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npoznnA 0EATPO IAEEI MOAA AnouiEiz UTOPIA BIBAIO KINHMATOTPAOOZ EBAOMAAA ZKHNEZ APXITEKTONIKH 

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. Κ∆ΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

To πνεύµα του Γκαίτε 
Κάθε επέτειος είναι ταυτόχρονα ευκαιρία 

και αφετηρία: γεφυρώνει το χάσµα του 
χρόνου, αναδεικνύονται στοχαστικά το παρελθόν 

και χαράζονταε δηµιουργικά το µέλλον. 
To Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα συµπλήρωσε 

60 χρόνια λειτουργίαε και γιόρτασε 
την επέτειο µε µια σειρά πολιτιστικών και 
µουσικών εκδηλώσεων, στο γερµανικό πνεύµα 

του Tag der offenen Tiir, ανοίγονταε διάπλατα 
tis πόρτεε και tous xcopous του στο 

κοινό. Εχει όµω3 κανείε την αίσθηση, παρά 
τη δίγλωσση Installation του Ντάνιελ Ρόντε 
(«Η Μαρία και der Hans»), που καλύπτει την 
πρόσοψη του κτιρίου, και us καινοτόµοι 
καλλιτεχνια δράσει σε δηµόσιον xcopous 
που θα ακολουθήσουν, ότι το Ινστιτούτο συρρίκνωσε 

το παρελθόν (αν κρίνει κανεί3 από 
την περιδιάβαση otous opocpous) και «χάθηκε 
στη µετάφραση» του µέλλοντο3. 

To ελληνικό παράρτηµα του «Γκαίτε» αποτελεί 
τη βασική γέφυρα επικοινωνία3, µέσω 

Tns γλώσσα3 και του πολιτισµού, µεταξύ 
Γερµανία3 και Ελλάδα3. Από την «εποχή 

Tns Φειδίου», όταν εγκαταστάθηκε το ίδρυµα 
το 1964 και πρωτάνοιξε n βιβλιοθήκη, µέχρι 

το καινούργιο ιδιόκτητο κτίριο τπε Οµήρου, 
που εγκαινιάστηκε το 1982 και απειλήθηκε 

µε µέτρα αναγκαστικό εκτέλεσα 
το 2001, λόγω Tns εκκρεµότητα5 των πολεµικών 

αποζηµιώσεων, µεσολαβούν δεκαετίεε 
εκπαιδευτικό προσφοράε και πολιτιστικό 

συνεργασίαε, τόσο σε σκοτεινούε 
καιρούε όσο και στην ευρωπαϊκή, «εκσυγχρονιστική» 

περίοδο. 
Ενα πολιτιστικό ίδρυµα παρέχει εκπαίδευση 

και προβάλλει πολιτισµό, eos διαχείριση και 
µεσολαβητό, ιδιαίτερα στην «εποχή τα ειKovas 

και του µηνύµατοε». Η Γερµανία, µετά 
την ενοποίηση, έχει aacpebs µετατοπίσει, 

γεωγραφικά και θεµατικά, περιεχόµενο και 
προσανατολισµού5 στον πολιτισµό. Αυτή n 
µετάθεση είναι ορατή, ακόµα και στο πρόγραµµα 

του Ινστιτούτου: ο πολιτισµόε 
(Kultur) διολισθαίνει, αργά αλλά σταθερά, σε 
µία cool tour στην πολιτιστική παραγωγή 
(Kulturbetrieb), και καθορίζεται από την πολυπολιτισµικότητα, 

την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
και τη νέα µιντιακή οικολογία. 

Η αναβάθµιση του Ινστιτούτου σε περιφερειακό 
ίδρυµα, που καλύπτει τη ΝΑ Ευρώπη, 

επηρέασε προϋπολογισµούε και στό- 

Στην εποχή της ευρωπαϊκής αβεβαιότητας, το Ινστιτούτο Γκαίτε καλείται να κερδίσει ένα 
δύσκολο στοίχηµα. 

Από το 1964, που άνοιξε το Ινστιτούτο 
Γκαίτε στην Αθήνα, µέχρι 

σή\\ζρα µεσολαβούν δεκαετίες 
εκπαιδευτικής προσφοράς 
και πολιτιστικής συνεργασίας. 
xous σε διακρατικό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη 
έµφαση δόθηκε στη µετά την επανένωση διαµορφούµενη 

κατάσταση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, µε αιχµή την Ανατολική 

Ευρώπη και τη Ρωσία. Επιπλέον, το Ινστιτούτο 
έχει να συναγωνιστεί τα εγχώρια ιδιωτικά 

πολιτιστικά ιδρύµατα, µε τα οποία 
πρέπει να συνυπάρξει, αναζητώνταε παράλληλα 

νέα, Kupicos νεαρά, ακροατήρια. 
Αυτέ5 οι αλλαγέ5 είναι εµφανείε ous προγραµµατικά, 

ιδΐωε τα τελευταία 20 χρόνια, 
ακόµα και ous βιβλιοθηκονοµικέε επιλογέε 
(από τη Βιβλιοθήκη απουσιάζουν σηµαντικά 

ονόµατα, oncos ο Καρλ Μάυ, ο Ρολφ-Ντήτερ 
Μπρΐνκµαν ή ο Γιεργκ Φάουζερ), αναφορικά 
µε τη λογοτεχνική παραγωγή και την πολιτιστική 

πολιτική στην ενοποιηµένη Γερµανία. 
Παρά tis φιλότιµεε προσπάθειεε των εκάστοτε 

διευθυντών, δεν είναι αστήρικτη n 
εντύπωση, ότι, στη δύσκολη ευρωπαϊκή και 
εθνική συγκυρία, το Ινστιτούτο βρίσκεται σε 
διαρκή αναζήτηση ταυτότηταΞ, µε ό, τι αυτό 

συνεπάγεται για tis ελληνογερµανια σχέoz\s 
και tis πολιτιστικέε ανταλλαγέε. 

Η Γερµανία δεν είναι µόνο n χώρα του 
Mnous και Tns Mnxious, ούτε όµωε ο µοναδικό 

προορισµόε για «τον Γιώργο und 
die Karin», και n ιστορία Tns δεν αρχίζει µε 
την επανένωση. Ano το Ινστιτούτο Γκαίτε 
περιµένουµε πάντα σηµαντικά πρωτοβουλΐε5 

και τοµέε, περισσότερη εµβάθυνση 
και λιγότερη «αµηχανία». Αυτό το δύσκολο 

στοίχηµα καλείται να κερδίσει στην 
εποχή Tns ευρωπαϊκό αβεβαιότηταε τα επόµενα 

χρόνια. 

Πενήντα χρόνια µε την ίδια φανέλα 
Μιοόν αιώνα συγγραφικής προσφοράς έκλεισε ο Μένης Κουµανταρέας 
ΤουΝΙΚΟΥ ∆∆ΒΒΕΤΑ 

Πέρασε ακριβό^ µισόε aicovas ano το φθινόπωρο 
του 1962, όταν ο αλήστου µνήµα 

εκδοτικ03 oikos «Φέξη» κυκλοφόρησε το 
πρώτο βιβλίο του Μένη Κουµανταρέα, τη 
συλλογή διηγηµάτων του «Τα µηχανάκια», 
εµβληµατικό έργο Tns µεταπολεµικό λογοτεχνΐαε 

uas, που βρήκε αργότερα φιλόξενη 
στέγη στον «Κέδρο», Tns Nav0s Καλιανέση. 

Τιµώνταε τα πενηντάχρονα του συγγραφέα, 
ο εκδοτικό του oikos κυκλοφόρησε σε 

συλλεκτική έκδοση, µε σχέδια του ∆ηµήτρη 
Μυταρά, ένα ακόµη δηµοφιλέε βιβλίο του που 
γνώρισε αλλεπάλληλεε εκδόσειε τη δεκαετία 

του ογδόντα και µεταφέρθηκε µε επιτυχία 
στη µεγάλη οθόνη από τον Παντελή Βούλγαρη. 

Αναφερόµαστε στο µυθιστόρηµά του 
«Η φανέλα µε το εννιά», που πρωτοεκδόθηκε 
το 1986, αλλά οι φανατικοί Tns λογοτεχνίαε 
το είχαν ήδη διαβάσει όταν δηµοσιευόταν 
σε συνέχει στο περιοδικό «To Τέταρτο» του 
Μάνου Χατζιδάκι. 

Η επιλογή του εκδοτικού οίκου δεν είναι 
τυχαία. «Η φανέλα µε το εννιά» αποτελεί ένα 

από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα του 
συγγραφέα, όπου αποτυπώνεται µε ενάργεια 
ολόκληρο το µυθολογικό του σύµπαν: ο αotikos 

xcopos eos µόνιµο σκηνικό των ιστοριών 
του, n προσήλωση σε έναν µικρόκοσµο 

που ζει στα όρια Tns νοµιµότητα5, κάποιοι 
απόηχοι των πολιτικών γεγονότων που 
«χρωµατίζουν» το παρελθόν των ηρώων του, 
n περιγραφή µιαε ανελέητα καθηµερινότηταε 

που συνθλίβει οποιοδήποτε πρόσωπο 
αναζητά την ερωτική ανάταση. 

Η αφηγηµατική τεχνική του Κουµανταρέα 
χαρακτηρίζεται από µια λιτότητα στα εκφραστικά 

µέσα, αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, 

Ο συγγραφέας Μένπς Κουµανταρέας. 

αν αναλογισθούµε ότι ο κεντριά ήρωαε του 
µυθιστορήµατοε είναι evas ποδοσφαιριστό: 

ο Μπιλ Σερέτα, λαϊκό παιδί από tis 
φτωχογειτονιέε Tns Αθήναε, που βλέπει το 
άθληµα cos εφαλτήριο για την κοινωνική του 
ανέλιξη. Ωστόσο κεντρικό θέµα του βιβλίου 

δεν είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι απλώε 
n αφορµή. Οι κάθε λογό «παράγκεε», 

οι δωροδοκΐεε, τα στηµένα µατ5, οι παράγοντεε 
µε το «µαύρο» χρήµα, όλο αυτό το θλιβερό 

παρασκήνιο µε το οποίο βρίσκεται αντιµέτωποε 
ο νεαρόε ποδοσφαιριστήε, δίνει 

την απαραίτητη ώθηση στην αφήγηση, κινεί 
τα νήµατα Tns Kmopias, δεν είναι όµωε 

και n ουσία Tns. Ο αθλητικόε κόσµοε είναι 
απλώε µια µινιατούρα Tns Koivcovias που πα¬ 

ραπαίει xcopis πυξίδα. Ο αναγνώστα µε µαεστρία 
οδηγείται από τον συγγραφέα εκτόε 

των αγωνιστικών χώρων. Από τα αποδυτήρια 
Tns οµάδαε του Μπιλ, στον κοινωνικό του 

περίγυρο που ξεφτίζει, στα µαγαζιά Tns νύxtos, 
στα κακόφηµα ξενοδοχεία, ous νοικιασµένεε 

γκαρσονιέρεε, ous πιάτσεε του 
αγοραίου έρωτα, σε δρόµουε, πλατεΐεε και 
αδιέξοδα στενά όπου χάνεται ο ερωτισµόε 
του, τσαλακώνεται n υπερηφάνεια και n αξιοπρέπειά 

του, πεθαίνουν τα όνειρά του. Οχι 
µόνο του Μπιλ µα και χιλιάδων οµοίων του. 
Ο συγγραφέαε σκιαγραφεί την πορεία ενόε 
ποδοσφαιρικού ινδάλµατοε, από tis πρώτεε 
του επιτυχίεε και την καταξίωση ebs τον τραυµατισµό 

του, tis καταχρήσειε και την ατιµωτική 
αποχώρηση, µόνο που n πορεία αυτή 

αισθανόµαστε ncos αφορά ευρύτερα 
στρώµατα Tns νεολαίαε. locos µια ολόκληρη 
γενιά που γαλουχήθηκε τη δεκαετία του '80 
µε την προοπτική εν05 «καπιταλιστικού παραδείσου» 

και γνώρισε αργότερα τον εργασιακό 
µεσαίωνα. 

To βιβλίο αξίζει να (ξανα) διαβαστεί για έναν 
επιπλέον λόγο. Πολλέ3 από tis περιοχέ3 

τα Αθήναε που αποτυπώνονται ous σελίδε-s 
του είναι σήµερα, στην κυριολεξία, αδιάβατε3. 

Μια «µαύρη τρύπα» στο ιστορικό 
κέντρο που διεκδικείται µε πείσµα από λαθροµετανάστε3, 

λαθρέµπορουε, πρεζόνια και 
τραµπούκου3. Κάποιε3 αναπόφευκτεε συγκρίσει 

είναι npos όφελθ3 Tns λογοτεχνία3. 
Η γραφίδα του Μένη Κουµανταρέα έχει εγκαίρου 

ανασύρει και χρησιµοποιήσει ψηφίδεε 
του σκοτεινού µα3 µέλλοντο5. Οσο για 

τον ήρωά του, τον Μπιλ Σερέτη, αν δεν «έπιασε 
την καλή», αν γυρνά και γερνά ακόµη 

ous ΐδιεε γειτονιέ3, θα είναι σίγουρα µε 
tous «αγανακτισµένοι». 

Η Μαρλένα Πολιτοπούλου προτείνει: 

Yoko Ogawa, «Ο αγαπηµένος µαθηµατικός τύπος 
του καθηγητή», µετ. Παναγιώτης Ευαγγελίδης, εκδ. Αγρα. 

Η πολυβραβευµένη Γιαπωνέζα συγγραφέας καταφέρνει 
µε έναν ευρηµατικό, τρυφερό και απολαυστικό τρόπο 
να µιλήσει για µια φιλία ανάµεσα σε µια οικιακή βοηθό, 
τον δεκάχρονο γιο της και ένα γέροντα πανεπιστηµιακό 
καθηγητή µαθηµατικών που n µνήµη του, ύστερα από ένα 

ατύχηµα, φτάνει ώς το 1975 και στο παρόν περιορίζεται 
σε 80 λεπτά. Μετατρέπει µε χιούµορ και ροµαντισµό 

τους «φίλους αριθµούς» σε αστέρια, να φωτίζουν τον 
δρόµο ανθρώπων που λαχταρούν την καθαρότητα και 
την ευγένεια στις ανθρώπινες σχέσεις. Μια ποιητική αναζήτηση 

της τάξης και της οµορφιάς µε όπλο τη γνώση. 
Και το µπέιζµπολ. 

YOKO OGAWA 

ο αγαπηµένος 
µατικοσ τυποσ 

toy καθηγητή 

Πρώτα σε πωλήσεις 
Si Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Το άγνωστο παρασκήνιο της προσφυγής στο ∆ΝΤ, του παν. 
Ρουµελιώτη (Λιβάνης). Μια καταγραφή των γεγονότων 
που οδήγησαν τη χώρα στο Μνηµόνιο. 

2 Η υπόσχεση, της Anna Conomos (Ποταµός). Ενα παραµύθι 
για τη δύναµη της φιλίας και της µνήµης, µε φόντο 
τις ανταλλαγές πληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
το 1922-24. 

ι. Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου, του ∆ηµ. Μπλόκα 
(To Ποντίκι). Η µυστική αλληλογραφία της Ουάσιγκτον 
για τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο και την ελληνική ΑΟΖ. 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). 
Ενα οξύ και οργισµένο κείµενο, που αυτοσυστήνεται 
ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

5. Μαγεία, της Ρόντα Μπερν (Λιβάνπς). Μια λέξη που έχει 
δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

A To δόγµα του σοκ, της Ναόµι Κλάιν (Λιβάνης). To πρώτο από 
τα βιβλία που καταπιάστηκαν µε τη διεθνή οικονοµική κρίση 
και άνοιξε σχολή. 

Επαναστάτες, του Eric Hobsbawm (Θεµέλιο). Ενα από τα 20 
βιβλία που έγραψε ο µενάλος ιστορικός του 20ού αιώνα, 
που έφυγε πρόσφατα από τπ ζωή. 

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

Q Οι κεραίες της εποχής µου, του Ανταίου χρυσοστοµίδη 
(Καστανιώτης). Πορτρέτα 33 µεγάλων συγγραφέων 
του πλανήτη, n επίγευση από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. 

θετική σκέψη, της Vera Peiffer (∆ιόπτρα). Η συγγραφέας 
συµβουλεύει πώς να διώξουµε τις αρνητικές σκέψεις και 
να αναζητούµε τις θετικές. 

Ενας έρωτας 
που έπεσε θύµα 
των προκαταλήψεων 
και των σκληρών 
ηθών µιας επαρχιακής 
κωµόπολης. 

„ Λογοτεχνία 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 

• To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος µιας τριλονίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλανήτη. 

p Είχα µόνο εσένα, της ∆ήµητρας Μανθεάκη (Ψυχογιός). ^· 
Ενας µεγάλος έρωτας το 1939, που συνθλίβεται στον βωµό 
των προκαταλήψεων και των αυστηρών πθών. 

"D Φιλµ νουάρ, του ∆ηµήτρη Στεφανάκη (Ψυχογιός). 
J* Ενα κοσµοπολίτικο µυθιστόρηµα µε συναρπαστική δράση, 

παρασκήνιο και κατασκοπεία. 

n Οδός Μπριτάννια, αριθµός 22, της Αµάντα. Χοτζκινσον ^* 
(Πατάκης). Σχέοεις που δοκιµάστηκαν αµετάκλητα στπ 
διάρκεια του πολέµου, άνθρωποι που έκαναν τα πάντα για να 
σωθούν.  

c Ο χιονάνθρωπος, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
**· Ενας χιονάνθρωπος τυλιγµένος µε το φουλάρι µιας µητέρας, 

και ο επιθεωρητής Χάρι Χόλε αναζητεί και πάλι τον δολοφόνο. 

6To ζουµί του πετεινού, του Γιάννη Μακριδάκη (Εστία). 
• Ενα από τα πρόσφατα αφηγήµατα, πάντα µικρής έκταοπς, 

του Χιώτη συγγραφέα. 

-i Ξενοδοχείο Μπρούνι, του Βαλέριο Μανφρέντι (Ψυχογιός). 
*· Ενα ατµοσφαιρικό µυθιστόρηµα στην Ιταλία του περασµένου 

αιώνα, µέσα από την ιστορία µιας οικογένειας και 
την προσπάθειά της για επιβίωση. 

q Ano την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
**· Αυτή είναι n ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από την άγνοια, 

αη' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, όπου δεν φτάνουµε 
ποτέ. 

n Για τ' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 
(Καστανιώτης). Μια δολοφονία τον Μάρτιο του '44, ένας 
έρωτας εκ των υστέρων... 

λ r\ Οι προσκεκληµένοι, του Πιερ Ασουλίν (Πόλις). 
**^* Οταν στο αριστοκρατικό Παρίσι, σ' ένα επίσηµο δείπνο, για 

να µην είναι 13 σι συνδαιτυµόνες καλούν και την υπηρέτρια... 

• Αυτή την εβδοµάδα, το στοιχείο προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«∆ιάµετρος» (Πάροδος Ιφιγένειας, Χαλκίδα). 

Τριάντα τρεις 
συναντήσεις µε 33 
µεγάλους συγγραφείς 
του καιρού µας. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

Robin Sharma 
Τα µυστικά του µοναχού 

που πούλησε τη Ferrari του 

WW/.dioptra t;r 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ANN CLEEVES 
Ενοχο παρελθόν 
µετ. Αναστασία Σαββίδου 
εκδ. Κλειδάριθµος σελ. 532 

πάνε δέκα χρόνια από τότε 
που n Τζίνι Λονγκ καταδικάστηκε 

νια τον φόνο της 
δεκαπεντάχρονης Αµπιγκέιλ 

Μάντελ. Οταν όµως 
προκύπτουν νέα στοιχεία 
που την αθωώνουν, οι κάτοικοι 

του χωριού Ελβετ, 
στο ανατολικό Γιορκσάιρ, 
χάνουν και πάλι τη γαλήνη 

τους. Είναι φανερό ότι ο δολοφόνος κυκλοφορεί 
ακόµα ελεύθερος. Η νέα έρευνα που ξεκινάει 

n ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ στην περιοχή 
µεταφέρει τους κατοίκους του χωριού σε µια εποχή 

που όλοι τους ήθελαν να ξεχάσουν. Η αγωνία 
κορυφώνεται, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο 

τι φοβούνται περισσότερο: τον δολοφόνο ή το 
δικό τους ένοχο παρελθόν; 

ARNEDAHL 
Τα µπλουζ της Ευρώπης 
Η τέταρτη περιπέτεια της οµάδας Αλφα 
µετ. Γρηγόρης Κονδύλης 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 448 -16,60 ευρω 

Ενας Ελληνας γκάνγκστερ 
σε διατεταγµένη αποστολή 
στη Στοκχόλµη θα βρεθεί 
µισοφαγωµένος από τις αρκούδες 

στον ζωολογικό κήπο. 
Τι ακριβώς συνέβη στο 

θύµα; Και πώς κατέληξε εκεί; 
Οκτώ γυναίκες από την 

Ανατολική Ευρώπη, για τις 
οποίες υπάρχουν ενδείξεις 

ότι εκδίδονταν, θα εξαφανιστούν από ένα κέντρο 
µεταναστών έξω από την πόλη. Ποιες ήταν; 

Ενας γηραιός κύριος θα βρεθεί κρεµασµένος 
ανάποδα σε ένα δέντρο σε εβραϊκό κοιµητήριο. 

To σκηνικό παίρνει τη µορφή εφιάλτη. Οι 
διαφορετικές υποθέσεις σιγά σιγά συνδέονται 
και n οµάδα Αλφα θα κληθεί να δραστηριοποιηθεί 

σε διαφορετικά σηµεία της Ευρώπης. 

GEORGES SIMENON 
Η φυγή του κυρίου Μοντ 
µετ. Αργυρώ Μακάρωφ 
εκδ. Αγρα σελ. 216 -15,50 ευρω 

Κρυφά απογοητευµένος από 
την ύπαρξή του, ο Νορµπέρ 

Μοντ αποφασίζει στα 
σαράντα οκτώ του χρόνια 
να εγκαταλείψει τους πάντες 

και τα πάντα: την Τερέζ, 
τα παιδιά τους, την επιχείρηση 

που διατηρούσε. 
Και διαλέγει τη ζωή του 
περιπλανώµενου, τη ζωή 

του περιθωρίου. Σύντοµα n επιλογή του θα τον 
φέρει σε ένα µέτριο ξενοδοχείο της Μασσαλίας. 

Εκεί γνωρίζει τη Ζυλί, µια δυστυχισµένη 
νεαρή γυναίκα που θα τον αποτρέψει από την 
αυτοκτονία. Μέσα από την mo απρόβλεπτη πορεία, 

ο κύριος Μοντ θα ξαναβρεί τον δρόµο που 
τον οδηγεί προς τους άλλους και προς τη νεανική 

ύπαρξή του. 

ΑΡΧΕΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ - ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ 
To αρχείο των γενικών προβλεπτών θαλάσσης 
Αναζητώντας τα ίχνη του 
εκδ. Ενάλιος σελ. 160 

Στην Κέρκυρα, κτήση βενετική, 
λειτουργούσε από τα 

µέσα του 17ου αιώνα το 
Αρχείο των Γενικών Προβλεπτών, 

Βενετών αξιωµα; 
τούχων εκπροσώπων της 

1 Γαληνοτάτης. To Αρχείο αυ1 
το, µετά την κατάλυση της 

ΗΒΒΒ (9 Βενετικής ∆ηµοκρατίας, παρέµεινε 
στην Κέρκυρα και n 

παρουσία του µαρτυρείται έως τα πρώτα χρόνια 
µετά την ένωση των νησιών του Ιονίου µε την 
Ελλάδα. Στη µελέτη περιγράφονται n ίδρυση, n 
λειτουργία και το περιεχόµενο του Αρχείου, µε 
βάση το ανέκδοτο υλικό αποκείµενο στο Κρατικό 

Αρχείο της Βενετίας, και αναζητούνται τα ίχνη 
του, µέσα από τη βιβλιογραφία, τους καταλόγους 

και τη διερεύνηση των αρχειακών συλλογών 
του Αρχείου της Κέρκυρας. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ 
Τα Πανεπιστηµιακό Μέγαρον 
To παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου θεσσαλονίκης 
εκδ University Studio Press σελ. 184 -15 ευρω 

Συντηρητής των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 

της Φιλοσοφικής Σχολής 
του ΑΠΘ από το 1970, ο 

συγγραφέας φωτίζει σηµαντικές 
χρονικές στιγµές και 

σταθµούς της ιστορίας του 
Πανεπιστηµίου θεσσαλονίκης 

και κυρίως της Φιλοσοφικής 
Σχολής. Περιγράφει 

τους χώρους, µε επίκεντρο το κεντρικό κτίριο 
και εξιστορεί γεγονότα, βασισµένα σε εκθέσεις 
πεπραγµένων των πανεπιστηµιακών αρχών, επετηρίδες 

του πανεπιστηµίου, αλλά και το ηµερολόγιο 
εργασίας του γραφείου συντήρησης 

της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. 
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