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Πολύ µελάνι... ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
VICKY D 

Να και evas τοµέαε όπου µπορούµε να αφήσουµε ελεύθερη την ανάγκη µαε 
για υπερκατανάλωση, los παρουσιάζουµε δελεαστικέε νέεε εκδόσειε. 

vea eflflnviKh Kouftva oc 88 ouvrayes 
iRAyiAHI KAAAIAHI ^^^H - : 

Meaa amv kou^ivq tou, yepdin 

KAi 
η νέα ελληνική κουζίνα 

σε 88 συνταγές 

κατσαρόλια και ατµούβ, ψάρια να ροδοκοκκινίζουν 
στο φούρνο και κρέατα 

νατσιτσιρίζουν πάνω στιβ σχάρες, ο 
Βασίλns Καλλίδης µαγειρεύει για tous 
εκλεπτυσµένους ουρανίσκους των 
Αθηναίων. Αξηµέρωτα ο σεφ φοράει τα 
αθλητικά παπούτσια, βάζει στην πλάτη 
το σακίδιο του και ξεχύνεται στους 
δρόµους τπε πόλης για να βρει καλούδια, 

σπάνια χόρτα, τοπικά προϊόντα 
και τα πιο φρέσκα ψάρια. Μπαίνει σε 
µαγαζάκια-τρύπεε όπου παλιοίτεχνίτεε 
συνεχίζουν να παρασκευάζουν µε µεράκι συνταγέε δεκαετιών. 
l' αυτό το βιβλίο ο Βασίλης Καλλίδης µας µαθαίνει απλές συνταγές νέας 
ελληνικής κουζίνας. 'Ο,π λέει n παράδοση, µέσα από τα µάτια όµως ενός 
νέου σεφ. Ταξιδεύουµε µαζί του από νωρίς το πρωίµέχρι αργά το βράδυ στο 
εστιατόριο του και µαθαίνουµε γωνιές τπε πόλης και εύκολες συνταγές. • 
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Σαν στάχυα στο χρόνο Β 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 
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∆ύο νεαρά αδέρφια, κατω από 
δραµατικές συνθήκες, αναγκάζονται 

να εγκαταλείψουν τον τόπο 
tous. Τα βήµατά tous βαριά µα και 
αποφασιστικά. Τώρα πια µόνη tous 
περιουσία δύο φυλαχτά να µαρτυρούν 

την κοινή µέχρι πρότινοε ζωή 
tous. Χωριστοί και άγνωστοι δρόµο 
ανοίγονται µπροστά τουβ.Χαµένεβ 
πατρίδες, νέοι προορισµοί... Και 
ένα ηµερολόγιο να καταγράφει τα 
χρόνια που κυλούν. Πόλειε που µεταµορφώνονται. Ανατροπέβ, 
φόνοι, αιµοµιξίεε, αδικίεε πορεύονται παράλληλα µε τον έρωτα, 
την αγάπη, την ελπίδα. Ζωέβ που εναλλάσσονται, πρωταγωνιστέβ 

του χτεβ που δίνουν τη θέση tous στους ήρωες του σήµερα. 
Στάχυα που χάνονται στο χρόνο. Και n ζωή ένα ατελείωτο µωσαϊκό, 

αφήνει ανεξίτηλα τα ίχνη της καθώε n ιστορία εξελίσσεται 
και διαγράφει tous δικούς τπε κύκλους. 
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Ιστορίεε ντροπήε. Οι άνδρεε, οι Βρησκείεε, οι νόµοι και n µοίρα των γυναικών 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ 

Τα τελευταία πενήντα, εξήντα ή έστω εκατό χρόνια και σ' ένα µικρό µόνο τµήµα του αµαρτωλού πλανήτη 
uas - αυτό που εµείς σήµερα αυτάρεσκα ονοµάζουµε δυτικό κόσµο- οι γυναίκες άρχισαν για πρώτη φορα να 
ζουν όλο και πιο ανθρώπινα. Για αιώνες και χιλιετίες σε όλη τη µέχρι τότε ιστορία tous και σε ολατα πλάτη 
και µήκη τπε υφηλίου, οι γυναίκες, δηλαδή ο µισός πληθυσµό5 της Γης και παρά τις ελάχιστες φωτεινές 
εξαιρέσεις ζούσαν σαν «χρηστικά αντικείµενα» και n ζωή τους έµοιαζε µε αυτή των κατοικιδιων ζωων. 
Όλοι σι απίστευτα απάνθρωποι καταναγκασµοί που είχαν επιβληθεί «θεσµικά» axis γυναίκες ηταν 
λεπτοµερώς σχεδιασµένοι: από τους 0v6pEs πρώτα και από tous νόµους έπειτα τους οποίους βεβαίως 
θεσµοθετούσαν αποκλειστικά και µόνον ο. άνδρε5. Την ίδια στιγµή το φρικτό αυτό καθεστώς ηταν mi µονο 
αποδεκτό αλλά και «ευλογηµένο» από τις Εκκλησίε5 και τον κλήρο, που πάντοτε σκέφτονταν, σχεδίαζαν 

και δρούσαν σε πλήρη σύµπνοια µε tous άνδρεε. 
Τι συνέβη όµω5 και κάποια στιγµή, στο µικρό έστω κοµµάτι του πλανήτη όπου έτυχε να ζούµε, ανατράπηκαν 

όλα αυτά τα φοβερά; Και για ποιους λόγους άραγε όλα αυτά επιζούν ακόµη σε ένα µεγάλο τµηµα του 

σύγχρονου κόσµου µας; • 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΤΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΝΤΡΟΠΗΣ 

Ot άνδρες, οι θρησκείες, 

οι vouQi Kat η αοίρατων γυναικών... 

Κρητικά αξεµούριστα ¦ ^Β^^^^^^^^µ^η 
wrn t Ο επευΒερόστοµοε noyos στην Κρητική παράδοση 

ΑΝ∆ΡΕΑΣΛΕΝΑΚΑΚΗΣ 

Πρόκειται για µια συλλογή ελευθερόστοµου λαογραφικού υλικού από την Κρήτη που καλύπτει µια 
χρονική περίοδο δύο αιώνων. Σ' έναν καλαίσθητο τόµο καταγράφεται το ελευθερόστοµο λεξιλόγιο και οι 
εκφράσεις της κρητικής διαλέκτου, ελευθερόστοµα τραγούδια, µαντινάδες, παροιµίες, ανέκδοτα, αινίγµατα, 

παιχνίδια, πετσώµατα, γητειές, παραµύθια, ευτράπελες αφηγήσεις, sms και γενικά όλεε οι εκφάνσειε 
του αθυρόστοµου λαϊκού λόγου. 
Μέχρι σήµερα ο κρητικόε ελευθερόστοµοε λόγοε δεν είχε καταγραφεί από tous συλλογεΪ5 λαογράφου5, 
οι οποίοι τηρούσαν διακριτική απόσταση από το «άσεµνο». To ελάχιστο λαογραφικό υλικό του είδουε 
που έχει δει το ipcos tos δηµοσιότηταε βρίσκεται διασκορπισµένο σε προσωπικέβ συλλογέε τοπικού 
χαρακτήρα. Auto το επιστηµονικό κενό rns κρητικήε λαογραφίας έρχονται να καλύψουν οι ηρακλειώτικεε 
εκδόσειε Mystis. Ο συγγραφέαβ του βιβλίου, φιλόλογος Ανδρέας Λενακάκηβ, συγκέντρωσε σ' έναν τόµο 
πρωτογενέε υλικό, αποτέλεσµα πολυετούε καταγραφής, και υλικό από άλλεε εκδόσειε, oas οποίεε ρητά 
αναφέρεται eos τόπος καταγραφής n Κρήτη. 
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Όταν όλα καταρρέουν ^^^^ 
ΝΙΚΟΛ ΚΡΑΟΥΣ 

To µυθιστόρηµα της αµερικανίδας συγγραφέα 
Νικόλ Κρύους, που ήταν στη 

short list για το National Book Award 
και το βραβείο Orange, είναι ένα βιβλίο 
που το στοιχειώνουν τα ερωτήµατα: 
Τι παραδίδουµε στα παιδιά µας και 
πώς αφοµοιώνουν τα όνειρα και τις 
απώλειες µας; Πώς ανταποκρινόµαστε 
στην εξαφάνιση, στην καταστροφή και 
στην αλλαγή;'Ενα µεγαλόπνοο, δυνατό 
µυθιστόρηµα για τη µνήµη που αγωνίζεται 

να αντιτάξει ένα στιβαρό νόηµα 
στην αναπόδραστη απώλεια. 
Στη Νέα Υόρκη, ένας χιλιανός ποιητής 
περνά το τελευταίο βράδυ του στην 
πόλη µε µια συγγραφέα. Τπε εµπιστεύεται 

npos φύλαξη το γραφείο 
του, ένα παλιό, βαρύ έπιπλο µε πολλά 
συρτάρια. Λίγο αργότερα ο ποιητήβ 
εξαφανίζεται στα χέρια Tns µυστικής 
αστυνοµίαετου Πινοσέτ. Στο Λονδίνο, 
έναε άντραε φροντίζει την ετοιµοθάνατη 

γυναίκα του και ανακαλύπτει, 
ανάµεσα στα χαρτιά τπε, µια µπούκλα 
που θα σταθεί n αφορµή να αποκαλυφθεί 

ένα τροµερό µυστικό. Στην 
Ιερουσαλήµ, έναβ αντικέρ συλλέγει τα 
έπιπλα του γραφείου του πατέρα του, 
το οποίο λεηλατήθηκε από tous Ναζί 
στη Βουδαπέστη του 1944.'Ενα όµωε 
κοµµάτι του λείπει... 
Λεπτοδουλεµένο δίχτυ ανθρώπινων 
ζωών που καλύπτει διαφορετικέε 
ηπείρους και πολλές δεκαετίες, 
το µυθιστόρηµα Tns Νικόλ Κράουε 
αφηγείται µια συναρπαστική ιστορία 
για την αγάπη, την απώλεια και τη 
δύναµη να επιβιώνει ακόµα κι όταν 
όλα καταρρέουν. • 
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