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I ^νααγγίξειτηγύρητσυ... Ώσπου
j
ήρθε ο έρωτας... Και είναι ένας
L·*.. ...^.^.,.
έρωτας σαν αρπακτικό... Που αν τον
μϊταφραΊηΓαθμ
Επιμέλεια:
ΧρήστοςΗ. ΧολοζίΟς
δεις να έρχεται καταπάνω σου, νιώθεις
WKmr&SSF
τα πόδια σου να τρέμουν γιατί
φοβάσαι την επίθεση του και ξέρεις
Η ιστορία της Ελλάδας έχει προκαλέσει
συγγραφεισ:
terry
jones
- alanereira
ότι δε θα του γλιτώσεις αν πέσεις
δυο αντιτιθέμενες τάσεις:
τϊτλοςΖ«6ϊβαρβαΎοι»
στα νύχια του...
είτε τυφλή εμπιστοσύνηστις πηγές,
Άνθιμος, Κυβέλη, Ορφέας, Περσεφόνη,
ακόμη και στις μεταγενέστερες,
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ
Λάζαρος, Ευρυδίκη, Ορέστης...
όπως ο Πλούταρχος και ο Παυσανίας, εκδόσεις ^monoi
Πρόσωπα που κρύβουν ζοφερά
είτε πλήρη αμφισβήτησητων
Όλοι
γνωρίζουμε
ότι
στους
Ρωμαίους
μυστικά,
παίζουν με το μύθο
στοιχείων προκειμένου να υιοθετηθεί
οφείλουμε τα οδικά δίκτυα, το
και την αλήθεια, και συνθέτουν ένα περίεργο ερωτικό γαϊτανάκι
μια σύγχρονη εκδοχή η ακόμα
σύγχρονο ημερολόγιο και την πολιτισμένη που δοκιμάζεται στη φωτιά του χρόνου.
και ένας απόλυτος σκεπτικισμός.
κοινωνία, σωστά; Και ότι
Με φόντο τις Σπέτσες και με αφορμή μια δολοφονία, επιβεβαιώνεται
Στην περίπτωση της Σπάρτης
αυτοί
έπρεπε, μοιραία, να έλθουν
για άλλη μια φορά πως ο συνήθης ύποπτος
το πρόβλημα της αναζήτησης της
αντιμέτωποι
με
τις
ορδές
των
βαρβάρων
για
τα μεγάλα λάθη και τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα είναι ο
ιστορικήςαλήθειας είναι ακόμη πιο
που
απειλούσαν
συνεχώς
απόλυτος,
αναρχικός
και αδίκαστος έρωτας.
έντονο, καθώς η ίδια η πόλη είχε καλλιεργήσει ένα πνεύμα
την ειρήνη, την ασφάλεια και την
μυστικοπάθειας και, επιπλέον, στους πολιτικούς και φιλοσοφικούς
ευημερία της αυτοκρατορίας τους.
κύκλους της υπόλοιπης Ελλάδας είχε δημιουργηθεί
Όμως, όλα αυτά είναι αλήθεια;
ΤΙΤΛΟΣ:
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μια εξιδανικευμένη εικόνα της πόλης, που επέτρεψε
Ο
Terrry Jones και ο Alen Ereira
να γίνεται λόγος για «μύθο της Σπάρτης». Στο βιβλίο αυτό
ακολουθούν
μια
διαφορική
προσέγγιση
ο συγγραφέας παρουσιάζει μια νηφάλια και τεκμηριωμένη
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου
της ρωμαϊκής ιστορίας. Αποκαλύπτουν ότι όσοι
εικόνα της κοινωνίας και της πολιτικής οργάνωσης της
παρακολουθούμε τη συγκινητική
Σπάρτης, συνθέτοντας με εξαιρετική επιτυχία τα πορίσματα αποκαλούνταν από τους Ρωμαίους βάρβαροι και απολίτιστοι,
ιστορία των δύο αδελφών, οι οποίες
ήταν στην πραγματικότητα οργανωμένες ομάδες ευφυών
των επιμέρους επιστημονικών-φιλολογικών ιστορικών,
έζησαν στιγμές λαμπρής δόξας, αλλά
ανθρώπων, που δεν είχαν καμία πρόθεση να ανατρέψουν
ανθρωπολογικών- ερευνών σχετικά με το κράτος των Λακεδαιμονίων.
και ποταμών εξευτελισμών, που
την
κυριαρχία
της
Ρώμης.
Η
πρωτότυπη
και
συναρπαστική
Ποια ήταν η μορφή της εξουσίας και πώς αυτή
τελειώνει με τη δολοφονία τους στα
αυτή μελέτη ρίχνει φως στα εντυπωσιακά πολιτιστικά
εξελίχθηκε ιστορικά; Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ο
και τεχνολογικά επιτεύγματατων λεγόμενων βαρβάρων.
πυκνά δάση της Σιβηρίας. Η ιστορία
ιδιόμορφος τύπος της σπαρτιατικής κοινωνίας; Ποια ήταν
δύο αδελφών των οποίων το πεπρωμένο
Πραγματοποιώντας μιαν αναδρομή επτακοσίων
θέση της γυναίκας; Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται οε αμφιλεγόμενα
ήταν τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο
χρόνων στο παρελθόν και οε τρεις ηπείρους, οι συγγραφείς
θέματα, όπως ο ρόλος της βασιλείας, η ιδιοκτησία
που δοκίμασαν το ίδιο
επιχειρούν
με
πάθος,
εξυπνάδα
και
επιχειρήματα
να
της γης ή η μυστηριώδης κρυπτεία. Η Σπάρτη, πολιτεία
τραγικό τέλος την ίδια σχεδόν ημέρα,
αλλάξουν την οπτική μας για την κληρονομιά της Ρωμαϊκής
κλεισμένη στον εαυτό της, ιμπεριαλιστική, παρ' όλες τις
στην ίδια χώρα, στην ίδια περιοχή.
Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία του σύγχρονου κόσμου.
εντάσεις, θα γνωρίσει μια πραγματική σταθερότητα, αλλά
Η Ελισάβετ, μεγάλη δούκισσα
δεν θα προχωρήσει οε μεταρρυθμίσεις των θεσμών. Αιχμάλωτη
της Ρωσίας, και η Αλεξάνδρα τσαρίνα και αυτοκράτειρα
του παρελθόντος, η Σπάρτη αποτέλεσε το πρώτο
πασών
των
Ρωσιών.
Πρωταγωνιστούν
στην τελευταία
συγγραφεασ:
λουτσιανο
κανφορα
θύμα του ίδιου της του μύθου.
πράξη του δράματος της δυναστείας των Ρομανώφ, ζώντας
ήτλοςΤηδΤιμοκραΎιαΜρ
στιγμές δόξας και ταπείνωσης. Ο βίος τους υπήρξε παράλληλος,
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η θεοσέβεια τσυς επίσης, η πίστη τους ακλόνητη
π7λ6ΣΓ«τοΤ^
εϊ^ςεις[μετα^^
και το τέλος τους τραγικό.
τηςΝΕΑ2^ipl^T^zm^^Amnj^l
Η δημοκρατία, ιδέα εύπλαστη,διαμόρφωσε
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
τον ρου της ευρωπαϊκής
ιστορίας. Ασκώντας καταιγιστική
7^9*"TOjwrc^
Ρομποτικά πολεμικά αεροσκάφη
κριτική, ο Λουτσιάνο Κάνφορα
εκδοΊε^
I
με κινητήρες ηλιακής ενέργειας,
πραγματεύεται
την
εξέλιξη
της
Γηραιάς
ικανά να παραμένουν στον αέρα
Ο Χρήστος Κάσιος, δημοσιογράφος,
Ηπείρου
παρακολουθώντας
για χρόνια. Άρματα μάχης stealth,
κριτικός λογοτεχνίας και λάτρης
τις εμφανίσεις και εξαφανίσεις της
με κινητήρες υδρογόνου, που δεν
των παλαιών βιβλίων, αναλαμβάνει
έννοιας της δημοκρατίας από την
θα χρειάζονται ανεφοδιασμό. Μικροαιολικά
να βρει στοιχεία για τα
Αρχαιότητα μέχρι την εισβολή στο
συστήματα για τους
μέλη
και την ιστορία μιας ξεχασμένης
Ιράκ και αναφέρεται στα στερεότυπα
Αμερικανούς ψηφιακούς στρατιώτες
λογοτεχνικής
παρέας που
που σχετίζονται με την έννοια
του μέλλοντος.Αθόρυβοι κινητήρες
έδρασε στην Αθηνα του '50. Η αναζήτηση
αυτή.
Βαθύς
γνώστης
της
κλασικής
κυψελών καυσίμου για υποβρύχια.
μοιάζει γι' αυτόν αρχικά
Αρχαιότητας, διαλύει τους διάφορους μύθους σχετικά με
Αεροπλάνα που θα αιωρούνται
ακίνδυνηκαι λυτρωτική,μια και τον
στα όρια του Διαστήματος την αρχαιοελληνική δημοκρατία και περιγράφει πώς αυτή
αποσπά
από την καθημερινότητα
ενέπνευσε τους μεταγενέστερους. Αναφέρεται, επίσης, διεισδυτικά
λαμβάνοντας ενέργεια από προηγούμενα φωτοβολταϊκά...
του. Βήμα, βήμα, όμως, βυθίζεται
στις
προσπάθειες
εγκαθίδρυσης
της
λεγόμενης
To αμερικανικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα έχει
σ' ένα θολό και σκοτεινό τοπίο, a'
«εξουσίας του λαού», και ταυτόχρονα στις αντιδράσεις των
ξεκινήσει μια επανάσταση «καθαρών» ενεργειακών τεχνολογιών,
ένα χάρτινο λαβύρινθο γεμάτο μυστικά περάσματα. Στο
ελίτ, οι οποίες σταδιακά νομιμοποίησαν την εξουσία τους
επιδιώκοντας να επιτύχει ένα άλμα πολεμικών
μεταίχμιο της ηλικίας του και ενώ αγωνίζεται να συμφιλιωθεί
μέσω των εκλογών.
ικανοτήτωνκαι να δημιουργήσει ένα μηχανισμό προβολής
με τις απώλειες που του στοιχειώνουν τις μέρες, ο
ισχύος, ικανό να επαναδιεκδικήσει την αμερικανική ηγεμονίαΟ Κάνφορα απομυθοποιεί το «δυτικό δημοκρατικό μοντέλο», ήρωας του βιβλίου περιφέρεται στη φθινοπωρινή Αθήνα
ενώ στρέφει τα πυρά του και στο «πείραμα» του υπαρκτού
στον πλανήτη. Ένα νέο εκστρατευτικό μοντέλο και
αναζητώντας
τα ίχνη εκείνων των άγνωστων δημιουργών.
σοσιαλισμού. Στο βιβλίο υπάρχει Επίμετρο του συγγραφέα,
μια νέα πολεμικήμεθοδολογία γεννιούνται, βασισμένα στις
όπου απαντά στις κριτικές που του ασκήθηκαν μετά Μια περίεργη σφραγίδα στην τελευταία πάντα σελίδα παλαιών
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, η σύνθετη αυτή
βιβλίων γίνεται αφορμή για μια μυστηριώδη περιπλάνηση:
την έκδοση.
ενεργειακή επανάσταση στοχεύει στο να ενισχύσει την
για μια απρόβλεπτη περιπέτεια
αμερικανική «ήπια ισχύ», αντιστρέφοντας τη «δαιμονική»
στον κόσμο των παλαιοβιβλιοπωλείων,
εικόνα των ΗΠΑ που είχε δημιουργηθεί στα χρόνια της
οε
έναν
κόσμο
όπου το βιβλίο πρωταγωνιστεί,
ΤΙΤΛΟΣ::«ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ»
προεδρίας Μπους, να υπονομεύσει τη διαδικασία ευρωρωσικής
όχι ως συλλεκτικό αντικείμενο
προσέγγισης, αποτρέποντας την ενεργειακή σύζευξηΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ή εμπόρευμα, αλλά ως η τελευταία
Δυτικής Ευρώπης και Ρωσίας, και να απεγκλωβίσει
Η καρδιά μου κάτι περιμένει και δε λέει να 'ρθει. Μαραίνεταικιβωτός της ανθρώπινης ευαισθησίας
την αμερικανική γεωστρατηγική από το «κελί» της Μέσης
και επινοητικότητας.
σαν λουλούδι που γερνάει προτού προφτάσει ο ονεΑνατολής.
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