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Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας (Τμήμα 

Φιλολογίας, Παν/μιο Πατρών). 

 

«Γιατί είνε νέα τα πράματα κι είνε φτωχιά κι η γλώσσα»1 

Για την Παρέγκλιση του Στίβεν Γκρίνμπλατ 

 

Λογοτεχνία και ιστορία 

Σε μια από τις αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις του, ο Στήβεν Γκρίνμπλατ 

αναφέρεται στα φοιτητικά του χρόνια, πίσω στα 60ς, και ειδικότερα σε ένα καλοκαίρι 

που δούλευε σε θερινή κατασκήνωση, παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας 

αμερικανική folk μουσική της εποχής του. Ο άλλος μουσικός που τον συνόδευε, τον 

ρώτησε αν ενδιαφερόταν να γίνει μέλος μιας νέας μπάντας τραγουδοποιών, στην οποία 

θα συμμετείχε και ένας φίλος του. Ο Γκρίνμπλατ αρνήθηκε ευγενικά καθώς θεωρούσε 

πως τα φιλολογικά του ενδιαφέροντα ήταν σε πρώτη προτεραιότητα. Δεν γνωρίζουμε, 

επομένως, τι θα γινόταν αν εκείνο το καλοκαίρι ο συγγραφέας του βιβλίου είχε επιλέξει 

τη μουσική αντί της φιλολογίας. Γνωρίζουμε πάντως τι απέγιναν οι άλλοι δύο 

τραγουδοποιοί. Ο ένας – αυτός της κατασκήνωσης – ήταν ο Αρτ Γκαρφάνκελ και ο 

φίλος του ήταν ο Πολ Σάιμον.2  Το 1970 κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Boxer, ένα 

άλμπουμ από νεοφολκ ροκ μπαλάντες που σφράγισε την ιστορία της σύγχρονης 

μουσικής, παραμένοντας σταθερά στα καλύτερα και (πιο ευπώλητα) άλμπουμ του 20ού 

αιώνα.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Γκρίνμπλατ συνέχιζε τις σπουδές του στην 

Αγγλία και παρακολουθούσε τα μαθήματα του βρετανού μαρξιστή φιλολόγου, 

κριτικού και θεωρητικού της κουλτούρας Ρέημοντ Ουίλιαμς. Το 1973, ο Ουίλιαμς 

εξέδωσε το εμβληματικό βιβλίο του The Country and the City και, απ’ ότι φαίνεται, ο 

νεαρός φοιτητής επηρεάστηκε πολύ από τις εργασίες του δασκάλου του.  Το αίτημα 

για την ένταξη του λογοτεχνικού φαινομένου μέσα στην ευρύτερη «ποιητική της 

κουλτούρας» είχε ήδη πέσει στο τραπέζι των Λογοτεχνικών Σπουδών. Στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80, όταν κάποιοι ανήσυχοι φιλόλογοι και ιστορικοί της λογοτεχνίας που 

ασχολούνταν με την Αναγέννηση «σκόνταψαν» απρόσμενα πάνω στο έργο του Μισέλ 

Φουκώ, του Ρέημοντ Ουίλιαμς, του Κλίφορντ Γκίρτζ, ανακάλυψαν, αίφνης, πως πίσω 

από την έννοια της εξατομικευμένης αισθητικής εμπειρίας που παρέχουν τα 

λογοτεχνικά κείμενα, κρύβονται ευρύτερα πολιτισμικά συμφραζόμενα, κοινωνικές 

πρακτικές, ιδεολογικές χειρονομίες και εξουσιαστικές στρατηγικές, άμεσα 

συνδεδεμένες με την παραγωγή και τη πρόσληψη της λογοτεχνίας. Στις αρχές της 

 
1 Το κείμενο διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου, στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ (11/06/2018). Ο 

τίτλος της ομιλίας αποτελεί παράθεμα από τη μετάφραση του Κων/νου Θεοτόκη στο Περί Φύσεως.   
2 https://news.harvard.edu/gazette/story/2000/09/greenblatt-named-university-professor-of-the-
humanities/ 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2000/09/greenblatt-named-university-professor-of-the-humanities/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2000/09/greenblatt-named-university-professor-of-the-humanities/
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δεκαετίας του ’80, λοιπόν, και με πρωταγωνιστή τον Γκρίνμπλατ, ένα νέο ρεύμα της 

λογοτεχνικής κριτικής -  ο Νέος Ιστορικισμός (New Historicism) ή Πολιτισμική 

Ποιητική (Cultural Poetics) - είχε μόλις βρει το πλαίσιο των θεωρητικών του 

αναφορών, δίνοντας, παράλληλα, τη μάχη της ακαδημαϊκής του παρέμβασης, ανάμεσα 

σε ανυποψίαστους «μοντέρνους» εχθρούς και σε καχύποπτους «μεταμοντέρνους» 

φίλους.  

Οι δεκαετίες που πέρασαν, έφεραν πλούσια βιβλιογραφική σοδειά, και κυρίως 

διεύρυναν την οπτική γωνία, με την οποία οι «νεοϊστορικιστές» φιλόλογοι και 

ιστορικοί της λογοτεχνίας αντιμετωπίζουν τη μελέτη του αντικειμένου τους. Αν ήθελε 

κανείς, σήμερα, να συνοψίσει τα αιτούμενα αυτού του θεωρητικού ρεύματος θα έλεγε 

πως ο Νέος Ιστορικισμός δίνει έμφαση στην ιστορικότητα των λογοτεχνικών κειμένων 

αλλά και στην «κεμενικότητα της ιστορίας», ενδιαφέρεται για την παράλληλη 

συσχέτιση των λογοτεχνικών και των μη λογοτεχνικών κειμένων, αναζητά την 

πολλαπλότητα και τη διαλογικότητα των φωνών μέσα στα κείμενα, προκρίνει τη 

συνεξέταση αισθητικής και ιδεολογίας με τα εργαλεία της «ανάλυσης λόγου» 

(discourse analysis) και κατανοεί την κουλτούρα ως πεδίο διαπραγματεύσεων και 

αναμετρήσεων ανταγωνιστικών πολιτισμικών νοημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 

λογοτεχνική παραγωγή συμμετέχει στην, μέσα σε μια ιστορικά προσδιορισμένη εποχή 

και κουλτούρα. Το λογοτεχνικό κείμενο παύει να θεωρείται παθητική αντανάκλαση 

της εποχής «του» και αποτελεί πλέον τεκμήριο της κυκλοφορίας της κοινωνικής 

ενέργειας3. 

Για κάποιους από εμάς, που στις αρχές της δεκαετίας του ’90, είχαμε γοητευθεί 

από τη μάλλον στριφνή Θεωρία της Λογοτεχνίας, η σύνδεση της λογοτεχνίας με την 

ιστορία ήταν ένας εναλλακτικός δρόμος για μη χαθούμε στο «λαβύρινθο της 

κειμενικότητας». Στα χρόνια που πέρασαν, ο Γκρίνμπλατ εργατικός και πάντα 

πρωτότυπος συγγραφέας πολλών βιβλίων, εγκατέλειψε σταδιακά τον τίτλο του 

εισηγητή μιας νέας θεωρητικής σχολής και έγινε ο πιο διάσημος και προβεβλημένος 

ίσως μελετητής του Shakespeare, τουλάχιστον στο δυτικό ακαδημαϊκό κόσμο. Τα 

βιβλία του αποτελούσαν πάντα «είδηση» μέσα στο χώρο των Λογοτεχνικών Σπουδών, 

ενώ παράλληλα τιμήθηκε με πολλά βραβεία και διακρίσεις. Ας σημειωθεί εδώ πως το 

συγκεκριμένο βιβλίο απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου (2011) και το βραβείο 

Πούλιτζερ (2012). Παραμένοντας πιστός και συνήθως ανυπόμονος αναγνώστης του, 

όταν κυκλοφόρησε η αγγλική έκδοση της Παρέγκλισης, (The Swerve) αναζήτησα 

αμέσως το νέο βιβλίο. Μου το έφερε ο καλός φίλος Διονύσης Καψάλης, που βρισκόταν 

εκείνες τις μέρες στο Λονδίνο. Λίγες μέρες μετά, γοητευμένος από την ανάγνωση 

συμφώνησα αμέσως μαζί του : ναι, το βιβλίο έπρεπε να μεταφραστεί.   

  

 
3 Η κοινωνική ενέργεια αναφέρεται στην ικανότητα συγκεκριμένων γλωσσικών και εξεικονιστικών 

κατασκευών να παράγουν πολιτισμικά νοήματα και να οργανώνουν τις συλλογικές εμπειρίες. Βλ. 

Stephen Greenblatt, Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance 

England, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1988, σ. 6.   
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Η ανακάλυψη της Αναγέννησης     

 

Η μελέτη του Γκρίνμπλατ αναφέρεται στην ανακάλυψη ενός βιβλίου που 

έμελλε, σύμφωνα με τη γνώμη του, να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα και την ανακάλυψη 

της Αναγέννησης. Το 1417, ο κυνηγός χειρογράφων και εξαιρετικός αντιγραφέας 

χειρογράφων των κλασικών» συγγραφέων Πότζο Μπρατσολίνι ανακαλύπτει σε ένα 

γερμανικό μοναστήρι στη Φούλδα της ‘Εσσης, στην κεντρική Γερμανία, το 

φιλοσοφικό ποίημα του Λουκρήτιου Περί της φύσεως των πραγμάτων (De rerum 

natura), το οποίο αποτελεί την πιο εμβληματική ποιητική εφαρμογή της επικούρειας 

φιλοσοφίας αλλά και των επιστημονικών θεωριών του Δημόκριτου γύρω από την υλική 

διάσταση του κόσμου. Μέχρι το 1417, ο Πότζο ως λόγιος αναγνώστης πρέπει να 

γνώριζε το βιβλίο μόνο μέσα από τις λίγες έμμεσες αναφορές (Κικέρωνας, Οβίδιος, 

Βιργίλιος) που είτε επαινούσαν την ιδιοφυία και την τέχνη του Λουκρήτιου.  

Στο βιβλίο του Γκρίνμπλατ βρίσκουμε λοιπόν, με την τεχνική της αναδρομικής 

ιστορικής αφήγησης, όλη τη διανοητική περιπέτεια που διέτρεξε το Περί φύσεως, από 

την εποχή που γράφηκε μέχρι την εποχή που ανακαλύφθηκε. Εξιστορείται η διάσωσή 

του ποιήματος από την καταστροφή της Πομπηίας, το πώς βρέθηκε ανάμεσα στις 

στάχτες μιας ρωμαϊκής βίλας, και το πώς ταξίδεψε στα αναγνωστήρια των 

μοναστηριών μέχρι τη στιγμή που πέφτει στα χέρια του Πότζο. Εξιστορείται όμως 

ταυτόχρονα και το παλίμψηστο της φιλοσοφικής σκέψης που εμπεριέχει το εκτενές 

ποίημα του Λουκρήτιου : Και καλοξέρει ο νους μου / Πως είνε αλήθεια δύσκολο σε 

στίχους να ξηγήσω / λατινικούς τες σκοτεινές έρευνες των Ελλήνων / Και μάλιστα αφού 

πρόκειται να βρω καινούρια λόγια / γιατί είνε νέα τα πράματα κι είνε φτωχιά κι η 

γλώσσα» (παραθέτω τους στίχους σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Θεοτόκη). Η 

δυσκολία του Λουκρήτιου δεν είναι μόνο ένα ποιητικό τέχνασμα για να εισάγει τον 

αναγνώστη στην επανάληψη ορισμένων φιλοσοφικών τόπων σε μια νέα γλώσσα, 

μορφή και ύφος. Είναι μάλλον η ειλικρινής δήλωση μιας ποιητικής φωνής, που έχει 

επίγνωση της ότι παρουσιάζει κάτι καινούργιο. Ο κόσμος του Λουκρήτιου δεν είναι 

θεϊκή δημιουργία αλλά μια φυσική κοσμολογία. Η ιδέα αυτή προϋποθέτει το Περί 

φύσεως του Επίκουρου ∙ ένα βιβλίο, στο οποίο, η απρόβλεπτη κίνηση της ύλης ορίζει 

ότι τα «άτομα άλλοτε κινούνται κατά στάθμην (σε ίσια γραμμή) άλλοτε 

κατά παρέγκλισιν (απρόβλεπτα). Σε αυτή, λοιπόν, την απρόσμενη πλην δημιουργική 

παρέκκλιση της πορείας των πραγμάτων, αποδίδει ο Greenblatt και την εκ νέου 

ανακάλυψη του Λουκρήτιου μέσα στο μοναστήρι της Φούλδας.  

«Αυτή εδώ λοιπόν είναι μια ιστορία για το πώς ο κόσμος παρεξέκλινε προς μια 

νέα κατεύθυνση», γράφει ο Γκρίνμπλατ, στον πρόλογο του βιβλίου του. (σ. 25). Στο 

βιβλίο του Γκρίνμπλατ, ωστόσο, η παρέγκλιση δεν παρουσιάζεται μόνο ως μια βασική 

αρχή της φυσικής φιλοσοφίας αλλά και ως μια παράλληλη «θεωρητική» πρόταση για 

τη μελέτη της διανοητικής ιστορίας.  Το κεντρικό επιχείρημα του Γκρίνμπλατ είναι ότι 

το ποίημα του Λουκρήτιου, χαμένο για αιώνες και σταθερά αποσιωπημένο μέσα στο 

νέο χριστιανικό κόσμο της ύστερης και αργότερα της ρωμαϊκής αρχαιότητας, έριξε το 

δικό του πρώτο φως στην αυγή της Αναγέννησης, για να ακολουθήσει ύστερα μια 

αλυσίδα παρεγκλίσεων και μεταβιώσεων, που οδηγεί τον αναγνώστη στην καρδιά της 
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νεωτερικότητας. Οι αντηχήσεις του ποιήματος εντοπίζονται στην περίφημη «Άνοιξη» 

του Μποτιτσέλι,  στον Ντα Βίντσι, τον Γαλιλαίο, τον Κέπλερ, τον Μπέικον, τον 

Μακιαβέλι, τον Μοντένιο, τον Σαίξπηρ, τον Νεύτωνα, τον Σπινόζα, τον Δαρβίνο έως 

και τον Αϊνστάιν.  

 

Η «παρέγκλισις», η κομβική αυτή έννοια της επικούρειας φιλοσοφίας, η 

παρέκκλιση, δηλαδή, του ατόμου (αλλά και μιας ιδέας) από την ευθεία γραμμή,  -

έννοια που ταυτίζεται τελικά με την ίδια την ελεύθερη βούληση και την ανθρώπινη 

αυτονομία-, γίνεται έτσι η αφορμή για να λοξοδρομήσουμε κι εμείς ως αναγνώστες 

μέσα στο περίπλοκο και γοητευτικό σύμπαν του βιβλίου : σε μοναστήρια, σε 

αναγνωστήρια, σε παπικές αυλές, σε ρωμαϊκές επαύλεις, σε τεχνικές συντήρησης των 

χειρογράφων, σε ρητορικές ασκήσεις και αντιλογίες, σε κείμενα και πρόσωπα «που 

ήσαν μια φορά». Πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι βέβαια ο ίδιος ο Πότζο. Βρίσκεται 

από νωρίς στην υπηρεσία της παπποσύνης, για να πάρει αργότερα τη θέση του εξ 

απορρήτων γραμματέα του πάπα Ιωάννη ΚΓ', πριν αυτός εκπέσει του θρόνου του 

Αγίου Πέτρου.  Ο Πότζο δεν είναι όμως ένας τυχαίος αντιγραφέας χειρογράφων. 

Διαθέτει ισχυρές φιλίες λογίων και πολιτικών, και κινείται πάντα στα προστατευμένα 

περιβάλλοντα της πατρωνίας των Μεδίκων. Και βέβαια δεν είναι μόνο αντιγραφέας. 

Είναι και ο ίδιος συγγραφέας φιλοσοφικών διατριβών και πραγματειών, δεινός 

επιστολογράφος, ενώ παράλληλα διαθέτει ταλέντο και στη σάτιρα. Ξεχωρίζει ωστόσο 

για ένα σημαντικό προσόν : την άψογη χρήση της λατινικής γλώσσας ∙ ένα 

«εξειδικευμένο» εισιτήριο παιδείας, που θα τον βάλει μέσα στον κόσμο των 

γραμμάτων, της εξουσίας, των μοναστηριών και των αναγνωστηρίων.  

Σε σελίδες που σχεδόν θυμίζουν το Όνομα του Ρόδου, ο Γκρίνμπλατ μας ξεναγεί 

σε αυτές τις αίθουσες και στον πολύπλοκο κόσμο της απαγορευμένης γνώσης ∙ και 

στον ακόμη πιο πολύπλοκο κόσμο της τελικής απόκτησης των χειρογράφων, με 

ανταλλαγές, δωρεές, αγορές ή ακόμη και εκβιασμούς.  Ο τρόπος εξάλλου που διάβαζε 

η Μεσαιωνική χριστιανική Δύση τα κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων και συγγραφέων 

δεν ήταν ούτε εύκολος ούτε αυτονόητος : η πρόσβαση στα μοναστήρια, ο εντοπισμός 

των χειρογράφων στο scriptorium, η αξιολόγηση των αποσπασμάτων, και τελικά η 

αντιγραφή τους είναι ενδεικτική όχι μόνο για την επί αιώνες αντοχή του χειρογράφου 

ως βασικού φορέα της γνώσης αλλά και για την επιλεκτική ενσωμάτωση της θύραθεν 

παιδείας. Και μόνο η επαφή με τα κείμενα των «εθνικών» συγγραφέων, ήταν αρκετή 

για να προκαλέσει το στίγμα της αίρεσης. Για αυτό και ο Πότζο θα καταλάβει γρήγορα, 

πως πρέπει να πάρει τις στοιχειώδεις αποστάσεις από την ανακάλυψη του, ή 

τουλάχιστον να διαχωρίσει τη γλώσσα από το περιεχόμενο του ποιήματος. Σοφή και 

δοκιμασμένη επιλογή σε ένα κόσμο που οι φωτιές της Ιεράς Εξέτασης μύριζαν 

ανθρώπινο κρέας. Δεν ήταν λίγες φορές, που στη μακρά διαδρομή του βιβλίου, το 

λογοκριτικό βλέμμα σημείωνε στο περιθώριο : opinio non christiana.     

Παράλληλα ξετυλίγεται μπροστά μας όλο το πλέγμα μιας «πυκνής περιγραφής» 

που περιλαμβάνει τις ιστορικές, ανθρωπολογικές και πολιτισμικές όψεις της κοινωνίας 
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που δεξιώνεται τον Λουκρήτιο από το Μεσαίωνα έως την Αναγέννηση. 

Παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο το ποίημα, αν και πολεμήθηκε από την 

Εκκλησία, κατάφερε να ξεπεράσει τη λογοκρισία, επειδή, όπως είπαμε, υποβαθμίστηκε 

το περιεχόμενό του. Ταυτόχρονα, στο βιβλίο βλέπουμε τη διάχυση των υλιστικών 

φιλοσοφικών αντιλήψεων, οι οποίες μέσα από πολλαπλές διαμεσολαβήσεις, γνωρίζουν 

ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο διασταύρωσης : «το ξαναζωντάνεμα της αρχαιότητας» 

περνάει μέσα από την «πολιτισμική στροφή» της Αναγέννησης και εγκαινιάζει τις 

«απαρχές της νεωτερικής ζωής και σκέψης». Τον λόγο  που κατάφερε να επιβιώσει ο 

Λουκρήτιος τον αναφέρει ο ίδιος ο Γκρίνμπλατ. Το βιβλίο δεν ήταν απλώς ένας ύμνος 

στην ηδονή και στην ευδαιμονία αλλά το «συνολικό όραμα ενός κόσμου εν κινήσει, 

ενός κόσμου που δεν χάνει τίποτε από το νόημά του, αλλά γίνεται ακόμα ομορφότερος 

με την παροδικότητά του, την ερωτική του ενέργεια και την αέναη αλλαγή του».  

Προφανώς, ο επαρκής και άρα κριτικός αναγνώστης του βιβλίου, μετά το τέλος 

αυτής της συναρπαστικής ιστορικής και φιλολογικής αφήγησης θα αναρωτηθεί : Μα 

ήταν τελικά τόσο καταλυτικό αυτό το βιβλίο για την ανακάλυψη της Αναγέννησης και 

τις φιλοσοφικές ευαισθησίες της Νεωτερικότητας ; Μήπως υπερβάλλει ο Γκρίνμπλατ 

όταν λέει πως ο βιβλιοθήρας Πότζο Μπρατσολίνι έγινε «η μαμή της νεωτερικότητας» 

; Τώρα πια, που διαθέτουμε ολοένα και περισσότερες πηγές για τον πράγματι 

προβληματικό διαχωρισμό ανάμεσα σε έναν «σκοτεινό Μεσαίωνα» και σε μια δήθεν 

«φωτεινή Αναγέννηση», είναι ακόμη περισσότερο δικαιολογημένες οι πιθανές 

ενστάσεις μας για την έμφαση του Γκρίνμπλατ στην ανακάλυψη του Πότζο. Θα ήταν 

ωστόσο μίζερο, εξαιτίας του ευρήματος, να μειώσουμε τη σημασία ενός βιβλίου, που 

μετέχει με επιτυχία στη φιλολογική μελέτη, στην ιστορία των ιδεών, στην ιστορία του 

βιβλίου και της ανάγνωσης. Πίσω από τις συγγραφικές προθέσεις του Γκρίνμπλατ 

άλλωστε δεν βρίσκεται η εμμονή στο τεκμήριο αλλά η υπενθύμιση για ένα 

«παυσίπονο» φάρμακο στην καρδιά ενός άκαρδου κόσμου.         

Λίγη παρέγκλιση ακόμα  

 

Η ελληνική μετάφραση αλλά και συνολικά η επιμέλεια αυτού του γοητευτικού 

βιβλίου δεν είναι  απλώς συνεπής με το πρωτότυπο. Σε πολλά σημεία βελτιώνει το ίδιο 

το κείμενο σε ό,τι αφορά τις πηγές και τα αποσπάσματα που χρησιμοποιεί ο 

Γκρίνμπλατ. Για όλη αυτή την εργασία αξίζουν συγχαρητήρια στη μεταφράστρια, στον 

επιστημονικό επιμελητή και στο ΜΙΕΤ, που εξακολουθεί να μας εκπλήσσει για το πώς 

η έγκαιρη δεξίωση του βιβλίου μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποδειγματική. Η 

ελληνική μετάφραση του αγγλικού τίτλου (The Swerve), παρακολουθεί επακριβώς την 

εννοιολογική απόχρωση της παρέγκλισης αλλά και τη λατινική εκδοχή της : clinamen. 

Ας θυμηθούμε, τέλος, πως De Rerum Natura μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον 

Κωνσταντίνο Θεοτόκη, ανάμεσα στο 1909-1913. Όταν ο Θεοτόκης τέλειωσε τη 

μετάφραση, παρέδωσε το χειρόγραφο στον εκδότη Στέφανο Πάργα (εκδοτικός οίκος 
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“Γραμμάτων”) στην Αλεξάνδρεια.4 Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος χρεοκόπησε. Από εκεί 

και πέρα άρχισε μια συναρπαστική περιπέτεια «παρέγκλισης» του «χαμένου» 

χειρογράφου. Το κείμενο εντοπίστηκε μόλις το 1971, από τον φιλεύρευνο εκδότη 

Φίλιππο Βλάχο, που πληροφορήθηκε την ύπαρξη ενός αντιγράφου στη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας. Το φωτογράφησε ο ίδιος «υπό τον φόβο και την απειλή της 

κατάσχεσης από την αστυνομία».5 Το Περί Φύσεως εκδόθηκε μόλις το 1986, από τις 

καλαίσθητες εκδόσεις «Κείμενα». «Ένα χειρόγραφο ή ένα δακτυλογραφημένο κείμενο 

θέλει να γίνει βιβλίο. Από μόνο του όμως δεν μιλάει. Πρέπει κάποιος να σκύψει πάνω 

του και να του δώσει τη μορφή του βιβλίου», έλεγε ο Φίλιππος Βλάχος.6 Σκέφτομαι ότι 

αυτό έκανε ο Πότζο Μπρατσολίνι πριν από μερικούς αιώνες. Αυτό έκανε και ο 

Γκρίνμπλατ σκύβοντας πάνω στο έργο του Πότζο. Αυτό όμως έκανε και το ΜΙΕΤ 

χαρίζοντας σε εμάς τους αναγνώστες αυτό το συναρπαστικό βιβλίο.    

 
4 Αντλώ τις πληροφορίες από το κείμενο του Τάκη Παναγιωτόπουλου στον ιστότοπο : 
http://www.epicuros.gr/arthra/a_arthra_lucretius.htm 
 
5 https://www.lifo.gr/articles/book_articles/229600/filippos-vlaxos-o-thrylikos-typografos-kai-psyxi-
ton-ekdoseon-keimena 
6 http://digital.lib.auth.gr/record/23559/files/npa-2005-18613.pdf?version=1 

http://www.epicuros.gr/arthra/a_arthra_lucretius.htm
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/229600/filippos-vlaxos-o-thrylikos-typografos-kai-psyxi-ton-ekdoseon-keimena
https://www.lifo.gr/articles/book_articles/229600/filippos-vlaxos-o-thrylikos-typografos-kai-psyxi-ton-ekdoseon-keimena
http://digital.lib.auth.gr/record/23559/files/npa-2005-18613.pdf?version=1

