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εξ αφορµησ εξ αφορµησ Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ Ο φιλόλογος Γιάννης Παπαθεοδώρου προτείνει: 

Από το ριζικό κακό στο κοινότοπο Οι πολλές και σφοδρέ5 αντιδράσει που προκάλεσε το βιβλίο τπε Χάνα Αρεντ «Ο Αϊχµαν στην Ιερουσαλήµ» (1963) δεν λένε να κοπάσουν µισό αιώνα τώρα µετά την έκδοση του, ένα επιπλέον τεκµήριο zns πνευµατική$ του δύναµη και ζωντάνια$. Κάθε λίγο και λιγάκι, µε κάποια αφορµή ή χω pis και καµιά, ξαναφουντώνουν. Την τελευταία αναζωπύρωσή tous την προκάλεσε n ταινία Tns Μαργκαρέτε φον Τρότα, που εστιάζει σε αυτήν ακριβοί την περίοδο Tns ζωήε Tns Αρεντ (1960-1963). ∆ύο ήταν τα σηµεία του βιβλίου που κυρίωε προκάλεσαν αυτέ5 us αντιδράσει και κόστισαν στη συγγραφέα, εκτ05 όλων των άλλων, και φιλίεΒ δεκαετιών: α) n κεντρική ιδέα Tns για την κοινοτοπία του κακού και β) n άποψή Tns για τον ρόλο των εβραϊκών συµβουλίων (Judenrate). Θα σταθούµε µόνο στο πρώτο. Η Αρεντ πιστεύει ότι ο ολοκληρωτισµόΒ εισάγει στην ιστορία ένα νέο είδθ5 πολιτικού κακού, το οποίο οι παραδοσιακέ$ ηθικέε και θεολογικέΒ κατηγορίεε αδυνατούν να εξηγήσουν. Ο Αϊχµαν ενσαρκώνει, κατά την Αρεντ, ακριβώε αυτό το είδθ5 του νέου εγκληµατία: δεν µισεί τα θύµατά του, δεν νιώθει εχθρότητα για tous Εβραίουε, δεν έχει κανένα ιδεολογικό πάθοε, δεν είναι καν αντισηµίτηΒ, δεν είναι διεστραµµένοε, δεν σαγηνεύεται από το κακό, κάνει απλώ5 καλά τη δουλειά του, εκτελεί το υπηρεσιακό καθήκον του, είναι ένα5 σχολαστικόΒ, ευσυνείδητοΒ γραφειοκράτηε. «Ο Αϊχµαν δεν ήταν ούτε Ιάγοε ούτε Μάκβεθ' τίποτε δεν ήταν πιο ξένο στο πνεύµα του από µια απόφαση, όπωε του Ριχάρδου του Γ', να διαπράξει το κακό για λόYous αρχήε. Πέρα από τον µεγάλο ζήλο για την προσωπική του ανέλιξη, δεν είχε άλλο κίνητρο. Ο ζήλο$ outos όµωε δεν συνιστά από µόνο5 του έγκληµα* δεν θα σκότωνε ποτέ τον ανώτερο του για να πάρει τη θέση του. Απλώε δεν ήξερε τι έκανε, για να το πούµε µε έναν οικείο τρόπο» («Les Origines du totalitarisme. Eichmann a Jerusalem», Gallimard/Quarto, σ.1295). Ελλειψη φανταaias και παντελήε απουσία σκέψηε είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον Αϊχµαν και τον οδηγούν στο ακραίο έγκληµα. Ο Αϊχµαν δεν είναι nAi0ios, απλώε δεν σκέφτεται, κάτι ολότελα διαφορετικό, oncos λέει n Αρεντ, 

Ο ∆ντολφ Αϊχµαν 

Ο Αϊχµαν, κατά την Αρεντ, δεν µισεί τα θύµατά του, δεν σαγηνεύεται από το κακό, εκτελεί απλώς το υπηρεσιακό καθήκον του, είναι ένας σχολαστικός γραφειοκράτης. και αυτή ακριβοί n απουσία σκέψη$ µπορεί να κάνει περισσότερο κακό από όσο όλα τα άγρια ένστικτα µαζί. To τερατώδεε κακό δεν είναι έργο τεράτων, είναι έργο κανονικών ανθρώπων, το τερατώδεε είναι τελικά κοινότοπο. To κοινότοπο κακό είναι τροµαχτικό, ασύλληπτο, επειδή ακριβώε είναι έργο κανονικών ανθρώπων. Πρώτο ερώτηµα: ήταν πράγµατι ο Αϊχµαν αυτόε ο τύποε του νέου εγκληµατία; Οι ιστορικοί uas διαβεβαιώνουν ncos όχι. Μπορεί να µην ήταν ο αρχιτέκτοναε Tns τελικήΒ λύσηε (outos ήταν ο Χίµλερ), αλλά n προσχώρησή του στη ναζιστική ιδεολογία και στον αντισηµιτισµό ήταν απόλυτη και φα¬ 

νατική. Θα µπορούσε και n ίδια n Αρεντ να το διαπιστώσει αυτό, αν είχε µείνει στην Ιερουσαλήµ να παρακολουθήσει όλη τη δίκη µέχρι το τέλοε. Σήµερα ξέρουµε µε ακρίβεια ότι έµεινε συνολικά ένα µήνα (10/4 - 7/5 και 17-24/6 1961), ενώ n δίκη κράτησε, µε µεγάλα χρονικά κενά, πολλούε µήνεΞ (11/4/1961 - 29/5/1962). Ο πρώτοε που το επεσήµανε αυτό και Tns το προσήψε ήταν ο Ραούλ Χίλµπεργκ. Η Αρεντ ήταν κυρίωε απούσα όταν µιλούσε ο i6ios ο Αϊχµαν, δεν άκουσε µε τι σθένοε υπερασπιζόταν τον εαυτό του, nebs απαντούσε στον εισαγγελέα Γκιντεόν Χάουσνερ. ∆εύτερο ερώτηµα: αν n έννοια του κοινότοπου κακού δεν ισχύει στην περίπτωση του Αϊχµαν και όλων των ηγετικών ή υψηλόβαθµων στελεχών του ναζιστικού καθεotgjtos, αυτό σηµαίνει ότι είναι άκυρη; Τουναντίον. Μόνο αυτή n έννοια µπορεί να εξηγήσει τη µαζικότητα του εγκλήµατο$ και τη συµµετοχή Tns KOivcavias σε αυτό. Η Γερµανία δεν γέµισε ξαφνικά µε δαίµονεΞ εκείνα τα χρόνια, κανονικοί άνθρωποι, µορφωµένοι, προκοµµένοι επαγγελµατίεΒ, τίµιοι οικογενειάρχεΒ είναι αυτοί που διέπραξαν το ανήκουστο. Στο opus magnum Tns για τον ολοκληρωτισµό (1951), n Αρεντ καταφεύγει στην καντιανή έννοια του ριζικού κακού, στον «Αϊχµαν στην Ιερουσαλήµ» την εγκαταλείπει και επινοεί την έννοια του κοινότοπου κακού. Σε γράµµα Tns (24/7/1963) npos τον Γκερσόµ Σολέµ που Tns επισηµαίνει την αντίφαση (στην ταινία οι απόψείΒ του Σολέµ εκφράζονται διάτου Κουρτ Μπλούµενφελντ, του εµπνευστή Tns σιωνιστικήε περιόδου Tns) θα εξηγηθεί: «Τώρα έχω τη γνώµη ncos το κακό δεν είναι ποτέ "ριζικό", ότι είναι µονάχα ακραίο, ότι δεν έχει ούτε βάθοε ούτε δαιµονικότητα... "Προκαλεί τη σκέψη" γιατί n σκέψη προσπαθεί να φτάσει στο βάθθ5, να βρει τη ρίζα και, από τη στιγµή που ασχολείται µε το κακό, απογοητεύεται γιατί δεν βρίσκει τίποτε. Αυτή είναι n "κοινοτοπία" του. Μόνο το αγαθό έχει βάθοε και µπορεί να είναι ριζικό». ∆εν έχουµε εδώ άλλο περιθώριο να σχολιάσουµε αυτή τη διάκριση. As τη σκεφτεί κάθε αναγνώστηΞ για λογαριασµό του. 

αποκρίσεις Της ΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ 

Περίκλειστος αντρικός κόσµος ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΜΟΣ To ψέµα του λύκου εκδ. Καστανιώτη 
∆υο φίλοι, αντιστασιακοί στη Χούντα, είναι ερωτευµένοι µε την ίδια Ελένη. Ο ivas εξ αυτών, ονόµατι Μενέλαοε, θα προδώσει tous άλλουε δυο και θα συνεχίσει τη ζωή του µε δόξα -ακόµη και τη νεαρή του σύζυγο τη λένε Κλέα- και τιµή. Ο άλλοε, ο Κυριάκοε Ξενίδηβ, γιοε καταδιωγµένου αριστερού που υπέγραψε δήλωση για να γυρίσει στο σπίτι του, θα αποσυρθεί στη βαθιά επαρχία, στοιχειωµένοε από το πραγµατικό «αδειανό πουκάµισο» που είναι n νέα Ελένη: όταν n Αστυνοµία πηγαίνει να tous συλλάβει, n Ελένη χάνει τη ζωή Tns κάτω από zis ρόδε5 µιαε νταλίκαε, καθώε τρέχει να ξεφύγει, όπωε κι εκείνοε σακατεύεται. 
Εχονταε χάσει για πάντα τον ύπνο του, µονόχνωτοε και τυπικόε στη δουλειά του στην Πολεοδοµία, ο µηχανικόε Ξενίδηε θα κρύβει τα κόκκινα µάτια του πίσω από µαύρα γυαλιά, δεν θα τολµήσει ποτέ να µείνει πλάι σε µια γυναίκα, δεν θα τολµήσει να ζήσει. Και ξαφνικά ένα πρωί, µεσήλικαε πια για τα καλά, θα φύγει διακοπέε. To ίδιο βράδυ, ο Μενέλαοε θα πέσει νεκρόε από tis σφαίρεε evos καλάσνικοφ. Η Αστυνοµία θα φέρει τον Ξενίδη άρον-άρον πίσω από τη Νίσυρο, αφού ο αστυνοµικόε που κάποτε τον κυνήγησε θα φανερώσει την παλιά αυτή ιστορία. Θα οµολογήσει τον φόνο και αµέσωε θα κερδίσει και πάλι τον ύπνο που τόσο έχει στερηθεί. Μόνο που ο Nikos ΤσάκωναΞ, ο αξιωµατικόε που έχει αναλάβει την υπόθεση, δεν θα τον πιστέψει. Κι έτσι αυτόε θα αποδράσει, κα- 

ταλήγονταΒ κλοσάρ και οδηγώνταε τον Τσάκωνα σε διαθεσιµότητα. Οι σχέσειε των ανδρών οργανώνονται ανά ζεύγη. Ο ύποπτοΒ κι ο αστυνοµικόε, που θα ξανασυναντηθούν στον τόπο του εγκληµατσε. Ο Ξενίδη και ο αστυνοµικόε του Σπουδαστικού κάποτε, ο άγριοε Καλαποθαράκοε, ο Ξενίδηε και ο ΤσάκωναΒ τώρα, που έχει στενή σχέση µε τον Καλαποθαράκο, παρότι οι αντιλήψειε του είναι διαφορετικέ5 - Ta0K(ovas πατήρ και Καλαποθαράκοε γαρ φίλοι στενοί και συνεργάτεΒ στον ανένδοτο κατά των κοµµουνιστοσυµµοριτών που διαρκώε ξεπετάγονται από την τέφρα tous. To όνοµα του Πατέρα και οι πολλαπλέ5 εµφανίσει του, ο απών πατέρα$, ο πατέραε που δεν είναι πατέραε: ο Ξενίδη και ο ταπεινωµένοε πατέραΞ του, ο ΤσάκωναΒ και ο βίαιοΒ dmos του... Τα ψέµατα πολλαπλασιάζονται µαζί µε τα µυστικά, n βία το ίδιο, του Εµφυλίου, Tns Χούνταε, αλλά και Tns ανθρώπινα κοινότηταβ και των παθών Tns, και του φόβου, Tns µοναξιά$, Tns ανασφαλές. Αγονεε ζωέ$, αγριεµένεΞ από τα βασανιστήρια αλλά και από το χάδι που λείπει και αντικαθίσταται από εξίσου άγονεε ερωτικέ$ φαντασιώσειε ή κυριολεκτικά γόνιµε$ όσο και άνοµεΞ συνευρέσεΐ5. Εξαιρετικά στηµένο το πρόσωπο του πα- 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΜΟΣ TO ΨΕΜΑ TOY ΛΥΚΟΥ 

ροπλισµένου αριστερού Ξενίδη, ενσαρκώνει την καθολική ήττα, που προσκρούει ωστόσο στη ζωτική ορµή n οποία ζωντανεύει από tis στάχτεε: µονοµανή5, σταθερόε και µαζί ασταθήΞ, µε όλεε tis αντιφάσειε, τα απωθηµένα, us παλινωδίεε του, ακόµη κι όταν περνά από µια πάλαι ποτέ συλλογικότητα σε µια εξ ανάγκηε νέα κοινοτική ζωή, αυτή των αστέγων - παρότι αυτό το πέρασµα µοιάζει στην οργάνωσή του αρκετά πεποιηµένο, όψιµα ερωτύλοε. Εξίσου ενδιαφέρων, αν και πιο σχηµατικόε, ο veos αστυνοµικόε Tns µεταπολίτευση, που Ά οι «ανδραγαθίεΞ» των ^Jfc 'β"^^ παλαιοτέρων του κά- Ι^ΗΙ νουν δύσκολη τη ζωή. 
C^BCL. Περίκλειστοε αντρικόε κόσµοε, όπου n γυναίκα υπάρχει είτε cos διαφυγή είτε cos καταδίκη, ιστορικότητα που συνδέεται αβίαστα µε το σήµερα, αφού n απλουστευτική αιτιακή σχέση υπονοµεύεται τόσο από την τυχαιότητα όσο και από τη συνθετότητα Tns ανθρώπινηε ψυχήε, που τυραννιέται ανάµεσα στο epeos και στο σκοτάδι. Ο υποτιθέµενοε διάλογοε του τέλουε, µόνο, µοιάζει ξένο s στην οργάνωση του κειµένου, που θα µπορούσε να ενσωµατώσει µε άλλη τεχνική τα στοιχεία. To τέλοε όµωε ισορροπεί την πρόσκαιρη αυτή διασάλευση δικαιώνονταε το κείµενο. 

Κάρλο Ροσέλι, Φιλελεύθερος σοσιαλισµός, µτφρ.: Αχιλλέας Καλαµαράς, εκδ. Πόλις 
Οι δύο λέξεις του τίτλου ηχούν παράταιρα για ένα κοινό που έχει συ νηθίσει να διαχωρίζει -µάλλον στερεοτυπικά και γΓ αυτό προσχηµατικά- το δικαίωµα της ελευθερίας από το δικαίωµα της ισότητας. Κι όµως ο Ιταλός διανοούµενος του Μεσοπολέµου Κάρλο Ροσέλι αποφάσισε νωρίς (στα τέλη της δεκαετίας του '20 µπροστά στην άνοδο του φασισµού) να δει αναθεωρητικά τον µαρξισµό ως «προοδευτική πραγµάτωση» τόσο της ιδέας της ελευθερίας όσο και της ιδέας της δικαιοσύνης µεταξύ των ανθρώπων. Εχοντας απορρίψει το κυρίαρχο σοβιετικό µοντέλο του καιρού του, ο Ροσέλι προτείνει ένα µοντέλο σοσιαλισµού που ενσωµατώνει τις βασικές αρχές του πολιτικού φιλελευθερισµού, ως την κατεξοχήν «ελευθερία που µπαίνει στη ζωή των φτωχότερων» κοινωνικών υποκειµένων. 

ΚΑΡΛΟ ΡΟΣΕΛΙ 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ II i ιµπ1·ι 
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Πρώτα σε πωλήσεις Αυτή την εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 1 Από την αυτοεκτίµηση στον εγωισµό, του Χόρχε Μπουκάι * (opera). Ενα συνεχές παιχνίδι του Αργεντινού γιατρού µε τις έννοιες του φόβου, της εκτίµησης, της αυτοεκτίµησης, του εγωκεντρισµού. 
p Μιλώντας στα παιδιά µου για την πραγµατικά επιτυχηµένη ^* προσωπική και επαγγελµατική ζωή, του ∆ηµ. Μπουραντά (Πατάκης). Συµβουλές προς τους νέους για να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που συναντούν. 
3. Ανδρας, ο αγαπηµένος άγνωστος, της Λιάνας A. Καλλιέρου (Πατάκης). Ενα βιβλίο για τους άνδρες και τις γυναίκες της ζωής τους. 
A 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. 
5. Μονόδροµος n ανατροπή, του ∆ηµήτρη Καζάκη (Χωνί). Η πραγµατικότητα πίσω από τις διπλές εκλογές του 2012. 
fi Μιλώντας µ' έναν αγανακτισµένο νέο για επαναστάσεις, του Νίκου ∆ήµου (Πατάκης). Ποιαν επανάσταση χρειάζεται σήµερα n Ελλάδα; Μα την τεχνολογική. 
"j Η γελαστή ανηφόρα, του Γιάννη Αγγελάκα (Altogether *· Now). Ενα βιβλίο γεµάτο στίχους και µουσική. 
ο To πρόβληµα µας είναι πολιτικό, όχι οικονοµικό, του °· Χρήστου Γιανναρά (Ιανός). Ο συγγραφέας αναρωτιέται πώς θ' αντιδράσουµε στη συντελεσµένη καταστροφή της χώρας. 
n To άδοξο τέλος, του Γιάννη Παπαδογιάννη (Παπαδόπουλος). • Ενα βιβλίο για τη διαδροµή του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και από το ζενίθ το 2007 βρέθηκαν στο σηµείο µηδέν. 
1Q Η δίαιτα Ντουκάν, του Pierre Dukan (Κλειδάριθµος). Καλοκαίρι, παραλία, καταφυγή στις δίαιτες! 

Αυχήτην εβδοµάδα Λογοτεχνία 
l. Με λένε Ντάτα, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). To ετήσιο εκδοτικό ραντεβού της δηµοφιλούς και ευπώλητης συγγραφέως. 
2 To σπίτι των σκιών, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου (Ψυχογιός). " Ενας κεραυνοβόλος έρωτας στην Αθήνα του Μεσοπολέµου. 
Ο Γιάννα, της Γιάννας Αγγελοπούλου-∆ασκαλάκη (Λιβάνης). Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της πρωταγωνίστριας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
A Ano τα Gucci στο ταγάρι, της Ισµήνης Μπάρακλη (Μίνωας). • Η Ιόλη, µια φαινοµενικά εύθραυστη γυναίκα, αγωνίζεται να βρει τις ισορροπίες της και τη χαµένη αισιοδοξία της. 
C Ο τελευταίος χορός, της Βίκτώριας Χίσλοπ (∆ιόπτρα). ∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους και στα χωριά της χώρας. 
6Η καρδιά θυµάται, της Καίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). Ενα • ατύχηµα που προκαλεί αµνησία και αναστάτωση. Αλλά n καρδιά θυµάται. 
n ∆εµένη µαζί σου, του Ντέι Σίλβα (Τουλίπα). Ενα βιβλίο αυστηρά για ενηλίκους, ένα ακόµη προϊόν της τολµηρής πεζογραφίας. 
Ο To µήλο βγήκε αη' τον παράδεισο, της Ελενας Ακρίτα (∆ιόπτρα). Ενα αναγνωστικό αγχολυτικό, κόντρα στην κατάθλιψη των ηµερών. 
Q Τα χέρια της Αφροδίτης, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). Ενα ακόµη • «χαµένο» µυθιστόρηµα του Μαρή, µε εικονογράφηση M. Γαλλία. 
1Q Η ζωή που ονειρεύτηκε ο Ερνέστο Γκ. του Ζαν-Μισέλ • Γκενασιά (Πόλις). Ο συγγραφέας µας παρασύρει στη γλυκιά νοσταλγία για ανθρώπους που είδαν και έζησαν πολλά τον 20ό αιώνα. 

TO Α∆ΟΞΟ ΤΕΛΟ 

Ενα βιβλίο για τη διαδροµή του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 

Ενα ακόµη «χαµένο» µυθιστόρηµα του Μαρή, µε εικονογράφηση M. Γαλλία. 

Ο συγγραφέας µάς παρασύρει στη γλυκιά νοσταλγία για ανθρώπους που είδαν και έζησαν πολλά τον 20ό αιώνα. 

V le i or 1 tt Hislop 

∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους και στα χωριά της χώρας. 
• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία «Ιανός» (Αθήνα, θεσσαλονίκη). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
M 
M < ΙΟ 
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M ANOAdV^H E Μανωλάκης της Μελίνας Λεγάκη εκδ. Πάπυρος εικον.Χαρα Μαραντΐδου Ο Μανωλάκης, µικρός Αθηναίος της διπλανής πόρτας, είναι ένας νέος ήρωας για µικρούς αναγνώστες από 8 έως 13 ετών που θα διασκεδάσουν µε τις ιστορίες του. 

Στον καθρέφτη του Ορφέα του ∆ηµοσθένη ∆αββέτα εκδ. SuiGenerisEditors Ενα ποιητικό βιβλίο από έναν πολυσχιδή άνθρωπο. Ενα καλοσχεδιασµένο βιβλίο, µε τη συµβολή των εικαστικών. Ο επίλογος του Michel Deguy. 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ JO NESBO Η λεοπάρδαλη µετ.: Κρ. Γλυνιαδάκη εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 800 Οσλο, βαθύς χειµώνας. Ενας δολοφόνος περιδιαβάζει στους δρόµους της πόλης. ∆υο γυναίκες ανακαλύπτονται πνιγµένες µέσα στο ίδιο τους το αίµα. To τρίτο θύµα είναι κρεµασµένο από τον βατήρα µιας πισίνας. Τα ΜΜΕ τρελαίνονται. Η αστυνοµική έρευνα έχει βαλτώσει. Ο µόνος που θα µπορούσε να βοηθήσει είναι ο Χάρι Χόλε, ο οποίος όµως είναι χαµένος κάπου στην Απω Ανατολή προσπαθώντας να σβήσει από τη µνήµη τις πληγές του. Κι όταν επισκέπτεται τον πατέρα του που πεθαίνει, ο δολοφόνος ξαναχτυπά. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΧΟΥΣ E ΡΑ Η κρίση της ευρωπαϊκής ανθρωπότητας και n φιλοσοφία µετ.: Παύλος Κόντος, εκδ. Εκκρεµές, σελ. 164 Η κρίση της ευρωπαϊκής ύπαρξης έχει µόνο δύο διεξόδους: είτε την έκπτωση της Ευρώπης και την αποξένωση της µακριά από το οικείο της ορθολογικό νόηµα της ζωής, είτε την αναγέννησή της µέσα απάτη φιλοσοφία και χάρη σε έναν ηρωισµό του λόγου που θα υπερβεί οριστικά τον νατουραλισµό. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος της Ευρώπης είναι n κόπωση. Αν δώσουµε τη µάχη ενάντια στον κίνδυνο, υποστηρίζει ο Χούσερλ, τότε θα έρθει στην επιφάνεια ο Φοίνιξ µιας νέας εσωτερικότητας και µιας νέας ανύψωσης του πνεύµατος. 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παιδικό κουρείο εκδ.Κέδρος σελ. 64 
*Λ/Ι t Al l. llAl1,llH*tft'» «Σαν άγνωστοι να µετακίνησαν κρυφά τα όρια της µέρας προς τα εκεί που οι δείχτες µοιάζει να αγνοούν τι πάει να πει ξηµέρωµα». Στη δωδέκατη ποιητική συλλογή του Κώστα Γ. Παπαγεωργίου «Παιδικό κουρείο» κυριαρχούν οι υπαινιγµοί, οι ψίθυροι, τα χρώµατα, n µουσική και n σιωπή. Λυρισµός, στέρηση και νοσταλγία πλάθουν τις προϋποθέσεις για την ανάστροφη κίνηση που παγιδεύει πράγµατα και συναισθήµατα µες στο εκµαγείο του ονόµατος τους. Μια ελεγεία αφιερωµένη στους κύκλους του λόγου και του χρόνου. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ Αχ, αυτοί οι γονείς εικον.: I ρις Σαµαρτζή εκδ. Ψυχογιός 

¦ Πώς Ga ήταν άραγε αν οι γονείς σου αργούσαν να ξυπνήσουν και να ετοιµαστούν; Κι αν άφηναν άνω κάτω το δωµάτιο τους; Κι αν δεν έπλεναν τα χέρια τους πριν από το φαγητό; Κι αν οι διευθυντές στις δουλειές τους σου παραπονούνταν πως είναι αφηρηµένοι, νυσταγµένοι και ότι κάνουν συνεχώς λάθη; Κι αν λέρωναν τα ρούχα τους, το πάτωµα και τους τοίχους; Κι αναγκαζόσουν να τους βάλεις τιµωρία; Απευθύνεται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και της A' ∆ηµοτικού. 

ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ Σκάκι και λογοτεχνία εκδ. IANOS σελ. 150 Τα παιχνίδια είχαν πάντα θέση στη λογοτεχνία, όπως έχουν θέση και στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. To σκάκι είναι y» ένα παιχνίδι που υπάρχει f1 διαχρονικά από τότε που έφτασε στη ∆ύση και αποτυπώθηκε σε όλη τη δυτική λογοτεχνία. Από τα ιπποτικά µυθιστορήµατα του Μεσαίωνα και την «Αλεξιάδα» της Αννας Κοµνηνής µέχρι τον Ζωρζ Περέκ και από τον ∆άντη µέχρι τη Σύλβια Πλαθ και την Αν Σέξτον, το σκάκι εµφανίζεται σε µυθιστορήµατα, ποιήµατα, θεατρικά έργα, άλλοτε ως απλή αναφορά και άλλοτε ως κυρίαρχος όλου του λογοτεχνικού έργου. 
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