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0EATPO MOYZIKH npozoriA AnOWEII IAEEI BIBAIO KINHMATOrPACPOZ EBAOMAAA ZKHNEZ XOPOZ 

εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο σοσιαλδηµοκρατικός Μαθουσάλας 
ST1 ε µια σκηνή, στο «Καµπαρέ» (1972), του 
Cut Μποµπ Φοε, συµπυκνώνεται µε σκηνοθετική 

δεξιοτεχνία και υποβλητικότητα 
n 0vo6os του Εθνικοσοσιαλισµού: σε µια 
υπαίθρια λαϊκή γιορτή, ένα$ νεολαίοε µε 
χαρακτηριστικά που θα ζήλευε ο Τάτζιο 
στον «Θάνατο στη Βενετία», χακί στολή και 
περιβραχιόνιο µε τη σβάστικα, αρχίζει να 
τραγουδά ένα µελωδικό τραγούδι («To αύριο 
ανήκει σ' εµένα»). Μουσική και στίχοι σαγηνεύουν 

το παρευρισκόµενο πλήθοβ, ενώ 
ctos ηλικιωµένο5 εργάτα (σοσιαλδηµοκράτη; 

κοµµουνιστήε;) µε το χαρακτηριστικό 
ναυτικό κασκέτο, δυσανασχετεί διακριτικά, 
αρνούµενοε να παρακολουθήσει το θέαµα 
και αποστρέιρονταε στο τέλοε το πρόσωπο 
του από τη σκηνή, KaOcos ήδη otis αντιδράσει 

και, Kupicos, στο αποφασιστικό βλέµµα 
των συµµετεχόντων και otis φωνέ$ των 
νέων παιδιών, διαβλέπει τα δεινά non περιµένουν 

τη χώρα, αλλά και την τάξη του. 
Στη νεότερη πολιτική ιστορία ms Ευρώπα 

και του εργατικού κινήµατοε µόνο ένα κόµµα 
µπορεί να υπερηφανεύεται δίκαια ncos αποτελεί 

την επιτοµή τα εθνική$ κοινωνικήε 
icnopias µια$ xcopas, το Σοσιαλδηµοκρατικό 
Κόµµα Γερµανίαε (SPD), που φέτοβ συµπληρώνει 

150 χρόνια ζωήε. 
Η επανάσταση του 1848 έθεσε αναπόδραστα 

το ζήτηµα τα ενοποίησα του γερµανικού 
έθνοα και απέφερε δύο καρπού$: την 

αυτοκρατορία και τη σοσιαλδηµοκρατία. Ο 
i6ios ο Μπίσµαρκ, annvns διώκτα τα µε 
τη «νοµοθεσία κατά των σοσιαλιστών», οµολογούσε, 

ότι «xcopts τον φόβο τα σοσιαλδηµοκρατίαε, 
δεν θα ήταν εφικτέΞ σι κοινωv\kes 

µεταρρυθµίσει που προωθήθηκαν». 
To SPD δεν είναι µόνο το κίνηµα των 

ιδεών και των αγώνων, των οραµάτων και 
των διαψεύσεων, είναι πρωτίστου το κόµµα 
που συγκεντρώνει tis σηµαντικότερε5 προσωπικότητε$ 

από τον χώρο τα πολιτική5, 
τα οικονοµίαε και τα φιλοσοφίαβ στη γερµανική, 

και ευρύτερα ευρωπαϊκή, ιστορία: 
Φερδινάνδθ5 Λασσάλ, Αύγουστο$ Μπέµπελ, 
Καρλ Κάουτσκι (µε το λενινιστικό στίγµα 
του «αποστάτη»), Καρλ Λίµπκνεχτ, Ρόζα 
Λούξεµπουργκ, Φρίντριχ Εµπερτ, Κουρτ 
Σούµαχερ, Βίλι Μπραντ, Χέρµπερτ Βένερ 
(iacos n πλέον αµφιλεγόµενη φυσιογνωµία 

Στιγµιότυπο από ιον εορτασµό των 150 χρόνων του SPD στη Λειψία. 

Ο ίδιος ο Μπίσµαρκ 
οµολογούσε, ότι «χωρίς 
τον φόβο της 
σοσιαλδηµοκρατίας, 
δεν θα ήταν εφικτές 
σι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις 
που προωθήθηκαν». 

στη σύγχρονη ιστορία Tns γερµανικήε σοσιαλδηµοκρατία5), 
Εγκον Μπαρ, Χέλµουτ 

Σµιτ, Γκέρχαρντ Σρέντερ, «ονόµατα βαριά 
σαν ιστορία», που στο «πέρασµα του χρόνου» 
διαµόρφωσαν tis τύχε$ ενα ιστορικού κόµµατοε, 

στο οποίο, παρά tis αντιφάσεΐ5 και 
tis παλινωδίε5 του, n Γερµανία, και ευρύτερα 
n Ευρώπη, οφείλει πολλά. 

Στα 150 χρόνια ύπαρξα και λειτουργία$ 
τπε, το SPD κατάφερε µε «αίµα, δάκρυα και 
ιδρώτα» να µετατραπεί από µια µικρή λέσχη 
οραµατιστών σε ταξικό και, σταδιακά, σε 
λαϊκό και κυβερνητικό κόµµα. Η ιστορία 
τα είναι συνυφασµένη µε το µεγαλείο, 

αλλά και tis τραγωδίεε του γερµανικού 
έθνουε και του εργατικού κινήµατοβ: ένα$ 
διαρκήβ, συχνά αδυσώπητο5 αγώναε ανάµεσα 

στη χειραφέτηση και την επανάσταση, 
τη µεταρρύθµιση και την ανατροπή, τη 
σύγκρουση και την ενσωµάτωση, τη ρήξη 
και in συναίνεση. Η πορεία τα σηµαδεύεται 
από τέσσερα σηµαντικέε τοµέβ: την υπερψήφιση 

των πολεµικών κονδυλίων, που θα 
οδηγήσουν τη Γερµανία στον «Μεγάλο Πόλεµο», 

τη ρήξη µε την Τρίτη ∆ιεθνή, που 
θα προκαλέσει το αγεφύρωτο χάσµα µεταξύ 
κοµµουνιστών και σοσιαλδηµοκρατών, το 
πρόγραµµα του Μπαντ Γκόντεσµπεργκ, 
που θα αποδεχθεί τον δηµοκρατικό σοσιαλισµό, 

τέλοβ την αµφιλεγόµενη «Ατζέντα 
2010», στο πλαίσιο Tns κοκκινο-πράσινα 
συγκυβέρνησα. 

Ουσιαστικά, οι προβολείε από τον πρόσφατο 
πανηγυρικό εορτασµό των 150 χρόνων 

Tns γερµανική5 σοσιαλδηµοκρατία5, στη γενέθλια 
Λειψία, παρουσία του Φρανσουά 

Ολάντ και Tns Αγκελα Μέρκελ, φώτισαν εκτυφλωτικά 
το παρελθόν ενόε κόµµατοε που 

αναζητεί όµω$ εναγωνίωε ταυτότητα και 
προοπτική στον «αιώνα των προκλήσεων». 

αποκρίσεις 
ΓηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ 

Ιστορίες της Θεσσαλονίκης 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ 
Η λιµνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής 
επίµετρο: Αλέξης Ζήρος 

εκδ. κίχλη 

Τσέχος που γεννήθηκε στην Ιταλία και 
ήρθε στα εφτά του στη Θεσσαλονίκη, 

ο Κάρολοε Τσίζεκ µιλάει στα αφηγήµατά 
του αυτά, για τον εαυτό του, µε τον τρόπο 
και us παρεκβάσειε του Μονταίν, ncos έγινε 
αυτό που είναι, εξαίρετοβ µεταφραστή5, 
ευαίσθητοε nonrms και ζωγράφο5, δεξιοτέχνα 

γραφίσταε και ταλαντούχοΒ πεζογράφοε 
non συνεργάστηκε µε όλα τα εµβληµατικά 

έντυπα τα Θεσσαλονίκα, από 
τον Κοχλία eos τη ∆ιαγώνιο, cp^os όλων 
εκείνων που συναποτελούν τη θρυλική 
Σχολή Tns. Μαζί µιλάει και για τον κόσµο 
και τον αιώνα και για την πόλη που τον 
υποδέχτηκε - eos Μεσευρωπαίθ3 non ποθεί 
και βρίσκει τη θάλασσα, το «πρασινωπό, 
ευωδιαστό κύµα» oncos βρίσκει, άθρησκο5 

ων, την ορθοδοξία. 
Ο µικρό5 Κάρολθ5 µε τον αρχιτεχνίτη 

πατέρα και τη µητέρα που για πολύ καιρό 
συνεχίζει να µαγειρεύει βαριά τσέχικα φαγητά 

µε3 στο µακεδονίτικο κατακαλόκαιρο, 
παρατηρεί παιδάκι έκθαµβοε τον χείµαρρο 
όπου παίζει να σηκώνει µισό µέτρο λάσπη 
καινά παρασέρνει στο διάβα του ό,τι βρίσκει, 
κοιτάζει να ncos πετάγονται ψηλά στον ουρανό 

κοµµάτια από δοκάρια στην πυρκαγιά 
τα κεραµοποιίαβ Αλλατίνη. Κυνηγά µε τον 
πατέρα του αλεπούδεΒ στον Χορτιάτη, καραπαµπατάκια 

και νερόκοτεβ στη λιµνοθάλασσα 
τα Γεωργική$ Σχολήε. Λίγο µεγαλύτερο5, 

κατασκηνώνει στην ακρογιαλιά, 
µαγεµένοε από τη Φύση, ευτυχήβ µε τα 
ελάχιστα, όπου τον επισκέπτεται έφιππη 

και αγκαθωτή n Ζωή Καρέλλη, ο Nikos Γαβριήλ 
Πεντζίκα που ζωγραφίζει το τοπίο, 

ο Τριαντάφυλλοε Πίττα, κορίτσια και αγόρια 
που χάθηκαν axis ixpes του κόσµου, ενόσω 
auTOs ταξίδευε, στην άλλη πατρίδα µα όχι 
µόνο, και γύριζε πάντα πίσω. Ζει τον πόλεµο, 
την πείνα, τον εµφύλιο 
εδώ, µε τη µισή καρδιά 
του εκεί, oris ναζιστικέβ 
σφαγέε και στην κοµµουνιστική 

γραφειοκρατία 
και βία. 

Βιωµατικά, συναιρώνταε 
όσα έζησε µε 

όσα άκουσε και διάβασε 
και ζωγράφισε και µετέφρασε, 

σαν τον φίλο 
του Γιώργο Ιωάννου 
που ήταν παρών στη 
βάφτισή του όταν αποφάσισε 

να επιλέξει θρησκεία 
και δόγµα, µε 

έναν διακεκοµµένο, συνειρµικό 
λόγο, oncos "»οι 

επισηµαίνει και στο διεισδυτικό 
επίµετρο του 

ο Αλέξα Zripas, που 
δείχνει κατ' επίφαση συνεκτικόε και παραπέµπει 

στον Πεντζίκη, ο Τσίζεκ αναπαράγει 
στο κείµενο του τον βηµατισµό του 

στην πόλη και στη Φύση - και ο i6ios outos 
βηµατισµ05 ταιριάζει και στον βαθύτερο 
στοχασµό, κάτω από την αφήγηση και την 
περιγραφή του καθηµερινού και του έκτακτου, 

του συλλογικού και του προσωπικού. 
Ετσι, από τα µπαιν µιξτ στη λιµνοθάλασσα 
όπου τα µπεκατσίνια εξαφανίζονται µε κοροϊδευτικέε 

φωνούλε5 πριν τα πετύχει n 
σφαίρα κι από το ορυχείο, που αλλάζει χρή- 

ΚΛΡΟΛΟΧ ΤΪΙΖΚΚ 

Ή λιµνοθάλασσα 

της Γεωργικής Σχολής 
ΚΑΙ ί< ' r: i v V " ̂ t -' 

az\s ανά περιόδου5 -axis ειρηνικέε είναι 
καταφύγιο των ερωτευµένων και των νέων, 
στον πόλεµο των αµάχων που σε λίγο θα 
σφαχτούν µεταξύ tous στον Εµφύλιο- στον 
ορθόδοξο ναό των Κύριλλου και Μεθόδιου 
στην Πράγα, που axis aXkavis χρήσα και 

x\s αισθητικέε παρεµβάσειε 
του καταγράφει 

πληγέ$ εθνικέε που 
έκλεισαν και µόνο n 
µνήµη διασώζει,Ό Τσίζεκ 

ιχνηλατεί tous αόpaTous 
δεσµούε που 

συνδέουν το παρελθόν 
µε το παρόν, το εκάστοτε 

εδώ µε το εκεί, tis 
πολλέ$ ζωέ5 που εξ ορισµού 

ζει ο κάθε άνθρωnos 
µε όλεε tis άλλεε 

που θα ήθελε ή θα µπορούσε 
να ζήσει, το είναι 

µε το φαίνεσθαι, την εικόνα 
µε τη λέξη, τη λέξη 

•¦µ» µε τον κόσµο. 
Ο Τσίζεκ γράφει oncos 

ζωγραφίζει, µε ακρίβεια, 
. . λιτότητα και ένα άνοιγ¬ 

µα Που επιτρέπει στη φαντασία να συµπληρώνει 
τα κενά. Με υποδόριο, ενίοτε µαύρο 

χιούµορ, µε λόγο απλό, σαν του παραµυθιού, 
αλλά καλοδουλεµένο, αναζητεί την αλήθεια 
του axis λέξειβ κι αυτέ5 του τη χαρίζουν: σι 
ιστορίε5 του, τα πρόσωπά του, που τα φωτίζει 
µια στιγµή κι αµέσωβ µετά τα αφήνει να 
φύγουν µε5 otis σκιέ5, τα φαινοµενικά ασήµαντα 

γεγονότα που σηµαίνουν την Ιστορία, 
επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα του αισθήµατο5 

που φτάνει αδιαµεσολάβητα αλλά 
µε στυλ στον αναγνώστη. 

Η συγγραφέας Ζέφη Κάλια προτείνει: 

Reinhard Kleist: «Johnny Cash», εκδ. Οξύ 

Graphic novel του βραβευµένου κοµίστα Ράινχαρντ Κλάιστ: 
ασπρόµαυρη εκδοχή της ζωής του διασηµότερου τραγουδιστή 
κάντρι όλων των εποχών, του θρυλικού «άντρα µε τα µαύρα» 
Τζόνι Κας, που φιγουράρει στο εξώφυλλο µε την κιθάρα του 
κι ένα τσιγάρο κρεµασµένο στα χείλη. 
Συγκινητικό σαν γκόσπελ, σκληρό σαν ροκαµπίλι, ροµαντικό 
σαν µπαλάντα, µε εντυπωσιακά καρέ της πολυτάραχης πορείας 
του: από τη συναυλία στις φυλακές Φόλσοµ όπου τραγουδάει 
για τους έγκλειστους και τους παρίες, ογπ δεκαετία του '60, 
τις γυναίκες και τους δαίµονες των εξαρτήσεων, ώς την εντυπωσιακή 

του επάνοδο και τον τελευταίο του καλπασµό πέρα 
από την Κόλαση... 

Πρώια σε πωλήσεις 
Αυτή την 
εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

i Τα κακοµαθηµένα παιδιά της ιστορίας του Κώστα Κωστή 
(Πόλις). Μια συνοπτική εξιστόρηση της διαµόρφωσης του 
νεοελληνικού κράτους από ιις απαρχές του ώς σήµερα. 

p Ποια δηµοκρατία για την Ελλάδα µετά την κρίση, του Νίκου 

" κ. Αλιβιζάτου (Πόλις). Για την αποκατάσταση των λέξεων και 
του νοήµατος τους. 

3. Η αλλαγή τελείωσε νωρίς, του Παρασκευά Αυγερινού 
* (ΒΊβλιοπωλείον της Εστίας). Τρεις ιστορίες από την πολιτική 

ζωή του Παρασκευά Αυγερινού. 

λ Ο επαναστατηµένος άνθρωπος, του Αλµπέρ Καµύ ^* 
(Πατάκης). Ο Αλµπέρ Καµύ εξετάζει τα µεγάλα στάδια του 

επαναστατικού πνεύµατος, από in Γαλλική ώς τη Ρωσική 
Επανάσταση, από τον Σονι µέχρι τους σουρεαλιστές, 
περνώντας µέσο από τους αναρχικούς, τους µηδενιστές, τον 
Μαρξ και τον Νίτσε. 

Cj Γιάννα, της Γιάννας Αγγελοπούλου ∆ασκαλάκη (Λιβάνης). 
Η πρωιοπρόσωπη αφήγηση της πρωταγωνίστριας των 
Ολυµπιακών Αγώνων ιου 2004. 

Λ. Σκέψεις γύρω από τον Μαρξισµό, του Μισέλ Φουκό 
(Future). Αδηµοσίευτη συνέντευξη του Μισέλ Φουκό στους 
Κόλινο Γκόρντο και Πολ Πάτον (3 Απριλίου 1978). ¦j 

Ο εθνικισµός και n άνοδος της ακροδεξιός, της Αννας 

t* Φραγκουδάκη (Αλεξάνδρεια). Πώς και γιατί σήµερα το 

ελληνικό Κοινοβούλιο στεγάζει την mo ανοιχτά φιλοναζιστική 
ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση; 

ο Η Ελλάδα στην κρίση, του Τάσου Γιαννίτση (Πόλις). 
Ο συγγραφέας αναζητάει ένα νέο αφήγηµα για την Ελλάδα. 

q Μιλώντας στα παιδιά µου για την πραγµατικά επιτυχηµένη 
προσωπική και επαγγελµατικη ζωή, του ∆ηµήτρη Κ. 
Μπουραντά (Πατάκης). Μια «βίβλος» για την πραγµατικά 
επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή. 

1Q Εγκώµιο για τον έρωτα, του Αλεν Μπαντιού (Πατάκης). 
* Ο έρωτος µέσα από το φιλοσοφικό πρίσµα. 

Αιπη την 
εβδοµάδα Λογοτεχνία 

1 Τα χέρια της Αφροδίτης, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). Ενα ακόµη 
Α· «χαµένο» µυθιστόρηµα του Μαρή, µε εικονογράφηση M. 

Γαλλία. 

2 Με λένε Ντάτα, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). To ετήσιο 
* εκδοτικά ραντεβού της δηµοφιλούς και ευπώλητης 

συγγραφέως. 

3 To µήλο βγήκε από τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα 
(∆ιόπτρα) Η αλήθεια πίσω από τα γεγονότα της Βίβλου. 

A Η λεοπάρδαλη, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). Ο διάσηµος 
πρωταγωνιστής Χάρι Χόλε αντιµέτωπος µε τους χειρότερους 
δαίµονες του. 

r Από την ουτοεκτίµηση στον εγωισµό, του Χόρχε Μπουκάι 
(Opera). Ενα παιχνίδι µε τις αφηρηµένες έννοιες του φόβου, 
της εκτίµησης, της αυτοεκτίµησης, του τρόµου, της αξίας, του 
εγωκεντρισµού. 

f To σπίτι των σκιών, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). 
"* Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. 

¦7 Ο µικρός Ελληνας, του Βασίλη Αλεξόκη (Εξάντας) To 
τελευταίο συγκινητικό βιβλίο του διαπρέποντος στη Γάλλιο 
συγγραφέα. 

Ο Η καρδιά θυµάται, της Καίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). Ενα 
ατύχηµα που προκαλεί αµνησία και αναστάτωση. Αλλά n καρδιά 
θυµάται. 

Q Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). 
* Περιπέτειες, δυνατοί έρωτες, αναπάντεχες ανατροπές, 

άγνωστες εποχές, άγνωστη καθηµερινότητα, n αιώνια πάλη του 
καλού και του κακού. 

J Q 1Q84, του Χορούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). To 
" τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα και το 

όνειρο. 

Τα µεγάλα στάδια 
του επαναστατικού 
πνεύµατος, 
απάτη Γαλλική 
ώς τη Ρωσική 
Επανάσταση. 

ΝΙΚΟ* k. ΛΛΙΒΙΖΛ 11)1 

ποια* α - m ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
για την ελλαδα 
meta την WI2JI: 

Για την 
αποκατάσταση 
των λέξεων 

και του 
νοήµατος τους. 

fa 

To τελευταίο 
συγκινητικό 
βιβλίο 
του διοπρέποντος 
στη Γαλλία 
συγγραφέα. 

Ο διάσηµος 
πρωταγωνιστής 
Χάρι Χόλε 
αντιµέτωπος 
µε τους χειρότερους 
δαίµονες του. 

• Αυτή την Εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (Ασκληπιού 1-3, Αθήνα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

TO ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Τι κοινό θα µπορούσε να έχει η κοσµοπολίτικη 

Σίΐντορίνη µε τη χαµένη Ατλαντίδα; 
∆υο ιστορίες; που τις χο>ρίζουν χιλιάδες χρόνια ςιλλά 

τις ενώνουν πολλά περισσότερα... 

(έϋϋί) CRonHPO www.dioptra.gr 'i 
Βρείτε µας 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
GEORGES SIMENON 

Οι διακοπές του Μαιγκρέ 
µετ.: Αργυρώ Μακάρωφ 

σελ.234 

Ολθ ιον χειµώνα ο επιθεωρητής 
Μαιγκρέ ονειρεύεται 
την ηρεµία µακριά 

από το γραφείο του 
στη ∆ικαστική Αστυνοµία 
και τις εξιχνιάσεις εγκλη- 

η,^^^Η µότιον. Οµως µέσα στην 
!^^ΗΗ ανεµελιά των διακοπών ^^^Η 

στη Σαµπλ ντ'Ολόν,τη 

ρουτίνα και την πλήξη της 
κωµόπολης όπου κάνει 

διακοπές µε τη γυναίκα του, οι συνθήκες θα τον 
εµπλέξουν σε µια ιστορία διπλού φόνου, σ' ένα 
περιβάλλον ντόπιων αστών και mo λαϊκών ανθρώπων, 

σε ένα σκηνικό µε γιατρούς, ανακριτές, 
καλόγριες, δηµοσιογράφους, υπηρέτες και ψαράδες. 

To βιβλίο εκδόθηκε το 1948 και είχε µεγάλη 
εκδοτική επιτυχία. 

FRANCOIS WEERTS 
Οι Σειρήνες της Αλεξάνδρειας 
µετ.: Αριάδνη Μοσχονά 

εκδ. Πόλις, σελ. 308 

Βρυξέλλες 1984. Εργοστάσια 
κλείνουν, δηµόσια 

έργα εγκαταλείπονται, 
ανεργία. Ο εικοσιπεντάχρονος 

δηµοσιογράφος 
Αντουάν Νταγιέζ 

µαθαίνει αναπάντεχα 
πως κληρονόµησε αη' 
τον παππού του ένα 
µπαρ που είναι ταυτόχρονα 

και οίκος ανοχής. 
Οταν n ηλικιωµένη βοηθός 

των κοριτσιών βρίσκεται δολοφονηµένη και 
νεοναζί επιτίθενται στο µπαρ και το κάνουν γυαλιά 

καρφιά, µε τη διπλή ιδιότητα του ρεπόρτερ 
και του κληρονόµου, ο Αντουάν ερευνά την υπόθεση. 

Ψάχνοντας το παρελθόν θα φτάσει ώς τα 
σκοτεινά χρόνιο της γερµανικής κατοχής και θα 
ανακαλύψει οικογενειακά µυστικά και ψέµατα. 

ALAN LIGHTMAN 
Mr g 
To πείραΓµα του θεού 
µετ. Νίκος Αποστολόπουλος 

εκδ. Τραυλός, σελ. 320 - 7,50 ευρω 

Alen I ightm; 

Mr f 
u 11 ifipoJi/ai 

κ uu m li I ' 

Τελικά ο Θεός παίζει ή 
δεν παίζει ζάρια; Μήπως 
ήταν πολύ νέος και άπειρος, 

όταν, πανω στον ενθουσιασµό 
του, σκάρωσε 

τον χώρο, τον χρόνο, 
τις διαστάσεις του και 
τους στοιχειώδεις φυσικούς 

νόµους του; Είχε 
επιλογές κατά τη δηµιουργία 

ή δεν είχε; Για 
ποιον λόγο ασχολήθηκε µόνο µε την αναδυόµενη 

πολυπλοκότητα στο αγαπηµένο του σύµπαν 
και άφησε τα υπόλοιπα σύµπαντα στην τύχη 
τους; Αραγε προίκισε τη δηµιουργία µε αιτιότητα 
τελεολογικού χαρακτήρα ή απλώς άρχισε να 
φτιάχνει ό,τι να 'ναι χωρίς σκοπό; Ο Αλαν Λάιτµαν 

έγραψε µια εύθυµη νουβέλα για τη δηµιουργική 
επιστήµη και την ηθική φιλοσοφία. 

ΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 
Ζώα στα σύννεφα 
εκδ. Κέδρος, σελ. 104 - li ευρώ 

Υστερα από το βιωµατικό 
«Βαθέος γήρατος», ο 

Γιάννης Βαρβέρης περνάει 
µε τη συλλογή του 

«Ζώα στα σύννεφα» -n 
οποία βρέθηκε στα κατάλοιπά 

του έτοιµη προς 
έκδοση- σε ένα θέµα οικείο, 

σε «πρώτες έννοιες» 
τις οποίες θα µπορούσε 

να προσεγγίσει 
και ο µη µυηµένος αναγνώστης. 

Ετσι, πίσω από τα ζώα και τον κόσµο 
τους δεν κρύβονται παρά ανθρώπινες συµπεριφορές, 

ενώ λέγονται αλήθειες που βρίσκονται 
καλά κρυµµένες µέσα σε µια ποιητική διάσταση 
που κινείται αριστοτεχνικά ανάµεσα στο έλλογο 
και το µη έλλογο, ανάµεσα στην πραγµατικότητα 
και στην υπέρβασή της. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΑΛΕΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ 
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. 
To «ανακοπτόµενο άλµα» 
επιµ.: Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου 

εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 400 - 27,70 ευρώ 

Τάσεις και αντιστάσεις 
mrnmurn <j[nv ελληνική εκπαίδευ¬ 

ση 1833-2000. To έργο 
ι<πορΐα £χ£| τ£τ0(α 5οµή και σύν- 

ιης NeorAAnvuni, ... 

Ευκκβίυοης θεση ώστε a ποτελε i εγ-,  
,,µµ,ιι!, Ί .ι, κυρο ενηµερωτικό ανά- 

_ —. γνωσµα νια τον γενικό 
¦:''·"'¦'·¦ " αναγνώστη, βιβλίο αναφοράς 

για τον ανειδίκευτο 
στο θέµα εκπαίδευση 

κοινωνικό ή ιστορικό επιστήµονα, 
βασικό εγχειρίδιο 

για τον φοιτητή των επιστηµών της εκπαίδευσης 
και εργαλείο δουλειάς για τον ειδικό µελετητή 

της ιστορίας της εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα. 
Η επιδιωκόµενη ερµηνευτική προσέγγιση 

των βασικών χαρακτηριστικών της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης επιχειρείται µε την εξέταση ορισµένων 

θεµάτων σε διαχρονικές ενότητες. 
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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο σοσιαλδηµοκρατικός Μαθουσάλας 
ST1 ε µια σκηνή, στο «Καµπαρέ» (1972), του 
Cut Μποµπ Φοε, συµπυκνώνεται µε σκηνοθετική 

δεξιοτεχνία και υποβλητικότητα 
n 0vo6os του Εθνικοσοσιαλισµού: σε µια 
υπαίθρια λαϊκή γιορτή, ένα$ νεολαίοε µε 
χαρακτηριστικά που θα ζήλευε ο Τάτζιο 
στον «Θάνατο στη Βενετία», χακί στολή και 
περιβραχιόνιο µε τη σβάστικα, αρχίζει να 
τραγουδά ένα µελωδικό τραγούδι («To αύριο 
ανήκει σ' εµένα»). Μουσική και στίχοι σαγηνεύουν 

το παρευρισκόµενο πλήθοβ, ενώ 
ctos ηλικιωµένο5 εργάτα (σοσιαλδηµοκράτη; 

κοµµουνιστήε;) µε το χαρακτηριστικό 
ναυτικό κασκέτο, δυσανασχετεί διακριτικά, 
αρνούµενοε να παρακολουθήσει το θέαµα 
και αποστρέιρονταε στο τέλοε το πρόσωπο 
του από τη σκηνή, KaOcos ήδη otis αντιδράσει 

και, Kupicos, στο αποφασιστικό βλέµµα 
των συµµετεχόντων και otis φωνέ$ των 
νέων παιδιών, διαβλέπει τα δεινά non περιµένουν 

τη χώρα, αλλά και την τάξη του. 
Στη νεότερη πολιτική ιστορία ms Ευρώπα 

και του εργατικού κινήµατοε µόνο ένα κόµµα 
µπορεί να υπερηφανεύεται δίκαια ncos αποτελεί 

την επιτοµή τα εθνική$ κοινωνικήε 
icnopias µια$ xcopas, το Σοσιαλδηµοκρατικό 
Κόµµα Γερµανίαε (SPD), που φέτοβ συµπληρώνει 

150 χρόνια ζωήε. 
Η επανάσταση του 1848 έθεσε αναπόδραστα 

το ζήτηµα τα ενοποίησα του γερµανικού 
έθνοα και απέφερε δύο καρπού$: την 

αυτοκρατορία και τη σοσιαλδηµοκρατία. Ο 
i6ios ο Μπίσµαρκ, annvns διώκτα τα µε 
τη «νοµοθεσία κατά των σοσιαλιστών», οµολογούσε, 

ότι «xcopts τον φόβο τα σοσιαλδηµοκρατίαε, 
δεν θα ήταν εφικτέΞ σι κοινωv\kes 

µεταρρυθµίσει που προωθήθηκαν». 
To SPD δεν είναι µόνο το κίνηµα των 

ιδεών και των αγώνων, των οραµάτων και 
των διαψεύσεων, είναι πρωτίστου το κόµµα 
που συγκεντρώνει tis σηµαντικότερε5 προσωπικότητε$ 

από τον χώρο τα πολιτική5, 
τα οικονοµίαε και τα φιλοσοφίαβ στη γερµανική, 

και ευρύτερα ευρωπαϊκή, ιστορία: 
Φερδινάνδθ5 Λασσάλ, Αύγουστο$ Μπέµπελ, 
Καρλ Κάουτσκι (µε το λενινιστικό στίγµα 
του «αποστάτη»), Καρλ Λίµπκνεχτ, Ρόζα 
Λούξεµπουργκ, Φρίντριχ Εµπερτ, Κουρτ 
Σούµαχερ, Βίλι Μπραντ, Χέρµπερτ Βένερ 
(iacos n πλέον αµφιλεγόµενη φυσιογνωµία 

Στιγµιότυπο από ιον εορτασµό των 150 χρόνων του SPD στη Λειψία. 

Ο ίδιος ο Μπίσµαρκ 
οµολογούσε, ότι «χωρίς 
τον φόβο της 
σοσιαλδηµοκρατίας, 
δεν θα ήταν εφικτές 
σι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις 
που προωθήθηκαν». 

στη σύγχρονη ιστορία Tns γερµανικήε σοσιαλδηµοκρατία5), 
Εγκον Μπαρ, Χέλµουτ 

Σµιτ, Γκέρχαρντ Σρέντερ, «ονόµατα βαριά 
σαν ιστορία», που στο «πέρασµα του χρόνου» 
διαµόρφωσαν tis τύχε$ ενα ιστορικού κόµµατοε, 

στο οποίο, παρά tis αντιφάσεΐ5 και 
tis παλινωδίε5 του, n Γερµανία, και ευρύτερα 
n Ευρώπη, οφείλει πολλά. 

Στα 150 χρόνια ύπαρξα και λειτουργία$ 
τπε, το SPD κατάφερε µε «αίµα, δάκρυα και 
ιδρώτα» να µετατραπεί από µια µικρή λέσχη 
οραµατιστών σε ταξικό και, σταδιακά, σε 
λαϊκό και κυβερνητικό κόµµα. Η ιστορία 
τα είναι συνυφασµένη µε το µεγαλείο, 

αλλά και tis τραγωδίεε του γερµανικού 
έθνουε και του εργατικού κινήµατοβ: ένα$ 
διαρκήβ, συχνά αδυσώπητο5 αγώναε ανάµεσα 

στη χειραφέτηση και την επανάσταση, 
τη µεταρρύθµιση και την ανατροπή, τη 
σύγκρουση και την ενσωµάτωση, τη ρήξη 
και in συναίνεση. Η πορεία τα σηµαδεύεται 
από τέσσερα σηµαντικέε τοµέβ: την υπερψήφιση 

των πολεµικών κονδυλίων, που θα 
οδηγήσουν τη Γερµανία στον «Μεγάλο Πόλεµο», 

τη ρήξη µε την Τρίτη ∆ιεθνή, που 
θα προκαλέσει το αγεφύρωτο χάσµα µεταξύ 
κοµµουνιστών και σοσιαλδηµοκρατών, το 
πρόγραµµα του Μπαντ Γκόντεσµπεργκ, 
που θα αποδεχθεί τον δηµοκρατικό σοσιαλισµό, 

τέλοβ την αµφιλεγόµενη «Ατζέντα 
2010», στο πλαίσιο Tns κοκκινο-πράσινα 
συγκυβέρνησα. 

Ουσιαστικά, οι προβολείε από τον πρόσφατο 
πανηγυρικό εορτασµό των 150 χρόνων 

Tns γερµανική5 σοσιαλδηµοκρατία5, στη γενέθλια 
Λειψία, παρουσία του Φρανσουά 

Ολάντ και Tns Αγκελα Μέρκελ, φώτισαν εκτυφλωτικά 
το παρελθόν ενόε κόµµατοε που 

αναζητεί όµω$ εναγωνίωε ταυτότητα και 
προοπτική στον «αιώνα των προκλήσεων». 

αποκρίσεις 
ΓηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ 

Ιστορίες της Θεσσαλονίκης 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ 
Η λιµνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής 
επίµετρο: Αλέξης Ζήρος 

εκδ. κίχλη 

Τσέχος που γεννήθηκε στην Ιταλία και 
ήρθε στα εφτά του στη Θεσσαλονίκη, 

ο Κάρολοε Τσίζεκ µιλάει στα αφηγήµατά 
του αυτά, για τον εαυτό του, µε τον τρόπο 
και us παρεκβάσειε του Μονταίν, ncos έγινε 
αυτό που είναι, εξαίρετοβ µεταφραστή5, 
ευαίσθητοε nonrms και ζωγράφο5, δεξιοτέχνα 

γραφίσταε και ταλαντούχοΒ πεζογράφοε 
non συνεργάστηκε µε όλα τα εµβληµατικά 

έντυπα τα Θεσσαλονίκα, από 
τον Κοχλία eos τη ∆ιαγώνιο, cp^os όλων 
εκείνων που συναποτελούν τη θρυλική 
Σχολή Tns. Μαζί µιλάει και για τον κόσµο 
και τον αιώνα και για την πόλη που τον 
υποδέχτηκε - eos Μεσευρωπαίθ3 non ποθεί 
και βρίσκει τη θάλασσα, το «πρασινωπό, 
ευωδιαστό κύµα» oncos βρίσκει, άθρησκο5 

ων, την ορθοδοξία. 
Ο µικρό5 Κάρολθ5 µε τον αρχιτεχνίτη 

πατέρα και τη µητέρα που για πολύ καιρό 
συνεχίζει να µαγειρεύει βαριά τσέχικα φαγητά 

µε3 στο µακεδονίτικο κατακαλόκαιρο, 
παρατηρεί παιδάκι έκθαµβοε τον χείµαρρο 
όπου παίζει να σηκώνει µισό µέτρο λάσπη 
καινά παρασέρνει στο διάβα του ό,τι βρίσκει, 
κοιτάζει να ncos πετάγονται ψηλά στον ουρανό 

κοµµάτια από δοκάρια στην πυρκαγιά 
τα κεραµοποιίαβ Αλλατίνη. Κυνηγά µε τον 
πατέρα του αλεπούδεΒ στον Χορτιάτη, καραπαµπατάκια 

και νερόκοτεβ στη λιµνοθάλασσα 
τα Γεωργική$ Σχολήε. Λίγο µεγαλύτερο5, 

κατασκηνώνει στην ακρογιαλιά, 
µαγεµένοε από τη Φύση, ευτυχήβ µε τα 
ελάχιστα, όπου τον επισκέπτεται έφιππη 

και αγκαθωτή n Ζωή Καρέλλη, ο Nikos Γαβριήλ 
Πεντζίκα που ζωγραφίζει το τοπίο, 

ο Τριαντάφυλλοε Πίττα, κορίτσια και αγόρια 
που χάθηκαν axis ixpes του κόσµου, ενόσω 
auTOs ταξίδευε, στην άλλη πατρίδα µα όχι 
µόνο, και γύριζε πάντα πίσω. Ζει τον πόλεµο, 
την πείνα, τον εµφύλιο 
εδώ, µε τη µισή καρδιά 
του εκεί, oris ναζιστικέβ 
σφαγέε και στην κοµµουνιστική 

γραφειοκρατία 
και βία. 

Βιωµατικά, συναιρώνταε 
όσα έζησε µε 

όσα άκουσε και διάβασε 
και ζωγράφισε και µετέφρασε, 

σαν τον φίλο 
του Γιώργο Ιωάννου 
που ήταν παρών στη 
βάφτισή του όταν αποφάσισε 

να επιλέξει θρησκεία 
και δόγµα, µε 

έναν διακεκοµµένο, συνειρµικό 
λόγο, oncos "»οι 

επισηµαίνει και στο διεισδυτικό 
επίµετρο του 

ο Αλέξα Zripas, που 
δείχνει κατ' επίφαση συνεκτικόε και παραπέµπει 

στον Πεντζίκη, ο Τσίζεκ αναπαράγει 
στο κείµενο του τον βηµατισµό του 

στην πόλη και στη Φύση - και ο i6ios outos 
βηµατισµ05 ταιριάζει και στον βαθύτερο 
στοχασµό, κάτω από την αφήγηση και την 
περιγραφή του καθηµερινού και του έκτακτου, 

του συλλογικού και του προσωπικού. 
Ετσι, από τα µπαιν µιξτ στη λιµνοθάλασσα 
όπου τα µπεκατσίνια εξαφανίζονται µε κοροϊδευτικέε 

φωνούλε5 πριν τα πετύχει n 
σφαίρα κι από το ορυχείο, που αλλάζει χρή- 

ΚΛΡΟΛΟΧ ΤΪΙΖΚΚ 

Ή λιµνοθάλασσα 

της Γεωργικής Σχολής 
ΚΑΙ ί< ' r: i v V " ̂ t -' 

az\s ανά περιόδου5 -axis ειρηνικέε είναι 
καταφύγιο των ερωτευµένων και των νέων, 
στον πόλεµο των αµάχων που σε λίγο θα 
σφαχτούν µεταξύ tous στον Εµφύλιο- στον 
ορθόδοξο ναό των Κύριλλου και Μεθόδιου 
στην Πράγα, που axis aXkavis χρήσα και 

x\s αισθητικέε παρεµβάσειε 
του καταγράφει 

πληγέ$ εθνικέε που 
έκλεισαν και µόνο n 
µνήµη διασώζει,Ό Τσίζεκ 

ιχνηλατεί tous αόpaTous 
δεσµούε που 

συνδέουν το παρελθόν 
µε το παρόν, το εκάστοτε 

εδώ µε το εκεί, tis 
πολλέ$ ζωέ5 που εξ ορισµού 

ζει ο κάθε άνθρωnos 
µε όλεε tis άλλεε 

που θα ήθελε ή θα µπορούσε 
να ζήσει, το είναι 

µε το φαίνεσθαι, την εικόνα 
µε τη λέξη, τη λέξη 

•¦µ» µε τον κόσµο. 
Ο Τσίζεκ γράφει oncos 

ζωγραφίζει, µε ακρίβεια, 
. . λιτότητα και ένα άνοιγ¬ 

µα Που επιτρέπει στη φαντασία να συµπληρώνει 
τα κενά. Με υποδόριο, ενίοτε µαύρο 

χιούµορ, µε λόγο απλό, σαν του παραµυθιού, 
αλλά καλοδουλεµένο, αναζητεί την αλήθεια 
του axis λέξειβ κι αυτέ5 του τη χαρίζουν: σι 
ιστορίε5 του, τα πρόσωπά του, που τα φωτίζει 
µια στιγµή κι αµέσωβ µετά τα αφήνει να 
φύγουν µε5 otis σκιέ5, τα φαινοµενικά ασήµαντα 

γεγονότα που σηµαίνουν την Ιστορία, 
επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα του αισθήµατο5 

που φτάνει αδιαµεσολάβητα αλλά 
µε στυλ στον αναγνώστη. 

Η συγγραφέας Ζέφη Κάλια προτείνει: 

Reinhard Kleist: «Johnny Cash», εκδ. Οξύ 

Graphic novel του βραβευµένου κοµίστα Ράινχαρντ Κλάιστ: 
ασπρόµαυρη εκδοχή της ζωής του διασηµότερου τραγουδιστή 
κάντρι όλων των εποχών, του θρυλικού «άντρα µε τα µαύρα» 
Τζόνι Κας, που φιγουράρει στο εξώφυλλο µε την κιθάρα του 
κι ένα τσιγάρο κρεµασµένο στα χείλη. 
Συγκινητικό σαν γκόσπελ, σκληρό σαν ροκαµπίλι, ροµαντικό 
σαν µπαλάντα, µε εντυπωσιακά καρέ της πολυτάραχης πορείας 
του: από τη συναυλία στις φυλακές Φόλσοµ όπου τραγουδάει 
για τους έγκλειστους και τους παρίες, ογπ δεκαετία του '60, 
τις γυναίκες και τους δαίµονες των εξαρτήσεων, ώς την εντυπωσιακή 

του επάνοδο και τον τελευταίο του καλπασµό πέρα 
από την Κόλαση... 

Πρώια σε πωλήσεις 
Αυτή την 
εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

i Τα κακοµαθηµένα παιδιά της ιστορίας του Κώστα Κωστή 
(Πόλις). Μια συνοπτική εξιστόρηση της διαµόρφωσης του 
νεοελληνικού κράτους από ιις απαρχές του ώς σήµερα. 

p Ποια δηµοκρατία για την Ελλάδα µετά την κρίση, του Νίκου 

" κ. Αλιβιζάτου (Πόλις). Για την αποκατάσταση των λέξεων και 
του νοήµατος τους. 

3. Η αλλαγή τελείωσε νωρίς, του Παρασκευά Αυγερινού 
* (ΒΊβλιοπωλείον της Εστίας). Τρεις ιστορίες από την πολιτική 

ζωή του Παρασκευά Αυγερινού. 

λ Ο επαναστατηµένος άνθρωπος, του Αλµπέρ Καµύ ^* 
(Πατάκης). Ο Αλµπέρ Καµύ εξετάζει τα µεγάλα στάδια του 

επαναστατικού πνεύµατος, από in Γαλλική ώς τη Ρωσική 
Επανάσταση, από τον Σονι µέχρι τους σουρεαλιστές, 
περνώντας µέσο από τους αναρχικούς, τους µηδενιστές, τον 
Μαρξ και τον Νίτσε. 

Cj Γιάννα, της Γιάννας Αγγελοπούλου ∆ασκαλάκη (Λιβάνης). 
Η πρωιοπρόσωπη αφήγηση της πρωταγωνίστριας των 
Ολυµπιακών Αγώνων ιου 2004. 

Λ. Σκέψεις γύρω από τον Μαρξισµό, του Μισέλ Φουκό 
(Future). Αδηµοσίευτη συνέντευξη του Μισέλ Φουκό στους 
Κόλινο Γκόρντο και Πολ Πάτον (3 Απριλίου 1978). ¦j 

Ο εθνικισµός και n άνοδος της ακροδεξιός, της Αννας 

t* Φραγκουδάκη (Αλεξάνδρεια). Πώς και γιατί σήµερα το 

ελληνικό Κοινοβούλιο στεγάζει την mo ανοιχτά φιλοναζιστική 
ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση; 

ο Η Ελλάδα στην κρίση, του Τάσου Γιαννίτση (Πόλις). 
Ο συγγραφέας αναζητάει ένα νέο αφήγηµα για την Ελλάδα. 

q Μιλώντας στα παιδιά µου για την πραγµατικά επιτυχηµένη 
προσωπική και επαγγελµατικη ζωή, του ∆ηµήτρη Κ. 
Μπουραντά (Πατάκης). Μια «βίβλος» για την πραγµατικά 
επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατική ζωή. 

1Q Εγκώµιο για τον έρωτα, του Αλεν Μπαντιού (Πατάκης). 
* Ο έρωτος µέσα από το φιλοσοφικό πρίσµα. 

Αιπη την 
εβδοµάδα Λογοτεχνία 

1 Τα χέρια της Αφροδίτης, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). Ενα ακόµη 
Α· «χαµένο» µυθιστόρηµα του Μαρή, µε εικονογράφηση M. 

Γαλλία. 

2 Με λένε Ντάτα, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). To ετήσιο 
* εκδοτικά ραντεβού της δηµοφιλούς και ευπώλητης 

συγγραφέως. 

3 To µήλο βγήκε από τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα 
(∆ιόπτρα) Η αλήθεια πίσω από τα γεγονότα της Βίβλου. 

A Η λεοπάρδαλη, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). Ο διάσηµος 
πρωταγωνιστής Χάρι Χόλε αντιµέτωπος µε τους χειρότερους 
δαίµονες του. 

r Από την ουτοεκτίµηση στον εγωισµό, του Χόρχε Μπουκάι 
(Opera). Ενα παιχνίδι µε τις αφηρηµένες έννοιες του φόβου, 
της εκτίµησης, της αυτοεκτίµησης, του τρόµου, της αξίας, του 
εγωκεντρισµού. 

f To σπίτι των σκιών, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). 
"* Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. 

¦7 Ο µικρός Ελληνας, του Βασίλη Αλεξόκη (Εξάντας) To 
τελευταίο συγκινητικό βιβλίο του διαπρέποντος στη Γάλλιο 
συγγραφέα. 

Ο Η καρδιά θυµάται, της Καίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). Ενα 
ατύχηµα που προκαλεί αµνησία και αναστάτωση. Αλλά n καρδιά 
θυµάται. 

Q Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). 
* Περιπέτειες, δυνατοί έρωτες, αναπάντεχες ανατροπές, 

άγνωστες εποχές, άγνωστη καθηµερινότητα, n αιώνια πάλη του 
καλού και του κακού. 

J Q 1Q84, του Χορούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). To 
" τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα και το 

όνειρο. 

Τα µεγάλα στάδια 
του επαναστατικού 
πνεύµατος, 
απάτη Γαλλική 
ώς τη Ρωσική 
Επανάσταση. 

ΝΙΚΟ* k. ΛΛΙΒΙΖΛ 11)1 

ποια* α - m ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
για την ελλαδα 
meta την WI2JI: 

Για την 
αποκατάσταση 
των λέξεων 

και του 
νοήµατος τους. 

fa 

To τελευταίο 
συγκινητικό 
βιβλίο 
του διοπρέποντος 
στη Γαλλία 
συγγραφέα. 

Ο διάσηµος 
πρωταγωνιστής 
Χάρι Χόλε 
αντιµέτωπος 
µε τους χειρότερους 
δαίµονες του. 

• Αυτή την Εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (Ασκληπιού 1-3, Αθήνα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

TO ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Τι κοινό θα µπορούσε να έχει η κοσµοπολίτικη 

Σίΐντορίνη µε τη χαµένη Ατλαντίδα; 
∆υο ιστορίες; που τις χο>ρίζουν χιλιάδες χρόνια ςιλλά 

τις ενώνουν πολλά περισσότερα... 

(έϋϋί) CRonHPO www.dioptra.gr 'i 
Βρείτε µας 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
GEORGES SIMENON 

Οι διακοπές του Μαιγκρέ 
µετ.: Αργυρώ Μακάρωφ 

σελ.234 

Ολθ ιον χειµώνα ο επιθεωρητής 
Μαιγκρέ ονειρεύεται 
την ηρεµία µακριά 

από το γραφείο του 
στη ∆ικαστική Αστυνοµία 
και τις εξιχνιάσεις εγκλη- 

η,^^^Η µότιον. Οµως µέσα στην 
!^^ΗΗ ανεµελιά των διακοπών ^^^Η 

στη Σαµπλ ντ'Ολόν,τη 

ρουτίνα και την πλήξη της 
κωµόπολης όπου κάνει 

διακοπές µε τη γυναίκα του, οι συνθήκες θα τον 
εµπλέξουν σε µια ιστορία διπλού φόνου, σ' ένα 
περιβάλλον ντόπιων αστών και mo λαϊκών ανθρώπων, 

σε ένα σκηνικό µε γιατρούς, ανακριτές, 
καλόγριες, δηµοσιογράφους, υπηρέτες και ψαράδες. 

To βιβλίο εκδόθηκε το 1948 και είχε µεγάλη 
εκδοτική επιτυχία. 

FRANCOIS WEERTS 
Οι Σειρήνες της Αλεξάνδρειας 
µετ.: Αριάδνη Μοσχονά 

εκδ. Πόλις, σελ. 308 

Βρυξέλλες 1984. Εργοστάσια 
κλείνουν, δηµόσια 

έργα εγκαταλείπονται, 
ανεργία. Ο εικοσιπεντάχρονος 

δηµοσιογράφος 
Αντουάν Νταγιέζ 

µαθαίνει αναπάντεχα 
πως κληρονόµησε αη' 
τον παππού του ένα 
µπαρ που είναι ταυτόχρονα 

και οίκος ανοχής. 
Οταν n ηλικιωµένη βοηθός 

των κοριτσιών βρίσκεται δολοφονηµένη και 
νεοναζί επιτίθενται στο µπαρ και το κάνουν γυαλιά 

καρφιά, µε τη διπλή ιδιότητα του ρεπόρτερ 
και του κληρονόµου, ο Αντουάν ερευνά την υπόθεση. 

Ψάχνοντας το παρελθόν θα φτάσει ώς τα 
σκοτεινά χρόνιο της γερµανικής κατοχής και θα 
ανακαλύψει οικογενειακά µυστικά και ψέµατα. 

ALAN LIGHTMAN 
Mr g 
To πείραΓµα του θεού 
µετ. Νίκος Αποστολόπουλος 

εκδ. Τραυλός, σελ. 320 - 7,50 ευρω 

Alen I ightm; 

Mr f 
u 11 ifipoJi/ai 

κ uu m li I ' 

Τελικά ο Θεός παίζει ή 
δεν παίζει ζάρια; Μήπως 
ήταν πολύ νέος και άπειρος, 

όταν, πανω στον ενθουσιασµό 
του, σκάρωσε 

τον χώρο, τον χρόνο, 
τις διαστάσεις του και 
τους στοιχειώδεις φυσικούς 

νόµους του; Είχε 
επιλογές κατά τη δηµιουργία 

ή δεν είχε; Για 
ποιον λόγο ασχολήθηκε µόνο µε την αναδυόµενη 

πολυπλοκότητα στο αγαπηµένο του σύµπαν 
και άφησε τα υπόλοιπα σύµπαντα στην τύχη 
τους; Αραγε προίκισε τη δηµιουργία µε αιτιότητα 
τελεολογικού χαρακτήρα ή απλώς άρχισε να 
φτιάχνει ό,τι να 'ναι χωρίς σκοπό; Ο Αλαν Λάιτµαν 

έγραψε µια εύθυµη νουβέλα για τη δηµιουργική 
επιστήµη και την ηθική φιλοσοφία. 

ΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 
Ζώα στα σύννεφα 
εκδ. Κέδρος, σελ. 104 - li ευρώ 

Υστερα από το βιωµατικό 
«Βαθέος γήρατος», ο 

Γιάννης Βαρβέρης περνάει 
µε τη συλλογή του 

«Ζώα στα σύννεφα» -n 
οποία βρέθηκε στα κατάλοιπά 

του έτοιµη προς 
έκδοση- σε ένα θέµα οικείο, 

σε «πρώτες έννοιες» 
τις οποίες θα µπορούσε 

να προσεγγίσει 
και ο µη µυηµένος αναγνώστης. 

Ετσι, πίσω από τα ζώα και τον κόσµο 
τους δεν κρύβονται παρά ανθρώπινες συµπεριφορές, 

ενώ λέγονται αλήθειες που βρίσκονται 
καλά κρυµµένες µέσα σε µια ποιητική διάσταση 
που κινείται αριστοτεχνικά ανάµεσα στο έλλογο 
και το µη έλλογο, ανάµεσα στην πραγµατικότητα 
και στην υπέρβασή της. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΑΛΕΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ 
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. 
To «ανακοπτόµενο άλµα» 
επιµ.: Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου 

εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 400 - 27,70 ευρώ 

Τάσεις και αντιστάσεις 
mrnmurn <j[nv ελληνική εκπαίδευ¬ 

ση 1833-2000. To έργο 
ι<πορΐα £χ£| τ£τ0(α 5οµή και σύν- 

ιης NeorAAnvuni, ... 

Ευκκβίυοης θεση ώστε a ποτελε i εγ-,  
,,µµ,ιι!, Ί .ι, κυρο ενηµερωτικό ανά- 

_ —. γνωσµα νια τον γενικό 
¦:''·"'¦'·¦ " αναγνώστη, βιβλίο αναφοράς 

για τον ανειδίκευτο 
στο θέµα εκπαίδευση 

κοινωνικό ή ιστορικό επιστήµονα, 
βασικό εγχειρίδιο 

για τον φοιτητή των επιστηµών της εκπαίδευσης 
και εργαλείο δουλειάς για τον ειδικό µελετητή 

της ιστορίας της εκπαίδευσης στη νεότερη Ελλάδα. 
Η επιδιωκόµενη ερµηνευτική προσέγγιση 

των βασικών χαρακτηριστικών της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης επιχειρείται µε την εξέταση ορισµένων 

θεµάτων σε διαχρονικές ενότητες. 

www.clipnews.gr


