ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ
ìø÷öüøùêþõ: é÷èïçöõ, 19-12-2011
æ÷ðþýõ: 38
åçä÷ãüû: 929 cm ²
åçëù îèîðüúüöþõ: 27600
ÿâòîüòêáêþõ ÷êïóâüè: (210) 6061.000

àçßù îð÷òýþ: ÿôéÞæÿÝæ ñÜÛÜôì

ΒΙΒΛΙΟ
ΧΟΡΧΕΜΠΟΥΚΑΪ
«Ο δρόµος Tns ευτυχίας», Opera

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ TOY ΧΙΤΛΕΡ

EKA

Ηταν evas ηµιµαθής
µε... 16.000βιβλία

Οι... pcpcsies
των ποιητών
«ΜΠΩΝΤΑΑΙΡ, ΒΕΡΛΑΙΝ,
ΡΕΜΠΟ. ΤΡΕΙΣ ΐ!Ε1
ΜΗΤΕΡΕΣ, ΤΡΕ+Σ ΓΙΟΙ»
TOM

Η κακοήθεια είναι αποιέΒεσµαayvoias.Και η άγνοια αποτέλεσµα iris ecldewjms
παιδείαε ^LXL
Η κακοήθεια ανηµεϊΐυπφιαι µε περισσότερηκαι περισσότερηµόρφιυση

Η

ΑΝΡΙΤΡΟΥΑΓΙΑ

«η* ¦Βιογραφία ¦

Μετάφραση; Ανδρέας

Ο Ήµοθι Ράιµπακ φωτίζει το πορτρέτο του δικτάτοραµετά από πι σχέση του
µε το βιβλίο.Ins προτιµήσει του τα αναγνώσµαταγια τον µυστικισµό

Παππάς,ΒάναΧατζάκη ¦
Εκδόσεκ «Ολκός»
¦ Σελίδες: 312
¦ Τιµή: 19ευρω

ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΜΠΟΥΑΑ

Μια ιδιότυπη βιογραφία σχετικά
µε τη σχέση των τριών κορυφαίων
Γάλλων ποιητών µε τις µητέρες τους.
Οι τελευταίες δεν παθιάστηκαν ποτέ
από τις πνευµατικές αναζητήσεις
των γιο)ν τους. Εκείνο noons ενώνει
είναι η προτεραιότητα που έδιναν
στη ζωή σε σχέση µε το έργο των
γιων τους.
Ηταν λιγότερο καταστροφικές,
πάντως, για τη φήµη τους απ' ό,τι
η αδελφή του Ρεµπώ, Ιζαµπέλ, η
οποία«διοποιήθηκε το δικαίωµα να
ερµηνεύει κατά το δοκούν τα λόγια
και ης πράξεις του αδελφού της, µετά
τον θάνατο του.

dirouboula@pegasus.gr

Εξήντα

Η

Τοιχογραφία
«ΑΓΙΟΙ ΕΡΩΤΕΣ»
ΓΙΩΡΓΟΣΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ¦
Μυθιστόρηµα
J ¦ Εκδόσειςτου ΑυγούIA
I Σελίδες: 592
I Τιµή: 22 ευρω
β—

Μετά την τριλογία του, «Μύηση»,
«Λαβύρινθος» και «Εξοδος», ο γνωστός
σκηνοθέτης και συγγραφέας
συνέθεσε µια τοιχογραφία της Ελλάδας
στην κρίσιµη περίοδο ano την
τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα
έως και τους Βαλκανικούς noMpous.
Στα χρόνια των τελευταίων διασταυρώνονται
και διαµορφώνονται
οι
ζωές τριών οικογενειών που έρχονται
από διαφορετικά µέρη και διαφορετικές
κοινωνικές τάξεις. ∆ύο
αδέλφια, παιδιά κτηνοτρόφου, ano
τα Τζουµέρκα, ένας υπίατρρς στον
ελληνικό στρατό, γιος πλούσιου
τραπεζίτη από την Κωνσταντινούπολη,
ένα§ έµπορος από την Οδησσό
και άλλοι θα συναντηθούν µέσα στο
δέος του πολέµου, αλλά θα ανακαλύψουν
και τους «άγιους έρωτες».

«Καπιταλισµός euros νόµου.

Η οικονοµίατουπαρασκηνίου»,
το νέο βιβλίο/ έρευνατου
Marc Roche,συγγραφέατου
«ΗΤράπεζα,Πώςη Goldman
Sachsκυβερνάτον κόσµο».Εκδόσεκ
«Μεταίχµιο»,µτφ.Αριστέα
Κοµνηνέλλη.

www.clipnews.gr

έξι χρόνια µετά τον θάνατο του Αδόλφου
Χίτλερκι ενώ έχουν γραφτεί χιλιάδες
επί χιλιάδων σελίδων γιατην εγκληµατική
φυσιογνωµία του, εντούτοις υπάρχουν ακόµη"
άγνωστα κεφάλαια γύρω από την προσωπικότητα
του. ∆ικαίως ο Βρετανός ιστορικός Ιον Κέρσοέχει
Ο ιστορικός και µελετητής του
περιγράψει τον Γερµανό δικτάτορα ως µία από
Ολοκαυτώµατος
Τίµοθι Ράιµπακ
ης πλέον ανεξιχνίαστες προσωπικότητες Tns
παρουσιάζει
τη «Βιβλιοθήκη
σύγχρονηβ loropias. Μια πτυχή του Γερµανού
του Χίτλερ»
δικτάτορα ερεύνησε πρόσφατα ο γνωστός ιστορικός
και µελετητής του Ολοκαυτώµατος, Τίµοθι
«Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗTOY ΧΙΤΛΕΡ.
~
Ράιµπακ, ιδρυτικό µέλος του Ινστιτούτουγια την
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ
Ιστορική ∆ικαιοσύνη και Συµφιλίωση (Χάγη),
ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ»
και αφορά στα βιβλία που διάβαζε.
ΤΙΜΟΘΙΡΑΪΜΠΑΚ
Βέβαια ο Αδόλφος Χίτλερείναι περισσότερο
γνωστός ως ο άνθρωπος που έκαιγε τα βιβλία
¦ Μελέτη
των αντιφρονούντων παρά που συνέλεγε και
¦ Μετάφραση: ΑλεξάνδραΚονταξάκη
διάβαζε βιβλία. Κι όµως είχε µια βιβλιοθήκη
¦ Εκδόσεκ «Πατάκη»
16.000 τόµων και µέχρι την ηµέρα της αυτοκτονίας
¦ Σελίδεβ: 448
του διάβαζεµανιωδώς. Ο Ράιµπακ,στοβιβλίο
¦ Τιµή: 19,50ευρω
του «Βιβλιοθήκητου Χίτλερ»,το οποίο πρόσφατα
µεταφράστηκε και στα ελληνικά, υποστηρίζει
πως ήταν φιλοµαθή5, αλλά ηµιµαθής. Αντιµετώπιζε
. πολυχρησιµοποιηµένο
του Νοοτράδαµου. ∆ικαίως ο Ράιµπακ καταφεύγει
την ανάγνωση ως εργασία. Απαιτούσε
ησυχία και διάβαζε κάθε µέρα, ιδιαίτερα το βράδυ.
και φθαρµένο, το οποίο ο Χίτλερ
στον Γερµανοεβραίο Βάλτερ Μπένγιαµιν
Τον έλκυανβιβλία µυστικισµού,οτραηωηκής απέκτησε όταν ήταν 26 ετών, δεκανέας στα χαρακώµατα
(κυνηγηµένο από τους ναζί), ο οποίος θεωρούσε
r.'
ο ο\ λ'
φιλοσοφίας και ¦
του A' Παγκοσµίου Πολέµου. Είναι on µια ιδιωυκή βιβλιοθήκη λειτουργεί ως µόνιµο5
Είχε στη βιβλιοθήκη του ιδεε5που εξυ. ¦¦τα
και αξιόπιστος µάρτυρας γιατον χαρακτήρα
ένα δερµατόδετο λεύκωµα, µε τίτλο «Βερολίνο»,
άπαντα του Σαίξπηρ, πηρετούσαντις µια αρχιτεκτονική ιστορία ms πόλης του περίφηµου
του συλλέκτη.
δικές του πεποιανίότερο κριτικού τέχνης ΜαξΟσµπορν, ο οποίος
Ο Ράιµπακ έχτισε τη µελέτη του, συναρπαστική
τον οποίο θεωρούσε
πράγµαη, που διαβάζεται µε αµείωτο ενδιαφέρον,
ως
Εβραίος
συµπεριλήφθηκε
αργότερα
στον
κατάλογο
θήσεις
και
στήκαΐ
του Γκαίτε
µε µια µορφή βιογραφίας. Φωτίζει το
των απαγορευµένων συγγραφέων και
ριζανταεπιχειτου Σίλερ
ρήµατάτου.Πώς µετανάστευσε στην Αµερική. Οπως ακριβώς ο πορτρέτο του Χίτλερ µέσα από τη σχέση του µε
Χίτλερ ήθελε in Γερµανία «απαλλαγµένη από τα βιβλία και σε συνδυασµό µε τα γεγονότα και
ανάµεσα στα αγαπηµένατου βιβλία ήταν η «Καλύβα
τα πρόσωπα.
του µπαρµπα-Θωµά» και τα «Ταξίδια του ξένα στοιχεία», έτσι και ο Οσµπορν τασσόταν
Γκιούλιβερ»παραµένει στα ανεξιχνίασταστοιχεία κατά των επιρροών από αλλογενείς αρχιτεκτονικ
τεχνοτροπίες του 19ου αιώνα, που µάστιζαν
της φυσιογνωµία του.
Η βιβλιοθήκη του Χίτλερ αριθµούσε 16.000 αυτήν τη «Σπάρτη πάνω στον ποταµό Σπρέε» µε
σελιδοδείκτης
τόµους που βρίσκονταν σης τρεις κοµψέ5 βιβλιοθήκ«οργιώδη, ανείπωτη κακογουστιά».Ο δικτάτορας
«Η ίδια η βιβλιοθήκη, στο σύνολό της, είναι
του, στην καγκελαρία του Βερολίνου,στη µισούσε τη µοντέρνα τέχνη. Στο περιθώριο εν05
ενδιαφέρουσα µόνο επειδή είναι η βιβλιοθήκη
άλλου βιβλίου έγραφε ειρωνικά: «Η µοντέρνα
βίλα του στο Οµπερζάλτσµπουργκτης Bauapias
ενό§ «µεγάλου» πολιτικού άνδρα,
και στην κατοικία του στο Μόναχο. Οταν έπεσε τέχνη θα φέρει την επανάσταση στον κόσµο;
κατά τα άλλα είναι εξαιρετικά ανιαρή
το Βερολίνο, 1.200 βιβλία µεταφέρθηκαν ano
Σιγά!»
Είχε στη βιβλιοθήκη του τα άπαντα του Σαίξπηρ, (...)Αυτή τη βιβλιοθήκη δεν αντανακλά σε
τους Αµερικανούς συµµάχου5 σε κιβώηα µπίρας
καµία«ερίπτωση τ©επίπεδο Tns γερµανικής
τον οποίο θεωρούσε ανώτερο του Γκαίτεκαι
και φυλάχτηκαν στη Βιβλιοθήκητου Κογκρέσου.
πνευµατικήβζωής ή τη βιβλιοφιλική
Εκείπέρασε µεγάλο χρονικό διάστηµαο Ράιµπακ, του Σίλερ.Φαίνεταιπως είχε ρουφήξει σαν σφουγγάρι
κουλτούρα των πεπαιδευµένων Γερµανών.
ο οποίος εντόπισε και άλλα 80 βιβλία στη βιβλιοθήκη τον «Αµλετ».To «να ζει κανείς ή να µη ζει»
∆εν υπάρχει ούτε ένα πεδίο γνώοηςνπου
ήταν αγαπηµένη του φράση, καθώς και το «Τι
του Πανεπιστηµίου Μπράουν. ∆εν γνωρίζουµε
να εκπροσωπείται συστηµατικά, ούτε καν
' ναι για µένα η Εκάβη»(παράφραση του «Τι' ναι
αν η έρευνάτου θα κατέληγε σε διαφορετικά
συµπεράσµατα, σίγουρα όµως θα ήταν γι' αυτόν η Εκάβη»).Αγαπούσε τον «Ιούλιο Καίσαρα»,τα αγαπηµένα του χόµπι, όπως η αρχιτεκτονική
και η ζωγραφική, βάρότι ήταν
αφού έβλεπε σ' αυτόν τον εαυτό του.
πληρέστερη, εάν είχε τη δυνατότητανα µελετήσει
«πραγµαπκά αποφασισµένος να γ^ίκάτους 10.000 τόµου5 που πήρε στην κατοχή του Ηταν εµβριθής µελετητής των Αγίων Γραφών,
'ποτε ovopcK^#)OTgic^yas»i-KP!^i&
ο KoKKivosΣτρατ05.locosσε αυτό το µεγαλύτερο ενώ διέθετε πολλά αντισηµιτικάβιβλία. Ανάµεσά
θήκη του ΧίτΜρ"%ίνΛ
ή βιβλιοθήκη evos
τµήµατα βιβλιοθήκη να βρίσκονται βιβλία του tous την αντισηµιτικήµπροσούρατου ΧένριΦορντ
άνθρωπου πόυ δεν επιζήτησε ποτέ να αποκτήσει
«Οδιεθνής Εβραίος:To κυρίαρχο πρόβληµα στον
Σοπενχάουερ και του Νίτσε, που ο Χίτλερ είχε
εκτενή yv^creisκαι παιδεία σε:κάποιο
κόσµο», αλλά κι ένα εγχειρίδιο για τα δηλητηριώδη
σαν ευαγγέλια.
συγκεκριµένο πεδίο», jwba. $99)
Τι περιελάµβανε όµως η βιβλιοθήκη του Χίτλερ;
αέρια. Enicms, ένα ιστορικό της σβάστικας
Η µελέτη του Ράιµπακξεκινά από έναβιβλίο, του 1921 και µια µονογραφία των προφητειών
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