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DOROTHY SAYERS 

«Τα εννέα πένθιµα χτυπήµατα» 
Αγρα, σελ. 508 

Ηταν ένα πτώµα παραµορφωµένο και αγνώριστο. To 
βρήκε ο νεωκόρος στο κοιµητήριο µέσα στον περίβολο 
της εκκλησίας - πολύ ταιριαστό µέρος για µια τέτοια ανακάλυψη. 

Ο εφηµέριος του Φέντσερτς Σαιντ Πωλ ζητά 
από τον λόρδο Πίτερ Ουίµζι να ανακαλύψει ποιος ήταν 
ο νεκρός και πώς βρέθηκε εκεί µέσα Πρόκειται για µία 
από τις εξοχότερες αστυνοµικές ιστορίες της Σέγιερς, µε 
πρωταγωνιστή τον διάσηµο ντετέκτιβ της, τον λόρδο 
Πίτερ Ουίµζι. Μια ιστορία ενός παλιού ανεξιχνίαστου εγκλήµατος 

και η επεισοδιακή διαλεύκανση του είκοσι 
χρόνια αργότερα. 

&'**"*-** 

i i i i i i m i i u i i i i i r 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ 

«Θόδωρος Αγγελόπουλος, 
µε γυµνή φωνή» 
Πατάκη, σελ. 174 

To βιβλίο αυτό γεννήθηκε από τις συνοµιλίες του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου µε τον Γιώργο Αρχιµανδρίτη 

που µεταδόθηκαν το 2009 από τον σταθµό τεχνών 
και πολιτισµού της Κρατικής Γαλλικής Ραδιοφωνίας 
France Culture (οι συζητήσεις έγιναν στη γαλλική 
γλώσσα και παρατίθενται αυτούσιες στο «Παράρτηµα» 
- η ελεύθερη απόδοσή τους στα ελληνικά έγινε από 
τον συγγραφέα). Η πολύτιµη αυτή µαρτυρία του µεγάλου 

Ελληνα σκηνοθέτη συνοδεύεται από τη φιλµογραφία 
του, πλήρως ενηµερωµένη. 
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ADAM BLAKE 

«To ευαγγέλιο των δολοφόνων» 
∆ιόπτρα, σελ. 654 

Τα ίχνη µιας σειράς περίεργων θανάτων οδηγούν τον 
πρώην µισθοφόρο Λίο Τίλµαν και τη φιλόδοξη αστυνοµικό 

Χίδερ Κενεντι στα Χειρόγραφα της Νεκράς 
θάλασσας και στο θανάσιµο Ευαγγέλιο που είναι κρυµµένο 

µέσα τους. Σύντοµα ο Τίλµαν και η Κενεντι θα 
µπουν στο στόχαστρο αδίστακτων δολοφόνων. Μεταφέροντάς 

µας από την έρηµο της Αριζόνα και ένα 
φριχτό αεροπορικό δυστύχηµα στη σκηνή µιας βάναυσης 

δολοφονίας σε ένα πανεπιστήµιο του Λονδίνου, 
και από εκεί σε µια µυστηριώδη πόλη στο Μεξικό, το 
«Ευαγγέλιο των δολοφόνων» θεωρείται το πιο συγκλονιστικό 

συνωµοσιολογικό θρίλερ. 

Η βιβλιοθήκη 
της 

«To ιστορικό της µεγάΛης κρίσης» 

θα υπάρχει παγκόσµια 
οικονοµία σε 10 χρόνια; 

To ιστορικό της µεγάλης κρίσης» είναι ο 
τίτλος της νέας προσφοράς της «Ηµερησίας 

του Σαββάτου» που ανταποκρίνεται 
απολύτως στο επιτακτικό αίτηµα της εποχής 

To βιβλίο «Παγκόσµια κατάρρευση σε 10 
χρόνια ∆ηµόσιο χρέος: η τελευταία ευκαιρία» 
τονζΑΚΑΤΑΛίθα δοθεί δωρεάν 
mZ230EBIWAnOYMETWrMEPKnAMIAB8AlUY 

µας: Να κατανοήσουµε, δηλαδή, τα αίτια που οδήγησαν 
στις τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσµια και 

ελληνική οικονοµία και κατ" επέκτασιν στις ζωές µας. 
Και όλα αυτά, µέσα από µία µοναδική σειρά επιλεγµένων 

βιβλίων διακεκριµένων οικονοµολόγων και 
ορθογράφων που µε τις ειδικευµένες γνώσεις τους 
και τη διεισδυτική µατιά τους, αναδεικνύουν τις παθογένειες 

του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συ¬ 

στήµατος και προτείνουν ενδεχόµενες λύσεις. Ενα 
τέτοιο βιβλίο είναι το εξαιρετικό «Παγκόσµια κατάρρευση 

σε 10 χρόνια; ∆ηµόσιο χρέος: η τελευταία 
ευκαιρία» του Ζακ Ατταλί που θα δοθεί δωρεάν στις 
23 Φεβρουαρίου µε την Ηµερησία του Σαββάτου. 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν το δηµόσιο χρέος 

όλων των αναπτυγµένων χωρών δεν είχε φτάσει οε 
τέτοια δυσθεώρητα ύψη. Η κατάσταση δείχνει πραγµατικά 

αδιέξοδη: θα υπάρχει, άραγε, παγκόσµια οικονοµία 
σε δέκα χρόνια Ή µήπως θα έχουν καταρρεύσει 

τα πάντα Ο επί χρόνια σύµβουλος του Φρανσουά 
Μιτεράν και διεθνούς φήµης Γάλλος οικονοµολόγος 

και ακαδηµαϊκός Ζακ Αταλί, επιχειρεί σε 
αυτό το βιβλίο µια συνολική αποτίµηση της κατάστασης, 

εστιάζοντας στο mo θεµελιώδες µέγεθος της 
παγκόσµιας οικονοµίας, το δηµόσιο χρέος. Εξηγεί τις 
απαρχές του, την παράλληλη και αλληλένδετη πορεία 
του µε την ιστορία της δηµιουργίας των κρατικών 
οντοτήτων, αυτών των ίδιων που τώρα απειλεί να 
καταστρέψει. Αυτό ακριβώς διακυβεύεται σήµερα 
και οι περισσότεροι νιώθουν ότι η κατάσταση δεν 
µπορεί να συνεχιστεί. 

ΑΓΚ) TON 5ο AUMA 
Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα κείµενα που κάνουν 

λόγο για δηµόσια δάνεια εντοπίζονται στην αρχαία 
Ελλάδα του 5ου αι. π.Χ. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

Πολέµου χρησιµοποιήθηκαν για την 
κάλυψη των στρατιωτικών δαπανών, όταν οι φόροι 
και τα λάφυρα δεν επαρκούσαν. 

Οι πόλεις-κράτη δανείζονταν ano τη θρησκευτική 
εξουσία η οποία για να ανταποκριθεί στο αίτηµα 

τους αποθησαύριζε τις προσφορές των πιστών. Η 
διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε πολλές φορές και 
η ύβρις του δηµοσίου χρέους συνέβαλε στην παρακµή 

των πόλεων-κρατών της αρχαίας Ελλάδας και 
στην άνοδο της Ρώµης. 

Πάντως, ο συγγραφέας πιστεύει ότι µια τέτοια 
αδυσώπητη νοµοτέλεια παρακµής και καταστροφής 
µπορεί να αποφευχθεί: Είναι ακόµα εφικτό να βρεθεί 

λύση, αν αναθεωρήσουµε τον ρόλο των κυβερνήσεων 
και των κρατικών προϋπολογισµών, αλλάζοντας 

τους κανόνες και εφαρµόζοντας µια νέα 
αρχιτεκτονική στις σχέσεις οικονοµίας και πολιτικής, 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
Με άλλα λόγια ο Αταλί πιστεύει ότι το ζήτηµα 

είναι κατ' εξοχήν πολιτικό. Συνολικά, πρόκειται για 
ένα ευανάγνωστο, συναρπαστικό βιβλίο που απευθύνεται 

σε όποιον θέλει να κατανοήσει ουσιαστικά 
και σε βάθος το φλέγον ζήτηµα των ηµερών: το δηµόσιο 

χρέος. Αλλά και µία ευκαιρία για να δει κανείς 
-µέσα από µια διεξοδική επιχειρηµατολογία- ότι υπάρχει 

λύση, η οποία όµως δεν µπορεί να αφορά 
µόνο την Ελλάδα ούτε καν µόνο την Ευρώπη, θα 
πρέπει να είναι παγκόσµια.. 

Η ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟ 

www.clipnews.gr
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Ο θάνατος των ανθρώπου 

Ενας ύµνος στη ζωή µέσα 
από τη σπουδή του θανάτου 
>> Οι κάτοικοι ενός χωριού ζουν επί 

σειρά ετών µια γαλήνια ζωή, σε έναν 

τόπο που ποτέ δεν έχει αγγίξει 

ο πόνος και η δυστυχία Ξαφνικά, 

αυτή η αρµονία διαταράσσεται 

TOY ΠίΙΡΓΟΥ ΒΑΪΛΑΚΗ 

Ολοι οι µύθοι της ανθρωπότητας, 
ολόκληρη η φιλοσοφική σκέψη, 
αλλά και η τέχνη σε όλες τις 

εκφάνσεις της, γυρίζουν αδιάκοπα γύρω 
από δύο πόλους: τον έρωτα και τον 

θάνατο. ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις 
και ποικίλες παραλλαγές σε αυτά τα 
δυο µεγάλα και στοιχειώδη θέµατα, 
απλώς δίνουν τους επιµέρους µύθους 
και την επιµέρους προβληµατική. 

Οµως, το να επιλέξει ένας συγγραφέας 
ως θέµα του τον έρωτα ή τον 

θάνατο και να χτίσει µια ιστορία πάνω 
σε µια τέτοια βάση, απαιτεί ιδιαίτερα 
λεπτούς χειρισµούς ώστε να αποφύγει 
την κοιγοτοπία και να έχει το έργο του 
κάτι να πει -και ως µυθοπλασία και ως 
λογοτεχνικό αποτέλεσµα. Κάποτε οι 
λογοτέχνες αγόραζαν µύθους από µυθοπλόκους, 

περίπου µε την ίδια έννοια 
που οι σκηνοθέτες αγοράζουν σενάρια 
από σεναριογράφους. 

Και αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι ο 
µύθος το κύριο χαρακτηριστικό της 
λογοτεχνίας, αλλά η τέχνη του λόγου, 
η ικανότητα δηλαδή του λογοτέχνη (του 
τεχνίτη του λόγου) να χρησιµοποιείτο 
δοµικά υλικά του λόγου για να φτιάξει 
µε αυτά δοµές πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες. 

Αυτό, ωστόσο, αφορά τους 
ειδήµονες και τους κάθε λογής ευαίσθητους 

στην -µέσω του λόγου- έκφραση 
νοηµάτων και συναισθηµάτων. 

Για τους υπόλοιπους, δηλαδή τους 
περισσότερους, η λογοτεχνία θα συντηρεί 

το ενδιαφέρον της ως η τέχνη 
της αφήγησης ενός µύθου, µιας ιστορίας 

-ανεξάρτητα ano τις δοµές που 
επιβάλλει η αισθητική. Στην περίπτωση 
του ∆ηµήτρη Σωτάκη συµβαίνουν και 
τα δύο: συνυπάρχει επιδέξια η µυθοπλασία 

µε τη λογοτεχνία δίνοντας µε 
το «Ο θάνατος των ανθρώπων» (εκδ. 
Κέδρος) ένα µυθιστόρηµα που συναιρεί 
µοναδικά τον ευρηµατικό µύθο µε την 
πραγµατική τέχνη του λόγου. Και όλα 
αυτά, επιλέγοντας να µιλήσει ευθέως 
για τον θάνατο και ως εκ τούτου για 
την άλλη όψη του νοµίσµατος -την ίδια 
τη ζωή. 

Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει 
κάτι που η ζωή σίγουρα αδυνατεί να 
κατανοήσει, που δεν µπορεί να το συλλάβει, 

αυτό είναι σίγουρα η αµείλικτη 
προοπτική του θανάτου. Και επειδή, 
ακριβώς, το ζήτηµα τη'ς θνητότητας 

To µυθιστόρηµα του ∆ηµήτρη 
Σωτάκη αποτελεί έναν ύµνο 
στη ζωή, ταυτόχρονα είναι µια 
εξαιρετική σπουδή θανάτου 

; ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ 
U 6ανατο? ™ν ανθρώπων 

είναι εξ ορισµού ασύµβατο µε την ίδια 
τη ζωή, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν 

πεισµατικά ακόµη και να 
στοχαστούν πάνω σε αυτό. 

Αη' την άλλη, παρόλο που η ζωή 
συνεχίζεται έστω και αν η βεβαιότητα 
του θανάτου δεν αποµακρύνεται, το 
ερώτηµα επανέρχεται επιτακτικά: Υπάρχουν 

περιθώρια για µια ουσιώδη 
αισιοδοξία απέναντι στο αναπόφευκτο 
τέλος; Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, 

οι απολογητές διαφόρων θρησκειών 
και οι φιλόαοφοι ασχολήθηκαν 

διεξοδικά µε αυτό το µείζον θέµα της 
συµφιλίωσης του ανθρώπου µε την 
επικείµενη διάλυση του οργανισµού 
του στα ανόργανα στοιχεία του. Μάλιστα, 

κατά τον Πλάτωνα, ολόκληρη η 
φιλοσοφία αποτελεί µία «µελέτη θανάτου». 

γνωση 
Οι φιλόσοφοι, λέει ο Πλάτων, οι 

οποίοι έχουν ως στόχο τη γνώση της 
αλήθειας, θα πετύχουν απολύτως τον 
σκοπό τους µόνο εφόσον απαλλαγούν 
εντελώς από τις επιρροές και δεσµεύσεις 

του σώµατος και των αισθήσεων. 
∆εν είναι τυχαίο ότι ο Σοπενχάουερ 
εξέλαβε τον θάνατο ως τη λύση στα 
προβλήµατα της ανθρώπινης υπόστασης. 

Αλλά ακόµη και αν πειστεί κανείς 
ότι ο θάνατος αποτελεί µια «λύση», ο 
φόβος του θανάτου παραµένει: η γνώση 

της προοπτικής του φυσικού τέλους 
σίγουρα δεν είναι εύκολη ,υπόθεση. 
Ακολούθως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
να ανατρέξει κανείς σε απόπειρες αποσόβησης 

αυτού του φόβου, µια και 
«το ανθρώπινο είδος», όπως παρατήρησε 

ο Βολταίρος, «είναι το µόνο που 
γνωρίζει ότι θα πεθάνει». 

Πώς όµως θα βρει ο άνθρωπος 
την απαραίτητη εκείνη ηρεµία -όπως 
την σκιαγράφησε ο Επίκουρος- η οποία 
θα τον βοηθήσει να ξεδιαλύνει τον 

φόβο του θανάτου; Ο φόβος του θανάτου, 
κατά τον Επίκουρο, είναι µάταιος, 

αφού «δεν θα έχουµε συνείδηση, 
δεν θα νιώθουµε θλίψη για τη ζωή που 
χάσαµε, ούτε θα υπάρχει τίποτα να 
φοβηθούµε». 

Πάντως, το µυθιστόρηµα του ∆ηµήτρη 
Σωτάκη καταφέρνει και ισορροπεί 

θαυµαστά ανάµεσα σε όλες τις 
παραµέτρους του θέµατος: Αποτελεί 
έναν ύµνο στη ζωή, ταυτόχρονα είναι 
µια εξαιρετική σπουδή θανάτου, αλλά 
και ένας αιχµηρός στοχασµός πάνω 
στην παρηγορητική και -εν τέλει- λυτρωτική 

σηµασία της τέχνης. 
Οι κάτοικοι ενός χωριού ζουν επί 

σειρά ετών µια γαλήνια ζωή, σε έναν 
τόπο που ποτέ δεν έχει αγγίξει ο πόνος 
και η δυστυχία. Ξαφνικά, αυτή η αρµονία 

διαταράσσεται, καθώς µια ανεξήγητη 
κατάρα χτυπάει το χωριό και 

σταδιακά η άγνωστη αρρώστια και ο 
θάνατος γίνονται ένα µε την καθηµερινότητάτους. 

Εντροµοι και βουτηγµένοι 
στην απελπιοία, αναζητούν διακαώς 

τη σωτηρία από αυτό το ανεξήγητο 
κακό. Τίποτα, ωστόσο, δε φαίνεται λογικό 

µέσα σε αυτόν τον απρόσµενο εφιάλτη 
που ξετυλίγεται βασανιστικά 

µπροστά στα µάτια τους. 
Οι περιγραφές της ηλιόλουστης και 

ανέµελης ευτυχισµένης καθηµερινότητας 
των κατοίκων πριν, αλλά και της 

αγωνιώδους προσπάθειάς τους να κατανοήσουν 
αυτό που τους συµβαίνει 

µετά, είναι εκπληκτικές, συχνά καθηλωτικές: 
Είναι, επίσης, συγκλονιστική 

n προσπάθεια τους να αναζητήσουν 
µια λύση για όσα τούς συµβαίνουν, µία 
εξήγηοη µπροστά στον παραλογισµό 
και τον αδιανόητο τρόµο του αφανισµού 

τους. Αλλο, στο µυθιστόρηµα του 
Σωτάκη, η αλληλουχία των γεγονότων 
αποδεικνύεται απρόσµενη: Εδώ, για 
µια φορά, το τέλος είναι διαφορετικό 
ano εκείνο που επιφυλάσσει η ζωή.!. 
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ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ 

«Ano το κράτος πρόνοιας 
στο κράτος φιλανθρωπίας» 
Επίκεντρο, σελ. 242 ^'την 

περίοδο της έντονης δραστηριότητας της ^Λελληντκής 
οικονοµίας, n κρίση του κοινωνικού 

κράτους εµφανιζόταν ως αδυναµία πλήρους ικανοποίησης 
των κοινωνικών αναγκών ενώ στην περίοδο της 

ουίονοµυαίς κρίσης και της ύφεσης, n κρίση του κοινωνικού 
κράτους συνίσταται στη διεύρυνση της αδυναµίας 

αυτής και στη µετάλλαξη του από κράτος πρόνοιας 
σε κράτος... φιλανθρωπίας» σηµειώνει ο Σ. 

Ροµπόλης παρουσιάζοντας ης επυττώσεις των ακολουθούµενων 
πολιτικών. 

tohn Armstro* 

JOHN ARMSTRONG 

«Πώς να ανησυχούµε 
λιγότερο για τα χρήµατα» 
Πατάκη, σελ. 206 

ΟJohn Armstrong ανατρέπει αυτές τις προσεγγίσεις 
και ερευνά τη σχέση µας µε τα χρήµατα και το 

νόηµα που τους δίνουµε. Πώς µας καθορίζει το χρήµα 
και µε ποιον τρόπο µάς τροµάζει; Μπορεί να αλλάξει 
τον κόσµο προς το καλύτερο; Πόσα χρήµατα χρειαζόµαστε 

στην πραγµατικότητα; Με ανατρεπτικές και 
χρήσιµες νέες οπτικές, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει 
να επαναπροσδιορίσετε τα αισθήµατα σας απέναντι 
στα χρήµατα. 
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JACKIE SILK ERC 

«Εξυπνα παιχνίδια και 
δραστηριότητες για µωρά» 
∆ιόπτρα, σελ. 134 

Τ~Γ% ο βιβλίο σας δίνει την ευκαιρία να µάθετε ότι: Ο 
X εγκέφαλος των µωρών είναι 250% mo δραστήριος 

από των ενηλίκων. Προσφέροντας στο µωρό σας 
ενδιαφέροντα ερεθίσµατα, βοηθάτε στην ανάπτυξη του 
εγκεφάλου του και του ανοίγετε τον δρόµο προς την 
επιτυχηµένη µάθηση στο µέλλον. To βιβλίο «Έξυπνα 
Παιχνίδια για Μωρά» είναι γεµάτο µε αναπτυξιακά 
παιχνίδια, βασισµένα σε ευρήµατα των mo πρόσφατων 
ερευνών για τον εγκέφαλο. 
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