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εξ αφορµησ 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ* 

∆ιαδροµές µε πυξίδα in Βιβλιοθήκη 
Είναι µήπως παράταιρο και υπερβολικό να 

µιλάµε για βιβλιοθήκε5 αυτή την περίοδο 
τα µεγάλα Kpions κατ τα ανησυxias 

ενόε κόσµου που ταλανιζεται από την 
ανέχεια και την ανεργία; Η αλµατώδα αύξηση 

του κοινού που επισκέπτεται και χρησιµοποιεί 
τη ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη τα Βέpoias 

τα τελευταία δύο χρόνια είνατ ελπιδοφόρο 
µήνυµα και αποδεικνύει, νοµίζω, παρά 

το µικρό µέγεθοε του εγχειρήµατοε, ότι 
οι βιβλιοθήκεε δεν είναι πολυτέλεια αλλά 
βαθιά αναγκαιότητα για τον πολίτη που 

αναζητεί ένα στήριγµα στην καθηµερινότητά 
του. Η Βέροια όµωε είναι n Ελλάδα και 

n Ελλάδα είναι n Βέροια, οπότε as µου επιτραπεί 
να διατηρώ κάποια αισιοδοξία όσον 

αφορά το µέλλον των ελληνικών βιβλιοθηκών. 

Τώρα πόντου µε τα προβλήµατα να 
συσσωρεύονται κατ την υποµονή του κόσµου 

να εξαντλείται, χρειάζεται να δράσουµε 
γρήγορα και να βάλουµε προτεραιότητεε. 

Παραθέτω δύο στοχευµένε5 δράσειε/υπηρεσιεε 
που µπορούν και θα έπρεπε 

να αναπτύξουν τα επόµενα χρόνια οι βιβλιοθήκεε 
µε τη στήριξη των υπαλλήλων, 

εθελοντών, χορηγών, δήµων και Πολττεία5. 
Υπηρεσίες για παιδιά σχολικής και προσχολικής 

ηλικίας, µε έµφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
που θα προωθούν τη δηµιουργικότητα 

και την καινοτοµία. Χρειάζεται 
να απλώσουµε ένα δίχτυ ασφαλεία5 και 

(ppovri6as για παιδιά και γονείε, που βρίσκονται 
στο επίκεντρο αυτή5 τα κρίσα. 

Υπηρεσίες που συνδέονται µε την καθηµερινότητα 
του πολίτη. ∆ίνονταε έµφαση στην εκπαίδευση 

otis νέεε τεχνολογίεε και τη δωρεάν 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, οι βιβλιοθήκεε 

µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά 
στη βελτίωση των δεξιοτήτων για την επανένταξη 

στην αγορά εργασίαε. Η στενή συνεργασία 
µε τον ΟΑΕ∆ και µε νησίδεε επιχειρηµατικότητα3 

µπορεί να αναδείξει τον 
ζωτικό ρόλο των βιβλιοθηκών στον τοµέα τα 
πληροφόρησα και ευρύτερα ενηµέρωσα. 

Οι δύο αυτέ5 δράσει θα πρέπει να υποστηριχθούν 
ano δραστικέ5 και Kupicos «έξυπνεε» 

ανακαινίσει των χώρων των βιβλιοθηκών. 
Θέλουµε περισσότερο χώροα 

Koivtovnms συνάθροισα, χώροα που θα 
αποπνέουν ζεστασιά, κοινωνική αλληλεγ- 

Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είχε τιµηθεί προ ετών µε το βραβείο Γκέιτς. Θέλουµε 

ηερισσότερο χώρους 
κοινωνικής συνάθροισης, 
χώρους ηου θα αηοηνέουν 
ζεστασιά, κοινωνική 
αλληλεγγύη και αξιοηρέηεια. 

γύη, αξιοπρέπεια και ενθουσιασµό ano την 
πλευρά του προσωπικού των ιδρυµάτων. Ο, 
τι προσπαθήσουµε να ορίσουµε eos βιβλιοθήκη 

τα επόµενα χρόνια θα συνόψιζα 
ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει κατά προτεραιότητα: 

ποικιλία υπηρεσιών σε νέου5 
γονείε και παιδιά, µαθήµατα σε υπολογιστέε 
για την τριτη ηλικία, διαλέξειε και συµβουλευτικέε 

συναντήσει για καινούργιεε 
δουλειέε, διαφύλαξη και ανάδειξη τα τοπικό 

πολιτιστικό ιδιαιτερότηταε και φροντίδα 
στουε άστεγουε, άνεργου5 και άλλεε 

ευπαθείε κοινωνικέ5 οµάδεε. 
locos βέβαια κοιτάζοντα5 τριγύρω oas να 

αναρωτηθείτε εύλογα για το ncos θα µπορέσει 
n βιβλιοθήκη τα γειτονιάε oas να µεταµορφωθεί 

τόσο γρήγορα σε ένα ζωντανό 
κύτταρο σαν αυτό που προανέφερα. Γνωρίζω 

tis δυσκολιεε, όµωε υπάρχουν αµέ¬ 

τρητοι συµπολίτεε µα5 οι οποίοι ακόµη και 
σήµερα δεν χάνουν το κουράγιο tous και 
σχεδιάζουν, εµπνέουν και εµπνέονται, συνεχίζουν 

να δηµιουργούν. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει και n οµάδα του future 

library. Η οµάδα αυτή το 2012 ξεκίνησε και 
υλοποιεί µε αποκλειστική δωρεά του ιδρύµατο5 

«Σταϋροε Ni0pxos» µια σειρά δράσεων, 
σε συνεργασία µε το προσωπικό επιλεγµένων 

δηµοτικών και δηµόσιων βιβλιοθηκών 
ανά την επικράτεια. Auto το καλοκαίρι 

θα διοργανωθούν σε 80 βιβλιοθήκεε 
οι «∆ιαδροµέ5 µε πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» 
, µια καλοκαιρινή εκστρατεία προώθησα 
τα δηµιουργικότητα5, τα ανάγνωσα 

και Tns καινοτοµίαε. ∆εν θα ισχυρισθώ ότι 
θα τα καταφέρουµε σίγουρα, θα αναφέρω 

όµωε ότι αυτή είναι µια µοναδική ευκαιρία 
για tis βιβλιοθήκεε και για τα περισσότερα 

από τα πολιτιστικά ιδρύµατα τα 
xcopas \ias να συνδεθούν µε tis ανάγκεε των 
ανθρώπων που εξυπηρετούν και να καταφέρουν 

να συνεισφέρουν στην κοινωνική 
και οικονοµική ανάταση που τόσο έχει ανάγκη 

ο Tonos µαε σήµερα. 

* Ο κ. Γιάννης Τροχόηουλος είναι διευθυντής της ∆ηµόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Η προαναγγελθείσα πτώχευση 
Νάρκισσος περιπαθο^ ερωτευµένο3 µε 

τον εαυτό του, ο Αλέξανδροε Καπάνταα 
είναι έναε από tous εκατοντάδεε ατάλαντουε 

που στήριξε τη ζωή του πάνω 
στην ψευδαίσθηση ncos είναι καλλιτέχνα. 
Φανφαρόνοε, κοµπορρήµων, λογοκόποε 
και αθεράπευτα ιδιοτελήε έχει κατορθώσει 
να επιβληθεί όχι µόνο στο ιδιωτικό φιλικό 
του περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό-πνευµατικό 

αθηναϊκό τοπίο. Η διευθυντική 
του θέση σε νευραλγικό υπουργείο 

τού προσφέρει απειράριθµεε ευκαιριεε 
προβολήε µε αντάλλαγµα πάσα φύσεωε διευκολυνθεί. 

Και n χαµαιλεοντική του στάση 
(υποτακτικ03 απέναντι στοα ισχυρούε 

και εξυπηρετικόε απέναντι σε ooous του προσφέρουν 
εκδουλεύσειε) τον αναδεικνύουν 

σε µεγαλεπήβολο παρασιτικό οργανισµό του 
δηµόσιου τοµέα. Συνεπώε οι θεσµικέε επιβραβεύσει 

πέφτουνε βροχή - από το υπουργείο 
Πολιτισµού και την Ακαδηµία 

Αθηνών eos tis κρατικέε θεατρικέε σκηνέε, 
τα ΜΜΕ και τον ∆ήµο Αθηναίων. Οταν πρωτοεµφανίστηκε 

n «Φανταστική περιπέτεια» 
του Αλέξανδρου Κοτζιά (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατοε 

1986), ο «καπανταϊσµόε» χαρακτηρίστηκε 
ιλαροτραγικό στοιχείο, καθοριστικό 

και oacpebs αναγνωρίσιµο Tns ελληνικό 
πνευµατικήε ζωήε. Σήµερα, που το 

µυθιστόρηµα ξανακυκλοφορεί από tis εκδόσειε 
«Κέδροε» (σελ. 330) γνωρίζουµε ncos 

ο δηµιουργόε του περιέγραψε κάτι περισσότερο 
- αποτύπωσε tis βαθιά νοσηρέ3 έξειε 

mas Koivcovias που επιµένονταε να λειτουργεί 
στρεβλά δεν µπορούσε παρά, µε µαθηµατική 

ακρίβεια, να χρεοκοπήσει. 
«Χρέοε Tns λογοτεχνία3», υποστηρίζει ο 

Αντόνιο Ταµπούκι στο «Λογοτεχνίαε εγκώ¬ 

µιο», «είναι να χώνει τη µυτη Tns εκει οπου 
αρχίζουν οι αποσιωπήσει». To ελληνικό ∆ηµόσιο 

µε τη µακρότατη παράδοση των παράτυπων 
συνδιαλλαγών και Tns βραχυκυκλωτικήε 

δυσλειτουργίαε δεν απασχόλησε eos 
κύρια θεµατική επιλογή τη µεταδικτατορική 

ελληνική πεζογραφία - oncos δεν την έχει 
απασχολήσει eos βασική θεµατική ούτε 

ο xebpos, οι όροι, οι τρόποι 
και τα ήθη Tns ελληνική 

εργασία3. (Σύµφωνα 
µε τη λογοτεχνία, 

οι Ελληνεε µοιάζει να 
δουλεύουν παρεµπιπτόvtcos). 

Πρωταγωνιστή5 
στη «Φανταστική περιπέτεια» 

δεν είναι λοιπόν 
τόσο ο Καπάνταα και τα 
ήθη των µελών mas 
καλλιτεχνικήε κοινότηtos 

όπου n µεγαλοµανία 
και n µωροφιλοδοξία, όχι 

anavicos, περισσεύουν. 
Πρωταγωνιστήε είναι 

κατά κύριο λόγο ο ελληνικ03 
δηµόσιοε τοµέas 

- µε την ιδιοτέλεια, τη 
νωθρότητα και το βόλεµα- 

µε τη δουλοπρέπεια, 
τη µετριότητα και την ίντριγκα" 

µε την αµάθεια, την πονηριά και tis 
βαρύτατεε αγκυλώσει του. Πρωταγωνιστήε 
είναι ένα τµήµα από το βαθύ ελληνικό κράtos, 

τη στιγµή µάλιστα που ενσκήπτει ο πασοκικόε 
λαϊκισµ03. 

Σε αντίθεση µε tous περισσότεροι νεότερουε 
µεταδικτατορικού3 συγγραφείε που ακολουθώντα5 

ιδεολογικέε και πολιτισµικέε διε- ekotzia@yahoo. gr 

θνείε τάσειε αποστρέψανε το βλέµµα tous από 
τη δηµόσια ζωή, ανήκονταε στην αµέσου 

προηγούµενη γενιά, ο µεταπολεµικά πολιτικ 
πεζογράφοε Αλέξανδροε Κοτζιάε (19261992) 
θεώρησε neos «έναε συγγραφέα5 (πρέπει 

να) λυγίζει κάτω από το βάροε τα ευθύνα». 
Και σε αντίθεση µε tis τραγελαφικέ3 αποτυπώσει 

των νεοτέρων, όπου όλα παρωδούνται 
αλλά και όλα επιτρέπονται, 

το δικό του 
γκροτέσκο εκτόε από 
διασκεδαστικό υπήρξε 
και σπαρακτικά κριτικό 
απέναντι στον ελληνικό 
δηµόσιο βίο. «Os όναρ» 
είναι το µότο που συνοδεύει 

τη «Φανταστική 
περιπέτεια». Σαν όνειρο 

ζήσαµε tis τρειε τελευταίεε 
δεκαετή για να 

ξυπνήσουµε (oncos και ο 
ήρωαε) µόνον όταν n 
φαρσοκωµωδία στην οποία 

συµµετείχαµε έφτασε 
στο τέλοε Tns. 

∆υστυχώε ο Καπάνταα 
αποδείχθηκε κάτι περισσότερο 

από ivas γρα(piKos 
στο µεταδικτατορικό 

λογοτεχνικό σινάφι. 
∆ιότι καθώε παρατηρεί ο Ηλία5 Μαγκλίνα 
στο προλογικό σηµείωµα Tns vias έκδοσηε: 
«Τόσο ωε δηµιουργόε όσο και eos δηµόσιοε 
υπάλληλοε ή σύζυγοε και οικογενειάρχη5, ο 
Καπάνταα είναι µια τεράστια ολοστρόγγυλη 

φούσκα. Ontos και ολόκληρη n χώρα». 

Ο Νάσος Βαγενάς προτείνει: 

Στην κόψη 
του ποιητικού ξυραφιού 
Επειδή οι εφηµερίδεε δεν αφιερώνουν πλέον στα βιβλία ποίησα 

τον χώρο που tous αξίζει, αναφέρω τρία πρόσφατα ποιητικά 
βιβλία που πιστεύω ncos θα έπρεπε να διαβαστούν, γιατί 

παίζουν ένα επικίνδυνο ποιητικό στοίχηµα και το κερδίζουν. 

Με το «Τέσσερις εποχές» (Κέδρο5) ο Kcootos Μαυρουδή5 
κατορθώνει να χτίσει στο αµµώδε5 έδαφοε Tns ποιητική5 
στοχαστικότηταΞ ένα στέρεο και λειτουργικό ποιητικό οικοδόµηµα. 

Ανάλογα και ο Χάρα Βλαβιανόε, που µε την «Ιστορία της 
δυτικής φιλοσοφίας σε 100 χαϊκού» (Πατάκα) δίνει, χάρη στο 
γκρίζο χιούµορ του, µια στοχαστική πνοή σε ένα κατ' εξοχήν 

λυρικό είδοε. 

Τέλοε, ο ∆ηµήτρα Κοσµόπουλοε, παρότι χορεύει µε γυµνά 
πόδια πάνω στα αναµµένα κάρβουνα ενόε πυρακτωµένου συναισθήµατοε, 

ολοκληρώνει αρµονικά τα ιεροπρεπή του άσµατα 
του «Κρούσµατος» (I<x6pos). 
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ιιΙΜΧΛΙΚΟΤ 

Πρώτα σε πωλήσεις 
ε jsc.ibc Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λιβάνης). 
Η αφήγηση tuv αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλο 
ιον πλανήτη. 

2 Εµφύλιος, του Κωνσταντίνου Κόλµερ (Λιβάνης). 
Μυθιστόρηµα πολιτικής φαντασίας, που περιγράφει το µέλλον 
της χώρας. 

"Ι Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, του Γιώργου 
Ρωµαίου (Πατάκης). Ενα οδοιπορικό στο ιστορικό 
των οικονοµικών κρίσεων ιπς χώρας. 

A Η αθώωση των Εξ και n ανατροπή της Ιστορίας, του Νίκου 
'" Τσάγγα (Γκοβόστης). Ενα βιβλίο που ξανακοιτάζει ένα µελανό 

κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας. 

Ιστορίες ντροπής, του Γεωργίου Παµπούκη (Πατάκης). 
Ενα βιβλίο που ερευνά τον ρόλο που έπαιξαν στην Ιστορία 
οι άνδρες, οι θρησκείες, σι νόµοι και n µοίρα των γυναικών. 

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

Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). 
• Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα n ζωή 

των ανθρώπων ακόµη και στη µέση ηλικία. 

ge Καραµανλής 1907 -1998, Μια πολιτική βιογραφία, 
του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου (Ικαρος). Ενα βιβλίο που 
µε την ακρίβεια της επιστήµης παρακολουθεί τη ζωή ενός ano 
τους σηµαντικότερους πολιτικούς του 20ού αιώνα. 

Q To φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge, συλλογικό (Κέδρος). 
Οι σηµαντικότερες ιδέες και θεωρίες φιλοσοφίας µε τη µορφή 
λεξικού. 

J_Qe Τα µαθήµατα των δασκάλων, του Τζωρτζ Στάινερ, µετ. 
Σεραφείµ Βελέντζας (Scripta). Οι τρεις απόψεις του Στάινερ 
για τπ γνήσια διδασκαλία. 

, Λογοτεχνία 
Η γυναίκα που ήξερε µόνο να αγαπάει, της Μαρίας Τζιρίτα 

-L» (Ψυχογιός). Μια αληθινή ιστορία, ένα παιδί χωρίς επώνυµο 
που µεγάλωσε σε παιδόπολπ. 

Αόρατος δεσµός, της Αννας Νικόλ Μανιάτη (Ψυχογιός). 
Μια αλλόκοτη σχέση αγάπης και µίσους ανάµεσα σε µάνα 
και γιο µε ολέθρια αποτελέσµατα. 

3, Ano αγάπη, της Φανήςπανταζή (Ψυχογιός). ∆ύο γυναίκες 
αντιµέτωπες σε αµείλικτα διλήµµατα. 

4 To νήµα, της Βικτώρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
∆υτή τη φορά n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε 
την ιστορία της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

c Σαν στάχυα στο χρόνο, της ∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου 
" (∆ιόπτρα). ∆ύο αδέλφια, υπό δραµατικές συνθήκες 

αναγκάζονται v' αφήσουν τον τόπο τους... 

fa Φυλακισµένη στο παρελθόν, της Kate Furnivall, 
µετ. Γιάννης Σπανδωνής (Ωκεανίδα). Μια τρυφερή ιστορία 
στις σκληρές συνθήκες διαβίωσης του στρατοπέδου Νταβίνσκι, 
στη Σιβηρία του 1933. 

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

Σύγκρουση βασιλέων, του George Martin, µετ. Σωτήρης 
* Αγάπιος (Anubis). To δεύτερο βιβλίο της επικής σειράς που 

έχει τιµηθεί µε το βραβείο Locus. 

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

10- Οικογενειακά µυστικά, της Camilla Lackberg, µετ. Γρηγόρης 
Κονδύλης (Μεταίχµιο). To πτώµα ενός µικρού κοριτσιού 
στα δίχτυα ενός ψαρά συγκλονίζει την τοπική κοινωνία... 

• Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται ano το βιβλιοπωλείο 
«Γωνιά του βιβλίου» (Αγίου Νικολάου 32, Πάτρα). 

Είναι αυτή 
π πρώτη οικονοµική 
κρίση στην ιστορία 
της χώρας; 

Η βιογραφία 
ενός από τους 
σηµαντικότερους 
Ελληνες πολιτικούς 
του 20ού αιώνα. 
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Τι συµβαίνει 
όταν n Ιστορία 
ανατρέπεται πολλά 
χρόνια µετά; 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΖΟΑΝ ΝΤΙΝΤΙΟΝ 
Η χρονιά της µαγικής σκέψης 
µει. Ξένια Μαυροµµάτπ 
εκδ. Κέδρος σελ. 272 - 12,5 ευρώ 

Την προπαραµονή της 
Πρωτοχρονιάς του 2003, n 
Τζόον Ντίντιον είδε τον άντρα 

της Τζον Γκρένκορι 
Νταν να σωριάζεται στο πάτωµα 

την ώρα του δείπνου. 
Η καρδιά του τον πρόδωσε. 
Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 

ένας ευτυχισµένος 
γάµος σαράντα χρόνων 

έφτασε αναπάντεχα στο τέλος του. Μία από τις 
πιο εµβληµατικές φωνές της σύγχρονης αµερικανικής 

λογοτεχνίας, n Τζόαν Ντίντιον αφηγείται 
την προσωπική και ταυτόχρονα πανανθρώπινη 
εµπειρία της, επιστρέφοντας στις χαρές και 

στις απογοητεύσεις ενός πολύχρονου γάµου σε 
ένα βιβλίο που έλαβε το αµερικανικό National 
Book Award 2005. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΕΛΙ! 
To µυστικό του Λοχ Νες 
SOS Κρυπτόζωα 
εικον. Ιάκοπο Μπρούνο 
µετ. Μαρία Οικονοµίδου 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 272 

Αιρού έσωσαν το τελευταίο 
γιέτι από τα νύχια της Ράπτορ 

και του πανούργου 
Μάρµαντιουκ Μπλάκµπατ, 
n Βάιολετ και ο Βάλιαντ 
Τουίστ, µαζί µε τη φίλη 
τους Σάιλα, επιστρατεύονται 

από τον λόρδο Κλάρενς 
και τον µπάτλερ του, 

Τζιβς, για µία ακόµη σηµαντική 
αποστολή: αυτή τη φορά, θα πρέπει να τηλεµεταφερθούν 

στη Σκωτία για να προστατέψουν 
το τέρας του Λοχ Νες, το κρυπτόζωο που 

έχουν βάλει στο µάτι οι πράκτορες της Ράπτορ. 
To βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά από δέκα ετών. 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ψυχικοί δεσµοί, κοινωνικοί δεσµοί 
εκδ. Γαβριηλίδης σελ. 206 

Αν έχει κάποιο λόνο n κοινή 
ζωή µε τους άλλους, είit^^^^L 

ναι Υ|α να W κανει διαθέσιµούς 

στις κινήσεις που 
µας οδηγούν να βρούµε 

j λόγους για τους οποίους αισθανόµαστε 

αυτά που ζούµε 
- για να έχει νόηµα n 

ζωή µας. Ως ζώα πολιτικά 
που είµαστε, παίζουµε σε 

µια κοινή περιοχή. Με µια παλινδρόµηση επιτυγχάνουµε 
µια καλοήθη εξίσωση συµβόλου 

πράγµατος και δηµιουργούµε µεταβατικά αντικείµενα. 
Η κοινότητα συµβόλων είναι n πατρίδα 

µας. Κατά τα άλλα, είµαστε µονάδες όπως είµαστε 
νοµάδες. Πάµε όπου υπάρχει τροφή για 

συναισθηµατική εµπειρία. Οι διαδροµές µεταξύ 
εµπειριών αυταπάτης και πραγµατικότητας είναι 
n πατρίδα µας. 

ΝΟΜΙΚΟ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙ∆ΟΥ 
To κοινοβουλευτικό σύστηµα 
∆ηµοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη 
εκδ. Σαββάλας 
σελ. 320 -19,70 ευρώ 
Για τέσσερις αιώνες, ο κοινοβουλευτισµός βρισκόταν 

στο επίκεντρο της πολιτειολογικής σκέψης. 
Αποτελούσε ένα οργανωτικό σχήµα που εξασφάλιζε 

τον περιορισµό της κρατικής εξουσίας 
και στη συνέχεια, την άσκησή της σύµφωνα 

µε τη θέληση της Βουλής και, εµµέσως, του 
λαού. Στο πέρασµα, όµως, από τον 20ό στον 
210 αιώνα, n κοµµατική ταύτιση της κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας και των κυβερνώντων 
τείνει να καταστήσει πλασµατική την ευθύνη 
των τελευταίων και απαξιώνει την υποχρέωσή 
τους να λογοδοτούν προς τη Βουλή και το εκλογικό 

σώµα. Η µελέτη επιδιώκει να διερευνήσει 
τις αντιφάσεις που ενσωµατώνονται στον κοινοβουλευτισµό 

της µετανεωτερικότητας και να 
φωτίσει τη συµβολή της πολιτικής ευθύνης 
στην πραγµάτωση της δηµοκρατικής ζωής. 

ΛΕΥΚΩΜΑ 
RICHARD DAW ΚΙ N S 
Η µαγεία της πραγµατικότητας 
Ο µύθος και π αλήθεια 

εικον. DaveMcKean 
µετ. Νίκος Αποστολόπουλος 
εκδ. Τραυλός σελ. 276 - 24,90 ευρώ 
Η υπερφυσική µαγεία χρησιµοποιήθηκε από 
τους προγόνους µας στην προσπάθεια τους να 
ερµηνεύσουν τη λειτουργία του κόσµου. Υπάρχει 

όµως και n µαγεία της αλήθειας, που βρίσκεται 
στη χαρά της ανακάλυψης. Η µαγεία της 

πραγµατικότητας είναι n επιστήµη. Ποιος ήταν ο 
πρώτος άνθρωπος; Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά 
είδη ζώων; Αραγε καταγόµαστε από ένα πράσινο 

ψάρι; Είµαστε µόνοι στο Σύµπαν; Γιατί συµβαίνουν 
κακά πράγµατα; Πώς εξηγούνται τα 

«θαύµατα»; Ο κορυφαίος βιολόγος της εποχής 
µας Richard Dawkins εξηγεί πώς συµβαίνουν 
µερικά από τα πιο εντυπωσιακά -και από πρώτη 
µατιά ανεξήγητα- φυσικά φαινόµενα. 
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