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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ I 
«Η πόλη 

χρειάζεται 

την αγάπη µας» Σοφία Π. 
Χριστοπούλου 
Εχει δηµοσιεύσει σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών κειµένων, ενώ n «εµµονή» της, 
από φοιτήτρια, να συγκεντρώνει συνταγολόγια παλιών Πατρινών, την οδήγησε, 
αργότερα, και κατόπιν επίπονης έρευνας, στη δηµιουργία του «Αχαιών Γεύσεις», 
επί Πολιτιστικής, το 2006. Η συµπολίτισσα φιλόλογος-συγγραφέας Σοφία Π. 
Χριστοπούλου µιλάει στην «ΠτΚ» για τα βιβλία της, τη βράβευσή της αλλά και την 
πορεία της Πάτρας το µετά-Πολιτιστικής διάστηµα. Ως προϊσταµένη Επιστηµονικής 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Ελλάδας, δε, αναλύει 
τις απόψεις της περί την Παιδεία, τις βελτιώσεις που αυτή επιδέχεται, ενώ 
δηλώνει υπέρµαχος της ελεύθερης σκέψης µε την οποία πρέπει να ατενίζουν τους 
επαγγελµατικούς τους ορίζοντες οι νέοι. 

Της ΚΡΙΣΤΥΣ K0YNINIQTH · kouninioti@pelop.gr 

«Επανάσταση ή εξέλιξη; Η περιβαλλοντική οπτική 
στη γλώσσα της σχολικής φυσικής επιστήµης» ο τίτλος 

βιβλίου σας, που εκδόθηκε το 2004. Μιλήστε 
µας λίγο γι' αυτό. 
Είναι ένα αµιγώς επιοτηµονυίό σύγγραµµα. Πραγµατεύεται 
την αναδιάταξη και αναδόµηση των υπαρχόντων γλωσσικών 

πηγών (Συστηµική Γλωσσολογική θεωρία SFL) που 
έχει σηµαντική ανάµειξη στη γλωσσική εκπαίδευση και 
προτείνει ότι n αλλαγή δεν πρέπει να είναι στον τρόπο 
που n γνώση οικοδοµείται, αλλά µέσα στο γλωσσικό σύστηµα, 

όπως αυτό χρησιµοποιείται. 
Ο τρόπος µορφοποίησης θεωριών, έρευνας και ερµηνείας 

των φαινοµένων, διαχέεται στη σχολική διαδικασία. 
Κείµενα και οπτικές παραστάσεις, στη συνολική τους διευθέτηση 

στα σχολικά εγχειρίδια, παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη διαδικασία κατασκευής νοήµατος. Για τη βελτίωση 
των ικανοτήτων των µαθητών στην απόκτηση κουλτούρας 

συµµετοχής στις ενέργειες που επιδρούν στο περιβάλλον, 
θα πρέπει να οικοδοµήσουµε πάνω στις νέες 

θεωρίες µάθησης που απαιτούν µια ολιστική αντιµετώπιση 
της γλώσσας και των επιστηµών. 

/ 
Στο πλαίσιο της Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα τπς 
Ευρώπης 2006 κυκλοφόρησε το βιβλίο σας «Αχαιών 

Γεύσεις», το οποίο αναφέρεται σπς διατροφικές συνήθειες 
των κατοίκων της Αχαΐας και µάλιστα βραβεύτηκε 
από το περιοδικό Gourmet της «Κυριακάηκης 

Ελευθεροτυπίας». Τι σας κέντρισε να ξεκινήσετε 
αυτό το «ταξίδι» στο παρελθόν της γεύσης, τι πήρατε 
από αυτό και πώς νιώσατε µε την επιβράβευση του; 
Είχα από τα φοιτητικά χρόνια την «εµµονή» να συγκεντρώνω 

συνταγολόγια παλιών Πατρινών. Εξαιη'ας της φίλιας 
µου µε τον πρόσφατα θανόντα πρόεδρο του ΕΛΙΑ, τον 
Μάνο Χαριτάτο, είχα µελετήσει τα βιβλία µαγειρικής του 
19ου και 20ου αιώνα που υπήρχαν εκεί. Είχα διαπιστώσει 

ένα έλλειµµα στην περιοχή και είχα ξεκινήσει από το 
2000, χαλαρά, να ερευνώ, να συγκεντρώνω υλικό και να 
γράφω. Ηταν µια συναρπαστική εµπειρία. Εµαθα πολλά 
από αυτήν την έρευνα. Μετέγραψα ένα χειρόγραφο, βρήκα 

µια πρώτη έκδοση µαγειρικής της περιοχής, πολλά ξενόγλωσσα 
άρθρα για m διατροφή στην περιοχή µας, πήρα 

συνεντεύξεις από απλούς, αλλά ενδιαφέροντες ανθρώπους. 
Συνεργασίες αλλά και απογοητεύσεις. 

To βραβείο του περιοδικού Gourmet ήταν, ίσως, µια επισφράγιση 
της προσπάθειας µου. To πραγµατικό όφελος, 

όµως, ήταν n γνωριµία και n µετέπειτα φιλική µου σχέση 
µε τον κ. Ηλία Μαµαλάκη -έναν πραγµατικό κύριο- ο 

οποίος χωρίς να µε γνωρίζει, αγωνίστηκε για m βράβευση 
του βιβλίου. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν την «Πολιτιστική», 
πώς βλέπετε την πορεία της Πάτρας ; 
Νοµίζω ότι n πόλη µας από την πολιτιστική σκοπιά έχει 
πολλά ακόµα να προσφέρει. ∆εν θα χαρακτήριζα την εικόνα 

της «απογοητευτική», όπως άλλοι, γιατί θέλω να βλέπω 
παντού την αισιόδοξη πλευρά. Χαίροµαι που πολλά 

νέα παιδιά ασχολούνται µε το θέατρο και παρουσιάζουν 
ερασιτεχνικές παραστάσεις. Που ο vdv καλλιτεχνικός διευθυντής 

του ∆ΗΠΕΘΕ κάνει θεατρικά σεµινάρια για πολίτες 
αφιλοκερδώς. Που δηµιουργούνται οµάδες πολιτών 

και δραστηριοποιούνται σε διάφορα πολιτιστικά θέµατα: 
Επισκέψεις σε µουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, 
εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά. 
Η πόλη χρειάζεται την αγάπη µας. 

Είστε προϊσταµένη Επιστηµονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Ελλάδας. Ο 

τοµέας Παιδεία στην Ελλάδα σε ποια σηµεία του θεωρείτε 
ότι χωλαίνει και ττ βεληώσας µπορούν να γίνουν; 

Η αξιολόγηση των καθηγητών είναι ένα βήµα; 
Τα προβλήµατα είναι πολλά. Προσωπικά επικεντρώνοµαι 
σε όσα θετικά µπορούν να γίνουν, παρά να αναλώνοµαι 
στα αρνητικά. Σίγουρα χρειάζεται να βελτιωθούν οι υποδοµές, 

τα κτίρια και οι λειτουργίες: Η αναβάθµιση των εργαστηρίων 
φυσικών επιστηµών, H/Y, των χώρων άσκησης 

της Φυσικής Αγωγής, όπως και n γενίκευση του θεσµού 
των σχολικών βιβλιοθηκών. 

Απαραίτητη n δηµιουργία εσωτερικών κανονισµών λει- 
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JOHN D' FARRRL 

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕ 
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ TOY 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ KDPTO 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2013. 
ΣΕΛ 414. ΤΙΜΗ 14.50 ΕΥΡΩ 

Ζωή από 
την αρχή 
Πολλοί ούζυγοι ξεχνούν διάφορα: Ξεχνούν 

ότι n γυναίκα τους είχε ένα σηµαντικό 
ραντεβού, το πρωί ξεχνούν να πάρουν 
τα ρούχα αη' το καθαριστήριο, ορισµένοι 

ξεχνούν µέχρι και την επέτειο του 
γάµου τους. Αλλά ο Βον έχει ξεχάσει την 
Ίδια την ύπαρξη της γυναίκας του. To όνοµά 

της, το πρόσωπο της, την κοινή τους 

ιστορία -έχουν όλα σβηστεί µυστηριωδώς 
σε µια στιγµή απώλειας µνήµης. Και τώρα 

πρέπει να την ανακαλύψει εκ νέου -για 
να µάθει ότι βρίσκονται στα πρόθυρα διαζυγίου 

... θα παλέψει, λοιπόν, να γυρίσει 
τον χρόνο πίσω, γυρεύοντας µια ευκαιρία 
να διεκδικήσει τη ζωή του από την αρχή. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΜΑΣΙΜΟ ΚΑΡΛ0Τ0 

ΟΕΡΟΤΑΣΤΟΥΛΗΣΤΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆0ΤΣΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙ0ΤΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 240. ΤΙΜΗ 12 ΕΥΡΩ 

θανατηφόρο 
παιχνίδι 
2006 Από την Iστροδικοστική Υπηρεσία της 

ΠάντοΒα εξοφονίζονται U* κιλά ναρκωτικών 
ουσιών. Ο Μάρκο Μπουρσπ, γναχπός ως 
Αλιγάτορας napo τις πιέσεις που δέχεται, 
αρνείται να αναλάβει ης έρευνες. 2006. Εξαφανίζεται 

n Σιλβί, n Γαλλοαλγερινή χορεύτρια 
του χορού της κοιλιάς γυναίκα ενός 

από τους δύο «συνεταίρους» του Αλιγάτορα, 

του Mne/iqpwo Ροσίντ Ο ηλικιωµένος 
γκάνγκοτερ την σναφτό παντού. Πολύ σύντοµα 

ένας µιχπηριώδης εχθρός καταδιώκει 
τον Αλιγάτορα και τους δύο φίλους του, 

τους εκΒιάζα κατ τους ανάγκαζα να παίξουν 
το θανατηφόρο no ιχνίδι του... 2009. Η ιστορία 

δεν έχα τέλειωσα ακόµα 

ίΦΗΒΙΚΟ 

ANTONIO ΚΑΖΑΝ0ΒΑ 

Ο ΜΑΓΟΣ 3: 
Ο Π ΠΛΗΓΗ I T 
0Υ ΚΑΖΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 0ΙΚ0Ν0Μ1∆0Υ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012. ΣΕΛ. 
312.T1MH12EYPQ 

Πόλεµος µε 
τον εχθρό 
Η Μεγάλη Ισορροπία έχει διαταραχτεί και ο 
Λαός των Σκοτεινών ετοιµάζεται νο εισβάλει 

στον Κόσµο των Ονείρων. Λίγες «περιστροφές 
της Σελήνης» ακόµα, και θο επιτεθεί 

και στον Πραγµατικό Κόσµο Αλλο 
και για τον Νάσα αποµένουν λίγες «περιστροφές 

της Σελήνης» µέχρι να επιστρέψει 
στον παράλληλο κόσµο τηςΛίµπισ, να διασχίσει 

ης εφτά Αίθουσες Μαγείας και να 
µάθει να χρησιµοποιεί ης µαγικές ικανότητές 

του για να νικήσει τον εχθρό Η διαδροµή 
για το Αγόρι µε το Χάρισµα δε θα 

είναι εύκολη, αλλά κάποιος που πίστευε 
πως είχε χαθεί για πάντα είναι πιο κοντά 

του αη' ό,ττ φαντάζεται .. 

www.clipnews.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

i i 

«Γσ προβλήµατα οτην 
: Παιδεία είναι πολλά.. 

Προσωπικά 
επικεντρώνοµαι σε όσα Θετικά 

µπορούννα 
γίνουν παρά να 
οναλώνοµαιστα 

αρνητικά» λέει r) Σοφία 
Π Χριστοπούλου 

τουργίας των σχολικών µονάδων, για την αρµονική συνύπαρξη 
όλων των µελών της σχολικής κοινότητας. Στην 

κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται έντονα n Περιφερειακή 
∆/νση Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας. 

Απαραίτητη και n συνεχής ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών, έγκαιρα και σε κατάλληλο χρόνο, 

για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες 
των µαθητών, µε υψηλής ποιότητας διδακτική µεθοδολογία. 

Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουµε κάνει, ως 
Π∆Ε. ∆. Ελλάδας, σηµαντικά βήµατα: Εχουµε στελεχώσει 
το ΠΕΚ µε αξιόλογο προσωπικό και, µέσα σε ένα χρόνο, 
έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετά σεµινάρια για το διδακτικό 

αντικείµενο των «Ερευνητικών Εργασιών», (συµµετείχαν: 
70 σχολ. σύµβουλοι και περίπου 300 δ/ντες σχολείων 

και εκπ-κοί) και συνεργαζόµαστε µε το ΕΚ∆∆Α για µεγαλύτερης 
διάρκειας επιµορφώσεις (π.χ. ∆ιαχείριση κρίσεων 

- συγκρούσεων). 
Για κάθε µας ενέργεια αξιολογούµαστε άτυπα. Μόνον θετικά 

µπορώ να δω µια αξιολόγηση που αφορά στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών διαδικασιών, ξεκινάει από «πάνω προς 

τα κάτω», δηλ. από τα στελέχη, έχει ως σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της Εκπαίδευσης, 

την κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού 
και την υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτών και τελικό στόχο την ανταπόκριση 
του εκπαιδευτικού µας ο^στήµατος στις απαιτούµενες 

ανάγκες της Εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Εχοντας ζήσει κάποια χρόνια εκτός Ελλάδας, και µε 
δεδοµένο το νεφελώδες µέλλον των νέων οχη χώρα 
µας, πιστεύετε ότι το να φεύγουν στο εξωτερικό, σε 
αναζήτηση καλύτερης τύχης, είναι λύση; Τι θα τους 
συµβουλεύατε ως εκπαιδευτικός; 
Πεποίθησή µου είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα 

στην αναζήτηση εργασίας, θα πρέπει οι νέοι µας, µε 
το θάρρος και m δύναµη που τους διακρίνει, να µην αντιµετωπίζουν 

το άγνωστο εργασιακό περιβάλλον µε τρόµο 
ή προκατάληψη, αλλά µε ελεύθερη σκέψη και να ενσωµατώνονται 

στις νέες πόλυπολιτισµικές κοινωνίες, διατηρώντας 
m δική τους ταυτότητα. 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

> Μετά από µια κουραστική 

µέρα χαλαρώνει ακούγοντας 
µουσική, διαβάζοντας ή µαγειρεύοντας... 

> Τι είδους αναγνώσµατα προτιµάει; 

«Επιστηµονικά, αστυνο- . 
µικά µυθιστορήµατα Σουηδών 
(Nesbo, Larson), ιστορικά µυθιστορήµατα 

(Manfredi, Waltari, 
Jacq, ΜαχΒούζ Σινουέ, κα.), 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ιδιαίτερα 

κείµενα, όπως Τσάτουιν, 
Μποτόν, ΛέΒυ-Στρως» απαντά. 

> Τα αγαπηµένα της σηµεία 
- διαδροµές στην Πάτρα είναι 
«από Ψηλαλώνια προς πλατεία 

Ολγας ή προς Ωδείο, Παντοκράτορα, 
Κάστρο µέσα από 

δροµάκια. Από ∆ασάκι, κατέβασµα 
από Φόσσα και Βλατερό». 

> To καλύτερο, κατά τη γνώµη 
της, αχαϊκό φαγητό για το χειµώνα 

είναι τσιπούρες µε σέλινο 
(για τ' Αγι-Αντρεός) και για 

το καλοκαίρι κοτόπουλο µε 
µπάµιες. 

> Πραγµατικό πλούτο σ' έναν 
άνθρωπο θεωρεί «την ηρεµία 

και την φρόνηση που πηγάζουν 
από το πραγµατικό "γνώθι 

σ' αυτόν"!» 

> Μια σοφή συµβουλή που 
της έδωσαν και ακολουθεί 

πιστά; «Να πατάω πάντα 
στη γη και να αγωνίζοµαι στηριζόµενη 

στις δικές µου δυνάµεις...«λέει. 

> Υπάρχουν στο συρτάρι της 
κείµενα της που περιµένουν 
να Βγουν στο φως; «Υπάρχει 
ένα ΒιΒλίο µε βιώµατα (ευχάριστα, 

αστεία, στενόχωρα, παράξενα. 
..) από ταξίδια µου, που το 

δουλεύω σχεδόν τρία χρόνια. 
Επίσης ένα Βιβλίο για την εικόνα 

της Ελλάδας από τις αρχές 
του 20ού αιώνα µέχρι το 1970, 
µέσα από τη φωτογραφία. Και 
µόλις τελείωσα τις διορθώσεις 
στο «Αχαιών Γεύσεις», για την 
επανέκδοση του» εξηγεί. 

ΑΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ 
; L· TASTES IN ACHA1A 

ΣΟΦΙΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΧΑΙΟΝ ΓΕΥΣΕΙΣ 
TASTES IN ACHAIA 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΝ ΠΑΤΡΟΝ-ΠΑΤΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΠΤΕΥΟΥΣΑ 2006, 
ΣΕΛ. 466, ΤΙΜΗ 31.35 ΕΥΡΟ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ; 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΠΝ, 2004. 
ΣΕΛ. BI.ΤΙΜΗ 10.60 ΕΥΡΟ 

-∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΑ 
ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: ΜΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΙΕΥΡΕΥΗΗΣΗ (2906) 

-ΜΑΡΚΑΤΟ: Η ΑΓΟΡΑ TOY ΧΘΕΣ (lmt 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 

-«ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ 
ΣΧΟΛΕΙΟ...»: Η ΕΙΚΟΝΑ TOY ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ TOY 2W 
ΑΙ0ΝΑ-ΣΠΠΕ(2δ04) 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ 
ΠΟΛΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. 2012. 

. ΣΕΛ. 424. ΤΙΜΗ 17.50 ΕΥΡΟ 

Πίσω από 
τα σύρµατα 
Ενα παιδί µεγαλώνει σε έναν οριοθετηµένο 
χώρο, ανάµεσα σε άλλα παιδιά. Κοιµάται 
στις Οµάδες, τρώει στην Τραπεζαρία, πηγαίνει 

σχολείο στο Σχολείο. Η µάνα του όλα 
αυτά τα χρόνια, από την A' ∆ηµοτικού, δεν 
ήρθε να τον δει. Λαβαίνει γράµµατά της από 
τη διεύθυνση του θείου του. Τα Σύρµατα 
τον κλείνουν ο' ένα τεράστιο παραλληλόγραµµο. 

Εκεί που σταµατούν ξεκινά ο άλλος 
κόσµος, ο έξω. Εκεί που αρχίζουν τελειώνει 

ο δικός του κόσµος, ο µέσα. Εχει 
ήδη φτάσει στην πέµπτη τάξη .. Ενα Βιβλίο 
για ης Παιδοπόλεις που, από το 1947 έως 
το 1998, συνυπήρχαν Βουβά µε τις υπόλοιπες 

πόλεις της ελληνικής επικράτειας. 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΥΤ0Π0ΥΛ0Σ 
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 392. ΤΙΜΗ 14.90 ΕΥΡΟ 

Για το αίµα 
και το µελάνι 
Στο παρόν ΒιΒλίο, ο ∆ηµήτρης Ραυτόπουλός 

συγκεντρώνει 23 κριτικά κείµενα 
του, γραµµένα την τελευταία εικοσαετίά, 

για έργα ή θεµατικά σύνολα που 
αναφέρονται στον εµφύλιο πόλεµο είτε 
εντάσσονται στον ιστορικό, µνηµονικό·και 
ανθρωπολογικό του ορίζοντα. Ανάµεσα 
of άλλα, γράφετ «Ο εµφύλιος, ως ολοκληρωτικός 

πόλεµος, δεν έχει καταστατικό. 
Μεταξύ άλλων, καταργεί τον χωρισµό 
των λειτουργιών του πράπειν, του 

ποείνκαιτου λέγειν- απαιτεί ενιαία σκέψη 
και. συνείδηση. To αντίθετο του είναι 

n λογοτέχνία. Λένε ότι το αίµα νερό δεν 
γίνεται. Πώς να γίνει µελάνι;». 

ΜΕΛΕΤΗ 

ROBERT Ο. ΡΑΧΤ0Ν 
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ TOY 
ΦΑΣΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΧΑΛΜ0ΥΚ0Υ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ, 2013 
[ΑΝΑΤΥΠΟΣΗ], 
ΣΕΛ. 432. ΤΙΜΗ 18,34 ΕΥΡΟ 

To κακό 
που έρπει 

Ο συγγραφέας προσεγγίζει την έννοια του 
φασισµού µέσω ενός συνόλου γραπτών 
που προέρχονται από την πολιτική, την 
ιστορία, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία 
και την ψυχολογία. ∆ίνει έµφαση στα Βασικά 

στοιχεία που οδήγησαν στη γένεση και 
στην άνοδο του φασισµού, όπως, µεταξύ 
άλλων: Ο φασισµός δεν µπορεί να γίνει 
κατανοητός µόνο µέσα από την ιδεολογία 
του. Πρέπει να εξεταστεί και στην πράξη. 
Η πρακτική του φασισµού απαιτεί τη συνεργασία 

και υποστήριξη των πλέον ισχυρών 
και συντηρητικών στοιχείων της κάθε 

κοινωνίας. Ο φασισµός, ως συντηρητικός, 
απαιτεί τον τρόµο και τον εκφοβισµό. 
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