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riOAITIIMOI KINHMATOrPAOOI AnouiEiz BIBAIO EBAOMAAA IKHNEI NTIZAIN 

εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ G. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ενας διαφορετικός τελικός 
Στις 25 Μαίου, το ανακαινισµένο Γουέµπλέί 

θα υποδεχτεί τους φιναλίστ του Τσάµπιονς 
Λιγκ, και το Λονδίνο θα πολιορκηθεί 

από 80.000 Γερµανούς φιλάθλους. Αυτός ο 
τελικός ανάµεσα στην Μπορούσια Ντόρτµουντ 

και τηνΜπάγερν Μονάχου διαφέρει 
σηµαντικά από όλους τους προηγούµενους 
του θεσµού, ακόµα κι αν δεν είναι ο πρώτος 
ποδοσφαιρικός εµφύλιος στον θεσµό. Η 
«στρογγυλή θεά» φρόντισε για το πιο σατανικό 

σενάριο που γράφτηκε τα τελευταία 
χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κατ' αρχάς, 
στην ποδοσφαιρική πρωτεύουσα της Αγγλίας 
θα βρεθούν αντίπαλες δύο γερµανικές οµάδες 
για να διεκδικήσουν το κορυφαίο τρόπαιο. 
Για τους φλεγµατικούς Αγγλους, αυτός ο τελικός 

ισοδυναµεί µε µία ολοκληρωτική «γερµανική 
επίθεση»: ό,τι δεν κατάφεραν οι Krauts, 

όπως είναι το «παρατσούκλι» τους στη 
βρετανική συλλογική µνήµη, από τους δύο 
Πολέµους, µε τα «Μέσερσµιτ» και τους VI 
και V2, το πέτυχαν εβδοµήντα χρόνια µετά 
στα ποδοσφαιρικά τερέν, µε τον Σβάινστα'ΐγκερ 

και τον (Πολωνό) Λεβαντόβσκι. 
Η (δεύτερη) εισβολή στο Νησί, µε δύο 

«βαριές ταξιαρχίες» από το Ντόρτµουντ και 
το Μόναχο και 80.000 πεζικάριους-θεατές, 
στον «ναό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», 
όπου n ποδοσφαιρική Αυτοκρατορία του 
Αλφ Ράµσεϊ αποκαθήλωνε το 1966 την παγκόσµια 

πρωταθλήτρια του 1954, µαζί µε 
ένα ιστορικό γκολ-φάντασµα, το οποίο, σύµφωνα 

µε τον µύθο, κατακυρώθηκε από τον 
Σοβιετικό επόπτη «λόγω Στάλινγκραντ», 
γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική 

ιστορία της Ευρώπης, αλλά και 
της Γερµανίας. Στο Γουέµπλέί, το γερµανικό 
έθνος θα ξαναζήσει, µαζί του και το τηλεοπτικό 

έθνος, στα 90 λεπτά του αγώνα, ίσως 
και στα 30 της παράτασης ή, ακόµα, στη 
ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, τη διαίρεση 
και την επανένωση σε ποδοσφαιρικό επίπεδο: 

n Γερµανία διχάζεται, n Γερµανία 
συγκρούεται, n Γερµανία θριαµβεύει. 

Αυτό το «νέο γερµανικό θαύµα» έχει δύο 
πρωταγωνιστές, τον χαλκέντερο και εσωστρεφή 

Γιουπ Χάινκες και τον φιλόδοξο και 
υπερκινητικό Γίργκεν Κλοπ, στην ουσία 
όµως κρύβει ένα µεγάλο «µυστικό» κι έναν 
ακόµα µεγαλύτερο ποδοσφαιρικό άθλο. Ο 
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Ειο εµβληµατικό Γουέµπλεϊτου Λονδίνου, που φιλοξενήθηκε πέρυσι ο τελικός του ποδοσφαιρικού 
τουρνουά των Ολυµπιακών Αγώνων, θα διεξαχθεί στις 25 του µπνός ο τελικός του Τσάµπιονς 
Λιγκ που φέτος είναι µια καθαρά γερµανική υπόθεση. 

Η «στρογγυλή θεό» φρόντισε 
για το mo σατανικό 
σενάριο που γράφτηκε 
τα τελευταία χρόνια 
στα ευρωπαϊκά γήπεδα. 

άθλος έγκειται στο ότι συνέτριψε το όνειρο 
για «ισπανικό εµφύλιο», καθώς ο «γερµανικός 
αετός» φιλοδώρησε συνολικά την «ισπανική 
αρµάδα» µε 11 γκολ, ρίχνοντας αµφότερους, 
Καστιλλιάνους και Καταλανούς, στο καναβάτσο. 

Η πρόκριση ισοδυναµεί µε ευθεία 
αµφισβήτηση και ανοιχτή πρόκληση της 
ισπανικής κυριαρχίας σε συλλογικό και 
εθνικό επίπεδο. To καλά κρυµµένο µυστικό 
σχετίζεται µε τη γερµανική µεθοδικότητα 
και οργανωτικότητα, που προετοίµασε τα 
προηγούµενα χρόνια το έδαφος, µέσα από 
την ανάπτυξη των ποδοσφαιρικών ακαδηµιών 

(στα ισπανικά πρότυπα), για µια νέα 

γένια εγχωρίων παικτών, έτοιµων να ανταποκριθούν 
στις διεθνείς προκλήσεις. Ταυτόχρονα, 

απέδειξε µε συνετή οικονοµική 
διαχείριση, ότι το Financial Fair Play είναι 
εφικτό και επιβεβληµένο, σε βαθµό που πολιτικοί 

σχολιαστές στη Γερµανία δεν δίστασαν 
να αναδείξουν την αναγκαιότητα και 

την αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας του Βορρά έναντι της διασπάθισης 

του δηµοσίου χρήµατος στον 
Νότο, στα οικονοµικά και ποδοσφαιρικά 
πράγµατα της Ευρώπης. 

Οπως και στην πολιτική, έτσι και στο ποδόσφαιρο, 
οι µάχες διεξάγονται για το έδαφος-γήπεδο 

και την κυριαρχία-νίκη, αµφότερα 
εξαρτώνται από τις ηγετικές ικανότητες 

των εµπλεκοµένων και το ποιος θα επικρατήσει 
στο κέντρο, του (ποδοσφαιρικού) παιγνιδιού 

και του (πολιτικού) αγώνα, σύµφωνα 
µε τον Γερµανό αθλητικό κοινωνιολόγο και 
φιλόσοφο, Γκούντερ Γκεµπάουερ. Τον Μάιο 
και τον Σεπτέµβριο, το ποδοσφαιρικό και 
πολιτικό µέλλον της Eu ρώπης θα έχει πάντως 
γερµανική σφραγίδα. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙ∆ 

Κρυφές και φανερές πληγές 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ρ∆ΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ηπιο κρυφή πληγή 

εκδ. Ικαρος 

Απάτα τέλη της δεκαετίας του '70, όταν 
πρωτοεµφανίστηκε στα γράµµατα µε 

τα «Κοµµατάκια», το 1979, που τα ακολούθησαν 
ως το 1985 τα «∆ιόδια» και τα «Τζιτζίκια», 

ο Ραπτόπουλος είναι πάντα ποικιλοτρόπως 
παρών και δραστήριος στα λογοτεχνικά 

µας πράγµατα. Κυρίως µε τα κείµενά 
του που συχνά, όπως και ο ίδιος συνηθίζει 
να λέει, διχάζουν τους αναγνώστες του, αλλά 
και τους κριτικούς. Αδιαµφισβήτητα καλός 
αφηγητής, τόσο στα µυθοπλασιακά όσο και 
στα µη µυθοπλασιακά του έργα, χωρίς στερεότυπα 

και ταµπού στην προσέγγισή του 
της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικότητας 
(θυµίζω το πολύ ενδιαφέρον «Η δική µου 
Αµερική»), λόγιος και λάτρης του Καζαντζάκη 
από τη µια και της ποπ κουλτούρας από την 
άλλη, οπαδός της εριστικής στη δηµόσια 
σφαίρα, σχολίασε πριν από λίγο καιρό µε 
την «Υψηλή τέχνη της αποτυχίας» την κρίση 
δοκιµιακά και ηµερολογιακά. 

Σήµερα, επανέρχεται σ' αυτήν λογοτεχνικά. 
«Η πιο κρυφή πληγή» είναι µια ερωτική ιστορία 

µε δίπτυχο φόντο: τα ∆εκεµβριανά και 
τη σηµερινή κρίση, ©α µπορούσε κανείς να 
µιλήσει και για τρίπτυχο, αφού n δεκαετία 
του '70 µοιάζει να σφραγίζει κι αυτή το κείµενο. 

Στο µυθιστόρηµα όµως αυτό της Νίκης 
και του Μιχάλη από τη µια υπάρχουν οι στιγµές 

που είναι πληγές κι από την άλλη n ροή 
που κατευνάζει, ακόµη κι όταν δεν γιατρεύει. 
Ετσι, n αρχή της µεταπολίτευσης είναι διπλή 
στιγµή-πληγή, αφού τότε γεννιέται ο έρωτας 
του Μιχάλη για τη Νίκη αλλά και ξεκινά µια 
νέα πορεία για τη χώρα, που καταλήγει στα 

σηµερινά αδιέξοδα. Τα ∆εκεµβριανά είναι 
ακόµη περισσότερο µια στιγµή-πληγή, 
κρυφή πληγή αφού, για τον Ραπτόπουλο, 
οι δυναµικοί διχασµοί της νεοελληνικής 
κοινωνίας που εκφράστηκαν τότε απωθήθηκαν 

αλλά συνέχισαν να λειτουργούν. 
Αυτοί ακριβώς που προσπάθησε να γιατρέψει, 

ανεπιτυχώς, n µεταπολίτευση. 
Με βάση µια ερωτική ιστορία που περνά 

από σαράντα κύµατα και δεν καταλήγει κι 
αυτή, σαν την Ελλάδα, 
πουθενά, ο Ραπτόπουλος 

γράφει ένα από τα 
πιο φιλόδοξα µυθιστορήµατά 

του: ο Μιχάλης 
είναι ηθοποιός και διασκευάζει 

την «Εξαφάνιση» 
του Αριστοτέλη 

Νικολαΐδη για το θέατρο, 
ασκείται στη χωλότητα 

για να παίξει 
Οιδίποδα, διαβάζει µανιωδώς 

για τα ∆εκεµβριανά, 
όπως τον είχε 

προστάξει παιδί ακόµη 
n Νίκη, είναι ένας από 
τους Αγανακτισµένους 
και περιµένει πότε θα 
γυρίσει και πάλι σ' αυτόν 

n αγαπηµένη του. 
Μανιώδης αναγνώστης .µ, ,.,,, 
όπως και συγγραφέας, 
ο Ραπτόπουλος κλείνει 
το µάτι στον αναγνώστη παραθέτοντας 
και κρύβοντας ονόµατα, όπως του Κουµανταρέα 

λόγου χάρη, για να θέσει ζητήµατα 
σχετικά µε την ίδια τη λειτουργία 

της λογοτεχνίας στον κόσµο: µια καλή φανταστική 
ιστορία µπορεί να συνοψίζει το 

ΡΑΠΤΟΠΝΛΟΣ πληγή 

πνεύµα µιας εποχής πολύ καλύτερα από 
πολλές αληθινές, λέει λόγου χάρη. Κι αυτήν 
ακριβώς την ιστορία, πολύπτυχη µε έντονο 
το δοκιµιακό στοιχείο, προσπαθεί να 
στήσει στο βιβλίο του, για να αποκρυπτογραφήσει 

εκείνα τα γεγονότα και τις συνάψεις 
τους που οδηγούν στις προσωπικές 

(έντονο το στοιχείο της ψυχανάλυσης µε 
το όνοµα του πατέρα σε πρώτο πλάνο) 
και τις συλλογικές αποτυχίες. 

To κείµενο του όµως 
έχει δύο φανερές πληγές: 
πρώτον, n σχέση ανάµεσα 
στην Ιστορία και τη µυθοπλασία 

είναι βιασµένη 
και αναποτελεσµατική, 
όπως και σε άλλα µυθιστορήµατα 

µε φιλοδοξίες ερµηνείας 
της κρίσης αυτή 

την περίοδο- δεύτερον, ο 
συγγραφέας χάνει στην 
πορεία κάθε αίσθηση αφηγηµατικής 

οικονοµίας, µε 
αποτέλεσµα ο αναγνώστης 
να αποσυντονίζεται και 
να χάνει το ενδιαφέρον 
του. Υπερβολικά πολλά 
προσωπεία, επίπεδα λόγου 
και αφηγηµατικά τερτίπια 
που συσκοτίζουν το νόηµα, 

χαρακτήρες επί ξύλου 
κρεµάµενοι, ξεκρέµαστες 
ιστορικές αφηγήσεις. To 

µυθιστόρηµα διαβάζεται τελικά όντως αντιστικτικά 
προς την «Υψηλή τέχνη της αποτυχίας», 

ως n πραγµάτωση της αποτυχίας 
αυτής στο πεδίο του µυθιστορήµατος, από 
έναν συγγραφέα που όντως αποτυγχάνει 
µε στυλ. Αλλά αυτό δεν φτάνει. 

Ο Ηλίας Μαγκλίνης προτείνει: 

Ο Νίκος ∆αββέτας µάς έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια 
σε σύντοµα, δραστικά µυθιστορήµατα, στα οποία n πρόσφατη 
ελληνική ιστορία δεν είναι απλώς σκηνικό, αλλά στινµατίζει 
τους ήρωες ποικιλοτρόπως. Κάτι ανάλονο συµβαίνει και στο 
τελευταίο του βιβλίο, «Ο ζωνράφος του Μπελονιάννη» (εκδ. 
Μεταίχµιο), το οποίο ο συννραφέας χαρακτηρίζει «πολιτικό 
νουάρ µυθιστόρηµα»: Η περιπέτεια ενός ιστορικού σκίτσου 
και ενός ννήσια ελληνικού δράµατος, όπως ήταν n δίκη και 
n εκτέλεση Μπελονιάννη, µπλέκονται µε τη δολοφονία ενός 
Ελληνα συννραφέα στο Παρίσι. Για να λυθεί το ένκληµα, 
θα πρέπει ένας Γάλλος αστυνόµος να καταδυθεί στα σκοτάδια 
της µετεµφυλιακής Ελλάδας, αλλά και στις εξαλλοσύνες 
του Μάη του '68. Μια καλώς εννοούµενη διαπλοκή ανάµεσα 
στην ιστορία, στην πολιτική και στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα, 
δοσµένη γλαφυρά και µε ρέοντα λόγο. 

Πρώτα σε πωλήσεις 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

~~9. ϊα 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, 
του Κάρλο M. Τσιπόλα (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες δοκίµιο 
σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και 
να εξουδετερώσει την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 

1821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς Κακοϋρη 
(Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν τα δέκα 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης, έως τη δολοφονία ιου 
Καποδίστρια. 

Αυτή είναι n κουζίνα µου, του Βαγγέλη ∆ρίσκα (Πατάκης). 
«Σ' αυτό το βιβλίο, µοιράζοµαι µαζί σας το πάθος µου 
για τη µαγειρική µέσα από 380 συνταγές». 

Ζιοβάνι - Ο Θρύλος, n αυτοβιογραφία µου, του Ζιοβάνι 
Σίλβα ντε Ολιβέιρα (MVPublications). Mio ζωή γεµάτη 
τίτλους, αποθέωση, χοµόνελα και δάκρυα. 

Κουβεντιάζοντας µε τον Ανδρέα, του Γιάννη Καψή 
(Λιβάνης). Ρητά και απόρρητο είναι ο υπότιτλος ενός βιβλίου 
µε πολλές µνήµες που φωτίζουν µια πολιτική προσωπικότητα. 

Κήπος, σχεδιασµός, δηµιουργία, συντήρηση, του Στέλιου Ε. 
Χάλαρη (Ψύχαλος). Ενας πρακτικός οδηγός γιο τη δηµιουργία 
ενός κήπου από το µηδέν. 

Αθήνα - Ιχνηλατώντας την πόλη µε οδηγό την ιστορία 
και τη λογοτεχνία, των Θ. Γιοχάλα, T. Καφετζάκη (Εστία). 
Μια διαφορετική ξενάγηση σε κτίρια και µνηµεία της Αθήνας, 
µέσα από τη λογοτεχνία. 

Οι λογισµοί καθορίζουν τη ζωή µας, του Γέροντα Θαδδαίου 
(Εν πλω). Βίος και διδαχές του γέροντα Θαδδαίου της 
Βιτόβνιτσα. 

To τέρας κι εγώ, του Σταµάτη Μαλέλη (Λιβάνης). 
Ενα βιβλίο που αναφέρεται στην κατάθλιψη και σε όσα βίωσε 
µ' αυτό το «τέρας» ο συγγραφέας. 

Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; Του Φραγκούλη Φράγκου, 
(Λιβάνης). Ο συγγραφέας αναζήτησε έγνραφο, αρχεία, 
στοιχεία και βιβλιογραφία, ώστε να διεµβολίσει την ιστορική 
πραγµατικότητα της Μικρός Ασίας. 

-Λ Λογοτεχνία 

l. Ο τελευταίος χορός, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους 
και στα χωριά της χώρας. 

Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). 
Μια διαδροµή ανάµεσα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλία, Ηπειρο, 
από το 1878 έως το 1917. Ενας άνδρας διεκδικεί και αναζητεί. 

Η αµαρτία της οµορφιάς, της Σόφης θεοδωρίδου 
(Φυχονιός). Η ιστορία ενός µεγάλου έρωτα σε ταραγµένα 
χρόνια. 

1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). 
To τελευταίο µέρος της τριλονίας που υµνεί τον έρωτα 
και το όνειρο. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Η απελευθέρωση, της Ε. L. 
James (Πατάκης). Ο τρίτος τόµος της τριλογίας που έγινε 
παγκόσµιο εκδοτικό νεγονός. 

To χειρόγραφο της Ακρα, του Πάολο Κοέλιο (Λιβάνης). 
Ενα κάλεσµα για νο συλλογιστούµε τις αρχές 
και την ανθρωπιά µας. 

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

Ο ύπνος των χιλίων ηµερών, της Νικόλ-Αννας Μανιάτη 
(Ψυχογιός). Μια απουσία, σαν θάνατος, ενός ανθρώπου 
για τρία ολόκληρα χρόνια. 

Αγγελος ή δαίµονας, της Ιζαµπέλλας παλάσκα (Λιβάνης). 
Η ιστορία µιας αµφιλεγόµενης προσωπικότητας που έδρασε 
στα χρόνια της Κατοχής. 

Τα ηράνθεµα θα ανθίσουν ξανά, του Γιώργου Πολυράκη 
(Ψυχογιός). Ενα µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται στπ Βαλένθια 
του 15ου αιώνα και δηλώνει πως «αν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις 
το ανέλπιστο». 

Ενας πρακτικός 
οδηγός για τη δηµιουργία 

ενός κήπου 
?πότο µηδέν. 

Βίος και διδαχές 
του γέροντα 
θαδδαίου της 
Βιτόβνιτσα. 

Η ιστορία µιας 
αµφιλεγόµενης 
προσωπικότητας 
που έδρασε στα 
χρόνια της Κατοχής. 

Μια απουσία, 
σαν θάνατος, 
ενός ανθρώπου 
για τρία ολόκληρα 
χρόνια. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία 
«Παπαοωιπρίου». Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΑΣΕτο(\\^Οη™ 
Λττό το συγγραφέα των best seller 

της αστυνοµικής λογοτεχνίας 

«m v: Rtl . -. 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Ζούµε τις τελευταίες µας µέρες 

εκδ. Πατάκη, σελ. 120 
Η Αθήνα της κρίσης. ∆ιαMHttte 

xmswu: δηλώσεις επεισόδια, µαγαζιά 

που κλείνουν, ^flfw.surtiii; 
_ «Αγανακτισµένοι» και 

I «δόγµα του σοκ». Μια νεαρή 

γυναίκα, n Κατερίνα, 
προσπαθεί να αφουγκραστεί 

τον εαυτό της, γίνεται 
δέκτης της περιρρέουσας 

ατµόσφαιρας, επιχειρεί 
αποδράσεις που 

µένουν ανολοκλήρωτες και ρίχνεται, µε όλη τη 
δύναµη της ύπαρξής της, στον έρωτά της για τον 
Παύλο, έναν άντρα µυστηριώδη και ανεξιχνίαστο. 

Ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις, συναισθήµατα 
που ψάχνουν τρόπους να εκφραστούν 

σε έναν κόσµο που καταρρέει µε πάταγο. 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ∆Ρ∆ΓΙΩΡΓΟΣ 

Alter Ego 

εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 504 -17,70 ευρω 
Ενας συγγραφέας κάνει 

την εµφάνισή του 
µε ψευδώνυµο και 
γνωρίζει ανέλπιστα 
γρήγορα την επιτυχία. 
Γράφει κι άλλα βιβλία. 
Ενα κάθε δύο χρόνια. 
Τα φέρνει στο φως της 
δηµοσιότητας µε το ίδιο 

ψευδώνυµο. Κι n 
αποδοχή τους είναι 
όλο και µεγαλύτερη. 

Με τον καιρό όµως ασφυκτιά κρυµµένος πίσω 
από τον λογοτεχνικό του σωσία και αισθάνεται 
την ανάγκη να φανερώσει την πραγµατική του 
ταυτότητα. Τότε διαπιστώνει έντροµος πως ζει 
µέσα σε έναν ιδιότυπο ψυχικό λαβύρινθο. 

ΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ 

Χνάρια Λαφριά 

εκδ.ΤοΡοδακιό, σελ. 58 
«Χνάρια λαφριά» είναι n 
νέα ποιητική συλλογή του 
λογοτέχνη- µεταφραστή 
Γιώργου Μπρουνιά, γνωστού 

από προηγούµενα 
έργα του, όπως n βραβευθείσα 

(2009) από την 
Ακαδηµία Αθηνών συλλογή 

«Τέντα στον αέρα». Τα 
ποιήµατα λειτουργούν 
αυτόνοµα, ωστόσο τέµνονται 

σε ένα σηµείο· n 
ζωή είναι δύσκολη αλλά αξίζει τον κόπο. Πώς είναι 

όταν δεχόµαστε απρόσµενα ένα δώρο και δίχως 
να ξέρουµε την προέλευσή του, το βάζουµε 

στην τσέπη νιώθοντας τα βήµατά µας κατά πολύ 
ελαφρύτερα; Συµβαίνει σε όλους. Παντού. 

∆ΙΚΑΙΟ 

Ο Ιερεµίας Μπένθαµ και n ελληνική επανάσταση 

εισ. - επιµ.: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, 
ΦΛπµων Παιονίδης 
εκδ. Ιδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, σελ. 256 

Αντικείµενο του τόµου 
είναι n µελέτη της σχέσης 

του σπουδαίου Βρετανού 
φιλοσόφου και 

νοµοµαθούς Ιερεµία 
Μπένθαµ µε τις πρώτες 
ελληνικές επαναστατικές 

κυβερνήσεις και το 
Σύνταγµα της Επιδαύρου. 

Υστερα από ελληνική 
πρόσκληση ο Μπένθαµ, 

ένθερµος υποστηρικτής κάθε προσπάθειας 
πολιτικής και εθνικής χειραφέτησης υπόδουλων 
λαών και δηµιουργίας θεσµών και νοµοθεσίας 
επάνω σε ορθολογικές βάσεις, παρενέβη στα 
ελληνικά πράγµατα στέλνοντας στους εγχώριους 

ιθύνοντες διάφορα δοκίµια, επιστολές αλλά 
και απεσταλµένους. Τα κείµενά του περί νοµοθεσίας 

είναι ιδιαίτερης σηµασίας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΡΛΟΣ ΤΑΐΜΠΟ 

Η πρόταση της αποανάπτυξης 

Καπιταλισµός, κρίση, βαρβαρότητα 

µεχ. Νίκος Κοκκάλας 
Οι εκδόσεις των Συναδέλφων, σελ. 214 

Η αποανάπτυξη δεν 
συνεπάγεται παραίτηση 

από τις απολαύσεις 
της ζωής. Απεναντίας 
διεκδικεί κατηγορηµατικά 

την ανάκτησή τους 
απορρίπτοντας την 
απατηλή λάµψη της 
αλόγιστης κατανάλωσης. 

Η ανάκτηση αυτή 
επιτυγχάνεται υπό τον 
όρο ότι υιοθετούµε τον 

ορισµό της ευηµερίας που δίνει ο Μάµφρεντ 
Λιντς «ως συνένωση τριών στοιχείων: πλούτος 
αγαθών, πλούτος χρόνου και πλούτος σχέσεων». 
Η αποανάπτυξη βασισµένη στην αυτοεπάρκεια 
και την εκούσια απλότητα, φαίνεται να απορρέει 
από µια µη βίαιη και αντιαυταρχική φιλοσοφία. 

www.clipnews.gr


