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ΝΑΤΑΛΙΑ ∆ΑΜΛΟΥ 

«Abacus - ένα παιχνίδι 
απληστίας» 
Κέδρος, σελ. 335 

Ελλάδα, 2010. Στη θύελλα της οικονοµικής κρίσης, 
η Μαρκέλλα ετοιµάζεται να ξεσκεπάσει το στηµένο 

παιχνίδι µε τα δοµηµένα οµόλογα. Μια κατηγορία 
εναντίον της, όµως, ανατρέπει τα πάντα. 

Η προσπάθεια της να αποδείξει ότι κατηγορείται 
άδικα τη ρίχνει στη δίνη µιας υπόθεσης χρηµατοοικονοµικής 

απάτης και διαφθοράς που ξεπερνάει 
τα σύνορα της Ελλάδας, αγγίζει τράπεζες, θεσµούς 

και ανθρώπους που βρίσκονται στο απυρόβλητο. 
Ενα µυθιστόρηµα για τα παιχνίδια απληστίας 

που τροφοδότησαν τη σηµερινή κρίση. 

TT*** 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΟΥΚΗΣ 

«Γαλλικές ταινίες τρόµου» 
Σιδερής, σελ. 37 

Ενα πρακτικό βιβλίο-οδηγός για όλους τους σινεφίλ, 
και ειδικά για εκείνους που προτιµούν τις 

ταινίες τρόµου. To παρόν βιβλίο καταγράφει τις 
σηµαντικότερες ταινίες τρόµου που έχουν χώρα 
παραγωγής ή συµπαραγωγής τη Γαλλία, από το 
1955 έως το 2010 και καλύπτει ακόµα και τους 
mo απαιτητικούς οπαδούς της έβδοµης τέχνης. 
Περιλαµβάνονται παρουσιάσεις, αναλύσεις, κριτικές, 

ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται όλα τα 
δυνατά και αδύναµα σηµεία της κάθε ταινίας. 

ΤΖΕφργ 

mm ΓΑΜΟΥ 

«Σενάριο Γάµου» 

Νεανικοί έρωτες, 
περιπέτειες 
και υπαρξιακά 
ερωτήµατα 
>Η Μάντλιν αγαπά το Λέναρντ. Ο Λέναρντ και ο Μίτσελ 
αγαπούν τη Μάντλιν. Αλλά κανείς από τους τρεις δεν ξέρει το 
δρόµο για την ευτυχία. 

Μια νεαρή γυναίκα και δύο άντρες 
στο τέλος των σπουδών τους. Η 
Μάντλιν αγαπά το Λέναρντ. Ο 

Λέναρντ και ο Μίτσελ αγαπούν τη Μάντλιν. 
Αλλά κανείς από τους τρεις δεν ξέρει το 
δρόµο για την ευτυχία. Αρχές της δεκαετίας 

του '80. Οι Ηνωµένες Πολιτείες βρίσκονται 
σε βαθιά ύφεση και η ζωή µετά το 

κολλέγιο είναι πιο σκληρή από ποτέ για 
τους νέους. 

Στα καφέ του Κόλετζ Χιλ, τα υποψια¬ 

σµένα παιδιά διαβάζουν Ντεριντά και ακούνε 
Talking Heads. Οµως η Μάντλιν 

Χάνα, η ευσυνείδητη φοιτήτρια αγγλικής 
λογοτεχνίας, γράφει την πτυχιακή της µε 
θέµα την Τζέιν Οστεν και την Τζορτζ Ελιοτ, 
οι οποίες ανέδειξαν το γάµο (τα παντρολογήµατα 

γενικότερα) σε κορυφαίο ζήτηµα, 
τοποθετώντας τον στον πυρήνα των σηµαντικότερων 

αγγλικών µυθιστορηµάτων. 
Ενώ η Μάντλιν προσπαθεί να καταλάβει 
γιατί «έγινε καταγέλαστο το να διαβάζει 

Καθώς οι πρωταγωντοτές 
του τριγώνου αποφοιτούν 
από το κολέγιο και µπαίνουν 

στον πραγµατικό 
κόσµο, τα γεγονότα τους 
πιέζουν να επαναπροσδιορίσουν 

όλα όσα έµαθαν 
στο σχολείο 

κανείς συγγραφείς σαν τον Τσίβερ ή τον 
Απντάικ» µπαίνει στη µέση η αληθινή ζωή, 
µε τη µορφή δύο εντελώς διαφορετικών 
µεταξύ τους νεαρών. Ο Λέναρντ Μπάνκχεντ 

-χαρισµατικός µοναχόλυκος, δαρβινιστής 
του κολλεγίου- εµφανίζεται ξαφνικά 

σε ένα σεµινάριο σηµειωτικής και η 
Μάντλιν δεν αργεί να µπλεχτεί σε µια άκρως 

φορτισµένη ερωτική και πνευµατική 
σχέση µαζί του. 

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΦΙΛΟΣ 
Την ίδια στιγµή, ο παλιός της φίλος, ο 

Μίτσελ Γκραµάτικους -ο οποίος µελετάει 
το χριστιανικό µυστικισµό και γενικά συµπεριφέρεται 

αλλόκοτα- έρχεται και πάλι 
στο προσκήνιο, µε την έµµονη σκέψη πως 
η Μάντλιν είναι προορισµένη από τη µοίρα 
να γίνει το ταίρι του. 

Μέσα στον επόµενο χρόνο, καθώς οι 
πρωταγωνιστές του τριγώνου αποφοιτούν 
από το κολλέγιο και µπαίνουν στον πραγµατικό 

κόσµο, τα γεγονότα τους πιέζουν να 
επαναπροσδιορίσουν όλα όσα έµαθαν στο 
σχολείο. Ο Λέναρντ και η Μάντλιν µετακοµίζουν 

σε ένα εργαστήριο βιολογίας στο 
Κέιπ Κοντ. Και ο Μίτσελ, ταξιδεύοντας στον 
κόσµο για να βγάλει τη Μάντλιν από το 
µυαλό του, βρίσκεται αντιµέτωπος µε τα 
θεµελιώδη ερωτήµατα γύρω από το νόηµα 
της ζωής, την ύπαρξη του θεού και την 
αληθινή φύση του έρωτα. 

Με εντυπωσιακό χιούµορ και ευστροφία, 
αλλά και µια συνολική κατανόηση και 

αγάπη για τους ήρωές του, ο Τζέφρι Ευγενίδης 
υφαίνει µια ιστορία τόσο σύγχρονη 

και δροσερή, που να διαβάζεται σαν το 
κρυφό ηµερολόγιο της ίδιας της ζωής µας. 
Εννέα χρόνια µετά το «Middlesex», ο Τζέφρι 

Ευγενίδης επιστρέφει µ' ένα µεγάλο 
µυθιστόρηµα που επιβεβαιώνει τη θέση του 
ως ένας από τους µεγαλύτερους συγγραφείς 

της εποχής µας. 
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WILLIAM MARTIN 

«Η µάχη του Βερντέν, 1916» 
Γκοβόσιης, σελ. 172 

Στις 21 Φεβρουαρίου τόυ 1916 ο Γερµανός Στρατηγός 
Erich von Falkenhayn εξαπέλυσε τη σφοδρότατη 

επίθεση του εναντίον του Βερντέν, οχυρής 
πόλης της Γαλλίας, αποσκοπώντας στην 

εξολόθρευση τουΤαλλικού Στρατού. Ο Falkenhayn 
ήταν βέβαιος ότι η συµβολική αξία του Βερντέν 
ήταν τέτοια, που οι Γάλλοι θα αναγκάζονταν να 
ρίξουν στη µάχη κάθε διαθέσιµο άνδρα. Ηταν 
εξίσου βέβαιος ότι σε αυτήν την περίπτωση, ο 
Γαλλικός Στρατός θα στερούνταν το αίµα του, 
τις ζωτικές δυνάµεις του. Οι Γάλλοι, όµως, αντιστάθηκαν 

µε αποφασιστικότητα. Η παρούσα 
συγγραφική µελέτη περιγράφει τις ολέθριες επιπτώσεις 

της κρίσιµης αυτής µάχης του A' Παγκόσµιου 
Πολέµου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΣ 

«Ιχνη στο χιόνι» 
>-0 αγώνας ενός παιδιού 
του εµφυλίου να χτίσει 
ano την αρχή τη ζωή του 

Μάρτιος 1948: Ο δεκάχρονος 
Περικλής Αδάµος γίνεται µάρτυρας 

της στυγνής δολοφονίας των 
γονιών του από τους στρατιώτες 
του Εθνικού Στρατού κατά τη διάρκεια 

του Εµφυλίου. 
Εχοντας χάσει τα πάντα, διαφεύγει 

µε τους αντάρτες στα 
βουνά της Ευρυτανίας. Κυνηγηµένος, 

κάτω από αντίξοες συνθήκες, 
θα ζήσει από κοντά το µίσος, 

το φόβο, την απώλεια, τον πόνο, 
το θάνατο. Εξήντα χρόνια αργότερα, 

θα αφηγηθεί την ιστορία του 
ο' έναν νεαρό ερευνητή, αναζητώντας 

στη µνήµη του ανθρώπους, 
τόπους και γενονότα. Γραµµένο 
µε γρήγορους ρυθµούς, 

σασπένς και κινηµατογραφικό 
ρεαλισµό που καθηλώνει, το µυθιστόρηµα 

του Γιώργου Λίλλη 
«Ιχνη στο χιόνι» (εκδ. Μεταίχµιο) 
παρακολουθεί τον αγώνα εκείνου 
του παιδιού να χτίσει από την αρχή 

τη ζωή του, παλεύοντας µε τα 
φαντάσµατα που στοίχειωσαν την 
ψυχή του. 

Η Β 
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«Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στο ∆υτικό Πολιτισµό» 

Αφιέρωµα στους χώρους 
«λατρείας» του βιβλίου 
>> Η περιπέτεια του βιβλίου 
και της Βιβλιοθήκης στα χρόνια 

του Μεσαίωνα - από την 
ύστερη ρωµαϊκή εποχή έως 
τις παρυφές της Αναγέννησης 

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΙΛΑΚΗ 

Οι βιβλιοθήκες στο πέρασµα των 
αιώνων -αυτοί οι µαγικοί και συχνά 

µισοσκότεινοι λαβύρινθοι 
σοφίας, πληροφοριών και κρυµµένων 
θησαυρών γνώσης που αναµένουν πάντοτε 

να αποκαλυφθούν- περιβάλλονται 
από µία αινιγµατική και -εν τέλει- διαχρονική 

αίσθηση µυστηρίου. 
Αλλωστε, έχουν αποτελέσει ουκ ολίγες 

φορές το σκηνικό για τις πιο απρόσµενες 
ανακαλύψεις, για παράφορες 

πνευµατικές αναζητήσεις, για δαιδαλώδεις 
περιδιαβάσεις στα πλέον γοητευτικά 

αναγνώσµατα. Οπως και να 'χει, ο ίδιος 
ο όρος «Βιβλιοθήκη» είναι ελληνικός και 
χρησιµοποιήθηκε εξαρχής για να δηλώσει 

άλλοτε έναν µεγάλο αριθµό βιβλίων 
και άλλοτε, πάλι, το χώρο µέσα στον οποίο 

ήταν τοποθετηµένα βιβλία. Αλλά 
και ως «Οίκος των Πινακίδων» και «Οίκος 
των Βιβλίων», όπως αντίστοιχα ονοµάστηκε 

από τους Σουµέριους και τους 
Αιγυπτίους, υποδηλώνει το χώρο συγκέντρωσης, 

ταξινόµησης και διαφύλαξης 
της γνώσης από την παρατήρηση της 
φύσης και της εκάστοτε ανθρώπινης 
δηµιουργίας και συµπεριφοράς. 

Αυτή, εξάλλου, η συσσωρευµένη 
ννώση αποτελεί-κατά κάποιον τρόπο-την 
κιβωτό της ανθρώπινης σκέψης διατυπωµένης 

µέσα από χιλιάδες γλώσσες και 
διαλέκτους, χαραγµένη σε αναθηµατικές 
στήλες η σε ταφικά συγκροτήµατα, καταγεγραµµένη 

σε βιβλία από πάπυρο ή 
σε περγαµηνές και στο χαρτί. Πάντως, οι 
πρώτοι που οργάνωσαν ιδιαίτερους χώρους 

για τη φύλαξη και ταξινόµηση γραπτού 
υλικού προς χρήση των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων ήταν οι Σουµέριοι. 

ΥΛΙΚΟ 
To υλικό αυτό, οι πινακίδες, φυλασσόταν 

σε ειδικούς χώρους -δηλαδή, σε 
«βιβλιοθήκες»- χωρίς, ωστόσο, κάποια 
διάκριση του περιεχοµένου τους. Κάπως 
έτσι διαµορφώθηκε µία παράδοση διαφύλαξης 

-ταρίχευσης, θα έλεγε κανείςτης 
ανθρώπινης γνώσης, την οποία ακολούθησαν 

όλοι οι λαοί που αναΓίτύχθηκαν 

νύρω από τον Τίγρη και τον Ευφράτη, 
όπως σι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι. 
Σταδιακά, λοιπόν, οι βιβλιοθήκες γίνονταν 
-τρόπον τινά- «θεµατοφύλακες» της 
γνώσης, χωρίς, όµως, αυτή να είναι προσιτή 

σε ένα ευρύτερο κοινό. Για να φτά- 

Η ιστορία -είτε στην αληθινή 
της εκδοχή είτε σε µία άλλη, 
επινοηµένη και συχνά 
πιο γοητευτική- ακόµα 
σε βιβλία γράφεται.. 
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σουµε στα χρόνια της όψιµης ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας, όπου η νέα τάξη λογίων 
-η οποία διαµορφώθηκε µε τη διάδοση 
του χριστιανισµού- αντιµετώπιζε µε αδιαφορία 

τη λατινική γραµµατεία, και τα 
βιβλία συνδέονταν πλέον µε τα µοναστήρια 

και τους καθεδρικούς ναούς. Είναι η 
εποχή που η Εκκλησία αρχίζει να ελέγχει 
τη γνώση, να αποστρέφεται την επιστηµονική 

πρόοδο και να αποτρέπει την ανάγνωση 
βιβλίων που ενδεχοµένως θα 

αµφισβητούσαν την ισχύ της: Οι θρυλικές 
βιβλιοθήκες των διαφόρων µονών κρατούν 

καλά τα µυστικά τους - κάτι που έµελλε 
να το αποτυπώσει εκπληκτικά ο 

Ουµπέρτο Εκο στο µσθιστόρηµά του «To 
όνοµα του ρόδου». Και ενώ οι προϋποθέσεις 

για τη συγκρότηση βιβλιοθήκης 
στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα ήταν 
δυσµενείς, σι Αγγλοσάξωνες θα υποστήριζαν 

αποφασιστικά τη συγκρότηση βιβλιοθηκών 
µε εγκυκλοπαιδικό περιεχόµενο 

-ώστε να αποτελέσουν τη βάση της 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης- µε τις µεσαιωνικές 

µοναστηριακές βιβλιοθήκες 
στη Γηραιά Αλβιώνα να πληθαίνουν εντυπωσιακά. 

Ωσπου, έρχεται η «καρολίγγεια 
αναγέννηση», από το τέλος του 8ου 

έως τις αρχές του 9ou αιώνα, η οποία 
συµπίπτει µε τη βασιλεία του Καρλοµάγνου. 

Η λατρεία του Καρλοµάγνου για το 
βιβλίο και τους ανθρώπους των γραµµάτων 

ενθάρρυνε την περαιτέρω παραγωγή 
και διάδοση του και είχε ως άµεση 

συνέπεια τη διαµόρφωση σηµαντικών 
ιδιωτικών συλλογών. 

Οσο για την επιθυµία του να διατηρηθούν 
οι λογοτεχνικοί θησαυροί της 

αρχαιότητας είχε ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό 
µεγάλου αριθµού νέων βιβλιοθηκών 
στην αυτοκρατορία του, ενώ 

παλαιότερες συλλογές βιβλίων σε µοναστηριακά 
κέντρα αναδιοργανώθηκαν και 

εµπλουτίστηκαν. Και βέβαια µία χρονολογία-σταθµός 
για την εξάπλωση του 

βιβλίου, της ανάγνωσης και της συνα¬ 

κόλουθης δηµιουργίας περισσότερων και 
πιο οργανωµένων βιβλιοθηκών -προσιτών 

σε ένα διευρυµένο αναγνωστικό 
κοινό- είναι το 1455:0 Ιωάννης Γουτεµβέργιος 

εφευρίσκει την τυπογραφία -την 
εκτύπωση µε κινητά µεταλλικά στοιχειακοί 

εκδίδει τη Βίβλο: Τίποτα δεν θα ήταν 
πια το ίδιο. Αρχίζει η άνθηση των βιβλίων 
και των βιβλιοθηκών, η γνώση παύει να 
είναι µυστική και αποκαλύπτει στους 
κάθε λογής αναγνώστες ένα ένα τα µυστικά 

της. Εκτοτε, το βιβλίο θα αποκτήσει 
φανατικούς φίλους και οι βιβλιοθήκες 
θα γίνουν, στο συλλογικό υποσυνείδητο, 
χώροι µυθικοί µιας συσσωρευµένης -και 
ενίοτε απόκρυφης- γνώσης. 

ΤΟΜΟΣ 
Ο τέταρτος υπερπολυτελής τόµος 

της «Ιστορίας της Βιβλιοθήκης στο δυτικό 
πολιτισµό» µε υπότιτλο «Από τον 

Κασσιόδωρο στο Furnival» (εκδ. «Κότινος») 
του Κωνσταντίνου Στάικου έρχεται 

να σκιαγραφήσει διεξοδικά, µε τρόπο 
συναρπαστικό, την περιπέτεια του βιβλίου 

και της Βιβλιοθήκης στα χρόνια του 
Μεσαίωνα- από την ύστερη ρωµαϊκή εποχή 

έως τις παρυφές της Αναγέννησης. 
Υπάρχει µία κάπως παράδοξη ρήση του 
Μαλαρµέ που λέει ότι «ο κόσµος υπάρχει 
για να καταλήξει σε ένα βιβλίο». Στην 
εποχή µας, πάλι, η σηµασία και η χρησιµότητα 

του χαρτιού αµφισβητείται όσο 
ποτέ άλλοτε. Και όµως, αυτή ακριβώς η 
σχέση του κόσµου µε τα βιβλία και τις 
βιβλιοθήκες, της καθηµερινότητας µε το 
µύθο, δεν έπαψε ποτέ να εξάπτει. Ισως, 
γιατί είναι το ατέρµονο παιχνίδι των πολλαπλών 

αντανακλάσεων ανάµεσα σε δύο 
κάτοπτρα: Του υπαρκτού και το επινοηµένου, 

της πραγµατικότητας και του ονείρου, 
της µνήµης και της φαντασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία -είτε στην 
αληθινή της εκδοχή είτε σε µία άλλη, 
επινοηµένη και συχνά mo γοητευτικήακόµα 

σε βιβλία γράφεται... 
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ΖΟΖΕ ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ 

«To τελευταίο τετράδιο» 
Καστανιώτης, σελ. 210 

«E 
πτθυµώ n ανάγνωση των βιβλίων µου να µην 

είναι µερικά ακόµα µυθιστορήµατα στη λογοτεχνία, 

αλλά ο τόπος όπου αντιλαµβάνεται κανείς το 

σηµάδι ενός ανθρώπου», ανέφερε σε µια παλιά του 

συνέντευξη ο µεγάλος νοµπελίστας συγγραφέας. Η 

παρούσα έκδοση περιλαµβάνει όλα τα κείµενα που 

έγραψε ο Ζοζέ Σαραµάγκου για το blog του, από το 

Μάρτιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2010. 
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ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΝΤΕ ΚΛΕΡΜΟΝ - ΤΟΝΝΕΡ 

«Η γούνα» 
Πατάκης, σελ. 526 

ΗΟντίν ανακαλύπτει το τελευταίο χειρόγραφο της 

νεκρής ina µητέρας της, non την εγκατέλειψε 

χωρίς να της αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα 

της. Είναι n αυτοβιογραφία της. Ξέφρενα πάρτι, ωραία 

αυτοκίνητα, Υβ Σεν Λοράν. Η κόρη της θυρωρού που 

είναι έτοιµη για όλα προκειµένου να ξεφύγει από τη 

µιζέρια. «Κορίτσι» της Μαντάµ Κλοντ στο Παρίσι της 

δεκαετίας του 70, που µε τον πρώτο της µισθό αγοράζει 

µια βιζόν, οτη συνέχεια ερωµένη του πελάτη του 

σπιτιού και µεγάλου συγγραφέα, του γοητευτικού και 

αυταρχυίού Ροµέν Κιέβ, εκπληρώνει επιτέλους το 

όνειρο της: να γράψει. 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ 

«∆ώσε του µια να πάει ψηλά» 
∆ιόπτρα, σελ. 263 

Ενας οδηγός που θα σας βοηθήσει να κάνετε τις 

σωστές δραστηριότητες σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα 

του παιδιού σας. Πολλές από ης σελίδες αυτού 

του βιβλίου µπορούν να χρησιµοπουτθούν όπως είναι 

για να του διαβάσετε ή να του αφηγηθείτε ένα µύθο, 

να του βάλετε ένα πρόβληµα, να ελέγξετε την πρόοδο 

του στο σχολείο, να καλύψετε τα κενά της σχολικής 

εκπαίδευσης, να διασκεδάσετε και να ψυχαγωγηθείτε 

µαζί του. Εδώ περιλαµβάνονται -οε γενικές γραµµές- 

όλα όσα µπορείτε να κάνετε για την παιδεία του 

παιδιού σας από νήητο µέχρι και το δηµοτικό. 
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