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ΗΡΩΕΣ ΤΑΠΕΙΝΟΙ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΘΩΟΙ 

Η Ευγενία 
Μττογδάνου 
γράφει για 
ιον ∆ιονύση 
Μαρίνο 

{' θα pas βρείτε 
και στο: 

wvww.6meres.gr 
facebook 
twitter 

fiiovuons Mopivos 
Τελευταία noftn 
Εκδόσεκ: Γαβριηλίδη 
Σεη. .101 
Τιµή: 10,65 € 

Μέσα στην ίδια pas m χώρα. 
Και αυτοί που pas ονόµασαν 
έτσι, πρόσφυγες θα γίνουν 
µια µέρα». 
Η εναρκτήρια φράσπ ins 
«Τελευταίας πόλης» του 
∆ιονύση Μαρίνου, µε τη 
δύναµη και τη σαφήνεια Tns, 
στρώνει το χαλί και σε καλεί 
να ακολουθήσεις το ακούσιο 
ταξίδι των ηρώων ιου npos 
τη θάλασσα, που είναι το 
συνώνυµοι σωτηρίας 
Εµφύλΐ05 πόλεµος ένα5 
άντρας, µια γυναίκα κι ένα 
παιδί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 

αυτά που έως 
τώρα θεωρούσαν δεδοµένα 
και να βρεθούν µετανάοτεε 
µέσα στην ίδια tous τη χώρα, 
που παύει Ya είναι οικεία 
και φιλόξενη και γίνεται το 
σκηνικό Tns ερήµωσα και 
του θανάτου. 

Ο ronos είναι n Βοσνία, αλλά 
αυτό δεν έχει και τόση σηµασία 

καθώς θα µπορούσε να 
είναι ο οποιοσδήποτε εµφύrlios 

πόλεµος σε οποιοδήποτε 
µέρος της γης. Σκοπός του 

Μαρίνου δεν είναι n ακριβής 
καταγραφή τού τι συνέβη στα 
Βαλκάνια κατά τη διάρκεια 
του εµφυλίου, σε πρώτο 
πλάνο δεν είναι n Ιστορία, 
αλλά οι ανεκλάλητες συνέπειες 

της στα κορµιά και στις 
ψυχές των ηρώων του. 
«Μαυρίλα παντού. Κοίταζαν 
τη θλίψη, tous κοίταγε και 
αυτή n ρουφιάνα 6ixcos να 
µιλάει». 
Στην αρχή σι ήρωεε έχουν 
ονόµατα, είναι ο Νίκολα, 
π Κάλι και ο Ντράζεν, όσο 
άµα» προχωρά n αφήγηση 
και αναγκάζονται να φύγουν 
από το σπίτι tous αφήνοντας 
την πόρτα ανοιχτή -λίγο 

EpcpCirto πόλεµος £vas άντρος 
µια γυναίκα κι ένα παιδί βρίσκονται 
psiavaoiss στην ίδια tous 
in χώρα, που παύει να είναι 
οικεία και φιλόξενη 

αργότερα, ακόµη και το 
κουδούνισµα των κλειδιών 

µέσα στην τσέπη του 
Νίκολα φαντάζει ειρωνικό 
και άκαιρο, δηλώνοντας 
έτσι και το τελεσίδικο της 
κατάστασης µαζί µε όλα τα 
άλλα, χάνουν και τα ονόµατα 
tous, για να καταλήξουν να 

είναι ο 0vipas, n γυναίκα και 
το παιδί. 
Ο avrpas, π γυναίκα, το 
παιδί και ο δρόµο$, δρόµος 
άγνωστος και τροµακτικό5, 
σπαρµένοε µε κάθε λογής 
κινδύνους που όσο ξετυλίγεται 

µπροστά tous έχεκ την 
εντύπωση πως αντί να tous 

αποµακρύνει από τον όλεθρο 
tous φέρνει mo κοντά, 

αν όχι στο βιολογικό tous 
τέλος τουλάχιστον στο τέλος 
της ύπαρξής τους, ο δρόµος 
προς τη σωτηρία ή τον χαµό, 
µε άλλο λόγια ο άνθρωπος, 
ο οποίος στην mo ακραία του 
στιγµή µεταλλάσσεται σε κάτι 
άλλο, ξένο προς εκείνο που 
ήταν κάποτε. 
«Ηταν ο πρώτος που είχαν 
δει να µεταµορφώνεται 
σε σκληρό περίγραµµα 
του δρόµου. ∆εν ήταν πια 
άνθρωπος». 
Ηρωες ταπεινοί, καθηµερινοί 
και αθώοι, αντιµετωπίζουν 
τις συνέπειες από γεγονότα 

που άλλοι mo ισχυροί 
καθόρισαν, πορεύονται προς 
τη δυστυχία χωρίς κραυγές, 
χωρίς ηρωικές κορώνες και 
θρήνους, από αυτούς που 
δεν προσφέρονται ούτε για 

πρωτοσέλιδα ούτε για τα 
δελτία ειδήσεων των οκτώ. 
Καταστροφή, 
ερηµιά, χάος; κοινωνική 
αποσύνθεση, ελπίδες που 
σβήνουν πριν ακόµη γεννηθούν, 

αγώνας για εηιΒίωοπ: 
ο Μαρίνος µε γλώσσα πυκνή 
και ακριβή, µε Βαθιά µελαγχολία 

θαρρείς να στάζει 
µέσα από την κάθε λέξη 
του, ρεαλιστής και λυρικός 
µαζί, καταφέρνει να γράψει 
ένα αντιπολεµικό αφήγηµα, 
µια ανθρώπινη µαρτυρία 
απόγνωσης και αγώνα και 
µαζί ένα συγκλονιστικό 
Βιβλίο που διαβάζεται µε 
µια ανάσα καθώς npoxoop0s 
και συ µαζί µε τους ήρωες 
και σχεδόν αισθάνεσαι τα 
δύσκολα βήµατά tous πάνω 
στο σκληρό χώµα. 
Ενα αφήγηµα µικρής έκτασης 
και µεγάλπ5 δύναµης. 

δοκιµιο 
Tzvetan Todorov 
Οι εσωτερικοί εχθροί 
της δηµοκρατίας 
Μετάφραση: 
Ζώτη Τριαντάφυλλου ¦ 
Μαριάννα Κουτάλου 
Εκδόσεις: Πατάκη 
Ita.: 275 
Τιµή: 15€ 

Στη διάρκεια του εικοστού αιώνα 
ζήσαµε µια µακροχρόνια σύγκρουση 

ανάµεσα στα δηµοκρατικά 
και τα ολοκληρωτικό 

καθεστώτα, που στοίχισε στην 
ανθρωπότητα εξήντα εκατοµµύρια 
νεκρούς. To 1945 συνετρίΒη ο 
ναζισµό5, ενώ µερικές δεκαετίες 

αργότερα κατέρρευσε και ο 
«υπαρκτός σοσιαλισµός» Οι εξωτερικοί 

κίνδυνοι για τη δηµοκρατια 
εξέλιπαν και απετράπη ο κίνδυνος 

αναβίωσης µιας ολοκληρωτικής απειλής για το προσεχές 
µέλλον. Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε δηµιούργησε 

µεγάλους κινδύνους για τη δηµοκρατία, αυτήν τη φορά 
προερχόµενους εκ των έσω, από τις ίδιες τις δηµοκρατίες... 
Εχοντας πάντα την πεποίθηση ότι n ελευθερία είναι το υπέρτατο 
αγαθό, χρειάζεται µια συνεχής επαγρύπνηση προκειµένου να 
υπερασπιστούµε ό,τι έχει κατακτηθεί από τη δηµοκρατία 

µυθιστορηµα 
Erick Setiawan 
ΜέΛισσες στην οµίχλη 
Μετάφραση: 
Φανή ΓΤανταζή 
Εκδόσεις: A.A. Λιβάνη 
Σεη.: 477 
Τιµή: 13,50€ 

jtidtaaes στην opixSn 
ERLCK SCT1AWAN 

To «Μέλισσες στην οµίχλη» είναι 
ένα έργο µυθοπλασίας που παρακολουθεί 

τπ ζωή τριών γενεών 
γυναικών, καταγράφοντας τα πάθη 
και τα εκρηκτικά συναισθήµατα, τις 
πρόσκαιρες συµµαχίες, δεισιδαιµονίες 

και πολύπλοκες µηχανορραφίες 
στο πλαίσιο µιας µυθικής 

πόλης όπου πνεύµατα και ξόρκια, 
µάγισσες και δαίµονες, προφητείες 

και αποκαλύψεις αποτελούν 
καθηµερινή πραγµατικότητα. Ο 

Ερικ Σετίαουαν έχει δηµιουργήσει έναν µαγικό κόσµο στα όρια 
ακριβώς του δικού µας, που γίνεται πιο ανθρώπινος και ελκυστικός 

χάρη στην παραδοξότητα του. Ενα παραµύθι πλασµένο 
για µεγάλους, που µιλάει για τον έρωτα, την απώλεια και την 
αφοσίωση. 

www.clipnews.gr
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Ο ΕΡΩΣ -TOY ΓΚΑΙΤΕΧΡΟΝΙΑ 
∆ΕΝ ΚΟΙΤΑ 

To σώµα και το πνεύµα έχουν αντίστροφη πορεία. 
Οταν το σώµα ακµάζει, το πνεύµα µπουσουλά κι όταν 

το σώµα γερνά, ακµάζει το πνεύµα. Ωστόσο, το 
ερωτικό πάθος, αυτό το ιλιγγιώδες αίσθηµα ευτυχίας, 

συχνά έρχεται αντιµέτωπο µε τις ισχυρές και 
απροσπέλαστες συµβάσεις της κοινωνίας. Κανείς, βεβαίως, 
δεν ερωτεύεται προγραµµατικά και σύµφωνα µε τους αυστηρούς 

προκαθορισµένους κανόνες που θεσπίζει το πλαίσιο 
συµπεριφοράς. Από την άλλη, πάλι, ο έρωταε έρχεται µοιραία 
αντιµέτωπος µε τον χρόνο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ανθρώπινο 

κορµί. Μπορεί τα αισθήµατα να είναι εκτός χρόνου, το 
σώµα όµως γερνά, µαραίνεται, συρρικνώνεται, και n σχέση του 
µε τον έρωτα, την έντονη επιθυµία, µοιάζει παράταιρη ακόµα 
κι όταν ο σφόδρα ερωτευµένος είναι ο Γκαίτε - σε ηλικία που 
ο έρωτας στην καλύτερη περίπτωση µόνο Βαθιά συγκατάβαση 
µπορεί να γεννήσει. 
To ενδιαφέρον, είναι αλήθεια, στο Βιβλίο του Μάρτιν Βάλζερ 
«Ο άντρας που ήξερε v' αγαπάει» δεν είναι ο γεροντικόε έρωτας 

-που έτσι κι αλλιώς προκαλεί διαχρονικά ειρωνικά µειδιάµατα-, 
αλλά το ότι ο Βαρέως ερωτευµένος είναι ο ίδιος ο Γκαίτε, 

ένας κολοσσιαίος δηµιουργός, του οποίου, κατά το κοινώς 
λεγόµενο, του τρέχουν τα σάλια στη θέα µιας νεαρής δεκαεννιάχρονης 

κοπέλας την οποία Βρίσκει πνευµατώδη, ετοιµόλογη, 
γοητευτική και κυρίως πολύ όµορφη. 

Ο Γκαίτε στο απόγειο της δόξας του, έχοντας ήδη κληροδοτήσει 
στην ανθρωπότητα τον «Φάουοτ», «Τα πάθη του νεαρού 

Βέρθερου» και µια σειρά κορυφαίων δραµάτων, µυθιστορηµάτων 
και λυρικής ποίησης, µοιάζει έτοιµος να εξαργυρώσει 

την πνευµατική σφριγηλότητα µε τη σωµατική. Αυτή n τόσο 
ταπεινωτική (για τους αφελείς) σύγκριση - σύγκρουση του 
φθαρτού µε το αιώνιο καθιοτό τον Γκαίτε τραγικό πρόσωπο 
και τον ερωτά του σπάνιο. 
Σε µια ειδυλλιακή λουτρόπολη του Μαρίενµπαντ, ο κορυφαίος 

Γερµανός δραµατουργός Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε 
συναντά τη νεαρή Ουρλίκε φον ΛέΒετσΒο και χάνει τα µυαλά 
του. Η νεαρή από τη µεριά της µοιάζει να συγκεντρώνει όλε$ 
εκείνες τις χάρες που µπορούν να φέρουν ερωτική αποπληξία 
σε έναν εΒδοµηντατριάχρονο ηλικιωµένο άνδρα. Οι δύο αυτοί 
ασύµβατοι µεταξύ τους χαρακτήρες έρχονται σε επαφή µέσα 
από έναν θεατρικό διάλογο. Εδώ ο Μάρτιν Βάλζερ οδηγεί την 
πένα του Γκαίτε υπό το κράτος του ερωτικού πάθους απέναντι 
στη νεαρή Ουρλίκε. Η νουβέλα του. δραµατουργού φέρει ιον 

τίτλο «Ο άντρας που ήξερε v' αγαπάει» και στο προσχέδιο n 
Ούλρικε εξιδανικεύεται τόσο ως αντικείµενο του πόθου, ώστε 
να καταστεί ιδανικά απωθητική, προκειµένου ο γέροντα5 και 
ανήµπορος Γκαίτε να ικανοποιήσει εν µέρει την ανδρική του 
µαταιοδοξία - την αντικειµενική ιου αδυναµία να την πλησιάσει 

ως εραστής. Ο Γκαίτε βιώνει τελικά τον γεροντικό έρωτα ως 
σωµατική απώλεια, γι' αυτό και ο ενστικτώδης ενθουσιασµός 
βιώνεται στο τέλος ως απλός και σκληρός σωµατικός πόνος. 
Στο µυθιστόρηµα, εκτός από την τραγικότητα ενός έξ αντικείµενου 

ανεκπλήρωτου έρωια, αναπλάθεται επιιυχώδ α ζωή 
µιας κολοσσιαίαε πνευµατικής προσωπικότητας, του Γιόχαν 
Βόλφγκανγκ Γκαίτε. 

Μάρτιν Βάλζερ 
Ο άντρας που ήξερε 
v'αγαπάει '; 
Μετάφραση:. HBias 
Τσιριγκάκη* 
Εκδόσεις Βιβλιοπωλ 
tns Εστία* .·¦¦¦ 
Ιεή\: 293. 
Τιµή: 15,00€ 

mm 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ: Ο Μάρτιν 
Βάλζερ γεννήθηκε το 1927 
στο Βάοερµπουργκ και 
ζει pns όχθες της Μίµνηε 
Μηόντενζε. Σπούδασε στη 
Θεολογική-Φιλοοοφίκή 
Σχολή ιου Πανεπιστηµίου 
του Ρέγκενσµπουργκ.Χτη 
συνέχεια σπούδασε Λογοτεχνία, 

ιστορία και φιλοσοφία. 
Εργάστηκε στο ραδιόφωνο 
και την τηλεόραση, κέρδισε 
πολυάριθµα λογοτεχνικά 
Βραβεία και είναι επίτιµος 
διδάκτορας σε τρία γερµανικά 

πανεπιστήµια, θεωρείται 
από τους σηµαντικότερους 
σύγχρονους Γερµανούς 
συγγραφείς. Μεταξύ άλλων, 
έχει γράψει τα ΒιΒλία «Οίε 
Vertetdigung der Kindhett" 
{«Η υπεράσπιση της ηαιδιiaVs 

ηλικίας», 1991), «Qhne 
einander» («Ο ένας χωρίς 
τονάλλο», 1993), «Fiftks 
Krieg» («Ο πόλεµος του 
Φινκ», 1996),«Gesammelte 
Werke in zwolf Banderi" («To 
άπαντα των έργων του σε 
δώδεκα τόµους», 1997). To 
µυθιστόρηµά του «Η πηγή» 
κυκλοφόρησε στη Γερµανία 
το 1998. 

Ο Γκαίτε στο απόγειο της δόξας του, 
έχοντας ήδη κληροδοτήσει στην 
ανθρωπότητα τον «Φάουστ», µοιάζει 
έτοιµος να εξαργυρωθεί την πνευµατική 
σφριγηλότητα µε τη σωµατική. 

«Η αγάπη µου αγνοεί ότι έχω περάσει τα εβδοµήντα. Και εγώ το αγνοώ επίσης». 
Γκαίτε 

οργιώδης κοελιο... 
Οσυγγραφέαε-γκουρού Πάουλο 

ΚοέήΊο βρίσκεται avits as µέρες 
στο No 2 των πωλήσεων βιβλίων 

στην Αµερική µε «To χειρόγραφο rns 
Ακρα» - παρότι έναε ακριβέστερος τίτλο$ 

γι' αυτό θα µπορούσε να ήταν «To 
χειρόγραφο των Κοινωνικών ∆ικτύων», 
αφού ο Κοελιο έγραψε το Βιβλίο βασιζόµενοε 

oas προτάσεις και απόψεις των 
6,3 εκατοµµυρίων followers-φαν του 
στο Twitter! «Μοιραστείτε tous cp6Bous 
oas κι εγώ θα oas προσφέρω ελπίδα και 
ανακούφιση!» tous έγραψε ο συγγραφέαε 

και οι απαντήσεις ήρθαν µε µορφή 
τσουνάµι. 
To αποτέλεσµα είναι ένα συµπίληµα από 
atpopiopous που κάνει τη Λίτσα Πατέρα 
να φαίνεται βαθυστόχαστη: «Είναι προτιµότερο 

να έχεις αγαπήσει και νικηθεί 

napo να µην εχεΐ5 αγαπήσει ποτέ...» και 
«Μην τα παρατάει θυµήσου ότι πάντα το 
τελευταίο κλειδί στον κρίκο ανοίγει την 
πόρτα!» 
Εν τούτοι, σε πρόσφατη συνέντευξή του 
στον «Guardian», ο Κοέλιο απέδειξε ότι 
έχει µεγαλύτερη αυτοσυνειδησία αη' ό,τι 
θα περίµενε kov^s! Οταν το 2011 έµαθε 
από τον καρδιολόγο του ότι είχε 30 µέρε$ 

ζωή$, δεν το πήρε... κατάκαρδα: «Ηµουν 
ξαπλωµέντκ στην κρεβατοκάµαρα 

µου και είπα στον εαυτό µου: αν πεθάνω 
αύριο, θα πεθάνω ευτυχισµένοε. Εκανα 
όλα όσα ήθελα να κάνω σ' αυτήν τη ζωή 
- σεξ, ναρκωτικά, rock 'n' roll. Res κάτι· 
οτιδήποτε! To 'χω κάνει! Οργια - ό,τι φανταστείε!...» 

Οργια; - ρωτά ο δηµοσιογράφος. 
Και ο Κοέλιο απαντά: «Ναι! Οργια! 

Χα χα χα!» 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 

John Verdon 
Ασε το διάβολο ήσυχο 
Μετάφραση: Γιώργος 
Μηαρουξή; 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Uti.: 556 
Τιµή: 17,80€ 

Ο Ντέιβ Γκάρνεϊ, ο ντετέκτιβ µε 
τις περισσότερε5 διακρίσειε στην 
ιστορία της αστυνοµίας της Νέας 
Υόρκης, προσπαθεί να προσαρµοστεί 

στη ζωή του συνταξιούχου. 
AcpwovTas πίσω τη φοβερή ένταση 
Tns δουλειάς, ζει πλέον µε ηρεµία 
στο αγρόκτηµα του µακριά από την 
πόλη και την τρέλα της. 
Μια µέρα, δέχεται την απρόοπτη 
επίσκεψη Tns παραγωγού ενός τηλεοπτικού 

ντοκιµαντέρ, n οποία του 
ζητάει πληροφορίες για τη δράση ενός διαβόητου δολοφόνου. 
Η µοίρα παίζει το τελευταίο της χαρτί και ο Γκάρνεϊ ρίχνεται στα 
πιο επικίνδυνο παιχνίδι της καριέρας του. ∆ύο απανωτές εκφοΒιστικές 

ενέργειες εναντίον της ζωής του είναι µόνο n αρχή και, 
καθώς n κατάσταση ξεφεύγει, ο Γκάρνεϊ ψάχνει απεγνωσµένα 
για στοιχεία στο παρελθόν. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιώργος Λογοθέτης 
Ούλοφ Πάλµε 
M πολιτική είναι 
θέµα αρχών 
Πολιτική Βιογραφία 
Εκδόσεκ: ΑΛ∆Ε 
Σελ.: Iii 
Τιµή: 16€ 

Η ώρα ήταν 11 το βράδυ, όταν ο 
Ούλοφ και n Λίσµπεθ Πάλµε 

βγήκαν από τον κεντρικό 
κινηµατογράφο Tns Στοκχόλµη 
GRAND. Λίγο πιο πέρα, τους 
περίµενε ο δολοφόνος. 
Την παγερή ησυχία tns νύχτας 
διέκοψαν δύο πυροβολισµοί. 
Ο Ούλοφ Πάλµε έπεσε αιµόφυρτος 

στο πεζοδρόµιο, ενώ 
ο δολοφόνος χάθηκε τρέχοντας 

στο σκοτάδι. Ο άνθρωπος που αγωνίστηκε µε όλες tis 
δυνάµεις του για την εµπέδωση της παγκόσµιας ειρήνη και 
την ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσµου, ο ανυποχώρητος 
υπερασπιστής Tns παγκόσµιαε ανθρώπινης αξίαε και αξιοπρέπειας, 

ο άνθρωπος που είχε γίνει θρύλος όταν ακόµα ζούσε 
ήταννεκρό5! 
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