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τεία και τη βρομιά του δρόμου. Αυτή n βιογραφία
προς το κέντρο, n υποχώρηση του δικομματισμού,
την «παρακολουθεί» από την παιδική της ηλικία στο
σι αιτίες της εκλογικής ανόδου της άκρας δεξιάς, n
Λονδίνο, σκιαγραφώντας τις μεγάλες-καλές ή κακές- ανανέωση της ριζοσπαστικής αριστεράς κ.λπ.
στιγμές της εξαιρετικής αυτής ερμηνεύτριας.
«Η ΓΝΩΣΗ»
Ιωάννης Γ.Τσάτσαρης,
εκδ.Έπιστος

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
- ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» Νέλλη Ψαρού,
εκδ. Κέδρος, σελ. 622

δεκαετιών

Οι πορείες της ψυχής, n
γήινη φύση, τα μυστήρια

Ούτε ακριβώς δοκίμιο
του οργανισμού, τα έντονα
ούτε ακριβώς λογοτεχνικό
κοινωνικά φαινόμενα
αφήγημα, το δεύτερο
της εποχής, όλα αυτά τα
βιβλίο της 36χρονης πολιτικού
θέματα αναλύονται εδώ,
επιστήμονα εξετάζει
με το συγγραφέα να ανοίγει
την ελληνική πολιτική
τις πόρτες μιας άλλης διάστασης της γνώσης.
πραγματικότητα
των τελευταίων
σε συνάρτηση με τις εξελίξεις
«η εξελιξη τησ

κοινωνιολογικής
σκεψησ -μοντεσκιε,
καντ,μαρξ,τοκβιλ,
ντυρκεμ, παρετο,

στον υπόλοιπο κόσμο και θέτει καίρια ερωτήματα
τα οποία προσεγγίζει με ανοιχτό μυαλό
παραθέτοντας ρηξικέλευθες απόψεις.
«ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΙΟ
ΜΟΥ Π A ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ
Κ Al ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Φερνάντο Σαβατέρ,
μτφ. Αγαθή Δημητρούκα,
εκδ. Πατάκη, σελ. 216

ΒΕΜΠΕΡ»
ΡαϋμόνΑρόν,
μτφ. ΜπάμπηςΛυκούδης,
εκδ. Γνώση, σελ. 915

Ο διάσημος Γάλλος κοινωνιολόγος
(1905-1983), οε ένα από τα πιο ώριμα έργα
του, εστιάζει στο θεωρητικό πεδίο της κοινωνιολογίας
όπως αυτό εκφράστηκε στα έργα ορισμένων
απθ τους πλέον φημισμένους στοχαστές της,
της περιόδου της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Όπως σημειώνει ο ίδιος
ο συγγραφέας, το βιβλίο
αυτό «δεν είναι εγχειρίδιο
ηθικής για μαθητές λυκείου
(...) Στόχος του δεν είναι
fmmmmmmmmmmm\
να κατασκευάσει πολίτες
που να σκέφτονται καλά, αλλά να ενθαρρύνει την
εξέλιξη τους οε ανθρώπους που θα σκέφτονται
ελεύθερα». Και καταλήγει: «Ένα είναι να παράγουμε
την ελευθερία της έκφρασης κι άλλο να έχουμε
πρόσβαση στην ελευθερία της γνώσης. Αυτή n τελευταία
είναι για μένα πιο καίρια...».

«0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΤΟ
ΜΟΝ-ΣΑΙΝ-ΜΙΣΕΛ»
Συλβαίν Γκουγκενέμ,
μτφ. Φανή Μπούμηουλη,
Φανή Γαϊδατζή, εκδ. Ολκός,
σελ. 300

To βιβλίο του Γάλλου καθηγητή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ
μεσαιωνικής ιστορίας
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»
προκάλεσε πολεμική
Julie A. Nelson, μτφ. Αθανάσιος
όταν πρωτοδημοσιεύτηκε
Κατσικέρος, εισαγωγήεπιμέλεια
το 2008 και επειδή αμφισβήτησε
Αντιγόνη Λυμπεράκη,
το γεγονός ότι σι
εκδ. Κριτική, σελ. 207
χρόνοι του Μεσαίωνα ήταν «σκοτεινοί» και το κυριότερο
'-jgA.^'i':-S
επειδή αμφισβήτησε το ότι n μεσαιωνική Ευρώπη
Η Αμερικανίδα οικονομολόγος
ήρθε οε επαφή με την αρχαιοελληνική σκέψη
χάρη στις μεταφράσεις των Αράβων. Μολονότι
και πανεπιστημιακός
θα διαφωνήσεις ενίοτε και ριζικά το βιβλίο αξίζει να
βλέπει με κριτικό μάτι την
κατά Ανταμ Σμιθ «μηχανιστική»διαβαστεί. Ευελπιστώ όχι για τους λάθος λόγους...
αντίληψη της οικονομίας,
«ELVIS BY THE
αντικρούοντας τη νεοφιλελεύθερη
άποψη
PRESLEYS»
ότι n αγορά αυτορρυθμίζεται. Με πρωτότυπη όσο
Συλλογικό έργο, μτφ. Μπέσσυ
και πειστική επιχειρηματολογία, n συγγραφέας υπογραμμίζει
Τσακίρη, εκδ. Εμπειρία
ότι ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται οε
Εκδοτική, σελ. 240
βάρος του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος
και, βεβαίως, ότι n οικονομία δεν είναι «μηχανή,
αλλά μοχλός για την προκοπή των ανθρώπων».
«ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ-ΟΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
Γιάννης Κωνσταντινίδης,
Νίκος Μαραντζίδης, Τάκης
Σ. Παππάς,εκδ. Κριτική,
σελ.330

Λεύκωμα που έχει συγκεντρώσει
άγνωστες ιστορίες
της ζωήςτου βασιλιά,
έτσι όπως τις αφηγούνται
n Πρισίλα Πρίσλεϊ, n Λίζα
Μαρί Πρίσλεϊ και άλλα
τέσσερα άτομα του στενού του περιβάλλοντος.
Ένα ταξίδι μνήμης στα εσώτερα της Graceland.

RAY eOJBfiPrP «Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Τρεις πολιτικοί επιστήμονες
και πανεπιστημιακοί
εξετάζουν τις αλλαγές στο
πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση
και μετά, μέσα από την εξέλιξη των κομμάτων
και των πολιτικών παρατάξεων και συναρτήσει των
αντίστοιχων εξελίξεων στο εξωτερικό. Εστιάζοντας
στο τοπίο που αυνετέθη μετά τις εκλογές του
2007, εξετάζουν θέματα όπως ο εξευρωπαϊσμός
των ελληνικών κομμάτων, οι μετατοπίσεις από και
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ΤΟΜΟΣ 1»
Murray Bookchin, μτφ.
Μαρίνος Σαρηγιάννης, εκδ.
Αλεξάνδρεια, σελ. 503
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Μαρξιστής στην επιστημονική
του ανάλυση, αναρχικός
από ένστικτο
και γνωστός οικολόγος
ακτιβιστής,
ο Bookchin ^

