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εξ αφορµησ 
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 

Ο φόβος του γραφειοκράτη 
Την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, n Ιεραρχία 

τπε Εκκλησίαε ins Ελλάδοε εξέλεξε 
δύο νέουε µητροπολίτη. Θα σχολιάσω 

τη µία από us δύο εκλογέ5, αυτήν που αφορά 
τη Μητρόπολη Νικοπόλεωε και Πρεβέζηε 
(τα πράγµατα δεν είναι εντελώε διαφορετικά 

στην άλλη, τη Μητρόπολη Ιερισσού, 
Αγίου Opous και Αρδαµερίου). Η Ιεραρχία λοιπόν 

αποφάσισε να µην εκλέξει τον π. Θεοδόσιο 
Μαρτζούχο, έναν άνθρωπο που υπηρετεί 

µε αφοσίωση στη Μητρόπολη αυτή επί 
τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια, που τον ξέρουν 

και τον αγαπάνε κι οι πέτρεε εκεί, έναν 
άνθρωπο που σκέφτεται, που έχει παιδεία, που 
έχει ποιµαντική αγωνία και Kupicos που ξέρει 

σε ποια εποχή ζει. Αντ' αυτού εξέλεξε έναν 
κάποιο Γουλιµή. 

Για ooous ξέρουν, έστω και λίγο, τα εκκλησιαστικά 
πράγµατα, n εκλογή αυτή δεν 

αποτελεί έκπληξη. To αντίθετο θα µα5 εξέπληττε. 
Η Ιεραρχία εν προκειµένω λειτούργησε 

κανονικά, σε πλήρη ταύτιση µε τον εαυτό 
Tns, διότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά έvas 

γραφειοκρατικό s µηχανισµόε, που το µόνο 
το οποίο τον ενδιαφέρει είναι n αναπαραγωγή 

του στην εξουσία. Χρειάζεται άρα tos 
µέλη Tns ανθρώπουε συµβατικούε, άχρωµοι, 
υποταγµένοι, δουλικού5. Evas επίσκοποε 
που θα αγωνιούσε και θα προβληµατιζόταν 
για το πώε θα κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού 

στουε σηµερινούε ανθρώπου θα ταράξει 
την ησυχία των υπολοίπων, θα tous βάλει σε 
µπελάδεε. Είναι φυσικό να µην τον θέλουν. 
Αλλωστε όσοι εκλέγονται δεν εκλέγονται tos 
ποιµένε5, αλλά αποστέλλονται από την κεντρική 

εκκλησιαστική αρχή eos νοµάρχεε - ισόβιοι 
βέβαια και µισθοδοτούµενοι από άλλη 

αρχή, από το ελληνικό Kp0Tos. Evas άνθρωποε 
σαν τον µη εκλεγέντα υποψήφιο στην 

Πρέβεζα, ο onoios τηρεί τον λόγο του, το "ναι" 
του είναι ναι και το "όχι" όχι, δεν θα γινόταν 
ποτέ του χεριού tous. Πίσω λοιπόν από τη µη 
εκλογή του π. Θεοδόσιου Μαρτζούχου κρύβεται 

απλούστατα ο φόβθ5 του γραφειοκράτη. 
Η αδιαφορία Tns εκκλησιαστικήε γραφειοκρατία5 

για την Εκκλησία eos σώµα Χριστού 
είναι τόση που δεν τη νοιάζει αν µε την 

εκλογή που αποφάσισε διακινδυνεύει το ξήλωµα, 
εκ των πραγµάτων, εν µια νυκτί, του 

έργου που µε πολύ κόπο έχει συντελεστεί όλα 
αυτά τα χρόνια στη Μητρόπολη Πρεβέζηε, 

µοναδικό σχεδόν σε όλη την Εκκλησία Tns 

Κ 
Η Ιεραρχία τπς Εκκλησίας της Ελλάδος σε σύνοδο της στη Μονή Πετράκη. 

Οι ιερείς πρέπει 
να συζητήσουν άφοβα 
το έργο τους µέσα 
στη σύγχρονη κοινωνία 
µε κύριο στόχο να ζήσει 
επιτέλους n Εκκλησία 
στην εποχή µας. 
Ελλάδοε. Ψιλά γράµµατα. To σύστηµα αυτό 
Tns διαπλοκή5 το ενορχηστρώνει ο εκάστοτε 

αρχιεπίσκοπο5.0 νυν Αθηνών Ιερώνυµο5 
είναι από tous πιο ταλαντούχου3 χειριστέ5 
του, καθώε έχει µαθητεύσει στη µεγάλη σχολή 

του Σεραφείµ (1974-1998). 

Και οι µεν µητροπολίτε5 και ο αρχιεπίσκοποε 
είναι αυτοί που είναι, το µόνο που tous 

νοιάζει είναι να κρατιούνται από την πατερίτσα 
tous µέχρι βαθυτάτου γήρατο3, να µετέχουν 

otis συνεδριάσει Tns Ιεραρχίαε (συνέρχεται 
ουσιαστικά µόνο για να εκλέξει νέous 

µητροπολίτεε) και να πηγαίνουν στα πανηγύρια 
και τα ονοµαστήρια ο έναε του άλλου, 

για να επιδεικνύουν τα νέα αποκτήµατα 
Tns γκαρνταρόµπαε τουε. Μέσα στη γε¬ 

νική ανυποληψία. To θέµα είναι τι πρέπει να 
κάνουν οι ιερείε, αυτοί τουλάχιστον που ξέρουν 

για ποιο λόγο έγιναν ιερείε. Καταρχάε, 
πρέπει να απαλλαγούν από το πνεύµα υποταγήε 

στουε επισκόπουε. ∆εν είναι αρετή, είναι 
δειλία (και δουλεία). Αε πάψουν να φοβούνται, 

αυτό είναι το πρώτο. Τι µπορεί να 
τουε κάνει αυτή n πτωµατική, ανυπόληπτη 
και απαξιωµένη στα µάτια όλου του κόσµου 
Ιεραρχία; Στο τέλοε τέλοε µαθητέε του 
Εσταυρωµένου δεν είναι; Κάθε µέρα n 
Εκκλησία τιµά τη µνήµη ενόε µάρτυρα, και 
αυτοί δεν δέχονται να χάσουν λίγο από τον 
µεσηµεριανό τουε ύπνο; Εν συνεχεία να αυτοοργανωθούν 

πρωτοβουλιακά και να συζητήσουν 
άφοβα, να σκεφτούν το έργο tous 

µέσα στη σύγχρονη κοινωνία, να βρουν τρόπουε, 
αγνοώνταε τουε γραφειοκράτεε, να καλέσουν 

τουε σηµερινούε ανθρώπουε να ακολουθήσουν 
τον Χριστό, και να πράξουν ανάλογα, 

µε κύριο στόχο να ζήσει επιτέλουε 
n Εκκλησία στην εποχή µαε. Στην προσπάθειά 

τουε αυτή θα βρεθούν πλάι tous χιλιάδεε 
πιστοί, που δεν µπορούν να ανεχθούν άλλο 

αυτή την κατάσταση. ∆εν είναι δυνατόν 
επιτέλουε κάποιοι θεοµπαίχτεε γραφειοκράτεε 

να µαε κάνουν να ντρεπόµαστε που 
είµαστε χριστιανοί! 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

To σκάνδαλο Μιλλέ 
Ποια είναι n σχέση Tns λογοτεχνίαε, τηε ηθικήε, 

Tns ελευθεροτυπίαε και των γεγονότων 
τηε πραγµατικότηταε; Η υπόθεση 

Μιλλέ στο Παρίσι έχει προκαλέσει θύελλα. 
Ο δοκιµιογράφοε και εκδότηε Ρισάρ Μιλλέ 
ανακάλυψε στιε σελίδεε τηε «∆ιακήρυξα για 
την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία» του Αντερε 
Μπρέιβικ λογοτεχνικέε αρετέε, επιδεικνύονταε 

ταυτόχρονα κατανόηση για tous 
λόγουε που οδήγησαν τον Νορβηγό δολοφόνο 

στιε αποτρόπαιεε πράξειε του. To 20σέλιδο 
δοκίµιο του «Λογοτεχνικό εγκώµιο στον 

Αντερε Μπρέιβικ» προκάλεσε οξύτατεε αντιδράσειε 
στο Παρίσι. ∆εκάδεε Γάλλοι 

συγγραφεΪ5 διαµαρτυρήθηκαν. Ο Γκαλλιµάρ 
εξανάγκασε τον δοκιµιογράφο να αποµακρυνθεί 

από τον κλειστό κύκλο των στενών 
του συνεργατών (χωρίε ωστόσο να του αφαιρέσει 

tis υπόλοιπε5 επαγγελµατικέ5 
του αρµοδιότητεε). Ο υπεύθυνοε τηε βελγικήε 

αλυσίδαε «Φιλιγκράν» αποµάκρυνε το 
κείµενο του Μιλλέ από τα ράφια των βιβλιοπωλείων 

του. 
Τι ακριβώε υποστηρίζει ο 59χρονοε δοκιµιογράφοε; 

«∆εν εγκρίνω τα έργα που διέπραξε 
ο Μπρέιβικ» γράφει. «Θα στραφώ όµω5 

προε αυτά, εντυπωσιασµένοε από τη 
µορφική τουε τελειότητα, από τη λογοτεχνική 

τουε διάσταση, καθώε n τελειότητα, 
όπωε το Κακό, σχετίζονται πάντοτε λίγο ή 
πολύ µε τη λογοτεχνία». Και στη συνέχεια 
χαρακτήρισε τιε πράξειε του δολοφόνου Tns 

Ουτόγια αναπόφευκτεε - αποτέλεσµα τηε 
συρρίκνωσα του εθνικού αισθήµατοε στην 
Ευρώπη, τηε απώλειαε Tns χριστιανικήε Tns 

ταυτότητα3 και τηε «ισλαµοποίησηε» τηε ∆ύσηε. 
Η Ευρώπη, πιστεύει, πεθαίνει εξαιτία5 

Tns πολυπολιτισµικότηταε, τηε συναίνεσα 
και Tns πλήξηε. 

«Τι επιτρέπει σε έναν συγγραφέα να χαρακτηρίζει 
λογοτεχνία κάτι που δεν έχει να 

κάνει σε τίποτα µε τη λογοτεχνία αλλά µε 
την ψυχιατρική, την αστυνοµία και τη δικαιοσύνη;» 

αντέδρασε ο ιστορικόε και ακαδηµαϊκόε 
Πιερ Νορά. Οργή, φρίκη και αηδία 

δήλωσε πωε αισθάνεται n συγγραφέα3 
Ανί Ερνό. «Ο Μιλλέ ατιµάζει 
τη λογοτεχνία. Την στρατολογεί 

µε τη βία στη λογική του 
αποκλεισµού και του εµφυλίου, 

θέτοντάε την στην υπηρεσία 
του Μπρέιβικ». Την 

παρέµβασή τηε προσυπέγραψε 
ανάµεσα σε άλλουε ο 

Ζαν-Mapi Γκυστάβ Αε Κλεζιό, 
βραβείο Νοµπέλ 2008. Ο πεζογράφοε 

Ζαν-Mapi Λεκλαβετίν 
τόνισε αντιθέτωε πωε θα 

προτιµούσε τη σιωπή ωε απάντηση 
στον προκλητικό 

λόγο του Μιλλέ. 
Ο εκδότηε Φρανκ Σπέγκλερ 

διαφοροποιήθηκε ανταπαντώνταε 
πωε πλήττεται 

n ελευθερία του λόγου. «Ποιοι είναι n Ανί 
Ερνό και ο Αε Κλεζιό που θα ορίσουν τι είναι 

καλό να γράφεται και τι όχι; Θα πρέπει 
µήπωε να εξορίσουµε τουε συγγραφείε 
που δεν συναινούν oris απόψεΐ3 τουε;». Ανάλογη 

γραµµή ακολούθησε και ο έκδοτα του 
δοκιµίου Πιερ-Γκιγιόµ ντε Ρου: «Ο µόνο5 αληθινό5 

προορισµόε κάθε εκδοτικού οίκου 
µε αυτοσεβασµό», είπε, «είναι να προσφέρει 

στο κοινό τη µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία 

Η AVI EpVO 

αναγνωστικών ευκαιριών. Λίγοι κατάλαβαν 
ανάµεσα σε εκείνουε που αρχίζουν να 
προαισθάνονται την ασυνήθιστη δύναµη 
αυτού του κειµένου, πωε απαθανατίζει πάνω 

απ' όλα την τροµακτική πτώχευση µιαε 
ανάγνωση s-γ ραφή ε που δεν λαµβάνει πια 
χώρα, Tns λογοτεχνική3». Auto που δεικνύει 
n θύελλα που ξεσήκωσε n υπόθεση Μιλλέ, 
υποστήριξε ο φιλόσοφο3 Ροµπέρ Ρεντεκέρ, 

«είναι ότι ο ρατσισµό3 έχει αποβεί 
κατά tis τελευταίε3 δεκαετίε3 

το συνώνυµο του κακού. 
Είναι n λέξη που συνιστά 

την επιτοµή του κακού, καταλαµβάνει 
όλη την κακότητά 

του, πραγµατική και εν δυνάµει, 
και τοποθετείται στην 

κορυφή Tns ιεραρχία3 κάθε 
κακού». 

To ότι n επίκληση Tns λογοτεχνικότηταε 
δεν µπορεί να 

καθαγιάζει το έγκληµα όπωε 
πράττει ο Μιλλέ, µοιάζει µε 
αυτονόητη θέση. Οµωε οι διχογνωµίεε 

δεν τελειώνουν 
ποτέ. Μόνον οι προσωπικοί κύκλοι κλείνουν. 
Η εβδοµαδιαία στήλη κριτικών σηµειωµάτων, 

βιβλιοπαρουσιάσεων και σχολίων µε τον 
τίτλο «∆ιακρίνονταε» διήρκεσε 16 συνεχή 
χρόνια και υπό διαφορετικέε ονοµασίεε 28 

συνολικά χρόνια - γύρω στα 1.300 κοµµάτια. 
Αναµφίβολα µια ανεπανάληπτα γόνιµη 

εµπειρία. 

Ο Μαουρίτσιο ντε Ρόζα προτείνει: 

Λουίτζι Καπουάνα, Ο µαρκήσιος της Ροκαβερντίνα, 
µετ. Μαρία Οικονοµίδου, εκδ. Printa 

Ο µαρκήσιος της Ροκαβερντίνα, ο οποίος, θύµα της ζήλιας 
του, δολοφονεί τον επιστάτη του, αφήνει να κατηγορηθεί ένας 

αθώος και στο τέλος βρίσκει διέξοδο στην τρέλα, έχει 
ντοστογιεφσκικές διαστάσεις, δεν παύει όµως να είναι κλασικός 

ήρωας του βερισµού (της ιταλικής ηθογραφίας). Εξάλλου, 
ο Λουίτζι Καπουάνα (1839 - 1915) του βερισµού θεωρείται 

ο ιδεολόγος. Οµως, σε αυτό το συναρπαστικό µυθιστόρηµα 
ο συγγραφέας διευρύνει τα όριά του προς την κατεύθυνση 

της ψυχολογικής εµβάθυνσης, των µεταφυσικών 
ανησυχιών των soapigliati («µαλλιαρών») και του φανταστικού 

στοιχείου. Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να τον γνωρίσουν 
και σι Ελληνες αναγνώστες. 

ekotziaiDyahoo.gr 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

To άγνωστο παρασκήνιο της προσφυγής στο ∆ΝΤ, του Πσν. 
Ρουµελιώτη (Λιβάνης). Μια καταγραφή των γεγονότων που 
οδήγησαν τη χώρο οτο Μνηµόνιο. 

Ο νεοφιλελευθερισµός, του Ερικ Τουσέν (Τόπος). 
β Μια βαθύτερη µατιά στις ρίζες της νεοφιλελεύθερης 

ιδεολογίας ano τις απαρχές της µέχρι σήµερα. 

Η εµπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα, 
του Μεν. Χαραλαµπίδη (Αλεξάνδρεια). Από τα χρόνια 
του Μεσοπολέµου ώς το τέλος της Κατοχής. 

4 To σκανδιναβικό µοντέλο, τπς Μέρι Χίλσον 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). Ενα µοντέλο, όηως 
αυτό εκφράζεται στα πεδία της πολιτικής, της οικονοµίας, 
της κοινωνικής πρόνοιας και των διεθνών σχέσεων. 

Η Βίβλος του άθεου, συλλογικό, ανθολόγηση Κρίστοφερ 
Χίτσενς, (Polaris). Σαράντα πέντε κείµενο που συνιστούν 
τον κανόνα του αθεϊσµού. 

f* To τιµωρό χέρι του λαού, του Ιάσονα Χανδρινού (Θεµέλιο). 
* Ενα βιβλίο µε πολλές αποκαλύψεις για τπ δράσπ του ΕΑΑΣ 

και της ΟΠΛΑ στην κατεχόµενη Αθήνα. 

7β 
Οι κεραίες της εποχής µου, του Ανταίου Χρυσοστοµίδη 

(Καστανιώτης). Πορτρέτα 33 µενάλων συγνραφέων 
του πλανήτη, n επίγευση από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. 

3, 
Η Ελλάδα και n κρίση, του Καρλ Χάινς Ροτ (Νησίδες). 

«Είναι απαραίτητο να εξετάσουµε την Ιστορία πίσω ano 
αυτή την κρίση». 

Qa Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, του Douglas Dakin 
(Μορφωτικό Ιδρυµα Εθνικής Τραπέζης). Τα γεγονότα 
που οδήγησαν την Ελλάδα στην πολιτική της ένωση, από 
τα προεπαναστατικά χρόνια ώςτη Μικρασιατική Καταστροφή. 

10. 
Η ∆ηµοκρατία υπό τη δοκιµασία των ολοκληρωτισµών, 

του Μαρσέλ Γκωσέ (Πόλις). Ο τρίτος τόµος µιας φιλοσοφικής 
ιστορίας του 20ού αιώνα και µια θεωρία της δηµοκρατίας. 

, Λογοτεχνία 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, τπς Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος µιας τριλογίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλανήτη. 

5 Ο χιονάνθρωπος, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
Ενας χιονάνθρωπος τυλινµένος µε το φουλάρι µιας µητέρας, 
και ο επιθεωρητής Χάρι Χόλε αναζητεί και πάλι τον δολοφόνο. 

2 To αστείο, του Γιάννη Παλαβού (Νεφέλη). ∆εκαεπτά 
* διηγήµατα νια τη µεθόριο ανάµεσα στην πραγµατικότητα και 

ό,τι την αναιρεί. 

λ Η τριλογία του Βερολίνου, του Φίλιπ Κερ (Κέδρος). 
¦ Από το Βερολίνο του 1936 και των Ολυµπιακών Αγώνων ώς 

την πττπµένπ πόλη του B' Παγκοσµίου Πολέµου. 

C Ενα τετράδιο µε λεκέδες από κρασί, του Τσαρλς 
Μπουκόφσκι (Ηριδανός). Αθησαύριστα κείµενα του Τσαρλς 
Μπουκόφσκι που είχαν δηµοσιευτεί σε άσπµα π αµφιλεγόµενα 
έντυπα. 

4 Πολύ χιόνι µπροστά στο σπίτι, της Νίκης Αναστασέα (Πόλις). 
Πρόσωπα καθηµερινά, αυθεντικά, µε τπ ζωη τους σε 
εκκρεµότητα, καταθέτουν την επώδυνη πορεία τους. 

Οι προσκεκληµένοι, του Πιερ Ασουλίν (Πόλις). 
Οταν οτο αριστοκρατικό Παρίσι, σ' ένα επίσηµο δείπνο, για να 
µην είναι 13 οι συνδαιτυµόνες καλούν και την υπηρέτρια... 

8. 
Πεθαίνω σαν χώρα, του ∆ηµήτρη ∆ηµητριάδη (Σαιξπηρικόν). 
Από τον νέο εκδοτικό οίκο της θεσσαλονίκης κυκλοφόρησε 
ξανά ένα βιβλίο που είναι ήδη κλασικό. 

n Να σου πω µια ιστορία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
• Πενήντα µικρές ιστορίες, µαθήµατα ζωής. Απαντήσεις 

σε ερωτήµατα που αφορούν τον καθένα. 

in To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά 
n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την Ιστορία 
της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Μια βαθύτερη µατιά 
στις ρίζες 

της νεοφιλελεύθερης 

ιδεολογίας. 

Πρόσωπα 
καθηµερινά, µονόλογοι 

που αλληλοσυµπληρώνονται. 

Mid «Ci v MI 

Μια φιλοσοφική 

ιστορία του 20ού 

αιώνα, ο τρίτος τόµος. 

Αλλη µια καταγραφή 

των γεγονότων 

που οδήγησαν 
τη χώρα στο Μνηµόνιο. 

• Αυτή την εβδοµάδα, το στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (Ασκληπιού 3, Αθήνα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

Robin Sharma 

Τα µυστικό του µοναχού 
που πούλησε τη Ferrari του 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ 
Η ωραία της ηµέρας 
µετ. Ρίτα Κολαΐτη εκδ. Μεταίχµιο 
σελ. 216 -13,30 ευρω 

κλασικό έργο ερωτικής 
λογοτεχνίας, πρωτοεκδόθηκε 

το 1928, αλλά κυκλοφόρησε 
στα αγγλικά µόνο 

το 1960 εξαιτίας των σαδοµαζοχιστικών 
υπαινιγµών 

του. Μέχρι σήµερα 
παραµένει µια ηδονική 
σπουδή πάνω στη γυναικεία 

σεξουαλικότητα και οξυδερκής 
διερεύνηση της απόστασης που χωρίζει 

την αγάπη της καρδιάς από τις απαιτήσεις 
των αισθήσεων της σάρκας. Στο µυθιστόρηµα 
βασίστηκε n οµότιτλη ταινία του Λουίς Μπονιουέλ 

µε την Κατρίν Ντενέβ που πρωτοπροβλήθηκε 
στη Μόστρα της Βενετίας το 1967 και κέρδισε 

το πρώτο βραβείο. 

ΑΧΜΕΤ ΟΥΜΙΤ 
Μνήµες της Κωνσταντινούπολης 
µετ. Θάνος Ζαράγκαλης 
εκδ. Πατάκη σελ. 

Ενα πτώµα ξαπλωµένο 

ΡΛί. στη βάση του ανδριάντα 

του Ατατούρκ στο Σαράιµπουρνου. 
Στην παλάµη 

του ένα αρχαίο νόµισµα... 
Ούτε το πτώµα ωστόσο, 
ούτε το νόµισµα θα είναι 
τα τελευταία. Επτά θύµα| 
τα,επτά µονάρχες, επτά 
νοµίσµατα, επτά αρχαία 

σηµεία της Πόλης. Ενα µυθιστόρηµα-ποταµός 
όπου τα πάθη των ανθρώπων συναντούν την 
Ιστορία, όπου n περιπέτεια κλιµακώνεται µαζί 
µε τη συνκίνηση, ένα παραµύθι που ξεκινά από 
το Βυζάντιο και φθάνει µέχρι τη σηµερινή 
Ιστανµπούλ των µεγάλων αντιθέσεων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΞΕΝΟΥ 
Μαρίζα Σουµπασάκη 
Γεννηµένη νικήτρια 
εκδ. Κέδρος σελ. 448 -16,50 ευρω 

Πρωταθλήτρια του καράτε 
σε ηλικία εντεκάµισι χρόνων, 

n Τζωρτζίνα Ξένου 
αρρωσταίνει σοβαρά και 

shl ~~^^Η χρειάζεται να δώσει έναν 

|Syl,^to|^^B µεγάλο αγώνα ζωής. Μετά 

τη νίκη της n µικρή ηρωίδα 
ξαναγυρνά στη µεγάλη 

αγάπη της, τον αθλητισµό 
όπου συνεχίζει να διαπρέπει 

σε κάθε πρωτάθληµα όπως στο παρελθόν. Η 
περιπέτεια της υγείας της περιγράφεται από 
δύο σκοπιές: Μέσα από τα µάτια της Τζωρτζίνας 
- n εικόνα που είχε, όσα γνώριζε για το πρόβληµα, 

σι φόβοι και οι ανησυχίες της. Παράλληλα n 
µητέρα της δίνει την πραγµατική σειρά και την 
εξέλιξη των γεγονότων περιγράφοντας ταυτόχρονα 

την αγωνία της στο πλάι του παιδιού της. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ατλας Ευρώπης και κόσµου για µαθητές 
εκδ. Gramma σελ. 100-13 ευρώ 

Ενας ολοκληρωµένος 
άτλαντας, σχολικό βοήθηµα 

για το µάθηµα της Γεωγραφίας. 
Με απλά σχέδια, 

λιτότητα στα χρώµατα, εύκολες 
επεξηγήσεις, ευδιάκριτα 

σύµβολα και παραποµπές, 
χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες που µένουν 
στη µνήµη µας, γραφήµατα 

που παρουσιάζουν στατιστικά 
στοιχεία αποφεύγοντας εκείνους τους 

δύσκολους και ανιαρούς πίνακες πληροφοριών, 
καθώς και αναλυτικοί χάρτες των κρατών της 
Ευρώπης και του κόσµου. Η όλη σχεδίαση του 
άτλαντα είναι βασισµένη στα infographics κάνοντας 

την ανάγνωση mo φιλική στον µαθητή και 
τον δάσκαλο. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
MICHAEL HARDT - JOHN HOLLOW AY 
∆ιάλογος για τις κοινωνικές εξεγέρσεις 
µετ. Αννα Χόλογουεη 
εκδ. Σαββάλας σελ. 52 

«Ψάχνουµε έναν τρόπο για 
να πορευτούµε.Τα πράγµατα 
δεν είναι άπως πριν. Παλαιότερα 

υπήρχε σιγουριά πως ο 
δρόµος είχε βρεθεί. Σήµερα 
υπάρχει βεβαιότητα για το τι 
απορρίπτουµε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 

Απορρίπτουµε τον 
καπιταλισµό, ένα σύστηµα 
πιο χυδαίο και mo καταστρεπτικό 

από ποτέ. Οι βεβαιότητες όµως εξαφανίζονται 
όταν σκεφτόµαστε πώς θα πορευτούµε. Πώς 

να σπάσουµε τον καπιταλισµό; Είναι απαραίτητο 
να κατακτήσουµε τον έλεγχο του κράτους; Μπορούµε 

ακόµα να σκεφτόµαστε το προλεταριάτο 
ως επαναστατικό αντικείµενο;». Οι συγγραφείς 
του διαλόγου είναι καθηγητές στο Πανεπιστήµιο 
της Βόρειας Καρολίνας και του Μεξικού. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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