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∆ιάβασε το. 

ΠΏΡΊΟΣΠ.ΜΑΛΟνΤΟΣ 

Η ΑΝΟ∆ΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ Συγγραφέας: 

Γεώργιος 
Π. Μαλούχος 

Εκδόσεις: 
Πατάκη, σελ. 304 

Σχέδιο... παίΊαιόθεν 

Από τα χρόνια του Φρειδερίκου του Μεγάλου 
(1712-1786) µέχρι αυτά της καγκελαρίου Μέρκελ, 

τα περισσότερα επικίνδυνα κεφάλαια της 
ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας Ιστορίας γράφονται 

στο Βερολίνο. Σύµφωνα µε τον έµπειρο 
δηµοσιογράφο Γιώργιο Π. Μαλούχο, το φαινόµενο 

αυτό αντανακλά τις συνεχείς απόπειρες 
της Γερµανίας να κυριαρχήσει στην Ευρώπη. 
Αν, λοιπόν, θέλει κάποιος να κατανοήσει τη 

σηµερινή κρίση, χρειάζεται πρώτα να συνειδητοποιήσει 
τους πάγιους εθνικούς στόχους της 

χώρας αυτής. 
Στον 20ό αιώνα, n Γερµανία πυροδότησε δύο 

παγκόσµιους πολέµους µέσα σε τρεις δεκαετίες. 
Απέτυχε να κυριαρχήσει µε τα όπλα. Οµως το 
νόµισµα είναι έναςάλλοςτρόποςγια την επιβολή 
του γερµανικού ηγεµονισµού. Γερµανικέςαπόπειρες 

νοµισµατικής ενοποίησης µε επίκεντρο 
το µάρκο έγιναν και στη δεκαετία του 1940 και 
του 1970. Τελικά, στέφθηκαν µε επιτυχία µετά 
το 1990: n επανένωση της Γερµανίας και n δηµιουργία 

του ευρώ ήταν δύο ταυτόχρονες ιστορικές 
διεργασίες µε ενιαίο περιεχόµενο. 

Σήµερα ζούµε ένα ακόµα εγχείρηµα για την 
επίτευξη τηςγερµανικήςηγεµονίαςοτην Ευρώπη.Την 

επιχειρείτο Βερολίνο, υπό την καγκελάριο 
Μέρκελ, µέσω της κρίσηςχρέους καταργώνταςτην 

ισότητα των κρατών και τη λειτουργία 
τηςδηµοκρατίας διαλύονταςχώρεςολόκληρες 
µε πρώτη την Ελλάδα. Οµως στο βιβλίο του «Η 
άνοδος και n πτώση της γερµανικής Ευρώπης», 
ο Γ. Μαλούχοςυποοτηρίζει ότι και αυτό το εγχείρηµα 

είναι καταδικασµένο να αποτύχει. 

Συγγραφέας: 
Τζο Νέζµπο 

Μετάφραση: 
∆έσπω Παηαγρηγοράκη 

Εκδόσεις: Μεταίχµιο, 
σελ. 247 

Νέζµπο για παιδιά! 

«Μια φορά κι έναν καιρό»... διά χειρός του διάσηµου 
Νορβηγού Τζο Νέζµπο, ο οποίος κατά 

καιρούς αφήνει τον ντεντέκτιβ Χάρι Χόλε και 
τουςδαίµονέςτου στην άκρη κι από συγγραφέας 

εξαίρετων, ανατριχιαστικών θρίλερ µεταµορφώνεται 
σε αστείο, πλην γκροτέσκο παραµυθά. 

Ο «∆όκτωρ Πορδαλός» είναι n παιδική του σειρά, 
που κυκλοφορεί σε 22 χώρες. Στο πρώτο βιβλίο, 

µια ιστορία για την αξία της φιλίας πρωταγωνιστούν 
ο µικροσκοπικός Μπούλης n Λίζα 

κι ένας σχεδόν τρελός επιστήµονας! 
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El 
«Ο yios ιου 
δάσκαλου» 

To µυστήριο jijgs naflias τραγωδίαε αναδύεται στην επιφάνεια 

Q Συγγραφέας: Γιάννης ζανθούλης 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, σελ. 320 

ΓΙΑΝΝΗ! ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 

Ο γιος του δάσκαλου 

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ενός νέου 
άντρα, γιου του δάσκαλου, τη 
µακρινή άνοιξη του 1972 γίνεται 

αφορµή να στηθεί ένα σενάριο 
αισθηµατικών ψευδαισθήσεων. 

Φυσικά, π τραγωδία 
και ο πόνος εξακολουθούν 

να ξετυλίγουν την οδύνη τους. 
Αλλά αυτό δεν εµποδίζει τους 
ηθικούς αυτουργούς να παρακάµπτουν 

τη θλίψη σαν να πρόκειται για µια 
ιστορική µελαγχολική παρένθεση. Μετον καιρό, 

το δράµα αµβλύνεται και όλα µπαίνουν 
στην τροχιά µιας ήρεµης λήθης. Ως εδώ καλά. 

Ή περίπου καλά. 
Σαράντα χρόνια αργότερα, οι συµπτώσεις 

θα σηµατοδοτήσουντην έλευση τηςΝέµεσης. 
Ενα βροχερό καλοκαιρινό αθηναϊκό αποµεσήµερο 

θα οταθέίαπία να ξεκινήσει µια κοπιαστική 
και ψυχοφθόρα αναζήτηση απαντήσεων 

σε αναπάντητους έως τώρα γρίφους. «∆ράστης», 
ο λτγότερο... αξιοθέατος γιος του δάσκαλου. 

Ο µικρότερος που τώρα, κοντοζυγώνοντας 
στα εξήντα του χρόνια, αν και αδιάφοροςγιατοενδοοικογενειακότου 

οδοιπορικό, 
Θα κάνει τα πάντα ώστε να βρεθείάκρη 

στο µυστήριο τηςαυτοχειρίαςτου αδερφού 
του. Ετσι, θα επιστρέψει σε ό,η είχε αγνοήσει 

A 
µέχρι τότε. Ξαναζωντανεύει συνειδητά 

τιςφοβίεςτου και επιζητεί 
τη δικαίωση του αυτόχειρα. 

∆εν θα διστάσει, µάλιστα, να ισοπεδώσει 
πι σιγουριά τηςχρονικήςαπόστασηςαπότηντραγωδία 

µε ένα δικό του πια χρονόµετρο, 
γεµάτο φαντάσµατα, θυµό 

και τύψεις 
Αγαπηµένος του αναγνωστικού 

κοινού εδώ και χρόνια ο ΓιάννηςΞανθούλης. 
Οι περισσότεροι αναγνώστεςτον γνώρισαν 
το 1984, µε το βιβλίο «To καλοκαίρι που 

χάθηκε στο χειµώνα». Οµως το µυθιστόρηµα 
που τους έκλεψε κυριολεκπκά την καρδιά 

ήταντο «Πεθαµένο λικέρ», τρία χρόνια αργότερα. 
Ανάµεσα στα πιο γνωστά του βιβλία είναι 

«To ροζ που δεν ξέχασα», «...Υστερα ήρθαν 
οι µέλισσες», «Ο θείος Τάκης» και n υπέροχη, 

πρόσφατη (2010) «∆εσποινίς Πελαγία». 
Αρκετά από τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί 

σε ξένες γλώσσες κάποια µεταφέρθηκαν 
crm µ i κρή οθόνη, ενώ πέρυσι είδα µε τη 

συγκινηηκή κινηµατογραφική µεταφορά του 
«Τανγκό των Χριστουγέννων». Εκτόςαπό µυθιστορήµατα, 

ο ΓιάννηςΞανθούληςέχει γράψει 
παιδικά βιβλία και θεατρικά έργα για παιδιά 
και ενήλικες. 

Περί νοµικών 
ο τίτλος του νέου µυθιστορήµατος 

του δηµοφιλέστατου Τζον 
Γκρίσαµ, ειδικού στα νοµικά θρίλερ. Οι συ 
νεταιροι της "ΦινΑι &Φιγκ»-δηλαδή... ο ΦινΑι 

και ο Φιγκ- περιγράφουν το γραφείο τους 
ως «γραφείο-µπουτίκ» - σικ, εκλεκτικό και 
προσοδοφόρο. Ωστόσο, είναι ένα κακοµοιριασµένο 

γραφειάκι στο νοτιοδυτικό Σικάγο, 
όπου οι δύο δικηγόροι, όταν δεν τρώγονται 

µεταξύ τους, κυνηγάνε την κάθε uno· 
θεσούλα για να τα βγάλουν πέρα. Ενας νέος 

συνεργάτης, όµως, θα αλλάξει τα πάντα 
και Ba τους κάνει να κυνηγήσουν τη µεγάλη 

ευκαιρία. 

Συγγραφέας: 
Τζον Γκρίσαµ 

Μετάφραση: 
Γιώργος Μπα- 
ρουξπς 

Εκδόσεις: 
Bell, σελ. 430 

αικηγΟροι 

Συγγραφέας: 
Ρολάν Μπαρτ 

Μετάφραση: 
Κατερίνα Σχινά 

Εκδόσεις: Πατάκη, 
σελ. 336 

Παράδοξο ταξίδι 

Τα «Τετράδια από το ταξίδι στην Κίνα» 
του διάσηµου Γάλλου συγγραφέα Ρολάν 
Μπύρτ κυκλοφορούν για πρώτη φορά 38 
χρόνια µετά το πιο παράδοξο ταξίδι Ευρωπαίων 

διανοουµένων στην Κίνα, στο αποκορύφωµα 
της Μεγάλης Προλεταριακής 

Πολιτιστικής Επανάστασης. Την άνοιξη 
του 1974 ο Μπαρτ θα ταξιδέψει στην Κίνα 
ωςεπίσηµος προσκεκληµένοςτης κυβέρνησης, 
θα επισκεφθεί, εκών άκων, «κοµµούνες», 

εργοστάσια, σχολεία, πανεπιστήµια, θα ακούσει 
ατελείωτεςιδεολογικές«εισηγήσεις», θα προσπαθήσει 

να διεισδύσει στην πραγµατικότητα αυτής 
της υπό διαµόρφωση κοινωνίας και θα εξουθενωθείαπό 

την πανταχού παρουσία των κοµµατικών 
στερεοτύπων. Τα ολιγοσέλιδα τετράδια που 

φιλοξένησαν τις εντυπώσεις του αποκαλύπτουν 
ένα βλέµµα αποστασιοποιηµένο, αλλά ευαίσθητο 

οηςλεπτοµέρειες και ταυτόχρονα αναδεικνύουν 
µια σκέψη σε συνεχή εγρήγορση. 

Συγγραφέας: 
Γαλάτεια 
Καζαντζάκη 

Εκδόσεις: 
Καστανιώτη, 
σελ. 224 

Ανατρεπτική Γαλάτεια 
Μετην περίφηµη νουβέλα Ridi, pagliaccio 
(«Γέλα, παλιάτσο»), που πρωτοδηµοσιεύτηκε 

το 1909, n Γαλάτεια Καζαντζάκη 
ανανέωσε την ελληνική λογοτεχνία. 

Με κεντρική ηρωίδα µια απελπισµένη 
γυναίκα που ρίχνει τον εραστή της στην 
αγκαλιά άλλων προκειµένου να «γελάσει 
µε την αγωνία της», n πρωτοεµφανιζόµενη 

τότε συγγραφέας προκάλεσε τους 
αναγνώστες µε το τολµηρό της θέµα και εγκωµιάστηκε 

απότον Παλαµά, τον Ψυχάρη και τον 
Νιρβάνα. Τώρα, το Ridi, pagliaccio επανακυκλοφορείσυµπληρωµένο 

µε εκτενές επίµετρο, που 
περιλαµβάνει: ένα αυτοβιογραφικό σηµείωµα 
της Καζαντζάκη, την κριηκή του Νίκου Καζαντζάκη 

για τη νουβέλα της που έγινε απαρχή 
τηςπολύπλαγκτηςσχέσηςτους καθώς και άλλα 
σηµανηκά κείµενα υπογεγραµµένα απότουςΛ. 
Ζωγράφου, A. Πανσέληνο, ∆. Σωτηρίου, A. ∆ικταίο, 

Ε. Αλεξίου κ.ά. 
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