως
τη μοιραία κατιούσα.

Είναι ένα βιβλίο που δεν «τρομάζει» τον
δάσκαλο με τη συνήθη στριφνή επιστημονική γλώσσα, ένα βιβλίο που μπορεί να το
χρησιμοποιήσει στην τάξη και να εφαρμόσει όσα προτείνει για τους μαθητές με
μ.δ., ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις
και τις πιο σύγχρονες τεχνικές παρέμβασης.
Ο ίδιος ο συγγραφέας αποκαλεί το
βιβλίο πρακτικό εγχειρίδιο και αναφέρει
ότι την ιδέα τού την έδωσαν οι συνάδελφοι δάσκαλοι και οι γονείς με παιδιά που
έχουν μ.δ. Είναι ολοφάνερο πως θέλει να
το μοιραστεί τόσο με τους λειτουργούς της
εκπαίδευσης όσο και με τους «ψαγμένους»
γονείς.
Χρόνια δασκάλα κι εγώ, βρήκα το
βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον, χρηστικό
και πολύ έξυπνα δομημένο, ίσως γιατί
ο συγγραφέας είναι ένας δάσκαλος της
«πράξης» και όχι των ακαδημαϊκών εδράνων και ξέρει από πρώτο χέρι τι συμβαίνει
στην τάξη.
Μια καλαίσθητη επιμελημένη έκδοση,
πολύ προσιτή για κάθε ενδιαφερόμενο
δάσκαλο ή γονιό. Το «στήσιμο» του βιβλίου βοηθά τον αναγνώστη να ανατρέξει
εύκολα και γρήγορα στον τίτλο, στους
υπότιτλους με τα πηχυαία γράμματα (που
αποτυπώνονται καλύτερα στη μνήμη σαν
πλαγιότιτλοι παράλληλα στο κείμενο), στα
δείγματα γραφής μαθητών με τα δυσανάγνωστα γράμματα και τις μουντζαλιές.
Το κείμενο δεν παραθέτει απλά όλες
τις κατηγορίες μ.δ., λύνοντάς μου πολλές
απορίες, αλλά προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους από τον δάσκαλο στην
πράξη, καθώς και πρακτικές συμβουλές
για τους γονείς. Κι αυτή, πιστεύω είναι η
ουσιαστική προσφορά του βιβλίου.
Διαβάζοντάς το κάποιος θα αντιληφθεί
αμέσως γιατί δεν μαθαίνουν με τον ίδιο

τρόπο, τον ίδιο ρυθμό και στον ίδιο χρόνο
όλα τα παιδιά που δυσκολεύονται και πώς
εμείς οι παιδαγωγοί μπορούμε να τα βοηθήσουμε.
Εκτός από τους πίνακες με στοιχεία,
τις έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες περιπτώσεις μ.δ., ο συγγραφέας φρόντισε να
εντάξει στο παράρτημα του βιβλίου του 25
πολύ σημαντικές σελίδες με ειδικό λεξιλόγιο των επιστημονικών όρων που χρησιμοποίησε, έναν πολύ κατατοπιστικό πίνακα
με τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης (ΚΕΔΔΥ)
με τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις
και σχετικές με τις μ.δ. ιστοσελίδες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό και, τέλος, μια
πολύ καλά καταρτισμένη ελληνόγλωσση
βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση.
Πολύ ευρηματική η λειτουργική ενσωμάτωση στις σελίδες σκαναρισμένων
αυθεντικών γραπτών μαθητών με μ.δ.
Πολλοί από εμάς τους δασκάλους δεν συνειδητοποιούμε τις μαθησιακές αδυναμίες
των μαθητών μας. «Διαβάζοντας» σε μια
δεύτερη πιο προσεκτική ανάγνωση τα
γραπτά αυτά, διαπιστώνουμε εύκολα ότι ο
δικός μας μαθητής, ο Γ. ή η Κ., δεν είναι
τεμπέλης ή φυγόπονη, όπως αβασάνιστα
ενημερώνουμε τους γονείς, αλλά παρουσιάζει τη συγκεκριμένη μ.δ. και είναι καλύτερα για το παιδί, αντί να του κολλάμε
επίθετα που θα το στιγματίζουν σε όλη του
τη ζωή, να σκύψουμε με ευαισθησία και
γνώση πάνω στο πρόβλημά του.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και
το ιδιαίτερο μήνυμα που αποκομίζει ο
αναγνώστης από το βιβλίο. Η έγνοια του
συγγραφέα εστιάζει στην αποποινικοποίηση του λάθους και την απενοχοποίηση
των μαθητών. Παράλληλα, προτείνει στον
δάσκαλο και στον γονιό τα κατάλληλα
εργαλεία.

Εύχομαι το βιβλίο να βρει τη θέση του
όχι απλώς στα ράφια των σχολικών βιβλιοθηκών αλλά στο ραφάκι της καρδιάς κάθε
δασκάλου.
Αναστασία Ευσταθίου, συγγραφέας

Χάρης Πάτσης
Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Πριν από αρκετά χρόνια ο γνωστός παιδαγωγός, συγγραφέας και εκδότης Χάρης
Πάτσης, ύστερα από μια λαμπρή παιδαγωγική, συγγραφική και εκδοτική καριέρα
και αφού είχε οδηγήσει σε προχωρημένο
στάδιο την εκδοτική του δραστηριότητα
αποφάσισε, κοντά στα άλλα, να προβεί
στην έκδοση της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Μ.Ε.Ν.Λ.)
ενός μοναδικού έργου, που περιλαμβάνει
τα άπαντα των νεοελληνικών γραμμάτων,
από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα.
Για τον σκοπό αυτό συγκρότησε ένα
πολυμελές συγγραφικό και συντακτικό
επιτελείο από τους πιο διακεκριμένους
ερευνητές και μελετητές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και παράλληλα όρισε
ένα Ανώτατο Εποπτικό Συμβούλιο (από
Ακαδημαϊκούς, Πανεπιστημιακούς και
καταξιωμένους ανθρώπους των γραμμάτων) στους οποίους ανέθεσε τη γενική επιστασία για τη σύνταξη του μνημειώδους
αυτού έργου, του οποίου η πρώτη έκδοση
ολοκληρώθηκε σε δώδεκα ογκώδεις τόμους στους οποίους παρουσιάζεται με
αλφαβητική κατάταξη ολόκληρη η διαδρομή της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, από τις
ρίζες της, τον 10o αιώνα, ως σήμερα με

Κυριάκος Ντελόπουλος

Νίκος Τομαράς
Μαθησιακές δυσκολίες
ΠΑΤΑΚΗ
Ο δάσκαλος και ποιητής Νίκος Τομαράς,
ειδικευμένος σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες (μ.δ.) και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Δυσλεξίας, κυκλοφόρησε
το νέο του βιβλίο με τίτλο: Μαθησιακές Δυσκολίες, Ισότιμες Ευκαιρίες στην Εκπαίδευση από
τις Εκδόσεις Πατάκη.
Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες
μαθησιακών δυσκολιών (τη Δυσλεξία, τις
Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές, τις Δυσαριθμησίες, τη Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής - Υπερκινητικότητα) και είναι
γραμμένο με απλή κατανοητή γλώσσα.
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