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Τογενικόκλίμαπίεσηςστοοποίοζούμεοιπερισσότεροι και το οποίο μας αφήνει ελάχιστα περιθώρια
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Αν κανείς θεωρούσε σκόπιμο ή ξεχωριστής...σημασίας
να ιεραρχήσει τη νοσηρότητα στην ιστορία του
και ακόμα λιγότερη ενέργεια για Ya αξιοποιήσουμε
ανθρώπινου είδους, ο κανί βαλισμός πρέπει να είναι
τον όποιο ελεύθερο χρόνο μας δημιουργικά, οδηγεί
το μη περαιτέρω.Όσο κι αν ο σύγχρονος άνθρωπος
οε μια ζωή με αρκετά καταθλιπτικά στοιχεία. Τι
αισθάνεται αποτροπιασμό για τη φρικτή σαγήνη που
είναι όμως αυτό που υπάρχει μέσα μας και καθορίζει
ασκείτο ανθρώπινο κρέας στον ίδιο τον άνθρωπο, το
τον βαθμό επίδρασης όλων των αρνητικών
παρελθόν του είναι γεμάτο με ιστορίες που αποδειπαραγόντων στον ψυχισμό μας; Ποιο είναι το κοινό
κνύουν ότι το στομάχι της ανθρωπότητας ακόμα χωνεύει
στοιχείο ανάμεσα σ' αυτούς που κατά καιρούς
τις σάρκες της. Απότην πασίγνωστη Οδύσσεια
διακατέχονται από καταθλιπτικά συμπτώματα; To
μετον.Πολύφημο να καταβροχθίζει για πρωινό τους
βιβλίο της ψυχοθεραπεύτριας Σμαρούλας Παντελή
συντρόφους του Οδυσσέα έως τον πολύ παλαιότερο
«Μου αρέσω» στοχεύει στο να αποκαλύψει κάποιες
μύθο που μιλά για τον θεό Κρόνο που νοοτιμευόταν
Φ*-*
απότις κύριες αιτίες που ωθούν τον άνθρωπο
τα ίδια του τα παιδιά και από τις καταγεγραμμένες
να αφήνει στα αζήτητα την ίδια τη χαρά του. Πίσω
Δρ.Σμαρούλα
Daniel Diehl & Mark Ρ. ιστορίεςτου Ηρόδοτου, ο πιο κλασικός και προηγμένος
τους κρύβεται σχεδόν πάντα η επάρατη βασική
Παντελή
πολιτισμός της ανθρωπότητας βρίθει ιστοριών
Donnelly
αρχή «δε μ' αρέσει ο εαυτός μου». Στις σελίδες του
Μου αρέσω
ανθρωποφαγίας. Στο βιβλίο αυτό οι δυο συγγραφείς
Φάε τον γείτονα σου
περιγράφονται οι λόγοι και οι διαδικασίες που μας
καταπιάνονται με μια βαθύτατα ριζωμένη εμπειρία
Εκδόσεις:
Κανιβαλισμός
οδηγούν στην αρνητική αυτοεκτίμηση καθώς και
του σκοτεινού και αποτρόπαιου ανθρώπινου ψυχισμού,
Ταξιδευτής
Κανίβαλοι
οι καθημερινές επιλογές μετις οποίες συντηρούμε
και επιχειρούν μια ιστορική προσέγγιση του
Μετάφραση: ΝτίναΣιδέρη
Σελ.:ι6ο
και διευρύνουμε την προβληματική σχέση με τον
κανί βαλισμού και των κανί βάλων, καταλήγοντας στις
Εκδόσεις: Άγκυρα
μόνιμο μας σύντροφο, τον εαυτό μας. Η συγγραφέας ιχνηλατεί τον τρόπο με τον
μεμονωμένες σύγχρονες περιπτώσεις που σόκαραν
Σελ.: 386
οποίο δημιουργείται ο φαύλος κύκλος των αιτίων και των επιλογών που τελικά
την κοινή γνώμη. Δεν θα ήταν υπερβολή να θυμίσουμε
διαιωνίζουντο πρόβλημα της αρνητικής αυτοεκτίμησης. Περιγράφει, επίσης, με
ότι έντονα ανθρωποφαγικά κατάλοιπα έχουν διασωθεί μέσα αε εκφράσεις στην
εύληπτο τρόπο καθημερινές οδούς διαφυγής και προτείνει απλές τεχνικές ενίσχυσης καθημερινή χρήση της γλώσσας. «Θα σου φάω τα συκώτια» συνηθίζουμε να λέμε
της αυτοεκτίμησης με στόχο μια πιο ικανοποιητική και πιο δημιουργική
ακόμα και στις μέρες μας, «θα σου ξεριζώσω την καρδιά», «θα οε ξεσκίσω» κ.τ.λ.,
ζωή. Ολόκληρο το «Μου αρέσω» διαπνέεται από το δίκαιο αίτημα της χαράς και
πράγμα που σημαίνει ότι είναι ακόμα νωπή η μνήμη παρόμοιων πράξεων, οι οποίες
της αυτοπεποίθησης κι έρχεται να γεμίσει - κάλλιο αργά napa ποτέ... - τα κενά
μας παραπέμπουν στο απώτερο ζοφερό παρελθόν της ύπαρξης μας. Ιεροτελεστίες,
θεοί και εξαγνισμοί έχουν συνθέσει με την ανθρωποφαγία τον πολιτισμό μας και τη
της παιδικής μας ηλικίας. Επουλώνει με κέφι τις πληγές απ' τις οποίες πηγάζει η
συγκρότηση των ηθών.
μάοτιγατου αιώνα... η ανασφάλεια.

Μουαρέοϋί
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Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα θέτει υπό το πρίσμα των
Συνήθως τον θάνατο ως θέμα τόσο η φιλοσοφία
τελευταίων εξελίξεων στην παγκόσμια σκηνή ο
όσο και η λογοτεχνία τον προτιμούσε παρέα με τον
έρωτα. Είναι όμως αλήθεια ότι η ιδέα του θανάτου
ΤΟΥ
ΑΘΕΪΣΜΟΥ γάλλος διανοητής Αντρέ Κοντ-Σπονβίλ και αυτό
συντροφεύει τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια του
δεν είναι napa τα αλλεπάλληλα κρούσματα του
θρησκευτικού φανατισμού, όπως κάνουν την εμφάνιση
βίου, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελεί μια έντονη
παρουσία μέσα στη ζωή μας ή είναι η άλλη όψη της
τους στις κοινωνίες της Ανατολής κατά
καθεμιάς ζωής. Ούτε μια ούτε δυο, αλλά ις,ο περιπτώσεις
κύριο λόγο, αλλά και τη μορφή που παίρνουν στον
θανάτων φιλοσόφων εξετάζει αυτό το βιβλίο^
Δυτικό κόσμο. Δεν πρόκειται για διακριτά φαινόμενα,
και αν έχει τουλάχιστον να επιδείξει μια αρετή
napa για μια πραγματικότητα η οποία δοκιμάζεται
σίγουρα είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ένα καταθλιπτικό
ανάμεσα στον δογματισμό και τον σκοταδισμό,
ανάγνωσμα. Περισσότερο θαλέγαμε ότι
τον φονταμενταλισμό και τον φανατισμό.
αποτελεί μια προσπάθεια να εμπεδωθεί το μεγαλύτερο
Φαίνεται πως οι κατακτήσεις του Διαφωτισμού
κι απότονθάνατο μυστήριο, που είναι,τοδίχως
τίθενται υπό αμφισβήτηση, πράγμα το οποίο δεν
πρέπει για κανέναν λόγο να αφήσουμε να προχωρήσει.Simon Critchley
άλλο, αυτό της ευτυχίας! Ο συγγραφέας κινείται από
Αντρέ Κοντ-Σπονβίλ
τα απλά κίνητρα που έχει κάθε θνητός: τον φόβο του
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο ο συγγραφέας
To βιβλίο των νεκρών
To πνεύματου
θανάτου, του πλήρους αφανισμού μας, της ολικής
αναπτύσσει ξεκάθαρα τις απόψεις του σχετικά
φιλοσόφων
αθεϊσμού
καταστροφής! Κατατρύχεται κι αυτόςαπότηναγωνία
με την πίστη και τη θρησκεία. Είναι περισσότερο
Μετάφραση:
Μετάφραση:
του αγνώστου και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σκύβει
από ευνόητο ότι κάθε πίστη αποτελεί δικαίωμα,
Γιάννης Ανδρέου
Αλίκη Κεραμιδά
όχι δίχως καλοπροαίρετη ειρωνική διάθεση πάνω
όπως φυσικά και η άρνηση της, η αθεΐα, αποτελεί
Εκδόσεις: Πατάκη
Εκδόσεις: Κέδρος
από τα... πτώματα των φιλοσόφων, μπας και ξεκλέψει
δικαίωμα στον σύγχρονο κόσμο. Όπως και είναι
Σελ.: 212
Σελ.:52θ
καμιάν απάντηση. Η αγωνία του πρέπειωστόσο να είναι
επίσης προφανές ότι η πνευματική ζωή αφορά το
μεγάλη, μιας και εξετάζει τα περί θανάτου ζητήματα οε όλουςτους πολιτισμούς
ίδιο πιστούς και άπιστους και δεν αποτελεί προϊόν της αποκλειστικής χρήσης του
από δυόμισι χιλιάδες χρόνια και δώθε. Πολλές δε από τις περιπτώσεις που διαλέγει
ενός η του άλλου. To βιβλίο εξετάζει τρία βασικά θέματα. To ένα είναι αν μπορεί η
εμπεριέχουν μια εμπειρία θανάτου, αν μπορεί να λεχθεί κατι τέτοιο. Για παράδειγμα,
ανθρωπότητα κι ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς την παρουσία της θρησκείας. To άλλο
ο Σωκράτης γνώριζε τον επικείμενο θάνατο του, αφού είχε καταδικαστεί, ο Εμπεδοκλής
έχει να κάνει με την ποιότητα της πνευματικότητας των άθεων, επιχειρώντας
έπεσε στην Αίτνα, ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε, ο Σενέκας καταδικάστηκε οε
έναν αναγκαίο διαχωρισμό προς αποφυγή συγχύσεων· η αθεΐα δεν έχει καμιά
θάνατο ζώντας την αγωνία του καισώθηκε. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βιβλίο, που
σχέση με τον αγνωστικισμό, όπως και η πίστη με την ηθική. Τέλος, ισχυρίζεται
μέσα από τα μεγάλα πνεύματα αναζητεί μια στάση ζωής απέναντι στον θάνατο και
ότι είναι πολύ περισσότερα και ουσιαστικότερα όσα ενώνουν πιστούς και άθεους,
αυτή είναι, με όλο τον σεβασμό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η ευτυχία.
napa όσα τους χωρίζουν.
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Ολοι έχουμε υπόψη μας περιπτώσεις όπου θεατές
Συνήθως παρόμοια βιβλία δεν ξεπερνούν το επίπεδο
θεωρούν ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα
της σάχλας, παραπλανώνταςπερισσότερο
τους στη θέαση ή ανάγνωση έργων τέχνης. Από
με εξυπνάδες τον αναγνώστη napa βοηθώντας
την άλλη, για τις ίδιες περιπτώσεις ξεσηκώνεται
τον. Auto που κάνει «Toβιβλίο της ολικής άγνοιας»
μια μερίδα πολιτών που ερμηνεύει και κρίνει ως
να ξεχωρίζει είναι ότι αντιμετωπίζει τις γνώσεις
άκρως επικίνδυνη και κυρίως αντιδημοκρατική
αλλά και τις πληροφορίεςστη βαθύτερη τους υπόσταση,
Παιηνε^υθερία
τηςτέχνης
κάθε απόπειραλογοκρισίας. Είναι εξαιρετική από
αυτή δηλαδή που δρα και διαμορφώνει
πολλές πλευρές η προσπάθειατου συγγραφέα να
τον πολιτισμό. Βέβαια, έχει και τη διασκεδαστική
διαλευκάνει θεσμικά τις διάφορες όψεις της κατοχύρωσης
του πλευρά,αυτή των παρανοήσεωνόπωςκαι των
του συνταγματικού δικαιώματος να
στρεβλώσεων πουεπικράτησανοε σχέση με πρόσωπα
έχει και να εκφράζει ο κάθε πολίτης απρόσκοπτα
και γεγονότα. Υπερασπίζεται,ωστόσο, ένα
τη γνώμητου, δικαίωμα το οποίο βάλλεται απόμια
πάγιο και κοινό αίτημα όλων των πολιτισμών και
σειρά αντίρροπωναντιδράσεων πουπυροδότησαν
των εποχών:την αλήθεια και, ακόμα πιοπέρα,την
περιστατικά λογοκρισίας στις προηγμένες δημοκρατίες
ηθική της υπεροχή.Φυσικά, δεν θα διαταράσσονταν Ανδρέας Χ.Τάκης
Τζον Λόυντ καιΤζον
της Δύσης. Στη χώρα μας τα κρούσματα
Για την ελευθερία της
οι ισορροπίες του κόσμου μας αν μαθαίναμε
Μίτσινσον
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τακτικά και
Τέχνης
ότι η σαμπάνια δεν είναι γαλλική εφεύρεση αλλά
To βιβλίο της ολικής
πολλέςφορές ακραία, όπωςαυτό της ουσιαστικής
αγγλική. Μάλλον κάποιοι θα δυσαρεστούνταν για
άγνοιας
Εκδόσεις:Σαββάλας
λογοκρισίας που ασκήθηκε στο νεότευκτο Μουσείο
λίγο και το θέμα θα σταματούσε εκεί. Ωστόσο, ενδιαφέρον
Σελ.:2θ6
Μετάφραση:
της Ακρόπολης,επειδή κάποιοι ιερωμένοι διαφωνούσαν
έχει η ιδέα της αποκατάστασηςτης τάξης.
ΕυαγγελίαΞηρομερίτη
με μια ιστορική απεικόνιση του σκηνοθέτη
Οι συγγραφείς δείχνουννα εκπλήσσονταιπου
Εκδόσεις:Πατάκη
ΚώσταΓαβρά.Βέβαια, μια νομική συζήτηση η οποία θα διερευνούσε τα
το γνωστό παιχνίδι«ΤρίβιαλΠερσούτ»επιμένει ότι
Σελ.: 376
ηθικά όρια της τέχνης είναι πάνωαπό βέβαιο πωςθα κατέληγε σε ναυάγιο. Auto
το Σινικό Τείχος φαίνεται απότο φεγγάρι, πράγμα
που καλείται το Σύνταγμα να απαντήσει είναι αν προστατεύονται ανεπιφύλακτα
που καταφανώς δεν ισχύει. Ενδιαφέρουσα θα ήταν μια περαιτέρω έρευνα, η
οποία θα ασχολιόταν με το πώςεπικράτησαν αυτά τα ψέματα.Έτσι, ολοκληρώνοντας όλες οι δραστηριότητες πουεμφανίζονται ως καλλιτεχνικές ή υπάρχουνεξαιρέσεις
που θέτουν ποιοτικές προδιαγραφές,οπότε η ερμηνεία διευρύνεται. Μέσα
ο αναγνώστηςαυτό το βιβλίο θα έχει μάθει την αλήθεια για 2Π πιθανώς
από μια σειρά διεξοδικών τοποθετήσεων ο συγγραφέας καταφέρνει να θέσει
εσφαλμένες εντυπώσεις πουείχε γύρω απόδιάφορα θέματα, απότο πότε τελείωσε
τα ερωτήματα εκείνα που οφείλει να θέτει μια δημοκρατική κοινωνία, ώστε να
η Εποχήτων Παγετώνων έως πόσους πραγματικάγάμους έκανε ο Ερρίκος
προσανατολιστείανάλογαο αναγνώστηςγια την έννομη προστασίαπουοφείλει
ο Η ' της Αγγλίας. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αποκαθιστά παρανοήσεις και
κερδίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη,γιατί αυτό γίνεται σαν ένα παιχνίδι.
η Δημοκρατία στην τέχνη.
-;ί(.» Cw rteftA&eiC&at&L

ΟΝίτσεείναιέναςαπότουςσημαντικότερουςστοχαστές
Ο Βολταίροςυπήρξεο ποιητής, ιστορικός και φιλόσοφος
πουανέδειξε η ιστορία της φιλοσοφίας και
του οποίου η σπουδή επικεντρώθηκε πολύ
ταυτόχρονα κι ένας απότους πιοαμφιλεγόμενους
περισσότεροαπότις απόπειρεςερμηνείας του κόσμου
εκπροσώπουςτης, ενώ το έργο του δεν έπαψε ποτέ
στην εδραίωση ενός κράτους δικαίου. Τον
να κερδίζει το διαχρονικό ενδιαφέρον των μελετητών.
«Αδαήφιλόσοφο»τον γράφειόταν πιαείναι εβδομήντα
Έχονταςκαταβαραθρώσει τις θεμελιώδης
δύο ετών, δυο χρόνιαπριντον θάνατοτου (1778).
αρχές των ηθικών παραδοχώντου νεότερου κόσμου,
Στο έργο του αυτό ο σπουδαίος φιλόσοφος της
κατάφερε να καταστήσει τη φιλοσοφία του
γαλλικήςκαι κατ' επέκτασητης ευρωπαϊκήςσκέψης
ένα απότα πολυτιμότερα αντικείμενα του πόθου
μάςγνωστοποιείτις βασικέςτου αντιλήψειςγια τον
της σύγχρονης σκέψης. Είναι τέτοια η επιρροή
άνθρωπο.Με κυρίαρχη και καταλυτική την ειρωνική
που άσκησε το δύσκολο και απαιτητικό του έργο
διάθεση,ο Βολταίροςπαρακάμπτειτις δυσκολίες
ώστε να διαβάζεται απότο ευρύτερο κοινό κάθε
των φιλοσοφικών εννοιών, χαρίζονταςστο κείμενο
εποχής. Auto δεν είναι δύσκολο να ερμηνευτεί,
του τη δυνατότητα μιας mo άνετης επικοινωνίαςμε
Brian Letter
μιας και η σκέψη του Νίτσε υπήρξε ρηξικέλευθη
τους αναγνώστες.Θα λέγαμε ότι θυμίζει αρκετά τη
Βολταίρος
Νίτσε και Ηθική
και καινοτόμος, κυρίως στον τομέα της Ηθικής,
μέθοδο που ακολουθούσε ο αρχαίοςσυνάδελφος
Ο αδαής φιλόσοφος
Ένας οδηγός
στη εξέλιξη της οποίας ο φιλόσοφος έπαιξε καθοριστικό Εισαγωγή- Μετάφραση
του Σωκράτης,ο οποίοςγια πρώτηφορά και με μοναδικό
ανάγνωσης
ρόλο.Ένααπότα σημαντικότερα έργατου,
τρόπο εμβολίαζε τη φιλοσοφική σκέψη με
-Σχόλια: ΡωξάνηΔ.
η «Γενεαλογία της Ηθικής», εξετάζεται σ' αυτόν
Μετάφραση:
το χάρισμακαι την άνεση της ειρωνείας. Οι πρώτες
Αργυροπούλου
τον τόμο μέσα από μια εμπεριστατωμένη κριτική
ΓιώργοςΛαμπράκος
Εκδόσεις: Πόλις
σελίδες βαραίνουνδιακριτικά από μια απαισιόδοξη
Εκδόσεις:Οκτώ
εισαγωγή. Πρόκειται για ένα έργο όπου εμφανίζονται Σελ.: 144
νότα σκεπτικισμού,απαραίτητουωστόσογια τη δημιουργία
έννοιες στις οποίες ο Νίτσε χάρισε μια νέα
Σελ.: 335
προϋποθέσεωναναζήτησηςτης αλήθειας,
διάσταση,ώστε να τις καταστήσει κατανοητέςαπό
η οποίατις περισσότερεςφορές προδίδεταιαπότην έλλειψηςανοχήςτων ανθρώπων.
ένα ανειδίκευτο στις Ιδέες κοινό, όπωςη έννοια της μνησικακίας,η εξέγερση των
Στη συνέχεια,το μέλλοντης ανθρωπότηταςαντιμετωπίζεταιμε μια αισιοδοξία που
δούλων, η θέληση για δύναμη, το ασκητικό ιδεώδες κ.ά. To βιβλίο επικεντρώνει
βασίζεταιστην επικράτησητου ορθολογισμού.To μέλλοντης ανθρωπότηταςστηρίζεται
το στοχαστικό του ενδιαφέρον στην ηθική φιλοσοφία του Νίτσε και γι' αυτό δεν
πλέονπάνωστα στέρεα θεμέλια της λογικής.To έργο αυτό επικαλείταιτην
μένει μόνο στη «Γενεαλογίατης Ηθικής»,αλλο επεκτείνεται στο σύνολο της σκέψης αδελφοσύνημεταξύτων ανθρώπωνκαι την κατάργησητης τυραννίας.Ο Βολταίρος
του. Ταυτόχρονα, εστιάζει και στο ιστορικό πλαίσιο που έζησε και έδρασε
είναι χαρακτηριστικός εκπρόσωποςτου στρατευμένου διανοούμενου ο οποίος
ο διανοητής, αλλά και στα βασικά κείμενα που αφορούν την αξιολόγηση του
αγωνίζεταιενάντιαστις προκαταλήψειςκαιτον φανατισμόπουστρέφονται κατάτης
έργου του.
ελευθερίας.
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Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 15-10-2009
Σελίδα: 32,33,34
(3 από 3)
Μέγεθος: 2048 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 12010
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6898.448
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Μια τέχνη που ακροβατεί κυριολεκτικά ανάμεσα
To βιβλίο απευθύνεται οε όλους εκείνους οι οποίοι,
Bitro!
m. nmmim
στην επιστήμη και τις προκαταλήψεις.Αντιφατική,
παρασυρμένοι από τους φρενήρεις ρυθμούς της
To nifl3 MUto
M
λαμπερή,σίγουρα θεατρική, με επιδόσεις στη δεξιοτεχνία,
καθημερινότητας, δεν βρίσκουν τον απαραίτητο
wmtmm ;3s
πειραματική, πουαπαιτεί αφοσίωση και
χρόνονα διαλέξουν και να ρίξουν μια κλεφτή ματιά
ίΛΒΦΜΠΓΑ
αποκλειστικότητα,η μαγείααποτελείτο γοητευτικό
οε ένα ανάγνωσμα.Τώρα, για να πούμε την αλήθεια,
θέμα αυτού του βιβλίου,το οποίοβυθίζεται στα μυστήρια
ο συγγραφέαςείχε την έξυπνηιδέα να χωρίσει
γιανα αναδυθείεντυπωσιακάστηνεπιφάνεια
τους αναγνώστεςσε δυο κατηγορίες και να απευθυνθεί
και στο φως.Ο συγγραφέαςκαταγράφειτην ιστορική
στη μία. Ο ίδιος ισχυρίζεταιότι αυτό υπήρξε
διαδρομήτης μαγείαςκαι μέσααπόαυτή και την
προϊόνμιας έρευνας.Ό,τι κι αν υπήρξε,την αξιοποίησε
προσωπική
των μάγων.Άνθρωποιμεαδιαμφισβήτητες
δεόντως!Λοιπόν,υπάρχουνοι αναγνώστεςπου
'ϊίίιΑ-;;*·'*··-· -'
ικανότητες,οι μάγοιπρωταγωνιστούναε αυτό το
διαβάζουντο βιβλίοτους σε ένα συμβατό χώροκαι
&
ενδιαφέρονανάγνωσμα,απότοοποίοδενλείπουνοι
αυτοί που προτιμούν την τουαλέτα! Αυτό δεν σημαίνει
πρωτοποριακέςεφευρέσεις, η κατασκοπία,ο σκληρός
τίποταγια την ποιότητατων αναγνωσμάτων.
Jim Steinmeyer
ανταγωνισμός που φτάνει ως την κλοπή κόλπων, Πέτρος Ντελόπουλος
Η συνήθεια έχει παρελθόνκαι βασίζεται οε μια παράδοση
Κρύβονταςτον
To μέγα βιβλίο της
προγραμμάτων,εφευρέσεων/Εναςλαμπερός
που θέλει την τουαλέτα να χρησιμοποιείται
ελέφαντα
κόσμος, με εντυπωσιακέςσκηνικές παρουσίεςκαι
τουαλέτας
και σαν ένα ιδιότυπο ταχυαναγνωστήριο, που
Γνώσεις της
έντονες παρασκηνιακέςίντριγκες. Εκτόςαπότα τεχνάσματα
ωστόσοδιατηρείσυγκριτικά πλεονεκτήματα,όπως
Μετάφραση:
μιας καθισιάς
και τα μυστικάτους πουέγραψανιστορία,
απόλυτη απομόνωση,χαλαρότητα, ησυχία - τρεις
ΒασίληςΑθανασιάδης
το βιβλίο μάςαποκαλύπτεικαι τις μεγάλεςδιαμάχες
βασικούς παράγοντεςγια καλό διάβασμα.Ωστόσο
Εκδόσεις:Κέδρος
Εκδόσεις:Άγκυρα
πουκρύβονταιπίσωαπόαυτά. Παρουσιάζονταςτην
έχει ενα μειονέκτημα, δεν υπάρχουνβιβλία μετόσο
Σελ.: 464
Σελ.:3θ8
ιστορία της μαγείας, αυτόν τον γοητευτικό κόσμο
σύντομες και περιεκτικές ιστορίες. Auto to κενό
της ψευδαίσθησης,της εξαπάτησης,της φανταχτερήςεντύπωσηςκαι, τέλος, του
ήρθε να καλύψει ο Ντελόπουλος, καταγράφοντας σε ενδιαφέρουσες ενότητες
θαύματος,ο συγγραφέαςμας συστήνει τους σημαντικότερους μάγουςκαι τα επιτεύγματα
ολοκληρωμένα αποσπάσματακαι γνώσεις πουδεν αφήνουν αδιάφορο κανέναν
τους, όπωςαυτά έγιναν γνωστά στην ιστορία. Ποιος δεν έχει ακούσει
αναγνώστη.Η θεματολογίατου ποικίλλει,απόχιουμοριστικές ιστορίες, παράξενα
για τον περίφημομάγοΧάριΧουντίνι (1874-1926)
πουεξαφάνισε έναν ολοζώντανο
συμβάντα,ασυνήθιστες περιπτώσεις,ιστορικάγεγονότα, πρόσωπα,εμβληματικά
ελέφαντα,την ιστορίαμε την ασώματηκεφαλήπουπαρουσίασεοσυνταγματάρχης
κείμενα ως και περίεργεςγνώσεις: πώς,για παράδειγμα,μετράμε τα μποφόρή τη
ΤζόζεφΣτόνερ(ι832-ι866)καταπλήσσονταςτα
πλήθηή τον πρωτοπόροΧένριΠέπερ
θερμοκρασία! Επιπλέον,το πρωτότυποαυτό ανάγνωσμαέχει το πλεονέκτημα
να διαβάζεται άναρχα,δίχωςτις επισημάνσειςτου αυστηρού σελιδοδείκτη ή την
(1821-1900),
ο οποίοςπαρουσίασετην ψευδαίσθησηενός φαντάσματος πάνωστη
κακή συνήθεια να τσαλακώνουμε την πάνωγωνίατης σελίδας.
σκηνή;Παίζονταςμε τη φαντασίατωνθεατών,οι μάγοικερδίζουντιςεντυπώσεις.
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Στο βιβλίοαυτό ο συγγραφέαςμάς παρασύρεικυριολεκτικά
οε έναεξαίσιο ανάγνωσμα,απόαυτά πουη
φιλολογίαδύσκολαχαρίζειστο ευρύ κοινό των αναγνωστών.Ένα
C
βιβλίοπουκαταπιάνεταιμετην ιστορία
ΑΗβ«»κογ
y
1
καιτηντύχη τωνχαμένωνβιβλίωντηςανθρωπότητας.
Βασισμένοπάνωστιςμαρτυρίεςπουδιέσωσεηφήμη
της ΚαθολικήςΕκκλησίας,εδώκαι αιώνες,αποτελεί
τους,ο5τΛΒτΐΚθΙΙγεπιχειρείμεμυθιστορηματική
μαεστρία
μια σπάνιασταθεράο'έναν ρευστό και ευμετάβλητο
να μας αφηγηθεί αυτή την κακή μοίρα όλων
κόσμο.To υπόεξέταση βιβλίοεκδόθηκε ανωνύμως
εκείνωντωνσπάνιωνέργωνπουαπότακαπρίτσιατης
στην Ιταλία στην πρώτηεπέτειο της εκλογής του
τύχης αλλο και τις σκοπιμότητεςπολλέςφορές δεν
τελευταίου Πάπα.Ο συγγραφέαςεπέλεξετην ανωνυμία
κατάφεραννα μακροημερεύσουν.Πρόκειταιγια μια
προςτιμή της παράδοσηςτων λίβελων του
σειράαπολεσθέντωναριστουργημάτων,εμβληματικών
νου αιώνα.Ωστόσο, μπαίνουμεστον πειρασμόνα
κειμένων,γνωστώναλλά και άγνωστωνσυγγραφέων
υποθέσουμεότι η ανωνυμίαδεν υπηρετείαπόλυτα
πουδενευτύχησαντηςαιωνιότητας.Οσυγγραφέας
Stuart Kelly
την ευγενήπροσήλωσηπροςτην παράδοση.Ο ανώνυμοςλοιπόνσυγγραφέαςπαρακολουθείτονβίοκαι
Ανωνύμου
παρακολουθεί ιστορικά τα ίχνη τωνχαμένων
To βιβλίο των
Εναντίον του Πάπα
βιβλίων.Παραθέτονταςστοιχείακαι ανθολογημένες
χαμένων βιβλίων
την πολιτείατου ΓιόζεφΡάτσινγκεραπότότε πουοε
Μετάφραση:
γνώμεςγύρω απότο χαμένοπεριεχόμενο,συστήνει
Η ιστορία των
ηλικία δεκατεσσάρωνετώνγράφτηκεστη ναζιστική
ΕλένηΤουλούπη
μια παράδοξηφιλολογία απόαπόνταβιβλία.Αρχής
σπουδαίων βιβλίων
νεολαία έως και την ανέλιξη του στον παπικόθρόνο.
Πρόλογος:
γενομένηςαπότον'Ομηρο,ο συγγραφέαςαφού ξεκινά
που δεν θα
ΗΑγίαΈδρααπόμόνητης αποτελείένα σύμβολο
ΣώτηΤριανταφύλλου
απότηνκαρδιάτου ομηρικούζητήματοςενημερώνει
διαβάσουμε ποτέ
πανίσχυρηςεξουσίας η οποία απλώνεταιοε όλα τα
Εκδόσεις:Πατάκης
τον αναγνώστη,πέρααπότη σχετικήεπιχειρηματολογία
Μετάφραση: Ρίτα Κολάίτη
μήκη και πλάτητου πλανήτη.Οι παρεμβάσειςτης
Σελ.: 288
για την ύπαρξηή όχι του Ομήρου,για τα
Εκδόσεις: Πατάκης
είναι καθοριστικές και διαθέτουν οικουμενική ισχύ
άγνωσταέργα πουαποδίδονταιστον τυφλό ποιητή,
μιας και απευθύνονταιυπερεθνικά.Ο εκάστοτε Πάπαςείναι προφανέςότι πέρααπό
Σελ.: 636
και φτάνει μέσω Ησιόδουκαι λυρικώνστους μεγάλους
την πνευματικήτου εξουσία ασκεί τεράστια πολιτική επιρροή,δίχωςνα διαθέτει
τραγωδούς,τωνοποίωνγνωρίζουμετηνποσότητατωναπολεσθέντωνέργων.Η
κανένα στρατιώτηυπότις διαταγέςτου. Αρκεί μια «θεόπνευστη»εξαγγελίατου για
έρευνατου συνεχίζεταιωςκαι τα πρόσφαταχρόνια,μετά άγνωσταχαμέναέργαγνωστών
να στρατολογηθούνεκατομμύρια πλήθηανά τον κόσμο.To πιοσημαντικόλοιπόν
συγγραφέων/Ετσισυστήνεταιμια πρωτόγνωρηιστορίαμε βασικήθεματολογία
ζήτημα πουεξετάζεται στο βιβλίοείναι οι θέσεις του σημερινού Πάπα,του οποίου
το περιεχόμενοκαι την αΕ,\α
τωνχαμένων κειμένων,χαρίζονταςστην ιδιότυπηαυτή
παρουσιάζειεκτενώςτην πνευματικήκαι ιδεολογικήσυγκρότησηπάνωσταζητήματα
αφήγησητα πιογοητευτικάαυθεντικάχαρακτηριστικάτηςαπώλειας.
του σύγχρονουκόσμουόπωςαυτά προκύπτουνμέσααπότις εξελίξεις.
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Η δύναμητης εκκλησίας napa τη συντριπτικήυποχώρηση
των προκαταλήψεων,παραμένειανάτους
αιώνες κυρίαρχηκαι δίχωςκλυδωνισμούς,πράγμα
πουφαινομενικάξεπερνάκάθελογικήαπόπειραεξή™"φΐ
γησης. Ηαδιασάλευτηεξουσίατων προκαθήμενων

