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εξ αφορµησ 
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 

Μεταξύ αδιαφορίας και βίας 
Ητελευταία ταινία του Ρουµάνου Κριστιάν 

Μουντζίου «Πίσω από τους λόφους» 
(2012) βασίζεται σε ένα πραγµατικό γεγονός, 
που συγκλόνισε την πατρίδα του για πολϋ 
καιρό: µια δυστυχισµένη, ψυχικά άρρωστη, 
νεαρή κοπέλα πέθανε το 2005, σε ένα γυναικείο 

µοναστήρι, αλυσοδεµένη και νηστική, 
κατά τους εξορκισµούς που της διάβαζε, για 
µέρες, ο παπάς του µοναστηριού, προκειµένου 
να τη λυτρώσει από το δαιµόνιο που τη βασάνιζε. 

Η κοπέλα αυτή, n Αλίνα, µεγάλωσε 
σε ορφανοτροφείο, ζοϋσε και δούλευε στη 
Γερµανία, και γύρισε πίσω στη Ρουµανία για 
να συναντήσει τον µόνο άνθρωπο µε τον 
οποίο τη συνδέουν δεσµοί αγάπης, µια παιδική 
της φίλη από το ορφανοτροφείο, που τώρα 
είναι δόκιµη µοναχή σε αυτό το µοναστήρι, 
µε σκοπό να την πάρει να φύγουν και να ζήσουν 

µαζί στη Γερµανία. Η ταινία είναι βαθιά 
απαισιόδοξη, µαυρη, κατάµαυρη, από την 
πρώτη µέχρι την τελευταία έξοχη σκηνή, µε 
τα λασπόνερα να πέφτουν µε δύναµη πάνω 
στο παρµπρίζ του αυτοκινήτου. ∆εν αφήνει 
χαραµάδα να µπει λίγο φως, εκτός ίσως από 
τη διαφαινόµενη στο τέλος αντίδραση της 
δόκιµης. Κατάµαυρη µα αληθινή. 

To άρρωστο και δυστυχισµένο αυτό πλάσµα 
έχει περάσει τη ζωή του µέσα σε θεσµούς 
που υποτίθεται πως έχουν φιλάνθρωπο χαρακτήρα 

και σκοπό: ορφανοτροφείο, θετή 
οικογένεια, ψυχιατρείο. Παντού όµως παγερή 
αδιαφορία. Εχει δίκιο ο σκηνοθέτης να λέει 
διαρκώς στις συνεντεύξεις του ότι n αδιαφορία 
είναι n µεγαλύτερη αµαρτία. Και αν δεν είναι 
n µεγαλύτερη, είναι οπωσδήποτε n πιο διαδεδοµένη, 

είναι n κοινή αµαρτία όλων µας. 
Ζούµε οι άνθρωποι σαν χελώνες. 

To µόνο µέρος όπου δεν µένουν αδιάφοροι 
για αυτήν, αλλά θέλουν πραγµατικά να την 
βοηθήσουν, είναι το µοναστήρι, ένας άλλος 
φιλόθεος και φιλάνθρωπος θεσµός. Τόσο ο 
πνευµατικός του µοναστηριού όσο και n 
ηγουµένη θέλουν να τη βοηθήσουν, να τη 
σώσουν από αυτά που την παιδεύουν. ∆ηλαδή: 

n Αλίνα πρέπει να εξοµολογηθεί, να 
µετανοήσει, να µπει σιγά σιγά στον δρόµο 
του Θεού. ∆εν θα καταφέρουν τίποτε, n Αλίνα 
θα συνεχίσει τη βίαιη, αλλόκοτη και βλάσφηµη 

συµπεριφορά της. Τότε πια δεν µένει 
καµιά αµφιβολία: είναι δαιµονισµένη. Πρέπει 
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Η αφίσα της ταινίας του Ρουµάνου Κριστιάν 
Μουντζίου «Πίσω από τους λόφους» 

Σήµερα στην Ευρώπη 
µπορούµε να ζούµε τον 
χριστιανισµό, όσοι θέλουµε, 
χωρίς αλυσίδες - κάθε είδους. 

να βγουν από µέσα της οι δαίµονες, για να 
έρθει να κατοικήσει ο Χριστός, εξού και οι 
εξορκισµοί που τελικά θα τη σκοτώσουν. Η 
Αλίνα δεν θα συναντήσει εδώ την αδιαφορία, 
µα τη βία και τον θάνατο. 

Ο Μουντζίου, σε όλες τις συνεντεύξεις 
του, φροντίζει να επαναλαµβάνει ότι n ταινία 
του δεν είναι µια ταινία για τη θρησκεία, 
πολλώ µάλλον εναντίον της. To λέει, πιστεύω, 
γιατί θέλει να την προφυλάξει από µονοµερείς 

αναγνώσεις και πολεµικές. Και όµως 
n ταινία του αφορά, χωρίς αµφιβολία και 
κατά κύριο λόγο, την Ορθόδοξη Εκκλησία 
στη Ρουµανία (αλλά και αλλού) και τον Ορθόδοξο 

µοναχισµό. 
Οσοι είναι εξοικειωµένοι µε τη µοναστική 

γραµµατεία, από τις απαρχές της, ξέρουν 

ότι πρόκειται για µια γραµµατεία πολεµική. 
Οι µοναχοί πρέπει µε γενναίο φρόνηµα να 
αντιµετωπίσουν τους δαιµονικούς πειρασµούς, 

να αντιµετρηθούν µε τον ίδιο τον 
δαίµονα. Η έρηµος επιλέγεται ως τόπος του 
πρώτου µοναχισµού, όχι προς αποφυγήν 
του θορύβου των πόλεων, αλλά γιατί εθεωρείτο 

κατοικητήριο των δαιµόνων. Πήγαν 
εκεί για να τους συναντήσουν και να τους 
νικήσουν, σε µια πάλη κυριολεκτικά σώµα 
µε σώµα. Ο µοναχός, ως πολεµιστής κατά 
των δαιµόνων, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή 
επιφυλακή, γιατί οι δαίµονες παραµονεύουν 
παντού, κρύβονται, µεταµορφώνονται. Η 
γραµµατεία αυτή δίνει πολύ συχνά την εντύπωση 

ότι ο µοναχισµός δεν είναι n χαρά 
της συνάντησης µε τον Χριστό, αλλά n διαρκής 

πολεµική ετοιµότητα για την αντιµετώπιση 
των δαιµόνων. Αντί για το φως του Χριστού, 
συχνά επικρατεί περισσότερο ο τρόµος 

των δαιµόνων. 
Από αυτό το άχαρο -κυριολεκτικά- δαιµονοκρατικό 

πνεύµα διαπνέεται ο παπάς 
του µοναστηριού και όλη n αδελφότητα. To 
µοναστήρι που παρουσιάζεται στην ταινία 
δεν είναι καρικατούρα, είναι ένα κανονικό 
Ορθόδοξο µοναστήρι, όπως εκατοντάδες 
άλλα -και κατά το παρελθόν πολύ περισσότερα. 

Ο ιερέας και οι µοναχές βρίσκονται σε 
διαρκή ετοιµότητα έναντι των δαιµόνων, 
αλλά όχι και έναντι του κατεξουσιασµού του 
άλλου (βλ. τη λειτουργία της εξοµολόγησης 
στην ταινία) και της βίας. Ο άνθρωπος πρέπει 
να σωθεί από τη δυναστεία των δαιµόνων 
και χωρίς τη θέλησή του. Καταναγκαστικά. 

Την ταινία πρέπει να τη δουν οι Ελληνες 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί -πέρασε µάλλον απαρατήρητη 

στη χώρα µας- και να µακαρίσουν 
τον ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό, την ευρωπαϊκή 
επιστήµη και ορθολογικότητα, την ευρωπαϊκή 
δηµοκρατία και τον πολιτισµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, χάρις στα οποία µπορούν 
σήµερα να ζουν, όσοι θέλουν -όστις θέλει 
οπίσω µου ελθείν...-, τη χριστιανική πίστη 
ευαγγελικότερα, µε χαρά, ελευθερία και ευθύνη 

για τον άλλο. Ο χριστιανισµός σήµερα 
στην Ευρώπη έχει συνολικά χάσει πολλά 
από τον πνευµατικό πλούτο και την έντασή 
του, µπορούµε όµως να τον ζούµε, όσοι θέλουµε, 

χωρίς αλυσίδες - κάθε είδους. 

αποκρίσεις 
ΤηςΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ 

Σαν απολογισµός ποιητικής ηθικής 
ΣΩΤΗΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Το κουµπί και το φόρεµα 
∆ιηγήµατα 
εκδ. Πατάκη 

Κοντά τριάντα χρόνια κλείνει ο Σωτήρης 
∆ηµητρίου στα γράµµατα. Ξεκίνησε ως 

ποιητής αλλά φρόντισε, στη συνέχεια, να 
εγκαταστήσει την ποίηση στην καρδιά του 
πεζού λόγου, και δη της µικρής φόρµας την 
οποία µε πάθος υπηρετεί, αλλά και της ίδιας 
της γλώσσας, που καθρεφτίζει την εικόνα 
του Αλλου. Αυτού του Αλλου που προέρχεται 
από τα χώµατα όπου γεννήθηκε, όπως µας 
πληροφορεί στο λακωνικό του βιογραφικό, 
και συστηµατικά αναπαριστά στα κείµενά 
του. Σχολιάζει ο ίδιος στο οπισθόφυλλο την 
κατασκευή του δωδέκατου αυτού βιβλίου 
του, µε τα τριάντα δύο σύντοµα και εν πολλοίς 
µετέωρα -ή µεταίωρα εντέλει, µεταξύ ελευθερίας 

και προσαρµογής σαν τον ήρωά του;διηγήµατα, 
µε βάση την παροιµία που τα 

τιτλοφορεί: «βρήκα ένα κουµπί και για χάρη 
του έραψα ένα φόρεµα»- το στοιχείο-κουµπί 
που γίνεται φόρεµα-διήγηµα το διαλέγει 
κατά τη βούληση και τη δυνατότητά του ο 
κάθε συγγραφέας. Ο τρόπος του, που πριν 
από όλα είναι µατιά, επηρεάζεται από τη 
ζωή του, από κείµενα που διάβασε µικρός 
και δεν ήξερε τίνος είναι κι n µάνα του τα 
έκαιγε στο καζάνι της για να τον τιµωρήσει 
που δεν ήταν καλός µαθητής, όπως µας λέει 
στο διήγηµα ποιητικής «Θελεσουριά»- αλλά 
κι από τις ίδιες τις ιστορίες της µάνας του, 
αδρές, λιτές και χωρίς αξιολογικές κρίσεις, 
από τις µεταφορές της, δεµένες µε τη συλλογική 

οργάνωση του λόγου, της σκέψης, 
της δράσης της κοινότητας. 

Οπως και να έχει, ο τρόπος του ο ιδιαίτερος 
σφραγίζει και τούτη τη συλλογή, που κάνει 
σαν έναν απολογισµό της ποιητικής ηθικής 
του: δεν αναδεικνύει µόνο τον διαφορετικό, 
τον ξένο, τον άλλον, αλλά και την ίδια τη 
διαδικασία της διαρκούς, πολύπλοκης αλλαγής 
των ανθρώπων, εξηγηµένης κι ανεξήγητης. 
Ετσι, ο γέρος κολυµβητής στη «Σηµαδούρα» 
που λατρεύει τον γιο του είναι συνέχεια χαρωπός 

µετά τον θάνατο 
του και τον θρηνεί µόνο 
στα βαθιά, «σαν γερόντισσα». 

Η κοπέλα στον 
«∆ιορισµό» επισκέπτεται 
τον άνθρωπο που εκών 
άκων τη διόρισε, υπακούοντας 

σε µια παρόρµηση, 
πολύ καιρό µετά 

από όταν έπρεπε να το 
κάνει. Οι δύο φίλοι στο 
«Μένος των σωµάτων» 
αγκαλιάζονται µε πάθος 
αφού µε τον νου και το 
κορµί έχουν αγκαλιάσει 
τις γυναίκες και τις 
έχουν κουβεντιάσει, την 
καθεµιά αλλιώς. Ο λαµπρός 

διπλωµάτης στο 
«Ξένο οστούν», ο τόσο 
επιβλητικός και ευπρεπής, 

καταλήγει να κυκλοφορεί 
γυµνός, προσπαθώντας να συνδεθεί 

και πάλι µε τον αληθινό εαυτό του, έξω από 
την κατασκευή που επί σειρά ετών αποτέλεσε, 
τον ξένο που υπήρξε, και δεν αντέχει καν 
το ξένο οστό στα ούλα του. 

Στα διηγήµατα του ∆ηµητρίου κυριαρχούν 
και πάλι οι µόνοι άνθρωποι, οι απορριγµένοι 
µε τρόπους διάφορους στο περιθώριο, όπως 

µοναχική είναι κι n γλώσσα που οι ίδιοι οι 
φυσικοί οµιλητές της δεν την καταλαβαίνουν 
πια καλά και σβήνει. Αυτή τη γλώσσα που 
κρατάει µε πείσµα ζωντανή ο ∆ηµητρίου ως 
στοιχείο που οδηγεί στη ρίζα της φωνής και 
του κειµένου αλλά και λειτουργεί ως n κατεξοχήν 

ετερότητα, που διαµορφώνει, µαζί 
µε τα σύνορα, µια µατιά ανήσυχη να εντοπίσει 
αυτό που λείπει κι αυτό που περισσεύει, 

αυτό που δεν χωρά στα 
σχήµατα και τα µεταλλάσσει, 

εντούτοις, αδιόρατα 
και ανεπαίσθητα, 

και τα κάνει άλλα. Με 
τον τρόπο µε τον οποίο 
ο Φίλιππης περνά αργά, 
µεθοδικά και σιωπηλά 
στην άλλη χώρα («Νεκρή 

ζώνη»). 
Ο ∆ηµητρίου φτιάχνει 

ανθρώπους από 
το τίποτα, µια κίνηση, 
µια επιλογή, µια ιδιοτροπία, 

ένα λόγο. Ζωντανεύουν 
χωρίς καν να 

το επιδιώξει και παίρνουν 
θέση στην ανθρωπογεωγραφία 

µιας Ελλάδας 
που πολύ θέλησε 

να απαλείψει το διαφορετικό, 
αλλά ευτυχώς 

ή δυστυχώς δεν το κατάφερε, εν πολλοίς 
και χάρη στη λογοτεχνία. ∆ιηγήµατα ποιητικά 

και µαζί θεατρικά, που δεν δραµατοποιούν, 
δεν προσφεύγουν στη λυρικότητα, 

αλλά κάνουν ποίηση σκληρή σαν τη 
γενέθλια γη ή την αναποφάσιστη µητρόπολη 

χαρακιές, ουλές και τραύµατα ανοιχτά 
σε σώµατα και ψυχές. 

Ο µεταφραστής Γιάννης H. Χάρης προτείνει: 

Γιάννης Βελούδης, «Ταπεινή γλώσσα, τυπική λογική και ανθρώπινο | 
βίωµα», εκδ. Νήσος 

Τέλη δεκαετίας του '50 - αρχές του '60, το κακόφηµο Βαρδάρι της 
Θεσσαλονίκης και τα παιδικά χρόνια του συγγραφέα, n «ταπεινή ζωή 
και n γλώσσα της», ο' ένα τολµηρά αυτοβιογραφικό και συναισθηµατικά 

φορτισµένο πρώτο µέρος, θα αποτελέσει εφεξής, στα δύο άλλα, 
καθαρώς επιστηµονικά, µέρη του βιβλίου, το εργαστήρι του καθηγητή 

της γλωσσολογίας Γιάννη Βελούδη. Με οδηγό τον Βίτγκενσταϊν 
προσγειώνει το πρωτογενές υλικό του στην «τυπική λογική», 

µέσα από ένα ταξίδι που πραγµατικό του τέρµα έχει τον άνθρωπο 
σαν συναισθηµατικό υποκείµενο («ανθρώπινο βίωµα-συναίσθηµα»). 
Συχνά λέµε για ένα επιστηµονικό βιβλίο ότι µπορεί να διαβαστεί και 
από µη ειδικούς και να τουςσυναρπάσει.Το βιβλίο του Βελούδη δεν 
ανήκει απλώς στην κατηγορία αυτή, είναι ο ορισµός της. 

Πρώτα σε πωλήσεις 
Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας, του Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά (Θεµέλιο). Από τη µακρά εφηβεία, στη βίαιη 
ενηλικίωση µιας χώρας. Μια άλλη εκτίµηση των αιτίων 
που οδήγησαν στη σηµερινή Ελλάδα. 

Η δυνατότητα µιας αυτόνοµης κοινωνίας, του Κορνηλίου 
Καστοριάδη (Στάσει Εκπίπτοντες). Μία διάλεξη και δύο 
συνεντεύξεις που πρώτη φορά παρουσιάζονται στα ελληνικά. 

Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο, του Τέρι Ινκλετον (Πατάκης). Μια 
µαχητική επίθεση στην άποψη ότι ο µαρξισµός είναι νεκρός. 

4. 

10. 

22 πράγµατα που µας λένε για την ελληνική κρίση και δεν 
είναι έτσι, του Χρήστου Λάσκου (ΚΨΜ). Ενα βιβλίο που 
αντικρούει τον κυρίαρχο λόγο στα επιχειρήµατα για την κρίοη. 

Θρησκεία για άθεους, του Αλαίν ντε Μποττόν (Πατάκης). 
Μια προσπάθεια να συγκεραστούν τα θετικά της θρησκείας 
µε τον φανατισµό όσων δεν πιστεύουν. 

To τελευταίο τέταρτο, του Τάκη Θεοδωρόπουλου (Πόλις). 
Αναµνήσεις µιας συλλογικότητας, από την εποχή του 
περιοδικού «To τέταρτο». 

Πολιτισµός, του Νάιαλ Φέργκιουσον (Παπαδόπουλος). 
Ερωτήµατα που ανιχνεύουν το ερώτηµα γιατί επικράτησε 
ο δυτικός πολιτισµός. 

Ενας αστρολάβος του ουρανού και της γης, του Γιώργη 
Γραµµατικάκη (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Οι απαντήσεις που δίνει n σύγχρονη επιστήµη στα προαιώνια 
ερωτήµατα για τα µυστήρια του σύµπαντος. 

Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, του ∆ηµήτρη Ψαρρά 
(Πόλις). Πώς n Ελλάδα που περηφανευόταν για την 
παραδοσιακή τπς φιλοξενία, κατέληξε στην κατώτερη βαθµίδα 
των πιο ξενόφοβων ευρωπαϊκών κοινωνιών; 

Η κρίση στη Φυσική και n ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, 
συλλογικό (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Η περίπλοκη σχέοπ ανάµεσα στην κβαντική φυσική και στο 
κοινωνικο-πολιτισµικό περιβάλλον οτο οποίο διαµορφώθηκε. 

, Λογοτεχνία 

Αψινθος, του Μιχάλη Γκανά (Μελάνι). Η νέα ποιητική 
συλλογή του λυρικού όσο και δωρικού ποιητή. 

2 Εκ Πειραιώς, του ∆ιονύση Χαριτόπουλου (Τόπος). 
• Η µυθιστορηµατική ανθρωπογεωγραφία του µεταπολεµικού 

Πειραιά. 

Ο µέτοικος και n συµµετρία, του Τεύκρου Μιχαηλίδη 
(Πόλις). Ενα µυθιστόρηµα όπου µπλέκονται οι 
µυθιστορηµατικοί ήρωες και τα ιστορικά πρόσωπα και 
αφηγούνται ένα διαφορετικό χρονικό του 20ού αιώνα. 

A Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
• Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένα 

οικογενειακά µυστικά. 

C Αριελ, της Σύλβια Πλαθ (Μελάνι). To πιστό αντίγραφο 
" του χειρογράφου που άφησε n Πλαθ, που διαφέρει από 

την πρώτη, µετά τον θάνατο της, έκδοση. 

f Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρη 
(Γαβριηλίδης). Ιανουάριος του 2014, όταν n Ελλάδα και 
ο αστυνόµος Χάριτος έχουν επιστρέψει οτη δραχµή. 

Π To κουµπί και το φόρεµα, του Σωτήρη ∆ηµητρίου 
(Πατάκης). To βιβλίο περιέχει τριάντα δύο ετερόκλητα 
διηγήµατα. Οι σκηνές τους είναι n δυτική µεθόριος, n επαρχία, 
n Αθήνα, αλλά και ψυχικοί τόποι. 

Σε βρίσκει n ποίηση, του Τίτου Πατρικίου (Κίχλη). Η πιο 
πρόσφατη ποιητική συλλογή του, σαν δηµόσια εξοµολόγηση. 

Q Η κυρία της νύχτας, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). 
• To µυστικό µιας γοητευτικής και αινιγµατικής γυναίκας 

που σκορπίζει στο πέρασµά της την καταστροφή. 

1Q Χορεύουν οι ελέφαντες, της Σοφίας Νίκολαίδου 
' (Μεταίχµιο). Η πρόσφατη ιστορία δίπλα οτη σύγχρονη παιδεία 

καιτη σύγχρονη κοινωνία. 

Οικογενειακά 
µυστικά, µέσα 
από τη γοητευτική 
πένα του Γιάννη 
Ξανθούλη. 

Η αφήγηση 
ενός διαφορετικού 
χρονικού 
του 20ού αιώνα. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται οπό το βιβλιοπωλείο 
«Αναγνώστης» (Πυρσινέλλο U, Ιωάννινα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

¦Hiv -* 

™ Μερικές φορές το µυαλό είναι το πιο 
επικίνδυνο µέρος για να χάσεις τον εαιιτο σου. 

Η ψυχαναλύτρια Φρίντα Κλάιν επιστρέφει 
για να λύσει ένα αδύνατο έγκληµα. 

www.astinomika.gr 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
EDMUND CRISPIN 
To κινητό παιχνιδάδικο µετ. Αννα Παπασιαύρου 
εκδ. Αγρα σελ. 336 -13,50 ευρω 

Φτάνοντας αργά τη νύχτα 
στην Οξφόρδη για διακοπές, 

ο ποιητής Ρίτσαρντ 
Κάντογκαν βρίσκει τυχαία 
το πτώµα µιας γυναίκας 
µέσα σε ένα κατάστηµα 
παιχνιδιών. Οταν επιστρέφει 

µαζί µε την Αστυνοµία, 
το κατάστηµα έχει 

εξαφανιστεί. Στη θέση 
του υπάρχει ένα παντοπωλείο 

και το πτώµα δεν υπάρχει πουθενά. Ο 
Κάντογκαν ενώνει τις δυνάµεις του µε τον εκκεντρικό 

καθηγητή Τζέρβας Φεν για να λύσουν 
το µυστήριο. Εχοντας να παλέψει µε παραπλανητικά 

στοιχεία βασισµένα σε σατιρικά πεντάστιχα, 
µε µια ασυνήθιστη διαθήκη και στοιχεία που 

εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλµού, το φιλοµαθές 
δίδυµο ξεσηκώνει την πανεπιστηµιούπολη αποφασισµένο 

να απαντήσει στα ερωτήµατα του. 

JAMES PATTERSON 
Αγώνες θανάτου µεχ. ΝίκοςΣπυριδάκης 
εκδ. Bell σελ. 400 -7,60ευρω 

Λίγες ώρεςαποµένουν 
πριν από την έναρξη 
των Ολυµπιακών Αγώνων 

του Λονδίνου, 
όταν ο πράκτορας 
Πράιβετ Πίτερ Νάιτ καλείται 

στον τόπο ενός 
άγριου εγκλήµατος. 
Ενα προβεβληµένο µέλος 

της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 
2012 έχει δολοφονηθεί. Η δηµοσιογράφος κάρεν 

Πόουπ παίρνει ένα γράµµα από κάποιον που 
αυτοαποκαλείται Κρόνος και αναλαµβάνει την 
ευθύνη για τον φόνο. Σύντοµα n Κάρεν και ο Πίτερ 

αντιλαµβάνονται πως έχουν να κάνουν µε 
µια εγκληµατική ιδιοφυΐα που διακηρύσσει πως 
θέλει να περισώσει το αρχαίο ολυµπιακό πνεύµα 

από την απληστία, τη διαφθορά και το ψέµα. 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
SHING-TUNG YAU, STEVE NADIS 
Κρυφές διαστάσεις 
Η θεωρία χορδών και n κβαντική γεωµετρία 
µεχ. ΝίκοςΑποοτολόπουλος 
εκδ. Τραυλός σελ. 592 - 22 ευρω 

To 1959, ο ατίθασος, νεαρός 
από την ΚίναΣινγκΤανγκ 

Γιάου είχε δύο επιλογές: 
είτε να γίνει «προσωπικότητα» 

του υποκόσµου 
είτε να διαπρέψει 

στα µαθηµατικά. Επέλεξε 
το δεύτερο και 14 χρόνια 
αργότερα δήλωνε σε ένα 
συνέδριο γεωµετρίας στο 

Στάνφορντ ότι n εικασία του καθηγητή Κάλαµπι 
πως οι διαστάσεις του χώρου είναι σφιχτά κουλουριασµένες 

σαν τους κόµπους σε ένα χαλί, 
δεν ισχύει. ∆υο µήνες αργότερα ωστόσο κατάφερε 

ακριβώς το αντίθετο και έγινε διάσηµος. 
To 1982 το «λιοντάρι των µαθηµατικών» τιµήθηκε 

µε το περίφηµο βραβείο Φιλντς, όταν απέδειξε 
πως οι κρυφές διαστάσεις του χωροχρόνου 

βρίσκονται στις πολλαπλότητες Κάλαµπι-Γιάου. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 
Η σταγόνα της αγάπης 
εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου 
εκδ. Ελληνοεκδοτική σελ. 48 -12 ευρω 

Τι αξίζει πιο πολύ στη 
ζωή; Η Οµορφιά, n ∆ύναµη 

ή n Αγάπη; Η µικρή 
Σταγόνα εγκαταλείπει 
τον τόπο της, την πολιτεία 

της Ουρανίας, νια 
να κάνει το µακρύ ταξίδι 
της Γνώσης. Ταξιδεύει 
προς τη Γη, ψάχνοντας 
να βρει την απάντηση 
που ζητά! Αραγε, θα 

µπορέσει να την ανακαλύψει; Θα νιώσει τι είναι 
n αγάπη; Ενα πολύχρωµο παραµύθι νια το θαύµα 

της Αγάπης. 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
ΝΕ∆∆ Κ∆ΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-Μ∆ΛΟΥΧΟΥ 
Η χειραφέτηση της Ευρώπης 
Συνταγµατική θεωρία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης 
εκδ. Παπαζήση σελ. 382 - 22 ευρώ 

Αφού το φαινόµενο της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης 
είναι νέο, n αναζήτηση 
ενός «ευρωπαϊκού συντάγµατος» 

δεν µπορεί να 
γίνει µε όρους της κλασικής 

συνταγµατικής θεωρίας, 
αλλά προϋποθέτει 

µια νέα θεώρηση, µια 
«ευρωπαϊκή» συνταγµατική 

θεωρία. Η συγγραφέας 
επιχειρεί να αναδείξει 

τις «επιστηµολογικές συνιστώσες», δηλαδή 
τους ιστορικούς και πραγµατολογικούς παράγοντες 

καθώς και τα µεθοδολογικά και θεωρητικά 
εργαλεία που τη θεµελιώνουν. Στόχος της είναι 
να αποδείξει πως το Συνταγµατικό ∆ίκαιο 

αποτελεί το εργαλείο και το θεµέλιο της πορείας 
προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
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