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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ελληνογερµανικοί µονόλογοι 
To 1941, µε τη γερµανική εισβολή στην 

Ελλάδα, το πρώτο µέληµα των επιτελών 
Tns Βέρµαχτ ήταν να αποστείλουν στην ελληνική 

πρωτεύουσα (oncos είχε γίνει αντίστοιχα 
στο Παρίσι) αξιωµατικούε µε (αρχαιοελληνική 

παιδεία και µόρφωση. Οι λόγοι 
ήταν προφανείε, και n υποδειγµατική εργασία 

Tns Φαίδραε Κουτσούκου («Die 
deutsche Kulturpolitik in Griechenland in 
der Zeit des Nationalsozialismus 19331944») 

για την πολιτιστική πολιτική Tns εθνικοσοσιαλιστικήε 
Γερµανίαε στην Ελλάδα 

Tns Κατοχήε, φωτίζει tis πτυχέ3 τπε γερµανικήε 
διείσδυσα, µέσω των εκπαιδευτικών, 

µορφωτικών και επιστηµονικών ιδρυµάτων 
Tns (Γερµανική Σχολή, Γερµανική 

Αρχαιολογική Σχολή, Γερµανικό Επιστηµονικό 
Ινστιτούτο, eos πρόδροµο του Ινστιτούτου 

Γκαίτε, κλπ.). Σ' εκείνοι tous χαλεπούε 
για την Ευρώπη καιρούε, υπήρχαν 

πεφωτισµένοι Γερµανοί, oncos ο Χέλµουτ φον 
ντεν Στάινεν, ο µεταφραστήε του Κωνσταντίνου 

Καβάφη (µνηµονεύεται επίσα από 
τον Σεφέρη και τον Τσίρκα), και n Χρυσούλα 

Καµπά αναφέρεται διεξοδικά στην περίπτωσή 
του, στο δοκίµιο Tns «Αθήνα και Αίγυπτοε», 
που συµπεριλαµβάνεται στον συλλογικό 

τόµο «Hellas verstehen» («Κατανοcovras 
την Ελλάδα», σε επιµέλεια Tns ίδκν 

και Tns M. Μητσού). Οµωε, εκείνο το έργο 
που αγνοείται συστηµατικά από φιλέλληνε5 
Γερµανού5 και γερµανοτραφεί3 νεοέλληνεε, 
παραµένει το βιβλίο του Μπέρναρντ Γκούτµαν, 

«Στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. 
Φύλλα από ένα ταξίδι, το 1924», σε µετάφραση 

και µε εισαγωγή και σχόλια του Γ. Θανόπουλου 
(1997). 

Τα τελευταία χρόνια, κυριαρχούν πλέον εικόνεε 
και συνειρµοί, που αναδεικνύουν τη 

φτώχεια των ιδεών και των επιχειρηµάτων 
σε αµφότερεε tis χώρεε «των ποιητών και των 
φιλοσόφων». Μεταξύ (ηθεληµένα, συχνά) άyvoias 

και υπεροψίαε, στερεότυπων και 
προκαταλήψεων, που ενίοτε αγγίζουν την εµπάθεια 

(Ressentiments), ελληνικά και γερµανικά 
ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, στην 

πλειονότητά tous, επιδίδονται σε µία ανταλλαγή 
πυρών, µπροστά στο φάσµα Tns ελληνική5 

χρεοκοπίαε. Αποσιωπώνταε -αυτονόητα- 
τη διεισδυτικότητα και τα καίρια συµφέροντα 

των γερµανικών επιχειρήσεων, ο 
σύγχρονοε γερµανικόε «φιλελληνισµόε» εξαντλείται, 

πέραν των τουριστικών σλόγκαν, 

Μάιος 1941. Επίσκεψη ανώτατων αξιωµατικών του γερµανικού στρατού κατοχής στην Ακρόπολη 
(φωτ.: Συλλογή Μιχάλη Γ. Τσαγκάρη). 

Τα τελευταία χρόνια, 
κυριαρχούν εικόνες 
και συνειρµοί, που αναδεικνύουν 

τη φτώχεια ιδεών 
και επιχειρηµάτων σε αµφότερες 

τις χώρες «των ποιητών 
και των φιλοσόφων». 
σε µία «µετα-ζορµπαδική» αντίληψη των 
πραγµάτων, ψευδοροµαντική και ταυτόχρονα 

επικίνδυνα αφελή και αδικαιολόγητα 
επιφανειακή. 

Η µιντιακή υποβάθµιση Tns xebpas, στην 
οποία δεν είναι άµοιρη ευθυνών και n Ελλάδα, 

ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του '90, 

όταν άρχισαν σταδιακά να «αποσύρονται» από 
τη χώρα οι Γερµανοί ανταποκριτέβ: ο τελευτακν 

που γνώριζε πρόσωπα και πράγµατα 
«από τα µέσα» ήταν ο Gerd Hohler. Η πτώση 

του Txixous, KaOcos και οι εξελίξεν στν 
πρώην σοσιαλιστικέε χώρεε και τα Βαλκάνια 

έθεσαν νέεε προτεραιότητεε και υποβάθµισαν 
σηµαντικά τν ελληνογερµανικέε σχέσεν 

σε επικοινωνιακό-µιντιακό, ακόµα και σε µορφωτικό 
επίπεδο, µε εξαίρεση iocos τη διαβόητη 

«εκσυγχρονιστική περίοδο», που γοήτευσε 
tous φορµαλιστέε Γερµανούε. Οι περισσότεροι 

γερµανόφωνοι ανταποκριτέε 
δεν ζουν πλέον στην Ελλάδα, δεν µιλάνε ούτε 

διαβάζουν ελληνικά, δεν γνωρίζουν την 
καθηµερινότητα, αγνοούν τα πολιτιστικά θέµατα 

(πλην του Μουσείου Ακρόπολα και του 
Πέτρου Μάρκαρη). Kupicos, επιστρατεύονται 
σε περιόδου Kpions (εκλογέε, πυρκαγιέε, αναταραχέε), 

n ενηµέρωσή tous είναι συνήOcos 
από «δεύτερο χέρι», n αναζήτηση των 

θεµάτων σπάνια ξεφεύγει από τη λογική του 
«Ελληνα ασθενούε», ενίοτε συναντά τα 
πρωτοσέλιδα Tns Bild: οι όποιε3 εξαιρέσεν 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 

Αντίθετα µε το Παρίσι, τη Ρώµη ή τη 
Μαδρίτη, στην Αθήνα δεν εστάλη ποτέ 
«πολιτιστικόε ανταποκριτήε» (Kulturkorrespondent) 

από τα µεγάλα γερµανικά φύλλα. 
Κι αυτό αδικεί κατάφωρα tv ελληνογερµανικέε 

σχέσεν. 

Γιατί δεν είµαστε σε θέση να αισθανθούµε 
την έκσταση µε τον τρόπο των αρχαίων 

Ελλήνων και των Χριστιανών του Μεσαίωνα; 
Γιατί κυριαρχεί ο µηδενισµόε και απουσιάζει 

n εµπειρία Tns ανάτασα που νοηµατοδοτεί 
τη ζωή µαε; Γιατί δεν καταφέρνουµε 

να νιώσουµε παρά φτωχά υποκατάστατα 
Tns εµπειρίαε Tns λάµψα; Γιατί το µόνο 

που γνωρίζουµε είναι οι πρακτικέε Tns περιορισµένα 
εκστατικήε αναπλήρωσα που 

προσφέρουν ο αθλητισµόε, ο ηρωισµόε και 
n τέχνη; Οι καθηγητέε φιλοσοφίαε Hubert 
Dreyfus και Sean Dorrance Kelly των Πανεπιστηµίων 

του Μπέρκλεϊ και του Χάρβαρντ, 
εξηγούν σύµφωνα µε τον κριτικογράφο 

του TLS Robert M. Wallace, tis aims 
auras Tns έκπτωσα στο βιβλίο «All things 
shining. Reading the Western classics to find 
meaning in a secular age» (Simon and 
Schuster, σελ. 272). 

Πρόκειται για ένα βιβλίο που σε αντίθεση 
npos τα αντίστοιχα του είδου5 απευθύνεται 

στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Ο λόγο3 
για τον οποίο βρισκόµαστε σε σύγχυση και 
είµαστε λυπηµένοι οφείλεται, σύµφωνα µε 
tous συγγραφεί5, στον κεντρικό ρόλο ποα 
απέκτησε n διανοητική αφαίρεση στον 
σύγχρονο κόσµο - παράδοση που άρχισε µε 
τον Πλάτωνα για να βρει τη συνέχειά Tns 
στον ιερό Αυγουστίνο, τον Καρτέσιο και τον 
Καντ. Και επίσα οφείλεται στον κεντρικό 
ρόλο που απέκτησε, σύµφωνα µε τον Νίτσε, 
ο µονοθεϊσµ03 στη δυτική σκέψη. Με αποτέλεσµα 

διαφορετικέε αξίε3 oncos n γενναιότητα, 
n δεξιοτεχνία, n οµορφιά και n αγάπη, 

tis οποίε3 οι οµηρικοί ήρωεε αντιµετώ- 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Η έκσταση 
πιζαν eos διαφορετικέ3 Θεότητε5 να συρρικνωθούν 

κάτω από τη γενική ιδέα του εν03 
και µοναδικού Θεού. To µέγιστο έτσι που 
µπορεί να µα3 ενθουσιάσει είναι, σύµφωνα 
µε tous συγγραφεί3, ευκαιριακά περιστατικά 

oncos λόγου χάρη n έκσταση που κυριάρχησε 
το 1925 στο Yankee Stadium Tns 

Νέαε Υόρκα, όταν ο αθλητήε του µπέιζµπολ 
που έπασχε από αµυοτροφική πλευρική 
σκλήρυνση Lou Gehrig αναφώνησε otous 
φανατικούε ona6o0s του HP" 
ncos νιώθει ο ευτυχέστερο5 
των ανθρώπων. Ή όταν ένα3 
avdnnpos έπεσε κατά λάθθ3 
στν γραµµέ3 του νεούορκέζικου 

µετρό το 2007, επιβάτα 
ρίχθηκε αυθόρµητα 

και τον έσπρωξε έτσι ώστε 
το τρένο πέρασε πάνω από 
τα σώµατά tous xcopis να 
τραυµατίσει κανέναν από 
tous δύο. 

To βιβλίο των Hubert 
Dreyfus και Sean Dorrance m-*m « 

Kelly προκάλεσε, oncos ]ias nn"' 

πληροφορεί ο κριτικογράcpos, 
εκτενείε συζητήσεν. ∆ιότι n επιστροφή 

στον «πολυθεϊσµό» που προκρίνουν οι 
συγγραφεί3 xcopis τη συνδροµή Tns ηθικήε 
Kpions, ενέχει τον κίνδυνο Tns αυθόρµητα 
θεοποίησα εν05 Χίτλερ, nebs µπορεί να προφυλαχθεί 

κανεί3 από τον πρωτογονισµό µια3 
µαζική3 εκδικητική3 υστερία5; Προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα παρακάµπτοντα3 

το ζήτηµα Tns πλατωνικήε διαvomuais 
αφαίρεσα, οι συγγραφεί3 εισάγουν 

ALL 
THINGS 
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mi Για* 1», 

την έννοια Tns «µετα-ποίησα». «Ποίησν» 
εξηγούν είναι n εργασία του τεχνίτη µε φυσικά 

υλικά. Μέσω Tns µακρόχρονα εµπειpuuis 
εργασία5 του, ο τεχνίτα µαθαίνει τι 

ταιριάζει καλύτερα σε κάθε υλικό. To είδθ3 
αυτήε Tns µάθησα ποα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

«Know-how» αποτρέπει, κατά 
tous Dreyfus και Dorrance Kelly, τη διανοητική 

αφαίρεση, n οποία συρρικνώνει και 
εκφυλίζει την εµπειρία Tns έκστασα. Η «µετα-ποίηση» 

έτσι προσφέρει 
ενστικτωδώε τη δυνατότητα 
να διακρίνει κανεί3 tous αρχηγούε 

που οφείλει να ακολουθήσει, 
oncos λόγου χάρη 

τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, και 
εκείνουε otous onoious οφείλει 

να γυρίσει την πλάτη, 
oncos στον Χίτλερ. Αρκεί όµω3 
να γνωρίζει κανεί3 ncos στον 
κόσµο υπάρχουν δεξιοτέχνε5 
Tns ηθιιαν τέχνα, αναρωτιέται 

ο κριτικογράφοε; Και 
nebs θα είµαστε σε θέση να 

¦'' tous διακρίνουµε έτσι ώστε 
να µην παγιδευτούµε στον 

θανατηφόρο ιστό εν05 καταστρεπτικού ηγέτη; 
Η διάκριση εποµένον ανάµεσα στα αξιοθαύµαστα 

επιτεύγµατα και στα αξιόµεµπτα 
απαιτεί έναν ορισµένο βαθµό αξιολογικήε 
nOuois ιεράρχησα και αφηρηµένα 

έννοια3 του καλού σε αντίθεση npos ό, τι πιστεύουν 
οι Hubert Dreyfus και Sean 

Dorrance Kelly. 

ekotzia@yahoo. gr 

Ο Χρήστος Οικονόµου προτείνει: 

To «εδώ και τώρα» 
της ελληνικής χοάνης 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΠΑΝΟΥ 
Κλειστή Πόρτα 
ε κδ. Π όλι ς 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΠΑΝΟΥ 

'J Κλειστή πόρτο 

Εντεκα διηγήµατα σαν σκυταλοδροµία. Η δευτεραγωνίστρια 
του πρώτου διηγήµατο3 γίνεται 

πρωταγωνίστρια στο δεύτερο, n ανώνυµη υπάλληλοε 
Tns εφορία3 στο δεύτερο διήγηµα γίνεται 

n ηρωίδα του τρίτου διηγήµατο3. Ενότητα 
ύφου5, σφιχτή δοµή, γλώσσα ασπαίρουσα, 

κοφτερή σαν φαλτσέτα. Σπαραχτικοί µονόλογοι 
για το «εδώ και τώρα» Tns ελληνική5 χοάνα: 

Χρέη στν τράπεζε3, χρέη στην εφορία, διπλά 
µεροκάµατα. Και, συνάµα, άνθρωποι χρεωµένοι 

στο σκοτεινό παρελθόν, στα πρόσωπα 
που χάθηκαν: «Αδειάστε µου τη γωνιά. Σκιέ3. 
Φαντάσµατα. Αφήστε µε ήσυχη». Εντεκα ιστορίεε 

για τον «βρικόλακα που τρέφεται από τν 
δυσκολίε3 των άλλων». Για την οµορφιά ποα 
«διαλύεται σαν να µην υπήρξε ποτέ». 

καντινα 

Πρώτα σε πωλήσεις 
ΚΙ Μελέτες, Λευκώµατα, βιογραφίες 

Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Πάνη Βαρουιράκη (Λιβάνης). 
Η αφήγηση ίων αηίων που οδήγησαν οε κρίση όλον 
ιον πλανήτη. 

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

Offsore: τα νησιά των θησαυρών, του Nicholas Shaxson, 
µετ. Νίκος Ρούσσος (Παπαδόπουλος). Τα εξωτικά µέρη 
που αποτελούν το απόλυτο µέσο φορολογικής απόδρασης. 

Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
" Είκοσι κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 

επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

5β Auto που ζούµε, των Σταύρου Θεοδωράκη και ∆ηµ. 
" Χαντζόπουλου (Ποταµός). Κείµενα και σκίτσα για την Ελλάδα 

της κρίσης. 

Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). 
Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα π ζωή 
των ανθρώπων ακόµη και στη µέση ηλικία. 

To δόγµα του σοκ, της Ναόµι Κλάιν (Λιβάνης). 
To βιβλίο που πρώτο επιχείρησε να ερµηνεύσει την οικονοµική 
κρίση του πλανήτη. 

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

Qa Η Ελληνική Ποµπηία, του ∆ηµήτρη Καζάκη (To Ποντίκι). 
Κείµενα δηµοσιευµένα στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα που 
ακολουθούν το χρονικό µιας «προαναγγελθείσης χρεοκοπίας». 

JQe To ηµερολόγιο ενός σπασίκλα, No 6, του Τζειρ Κίνι 
(Ψυχογιός). Οι µοναδικές περιπέτειες του αξεπέραστου 
Σπασίκλα συνεχίζονται... 

, Λογοτεχνία 

1 To νήµα, της Βικτορια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
-" Αυτή τη φορά n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται 

µε την ιστορία τπς θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

2 Η γυναίκα που ήξερε µόνο να αγαπάει, της Μαρίας Τζιρίτα 
(Ψυχογιός). Μια αληθινή ιστορία, ένα παιδί χωρίς επώνυµο 
που µενάλωσε σε παιδόπολη. 

3β To κορίτσι µε τα τατουάζ, του Στιγκ Λάρσον (Ψυχογιός). 
Η πορεία εξιχνίασης ενός παλιού φόνου φέρνει στο φως 
πολλά κρυµµένα µυστικά. 

A Αόρατος δεσµός, της Αννας Νικόλ Μανιάτη (Ψυχογιός). 
* Μια αλλόκοτη σχέσπ αγάπης και µίσους ανάµεσα σε µάνα 

και για µε ολέθρια αποτελέσµατα. 

Ενα κάποιο τέλος, του Τζούλιαν Μπαρνς, µετ. Θωµάς 
: Σκάσσης (Μεταίχµιο). Ενα διεισδυτικό µυθιστόρηµα γραµµένο 

νια τις ατέλειες και τις σκοτεινές κόνχες της µνήµης. 

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

Ιµαρέτ: στη σκιά του ρολογιού, του Γιάννη Καλπούζου 
(Μεταίχµιο). Ενα µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται στην Αρτα 
του 19ου αι. και στη συµβίωση Ελλήνων και Τούρκων. 

Q Χτυποκάρδια στο κρανίο, της Ελενας Ακρίτα (Καστανιώτης). 
• Για εκείνους που αναζητούν στο σήµερα την περιπέτεια 

από το µέλλον και την ανθρωπιά από το παρελθόν. 

q Περαίωση, του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης). 
To δεύτερο µυθιστόρηµα της τριλονίας της κρίσης ξεκινάει 
µε οµαδική αυτοκτονία, ενώ ο φονιάς φροντίζει να γεµίζει 
τα δηµόσια ταµεία! 

10. Ο λύκος της µοναξιάς, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
(Ψυχογιός). Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα στο παγωµένο 
Βερολίνο του 1984. 

• Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από την αλυσίδα 
των βιβλιοπωλείων «Παπασωτηρίου». 

Ο καθηγητής 
Βαρουφάκης 
εξιστορεί τα αίτια 
της κρίσης όχι µόνο 
στην Ελλάδα αλλά 
ο' όλο τον κόσµο. 

Με γέλιο, 
ενίοτε πικρό, 
ο δηµοσιογράφος 
και ο οκιτσογράφος 
παρακολουθούν 
τις νέες συνθήκες 
της ζωή µας. 

Με σαφήνεια 
και τόλµη, οι πικρές 
αλήθειες για όσα 
µας περιβάλλουν 
στην πολιτική και 
οικονοµική ζωή. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΛΑΣΙΚΟΙ 

CHARLES R. MATURIN 
Μέλµοθ ο περιπλανώµενος 
µετ. Χαρά Σύρου 
εκδ. Gutenberg σελ. 956 

Εγκιβωτισµένες, δαιδαλώδεις 
και άκρως γοητευτικές 

αφηγήσεις τρόµου και διαφθοράς, 
αίµατος και πάθους, 

σκοτεινών και υγρών µπουντρουµιών 
της Ιεράς Εξέτασης, 

φουρτουνιασµένων ακτών 
στην Ιρλανδία και µυστηριακής 

ενδοχώρας στην 
Ισπανία, δαιµονισµένων ανθρώπων 

και δαιµονικών πράξεων, υπάρξεων 
ζωντανών και καταραµένων συνθέτουν το κλασικό 

γοτθικό µυθιστόρηµα του Τσαρλς Μάτσουριν 
που πρωτοκυκλοφόρησε το 1820. Και ανάµεσά 

τους, ένας πρωταγωνιστής αθέατος και 
πανταχού παρών: ένας εκπεσών άγγελος, ο 
άρχων του Κακού - ο Μέλµοθ. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
To τόλµηµα της µνήµης 
εκδ. Καστανιώτη 
σελ. 330 

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη 
είναι µια περιοχή στοιχειωµένη 

από το παρελθόν της, 
τους πολέµους, τα πογκρόµ, 
τους παράλογους εθνικισµούς, 

τη δυσπιστία της µιας 
χώρας απέναντι στην άλλη. 
Η παρούσα έκδοση, την επιµέλεια 

της οποίας έλαβε το 
Ινστιτούτο Γκαίτε Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει 

σκοπό να αντιπαρατεθεί σε αυτά ακριβώς 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά, συγκεντρώνοντας 
µερικούς από τους σηµαντικότερους Βαλκάνιους 

συγγραφείς και καταγράφοντας οµοιότητες 
και διαφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινή 
µνήµη και την κοινή αναζήτηση της βαλκανικής 
ταυτότητας. Την ελληνική γλώσσα εκπροσωπούν 

οι N. Θέµελης και Π. Μάρκαρης από την 
Αθήνα και οι Π. Ιωαννίδης και N. Μαραγκού από 
τη Λευκωσία. To βιβλίο ανοίγει µε τη Χέρτα Μίλερ, 

βραβείο Νοµπέλ 2009. 

JEROME CHARYN 
Πινγκ Πονγκ 
Καυτά κοψίµατα και διαβολεµένα φάλτσα 
µετ. Αντώνης Καλοκύρης 
εκδ. Αγρα σελ. 294 ¦I^QIH 

Το πινγκ πονγκ που παίζεται 

I από περισσότερους από 250 εΙ 
κατοµµύρια ανθρώπους µάγεJ 
ψε µε τρόπο υπνωτικό τη φαντασία 

του Τζέροµ Τσάριν από 

I νωρίς. To κοµψό αυτό χρονικό 

συνυφαίνει τη ζωή του µε απίθανες 
ιστορίες των πλέον αξιοµνηµόνευτων 

παικτών και στιγµών 
του πινγκ πονγκ. Ο ίδιος ο 

Τσάριν «κόλλησε» στα δέκα του παρακολουθώντας 
έναν λιποτάκτη του B' Παγκοσµίου Πολέµου 

να χτυπάει επιδέξια το µπαλάκι. Από τη διπλωµατία 
του πινγκ πονγκ (Κίνα - ΗΠΑ1971) ώς 

τη µετανάστευση του αθλήµατος από τα υπόγεια 
µπαρ της Νέας Υόρκης στους χώρους αναψυχής 
του Λας Βέγκας και στα συνεδριακά κέντρα της 
Φλόριντα, ο Τσάριν επιδεικνύει τη µαγεία, τη 
συµµετρία και τη χάρη στο παιχνίδι. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛ∆ΙΡΗ 
Γιάννης Μόραλης 
και το µυστικό παιχνίδι των σχηµάτων 
εκδ. Α.Α. Λιβάνη σελ. 58 

To βιβλίο έχει τέσσερις 

I στόχους: Πρώτον, να πα„ 

ρουσιάσει στα παιδιά το 

I έργο ενός Ελληνα καλλι^l^M 
τέχνη, του ζωγράφου 

I ' Γιάννη Μόραλη (1916ZJihs 

2009). ∆εύτερον, να ^Μ^^&α 
Esa διηγηθεί µια µικρή ιστορία 

για τη φιλία δύο παιδιών, της δωδεκάχρονης 
Λιν από το Λιζάνγκ του Θιβέτ και του Γιάννη 

από την Αίγινα. Τρίτον, να µάθει στα παιδιά 
να φτιάχνουν µόνα τους τις δικές τους εικόνες. 

Και τέταρτον, να τους εξηνήσει τις βασικές 
αρχές των σχηµάτων. Στην ίδια σειρά «To 

φανταστικό θέατρο παρουσιάζει» κυκλοφορούν 
δύο ακόµα τίτλοι: «Κώστας Τσόκλης και 

το αλλόκοτο µπέρδεµα» και «∆ηµήτρης Μυταράς 
και τα χρωµατικά ζευγαράκια». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 
Αδάµαστες ψυχές 
εκδ. Αγκυρα σελ. 456 

Ψυχές αδάµαστες, 
ανυπότακτες και άγριες 

όπως n θάλασσα 
την οποία διέπλεαν 
οι ήρωες των περιπετειών 

που αναπλάθει 
ο Φώτης Κόντογλου 

χρησιµοποιώντας 
ιστορίες γραµµένες, 
υποτίθεται, 

από το χέρι των ίδιων 
των ανθρώπων. 

Κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου, οι θαλασσοπόροι 
του έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

πάλεψαν γενναία µέσα στα κύµατα και αντιµετώπισαν 
παλικαρίσια τις δυσκολίες της ζωής, 

βγαίνοντας νικητές, φτάνοντας τις περισσότερες 
φορές στα απώτατα όρια των σωµατικών, 

ηθικών και ψυχικών τους αντοχών. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ 
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