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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

την Ιστορία του Πέρση Οτάνη και
ποικίλα κείμενα, αναφορέ5 άλλε5,
περιγραφέ5 (όπα» τη συνάντηση
στην Ολυμπία) κτλ. που παρατίθενται
οε 13 κεφάλαια, αλλά και
επιστολή του Καλλισθένη, μικρανεψιού
του Αριστοτέλη npos τον
Σταγιρίτη σοφό και φιλόσοφο (ο
onoios είχε βοηθήσει τον Σταγιρίτη
στη συγκρότηση του καταλόγου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
των Ολυμπιονικών). Μάλιστα ο
Δ. ΓΟΥΣΙΔΗΣ
Επίλογο5 του βιβλίου είναι πάλι
μια επιστολήτου ανεψιού nposτον
θείο. As σταθούμε στον Καλλισθένη
ΙστορικόΜυθιστόρημα
του Κ. Γ., ή αλλέω5 την αυθεντική
ΕΚΔΟΣΕΙΣΠΑΤΑΚΗΣ
περιγραφή svos νοτίου Ελλαδίτη,
που εμπνέεται συνεχά» από
ανομακεδονικάσυναισθήματα.
Oncos
παλιότερα, ο OouKu6i6ns θεωρούσε
και ονόμαζε raus Xaovss
και raus Αθαμάνε5 βαρβάρου5,το
ίδιο νομίζει και raus Μακεδόνε5 ο
Καλλισθένη, βασιζόμενο5αε κριτήρια
πολιτικά:όσοι δε ζούσαν σε
μια πόλη-Kparas δεν ήταν'Ελληves
ή τουλάχιστονβαρβάριζαν.Ενώ
ο Όμηρο5 πιστεύειξεκάθαρα ότι n
συγγράφεις αρχίζει με την προέλαση
των Μακεδόνων υπό τον
βαρβαρότητα είναι μόνο γλωσσικό
Αλέξανδρο Γ' (τον γνωστότερο eos
θέμα. Έτσιοι Κάρε5είναι απλώ5
Μέγα) npos την Περσέπολη, άμεσα» βαρβαρόφωνοι γι' αυτόν. Ορθότατα
ύστερα από τη μάχη των Γαυγαμήλωνλοιπόν ο Κ. Γ. βάζει τα πράγματα
και την κατάληψηto Βαβυλώνο5 στη θέση raus όσον αφορά
και των Σούσων. "Στην
τον Καλλισθένη και τη γνώμη του
Περσέπολη βρίσκονταν οι αμύθητοι περίτου Αλεξάνδρου, λέγοντα5με
ra στόμα του Αριστοτέλη, "όπα»
θησαυροί που είχαν σωρεύσει
στη διάρκεια των τελευταίων αιώνωντόσοι και τόσοι ΈλληνεΒ,έτσι και ο
σι Axaipevioss..." και έξω
φλύαρο5 και μωρό5 avei|Jiosμου
Καλλισθένη5 σκέφτεται συνεχά»
από την αρχαία πρωτεύουσαέγινε
το παρελθόν και δεν κατάλαβε ότι
n συγκινητικήσυνάντησητων προελαυνόντων
με raus ομοεθνεί5raus ο κόσμο5 pas πλέον έχει αλλάξει".
Έλληνεε, που κρατούνταν επί δεκαετίε5 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και
αιχμάλωτοι των Περσών,
ο Οτάνη5 του, ο av0poonos που
οικτρά ακρωτηριασμένοι και υποσιτιζόμενοι.
ανακάλυψεότιο υποτιθέμενο5
αδελcpos
Επιπλέον,στην Περσέπολη, του Καμβύση, ο onoios τον
στα εκεί τηρούμενα αρχεία, διαδέχθηκε μετά τον θάνατο του
είναι που ανακαλύπτουν την Αναφοράστην εξουσία, ήταν απλούστατα ο
του Θεμιστοκλή στον Ξέρξη Σμέρδιε ο μάγο5. Συνέπεια autfis
to ανακάλυψα ήταν n δολοφονία
ή την Αναφορά του Δημάρατου, •οΘΑΝΑΣΗΣ
του μάγου και n ανάδειξη του
Δαρείου (A') οε βασιλιά.
Ο συγγραφέα5,μελέτη^ to ιστοpias
εμβριθή5, όχι μόνο λόγω των
επαρκέστατωνσπουδών του, επέλεξε
εντέλει τη δημοσιογραφία,
στερώντα5 από tis υπηρεσίε5του
(δύστυχα»)την ιστορική επιστήμη,
αλλά με μια παράλληλη δημιουργική
επιλογή(τη συγγραφή),n οποία
(όπα» ιου Οτάνη), οι οποίοι αντιμετωπίζουν
υπήρξε δόκιμη a» τώρα και προμηνύεται
από τη δική raus σκοπιά
εξίσου ελπιδοφόρο5όσον
αφορά το μέλλον. Εννοώότι αντιθέτου tous Έλληνα και την Ελλάδα,
κείμενα
που
δήθεν βρέθηκαν στην
με άλλα, δήθεν "ελληνικά"
στη μυθογραφία raus, μυθιστορήματαΠερσέπολη, μετά us μάχε5to Ισσού
και των Γαυγαμήλων. Υποτίθεται
ξένων συγγραφέων,τα οποία
όμα» ότι n παράλληλα» ανακαλυφθείσα
πάσχουν γενικά» από λειψή έα»
στην πρωτεύουσατων
ελλιπέστατη κατανόηση ns αρχαίas
Μεγάλων βασιλέων αναφορά του
Ελλάδα5,που φθάνει συχνά a»
τη στρέβλωση, θελημένη ή αθέλητη,Θεμιστοκλή npos τον Ξέρξη, περιγράφει,
κατά τον αθηναίο πολιτικό
ο Κ. Γ. βασίζει τα δικά του
και στρατιωτικό, λιτά και σοβαρά
κείμενα στον Ηρόδοτο, μα και οε
άλλου5 εξίσου καλού5 συγγραφείε. τα γεγονότα του 480 π.Χ. Κοντά a'
Πιστεύωότι οιΈλληνε5 ιστορικοίαυτά προστίθενται και τα σχόλια
του αντιμακεδόνο5 Καλλισθένη,
και ιστοριοδίφε5μπορούννα
ανασυστήσουντο παρελθόν πολύ oivovras και τη δική του εκδοχή
καλύτερα από raus αλλοδαπού5, των πραγμάτων.Έτσιποικίλλεταιο
λόγθ5, και n ιστορία μετατρέπεται
διότι κατέχουν κάτι μοναδικό από
αε θελκτική μυθιστορία.
κληρονομιά, την εντοπιότπτα και
φυσικά τη γλώσσα. Επιπρόσθετα» Αποτέλεσμα; ένα ευχάριστο και
το βιβλίο του Κ. Γ. στηρίζεται σε
ενημερωτικό ανάγνωσμα, ό,τι πολύ
εύστοχα ο Νίτσεονομάζει "χαρούμενη
ένα εύρημα: Βασίζεται υποτιθέμενα
γνώση".
οε κείμενα Περσών ιστορικών

Πιστεύω ότι οι
έλληνες ιστορικοί
και ιστοριοδίφες
μπορούννα

Πέρσκ

ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ

Οι «Πέρσες»
κατά
Κωνσταντίνον
Γουσίδη

To ιστορικόμυθιστόρηματου ΚωνσταντίνουΔ. Γουσίδη
«Πέρσες»,το δεύτερο κατάσειράν (το πρώτο του ήταν
οι «Οι Δαναοί»,εξίσουθελκτικόμε το αναφερόμενοεδώ)
προσεγγίζειτους αρχαίουςΠέρσες πολλαπλώς, από
διαφορετικέςχρονικές στιγμές και μέσω διαφορετικών
πηγών, όπως θα διαπιστώσειο επαρκήςαναγνώστης
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ανασυστήσουν
το παρελθόν
πολύ καλύτερα
από τους
αλλοδαπούς,
διότι κατέχουν
κατι μοναδικό
από κληρονομιά,
την εντοπιότητα
και
φυσικά τη
γλώσσα. Επιπροσθέτως,
το
βιβλίο στηρίζεται
σε ένα
εύρημα: Βασίζεται
υποτιθέμενα
σε κείμενα
περσών
ιστορικών
(όπως του
Οτάνη), οι
οποίοι αντιμετωπίζουν
από
τη δική τους
σκοπιά τους
Έλληνες και
την Ελλάδα,
κείμενα που
δήθεν βρέθηκαν
στην Περσέπολη...

