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εξ αφορµησ 
Του ΦΟΙΒΟΥ - ΕΥΟ. ΠΑΝΑΠΩΤΙ∆Η* 

« 
Ηαλλόκοτη λέξη µου κίνησε αµέσου το 

ενδιαφέρον. Ισωε είναι η πρώτη φορά 
στα ελληνικά πράγµατα που χρησιµοποιείται 

αµάλγαµα eos πολιτπία opos. Βέβαιοι έχουνε 
προηγηθεί παιδικά ανέκδοτα, που ωραιότατα 

παραδειγµατίζουν τι είναι αµάλγαµα, 
για το προγατάκι (από το πρόβατο+γατάκι), 

τον τσιγκουίνο (από το τσίYKOs+nivKouivos), 
το καρχαρίνι (από το καρxapias+καναρίνι), 
τη φεταλούδα (από το φέτα+πεταλούδα) 

κ.λπ. Enians υπάρχουν αµαλγάµατα 
πιο ενήλικου προσανατολισµού, 

σαν αυτά που παραθέτει το www.slang.gr 
ή ο Λ. Καλαβυρνάε στο Πλαθολόγιό του. 

To ενδιαφέρον Tns ευελφάλειαε βρίσκεται 
και στην πρωτιά του, αλλά και ότι είναι αµάλγαµα 

µοναδικά κακόηχο και κακοχυµένο. 
Αυτό δεν οφείλεται otous ίδιουε tous 

<p00YYOus ή στον συνδυασµό tous αλλά στο 
ότι η λέξη είναι κακοσχηµατισµένη γραµµατικά. 

Ενώ υποτίθεται ότι «ευελφάλεια» είναι 
η ευέλικτη ασφάλεια, είναι πολύ δύσκολο 

για τον φυσικό οµιλητή Tns ελληνική να το 
αντιληφθεί αυτό χρησιµοποιώνταε µόνο τη 
γλωσσική του ικανότητα, την υπόρρητη γνώση 

του Tns γλώσσα5. Αυτή η δυσκολία οφείλεται 
τουλάχιστον στον εξήε λόγο: 

Αντίθετα µε λ.χ. το προγατάκι ή τη φεταλούδα, 
στην ευελφάλεια δεν συµφύρονται µια 

ρίζα, oncos πρόβατ-ο και φέτ-α, µε µια λέξη 
(γατάκι ή πεταλούδα). Αντίθετα, στην ευελφάλεια, 

από την ευ-ελιξ-ία συµπεριλαµβάνεται 
το πρόθηµα ευ- και προστίθενται οι δύο πρώτοι 

φθόγγοι Tns αυθαίρετα διχοτοµηµένα ρίζα5, 
ενώ από την ασφάλ-εια προσαρτώνται 

πάλι αυθαίρετα οι τρειε τελευταίοι φθόγγοι 
του ασφάλ-. Αποτέλεσµα: ένα γραµµατικό τέpas 

του Φρανκενστάιν που καταστρατηγεί 
tous κανόνε3 Tns ελληνική γλώσσαε και το 
γλωσσικό αίσθηµα του φυσικού οµιλητή Tns. 

Os θεωρητικόε γλωσσολόγο3 θα σταµατούσα 
εδώ. Ωστόσο, αναρωτήθηκα γιατί κάnoios 

να µπει στον κόπο να συµπήξει ένα τόσο 
κακοσχηµατισµένο αµάλγαµα. Ηθελε άραγε 

να αποδώσει µονολεκτικά το αµερικανικό 
flexicurity για λόγουε λιτότητα3; ∆ε θα 

πειθόµουν: µάλλον σε βερµπαλισµό και ακυρολεξίεε 
µα5 έχουνε συνηθίσει οι πολιτικοί 

\ias, παρά σε φιλότιµεε προσπάθειε5 να 
λακωνίσουν. Ο λόγο5 που σκαρώθηκε το «ευελφάλεια» 

βρίσκεται αλλού: είναι ευφηµισµ03. 
∆ιάφοροι φορεί5, µε προφανέστερουs αλλά 
όχι µοναδικούε την ιδεολογία και τη δια- 

Ευελφάλεια» εκ του πονηρού 

Μαρκ Σαγκάλ, Ξαναβρίσκοντας τη γαλήνη, 1975. Εγχρωµη λιθογραφία. 

Ενα γραµµατικό τέρας του 
Φρανκενστάιν που καταστρατηγεί 

τους κανόνες της ελληνικής 
γλώσσας και το γλωσσικό αίσθηµα 

του φυσικού οµιλητή της. 
φήµιση, καταχρώνται τον ευφηµισµό os µηχανισµό 

για να πουν µισέ5 αλήθειεε, δηλαδή 
ψέµατα, αφού η απόκρυψη συναφούε µέpous 

Tns αλήθειαε αποτελεί ψέµα. Πιο αναλυτικά: 
όταν προσπαθώ µε τον ευφηµισµό 

να συσκοτίσω µέρο5 των συµφραζοµένων µε 
πρόθεση να µην τα αντιληφθεί και να µην 
τα εξετάσει ο ακροατήε µου, τότε ψεύδοµαι. 
Ετσι, ο opos «παράπλευρεε απώλειε5» (από 
το αγγλικό «collateral damage») θα δήλωνε 
όσα αφανίζονται γύρω από έναν στρατιωτικό 
στόχο («παραπλεύρου») όταν αυτόε πλήττεται. 

Ωστόσο, η αµερικανική στρατιωτική 
µηχανή προπαγάνδαε τον πρωτοχρησιµοποίησε 

για να περιγράψει όχι, λόγου χάρη, 
το οδόστρωµα ή τα γήπεδα γύρω από στρατιωτικέε 

εγκαταστάσειε του εκάστοτε εχθρού 
Tns, αλλά avOpcbnous, και µάλιστα αµάχου. 
Φυσικά σι περισσότεροι έχουµε πια ανακωδικοποιήσει 

τον όρο «παράπλευρε5 α- 

πώλειε5» ojs «θύµατα µεταξύ αµάχων», όµω5 

η ηπιότερη συνδήλωσή Tns (λόγω και του ότι 
δεν περιέχει λέιξείΞ όπωε «θύµα» ή «άµαxos») 

την καθιστά µια3 µορφήε ψέµα. 
Ετσι έναε ευφηµισµόε όπωε «ευέλικτη ασφάλεια» 

σύντοµα θα γινόταν αντιληπτόε (os 
τέτοιθ5, κατά το «παράπλευρεε απώλειε5», 

και λόγω Tns υποκριτικήε χρήσα του επιθέτου 
«ευέλικτο5», αντί λ.χ. του ακριβέστερου 

«µερική». To πακετάρισµα (προκρούστειο, 
έστω) των δύο όρων στο «ευελφάλεια» 

πιθανόν εκφράζει την επιθυµία του δηµιουργού 
του να κατασκευάσει έναν όρο καινούργιο, 

αδιαφανή και xtopis καθόλου συνδηλώσεΐ5, 
να πάει πέρα από τον ευφηµισµό 

και npos την κατεύθυνση Tns συσκότισα. 
Είναι πράγµατι ίδιον των δογµατικών ιδεολογιών 

(κοµµουνισµού, νεοφιλελευθερισµού 
κ.λπ.) να φροντίζουν να επινοούν opous 

νεολογικού5 ή αρκούνται αδιαφανείε ώστε 
να ονοµάζουν την πραγµατικότητα κατά βούληση, 

ελπίζοντα5 να την ποδηγετήσουν. Μόνο 
που στην περίπτωση του «ευελφάλεια», 

το αµάλγαµα είναι σκάρτο και από γραµµατική 
άποψη. 

* Ο κ. Φοίβος-Ευθ. Παναγιωτίδης είναι επ. καθηγητής 
Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. 
Ευχαριστώ την Π. Σουλτάτου για τα σχόλια της. 

Στον προθάλαµο του καλλιτεχνικού µοντερνισµού, 
ο αισθητιστήε κριτικόε 

Walter Pater (1839-1894) αποκάλυψε µια καινούργια 
όψη του ευρωπαϊκού 15ου αιώνα, 

σφράγισε την καλλιτεχνική δηµιουργία µε 
τον υποκειµενισµό Tns κριτικήε του µατιά5 

και επηρέασε αποφασιστικά tous νεότερου5 

Προυστ, Τζόΐ5, Tixxs, Πάουντ και Καβάφη. 
Οταν πρωτοεµφανίστηκε στα 1873 το εµβληµατικό 

έργο του «Η Αναγέννηση. Μελέτε5 
για την τέχνη και την ποίηση» (εκδ. Αλεξάνδρεια, 

µετ. Αρα Μπερλή5, σελ. 262), ο 
«άτολµοε» καθηγητήε Tns Οξφόρδα βρέθηκε 
ξαφνικά ανάµεσα σε έναν κύκλο φανατικών 
θαυµαστών που διαρκώε µεγάλωνε. Ηταν, 
oncos σηµειώνει ο επιµελητήε Tns εγγλέζικα 

έκδοσα καθηγητή5 Matthew Beaumont, 
ωσάν το έργο να δηµιούργησε µια µυστική 
κοινότητα αναγνωστών για tous onoious το 
ανθρώπινο κορµί, και ειδικότερα το ανδρικό 

ανθρώπινο κορµί περιέκλειε, eos η πεµπτουσία 
Tns (opaioTnTas, tis πιο βαθιέ5 

πνευµατικέε αλήθειε5. 

Συγκεντρώνονταε γύρω του υπέρµαχοα 
του νεανικού κινήµατο5 Tns «παρακµή5», του 
αισθητισµού και του ηδονισµού, ανάµεσα 
otous onoious και τον Οσκαρ Ουάιλντ, ο Πέιτερ 

προσέκρουσε στην παγερή εχθρότητα 
Tns βικτωριανή5 Αγγλίαε. 

Τι σήµαινε η Αναγέννηση που οραµατίστηκε; 
Ενα πολύπλευρο και ταυτόχρονα ενιαίο 

κίνηµα όπου η αγάπη για τον κόσµο 
Tns σκέψα και Tns (pavraaias αλλά και η 
επιθυµία για µια πιο ελεύθερη και ευχάριστη 

αντίληψη ζωήε παρότρυναν oaous ένιωθαν 
αυτά τα συναισθήµατα να αναζη- 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Ενας ηδονιστής 
τησουν τα µεσα Tns πνευµατικά η φαντασιακήε 

απόλαυσα. Και tous οδήγησαν όχι 
µόνο στην ανακάλυψη των παλαιών, λησµονηµένων 

πηγών αυτήε Tns απόλαυσα 
αλλά και στην ανίχνευση νέων εµπειριών, 
νέων ποιητικών θεµάτων και νέων καλλιτεχνικών 

µορφών. Tis παλαιέ5, λησµονηµένεε 
πηγέ5 αντιπροσώπευε το αρχαιοελληνικό 
πνεύµα, πνεύµα ωστόσο ανανεωµένο 

πια από τη διασταύρωσή 
του µε τον µεσαιωνικό 

χριστιανικό µυστικισµό. To 
έργο του Πέιτερ δεν είναι ιστορική 

πραγµατεία. Είναι ένα 
βιβλίο δοκιµίων πάνω σε κρίσιµεε 

εκφάνσεΐ5 του καινούργιου 
πνεύµατοε µε διεισδυτικότατε5 

παρατηρήσει και άKpojs 
ευαίσθητοα συσχετισµούΞ, 

γραµµένο σε απαράµιλλα 
γλαφυρό ύφοε που του εξασφάλισε 

µια αδιάπτωτη επικαιρότητα. 
Τι περιέχει; ∆υο 

παλιέε γαλλικέ5 ιστορίε5 που εκφράζουν µια 
θνησιγενή απόπειρα άνθησα του νέου 
πνεύµατοε στη Γαλλία του 12ου npos τον 13ο 
αιώνα. Πίκο ντελα Μιράντολα, ο ουµανιστήε 
που προσπάθησε να εναρµονίσει τον χριστιανισµό 

µε το πνεύµα Tns αρχαιοελληνικήε 
θρησκείαε. Σάντρο Μποτιτσέλι, ο µυστηριώδα 

νατουραλιστή5-οραµατιστή5 ζωYp0(pos, 
στο έργο του οποίου έχουν συγκεραστεί 

η συµπάθεια για tous avOpconous µε 
την ενέργεια, τη χάρη και την αβέβαιη µοίρα 

tous αλλά και µια ψυχρή υποψία θανάτου. 
Ο Μικελάντζελο που εξορίζει τον κόσµο 

wmtir ρλτιβ. 
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των φυσικών πραγµάτων για να αφιερωθεί 
στη δηµιουργία Tns ζωή5 στην ανώτερή Tns 

µορφή: στον άνθρωπο. Ο Ντα Βίντσι µε τη 
Μόνα Λίζα, ενσάρκωση Tns παλιάΞ και 
σύµβολο Tns νέα5 ιδέαε µέσα στην ψυχή Tns 
onoias έχουν αποτυπωθεί okzs οι ευγενικέε 
και οι νοσηρέ5 εµπειρίε5 του κόσµου. Ο Ζοακίµ 

ντι Μπελέ που βγαίνονταε από τον γαλλικό 
γοτθικό Μεσαίωνα προσπάθησε 

να εναρµονίσει τη 
γαλλική κουλτούρα µε τον 
κλασικό πολιτισµό. Και ο Βίνκελµαν 

του 18ου αιώνα, τι γυρεύει 
στην Αναγέννηση του 

Πέιτερ; Κατέχει µια θέση (os 

τελευταίο τέκνο Tns, καθώε 
στοχαζόµενο5 τα ιδεώδη αρχαιοελληνικά 

έργα εµπνεύστηκε 
µια νέα αντίληψη για τη 

µελέτη Tns τέχνα. 
To παράδοξο Γουόλτερ Πέιτερ, 

παρατηρεί στο επίµετρο 
ο Μάριο Πρατε (1947), είναι 

ntos ήταν ικανόε να δεχτεί άβουλα παλαιέ5 

αποδόσειε πατρότηταε χονδροειδώΞ εσφαλµένε5 
και ntos η αντίληψή του για τη 

δυνητική ύπαρξη Tns Αναγέννησα µέσα 
στον Μεσαίωνα δεν ήταν καν πρωτότυπη. 
Εκείνο ωστόσο που παραµένει ζωντανό στο 
έργο του είναι η τεράστια αισθαντικότητά 
του. Οπωε και στον Βίνκελµαν, ελάχιστα αόριστα 

σηµάδια του ήταν αρκετά προκειµένου 
να διαισθανθεί τον ιδιάζοντα χαρακτήρα 
των πραγµάτων που τον ενδιέφεραν. 

ekotzia@yahoo.gr 

Η Ιωάννα Μπουραζοπούλου προτείνει: 

Η έπαρση της ταπεινότητας, 
ο εγωισµός της πίστης 
Ουϊλιαµ Γκάλντινγκ, «To κωδωνοστάσιο», 

εκδόσε^ Ζαχαρόπουλθ5. 
Η εµµονή του αρχιµανδρίτη Τζόσλιν 

να χτίσει ένα πανύψηλο κωδωνοστάσιο 
προσκρούει στουε νόµουε τα 

στατική5 και Tns βαρύτηταε, όπωε και 
Tns λονικήε. Η δόξα του Κυρίου στην 
υπηρεσία Tns ανθρώπινα µαταιοδοξία, 

η µανία Tns npoa<popas και η έπαρση 
Tns ταπεινότηταε, η σκληρότητα 

Tns αγνότητα5 και ο εγωισµ05 Tns πίστα. 
To δώρο του αρχιµανδρίτη στον 

Θεό του, υπερβολικό και αφύσικο σαν 
τον δωρητή, ξεκινά να χτίζεται παρά 
tis αντιρρήσεΐ5 του πρωτοµάστορα και 
απαιτεί ανθρωποθυσίε5 για να ολοκληρωθεί. 

Και ο Τζόσλιν, περιστοιχισµένο5 
από ένα πλήθοε που δοκιµάζεται 

από την ανάγκη, τα πάθη και την 
άγνοια, υπηρετεί, xtopis να το συνειδητοποιεί, 

τον διάβολο.  
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ΜλιαµΤκ'οαντινγκ 

to 
ΚΩ∆ΩΝΟΣΤΑΣΙΟ -J σι ζαχαροπουλοσ 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

To γράµµα της ελπίδας, του ∆ηµήτρη Μπουραντά (Λιβάνης). 
Μπορούµε να µετατρέψουµε τον φόβο και την οργή σε 
δηµιουργικές ιδέες; 

2 Ano την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία, του Σταύρου 
Λυγερού (Πατάκης). Ολα όσα θα θέλαµε να ξέρουµε 
για την ελληνική κρίσπ και δεν ξέρουµε ποιον να ρωτήσουµε. 

2 
Καραµανλής off the record, του Μανώλη Κοττάκη (Λιβάνης). 

* Αθέατες πλευρές τπς πενταετούς διακυβέρνησης του πρώην 
πρωθυηουργού. 

λ Η τέχνη του να έχεις παντα δίκιο, του Αρτουρ Σοπενχάουερ, 
* µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). Ενα οξύ και οργισµένο 

κείµενο, που αυτοσυστήνεται ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι 
οποιουδήποτε αντιπάλου. 

To ηµερολόγιο της κρίσης, του Παύλου Τσίµα (Μεταίχµιο). 
To ηµερολόγιο ενός ταξιδιού, ο γύρος του κόσµου της κρίσης 
µέσα σε τρία χρόνια. 

fc Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε!, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις νια την Ελλάδα της κρίσης 
και τα αίτιά τπς. 

~7 Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλον 
* Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές για την καταπολέµηση 

του σύγχρονου άγχους και τπς καθηµερινός αγωνίας. 

ge Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). Είκοσι 
κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος επίλογος 
ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού προβλήµατος. 

Q Γράφοντας για τον εαυτό µου, του Βασιλείου Μαρκεζίνη 
(Λιβάνης). Μια διαφορετική αυτοβιογραφία που αγγίζει τόσο 
το χθες όοο και το σήµερα. 

JQe Κωνσταντινούπολη, η πόλη των απόντων, 
του Αλέξανδρου Μασσαβέτα (Πατάκης). Ενα οδοιπορικό 
στην Κωνσταντινούπολη των πολλών εθνοτήτων και στα ίχνη 
που ακόµα υπάρχουν εκεί. 

ο Λογοτεχνία 

I To νήµα, της Βικτώρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά 
¦*¦· η δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 

της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

5 Ηδονή στον κρόταφο, της Ζυράννας Ζατέλη (Καστανιώτης). 
Μερικά διαφορετικά διηγήµατα, σε πρώτο πρόσωπο 
για τον τρόπο της γραφής και τον τρόπο τπς ζωής. 

ό Χτυποκάρδια στο κρανίο, της Ελενας Ακριτο (Καστανιώτης). 
Για εκείνους που αναζητούν στο σήµερα την περιπέτεια 
από το µέλλον και την ανθρωπιά από το παρελθόν 

To πρόβληµα Σπινόζα,του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν η έλξη που άοκησε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα δύο αιώνες µετά 
τον θάνατο του και γιατί οι Ναζί δεν έκαψαν τα βιβλία του; 

C Ενα κάποιο τέλος, του Τζούλιαν Μπαρνς, µετ. Θωµάς 
Σκάσσης (Μεταίχµιο). Ενα διεισδυτικό µυθιστόρηµα γραµµένο 
για τις ατέλειες και τις σκοτεινές κόγχες της µνήµης. 

Ανεµώλια, του Ισίδωρου Ζουργού (Πατάκης). 
* Ενα βιβλίο για την ανδρική φιλία και τη φυγή από το τέλµα. 

Καιρός σκεπτικός, της Ιωάννας Καρυστιάνη (Καστανιώτης). 
∆ιηγήµατα για ανθρώπους ηου τους χωρίζουν οι τόηοι και 
τους ενώνει ο χρόνος. 

q Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά, του Λεονάδρο 
Παδούρα (Καστανιώτης). Μια ιστορία όπου συναντιούνται 
οι ζωές τριών ανθρώπων: του Τρότσκι, του Ραµόν Μερκοντέρ 
κι ενός νεαρού Κουβανού. 

Για την αγάπη της γεωµετρίας, της Σώτης Τριανταφύλλου 
J * (Πατάκης). Η ιστορία της Ανατολής Μπότσαρη και 

της µεσοαστικής Αθήνας του 20ού αιώνα. 

10· Το ϊαννκό των Χριστουγέννων, του Γιάννη Ξανθούλη 
(Καστανιώτης). To βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η πρόσφατη 
ταινία του Νίκου Κουτελιδάκπ. 

• Αυτή την εβδοµάδα, τα στοιχεία προέρχονιοι από τα βιβλιοπωλεία «Ιανός» 
(Αθήνας και Θεοσαλονίκπς). 

Μια ιστορία 
στη µακρινή Κούβο, 
για τον µεγάλο 
αντίπαλο του Στάλιν, 
τον Τρόσκι, και 
ιον δολοφόνο ιου, 
ιον Ραµόν 
Μερκαντέρ. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

βιλα µαταε 
Λ[Ι>1ΙΑΙΝ1ΑΛΑ 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΝΡΙΚΕ ΒΙΛΑ - ΜΑΤΑΣ 
∆ουβλινιάδα 
µετ. Νάννα Παπανικολάου 
εκδ. Καστανιώτη σελ. 320 - 6 ευρω 

Ο Σαµουέλ Ρίβα,ένας 
σεβαστός εκδότης λογοτεχνίας 

που έχει βνει 
πλέον στη σύνταξη, βλέπει 

µια νύχτα ένα προφητικό 
όνειρο που διαδραµατίζεται 

στο ∆ουβλίνο, 
πόλη που δεν έχει επισκεφτεί 

ποτέ. Πείθει τότε 
κάποιους φίλους του να 
ταξιδέψουν µαζί στην πόλη 

του Οδυσσέα του Τζόις και να ορνανώσουν 
µια παράξενη επικήδεια τελετή για την εποχή 
της τυπογραφίας. ∆ιότι βλέπει την ψηφιακή εποχή 

να εισβάλλει και να κυριαρχεί. Ο πολυβραβευµένος 
Ισπανός συγγραφέας παρωδεί 

το τέλος του κόσµου ενώ ταυτόχρονα προβληµατίζεται 
σχετικά µε το τέλος µιας λογοτεχνικής 

εποχής. 

ΡΟΥΠΕΡΤ ΑΙΖΑΚΣΟΝ 
το παιδί και το άλογο 
Ο αγώνας ενός πατέρα για τον γιο του 
µει. Μάρα Μοίρα 
εκδ. Πατάκη σελ. 520 - 19 ευρω 

Οταν ο γιος του, Ρόουαν, 
διαγνώστηκε µε αυτισµό, ο 
Ροµπερτ Αϊζακσον, λάτρης 
των αλόγων, ένιωσε συντετριµµένος. 

Θα µπορούσε 
να επικοινωνήσει ποτέ 

µε τον γιο του και να µοιραστεί 
µαζί του το θαύµα 

των αλόγων; Και τότε συνέβη 
κάτι εκπληκτικό. Ο 

Ρόουαν το έσκασε από το σπίτι και έτρεξε κάτω 
από τις οπλές µιας ευερέθιστης φοράδας που 
την έλεγαν Μπέτσι. Αντί να τον ποδοπατήσει, η 
Μπέτσι έµεινε ακίνητη. To παιδί είχε πραγµατική 

επικοινωνία µαζί της. Από τότε πατέρας και 
γιος άρχισαν να ιππεύουν και ο Ρόουαν να βελτιώνεται 

εντυπωσιακά. To βιβλίο, βδοµάδες ανάµεσα 
στα αγγλικά µπεστ σέλερ, περιγράφει 

ένα µακρινό ταξίδι µε άλογα στη Μογγολία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
MARC ROCHE 
Καπιταλισµός εκτός νόµου 
Η οικονοµία του παρασκηνίου 
µετ. Αριοτέα Κοµνηνέλλη 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 328 - 15,50 ευρω 

Γιατί ο Νικολά Σορκοζί και 
η Αγκελα Μέρκελ θεωρούν 
τον «σκιώδη καπιταλισµό» 
τη σοβαρότερη απειλή που 
αντιµετωπίζουµε; Πώς η 
κερδοσκοπία απλώθηκε σε 
διατροφικά είδη ευρείας 
κατανάλωσης; Οι οίκοι αξιο«.,____— 
λόγησης θα πλήξουν θανά^^^^^ 
σιµα το ευρώ ρίχνοντας λάδι 

στη φωτιά; Ενας σκοτεινός κερδοσκοπικός 
καπιταλισµός αντιστρατεύεται σήµερα τον καπιταλισµό 

εκείνο που λειτουργεί εντός ρυθµιστικού 
πλαισίου. To συγκεκριµένο σύστηµα κρατά 

σε οµηρία κράτη και καταναλωτές ενώ συνθλίβει 
τους εργαζοµένους και τους µικροµετόχους. 

Είµαστε άραγε ανίσχυροι µπροστά σ' αυτή τη 
σκοτεινή δύναµη που κυβερνά τον κόσµο; 

TIM JACKSON 
Ευηµερία χωρίς ανάπτυξη 
Ενα εναλλακτικό µοντέλο διεξόδου 
από την κρίση 
µει. Κατερίνα Χαλµούκου 
εκδ. Κέδρος σελ. 350 - 18 ευρώ 

Η σηµερινή κρίση ανέδειξε 
όλα τα αδιέξοδα και τις αδυναµίες 

ενός µοντέλου οικονοµικής 
υπερανάπτυξης 

που έχει αφήσει τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον 

έξω από τους στόχους και 
την προβληµατική του. Κορυφαίος 

σύµβουλος της 
βρετανικής κυβέρνησης σε 

θέµατα αειφόρου ανάπτυξης, ο οικονοµολόγος 
Tim ^kson υποδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους 

επίτευξης της ευηµερίας -οικονοµικής και 
κατ' επέκτασιν κοινωνικής- αναλύοντας µέτρα 
και ιδέες που ξεφεύγουν από τα τυποποιηµένα 
όρια των υφισταµένων οικονοµικών µοντέλων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΕΩΡΙΑ 
GEORGE STEINER 
Τα µαθήµατα των δασκάλων 
µετ. Σεραφείµ Βελέντζας 
εκδ. Scripta σελ. 226 

Επιχειρώντας µιαν επισκόπηση 
του χώρου της διδασκαλίας, 

ο Τζορτζ Στάινερ πηγαίνει 
κατευθείαν στην καρδιά 

του θέµατος, διακρίνοντας 
τρεις απόψεις για τη γνήσια 
διδασκαλία: Η πρώτη µιλάει 
για τη µετάδοση εξαποκαλύψεως 

(ο δάσκαλος της Τορά, 
ο ερµηνευτής του Κορανίου, ο σχολιαστής της 
Καινής ∆ιαθήκης). Η δεύτερη άποψη είναι ακριβώς 

η αντίθετη: η διδασκαλία γίνεται µόνο 
µέσα από το προσωπικό παράδειγµα (ο Σωκράτης, 

ο Χριστός, οι απόστολοι). Η τρίτη άποψη 
θέλει τη διδασκαλία σχέση δύναµης, µορφή 
βίας όπου ο δάσκαλος έχει ψυχολογική, κοινωνική 

αλλά και σωµατική εξουσία (ακραίο παράδειγµα 
το «Μάθηµα» του Ιονέσκο). 
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