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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ TO Y ΒΙΒΛΙΟΥ 

Γράφει ο ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ 

ο 
ιον ιον γνώρισα -πάνε πάνω 

από δέκα χρόνια- µιλούσε 
ελάχιστα ελληνικά. 

Και όχι µόνο αυτό. ∆εν θύµιζε 
σε τίποτα Ελληνα - έστω, 

µισόν Ελληνα. Μεγαλωµένος στη 
Σουηδία, µε µητρική γλώσσα τη γλώσσα 

της Αυστριακής µάνας του, σου έδινε 
την εντύπωση ότι n Ελλάδα γι' αυτόν 

ήταν µια µακρινή χώρα. To πρώτο µεταφρασµένο 
στα ελληνικά µυθιστόρηµά 

του λεγόταν «Στοκχόλµη νουάρ» και 
ήταν µια εξαιρετικά καλογραµµένη, ελαφρώς 

δαιδαλώδης και µε αστυνοµικά 
στοιχεία, ιστορία, που ήθελε να είναι 
το πρώτο µέρος µιας τριλογίας που 

θα ασχολιόταν µε τα τρία βασικά όργανα 
του ανθρώπινου σώµατος: τον εγκέφαλο, 

την καρδιά, το φύλο. 
To«Στοκχόλµη νουάρ» είχε να κάνει 

µε ιον εγκέφαλο - και πράγµατι, οι αναγνώστες 
που το διάβασαν στην Ελλάδα 

βρέθηκαν µπροστά σε ένα εγκεφαλικό 
οικοδόµηµα, άψογα δοµηµένο, ιδανικό 

ανάγνωσµα γι' αυτούς που θέλουν 
να µένουν ενεργοί και να γίνονται 

συν-συγγραφείς. Η µετάφραση του 
«Στοκχόλµη νουάρ», µαζί µε την εγκατάσταση 

των γονιών του στην Ελλάδα, 
έµελλε να είναι το όχηµα της καλύτερης 
γνωριµίας του µε τη χώρα µας και τη 
γλώσσα της - αν είναι αλήθεια auro 
που λέγεται, ότι πατρίδα ενός συγγραφέα 

είναι πάντα n γλώσσα του, τότε, 
πριν από δέκα χρόνια περίπου, ο Φιορέτος 

απέκτησε πρώτη φορά στη ζωή 
του µια νέα πατρίδα... 

Ο «Τελευταίος Ελληνας» δεν έχει καµιά 
σχέση µε την τριλογία που ο Αρης 

Φιορέτος ήθελε κάποτε να γράφει, θα 
έλεγα ότι δεν έχει καµιά σχέση µε οτιδήποτε 

έχει γράψα µέχρι σήµερα. Ούτε 
ως γραφή ούτε ως θέµα ούτε ως διάθεση. 

Μοιάζει να βρέθηχε µπροστά σε ένα 
τραπέζι µε εκατοντάδες χαρτονένια 

παζλ πάνω του και να πήρε ξαφνικά την 
απόφαση να τα συνθέσει, να ενώσει µικρές 

παράταιρες εικόνες που άκουσε, 
α'δε, γνώρισε, φαντάστηκε, και να φτιάξει 

µια εικόνα, την εικόνα της καταγωγής 
του και όσων κουβαλάει µέσα του. 

θα έβαζε κανείς στοίχηµα ότι µόλις 
την έφτιαξε, µόλις n εικόνα παρουσιάστηκε 

ολοκληρωµένη -αλλά πάντα 
κοµµατιασµένη, αποσπασµατική-, τότε 
κάθισε, την κοίταξε, είπε «Αυτός, λοιπόν, 

είµαι» και σηκώθηκε από την καρέκλα 
του άλλος άνθρωπος. (Αλλωστε 

όσο ικανός συγγραφέας και αν είναι 
κάποιος, µπορεί ολόκληρη τη ζωή ενός 

ανθρώπου να τη διηγηθεί σαν να 
είναι µια ιστορία µε συνεχή ροή; Οχι, 
δεν µπορεί.) 

Ανοιχτά 
και το... Σαββατοκύριακο 

Αρης Φιορέτος 

Φ^υγας και 
αστα παιτερ 

www.clipnews.gr
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και 
καλαµάρι 
Προαναγγελθείς 
θάνατος 

Λουκέτο και στο Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου. Αναµενόµενο, 

θέµα χρόνου. Ο θάνατος τον 
είχε προαναγγελθεί, όταν γνωστοποιήθηκε 

n λίστα µε χτς 
συγχωνεύσεις to» «Μαζί τα 
φάγαµε». Οµως είµαστε αφόρητα 

«µνήµονες. Ετσι, Λοιπόν, ο 
«δεξιός» αναπληρωτής υπουργός 

Κωνσταντίνος Τζαβάρας 
χρίστηκε «δήµιος». Εν αρχή, ο 
αποκεφαλισµός tns ηγεσίας και 
συνοπτικός στην γκιλοτίνα ολόκληρο 

το θεσµικό «χωριό». 
∆εν θα ιον υπεραστπστώ, ούτε 
θα τον καταδικάσω, θα προσπαθήσω 

να θυµηθώ. To πρόβληµα 
ήταν ορατό ano το ξεκίνηµα. 
Είχε δηµιουργήσει εχθρούς 

ο' όλη την πρωτογενή 
αλυσίδα έκδοσης και κυκλοφορίας 

του βιβλίου. Είχε συνάψει 
συµµαχίες µε ισχυρές µιντϊακές 

περσόνες. Είχε στρατολογήσει 
σιπζόµενες υπογραφές. 

Κρατούσε στόµατα δηµοσιογράφων 
κλειστά. Απειλούσε 

και τροµοκρατούσε αντιφρονούντες. 
Πολλοί υποστήριζαν 

on µόνον κατ' όνοµα ήταν 
Εθνικό. Οτι ενηµέρωνε και ευνοούσε 

κατ' επιλογήν. Οτι λειτουργούσε 
ως προθάλαµος για 

πολιτική ανέλιξη. Επιβεβαιώθηκαν. 
Η Μυρσίνη Ζορµπά εξελέγη 
ευρωβουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ. Ο Χρήστος Λάζος έθεσε 
υποψηφιότητα µε το ίδιο 

κόµµα. Ουδέποτε βουλευτής. 
Η δεύτερη θητεία tns Κατρίν 
Βελισσάρη ανανεώθηκε, εξαρτώµενη 

από τον Αντώνη Σαµαρά. 
Ο εκδοτικός εµφύλιος ξέσπασε, 

θα κρατήσει καιρό. 
Πλειοψηφεί n Οµοσπονδία 
Εκδοτών Βιβλιοπωλών εναντίον 
της µειοψηφούσας Ενωσης 
Ελληνικού Βιβλίου. To διακύβευµα, 

το ΕΣΠΑ. To λάφυρο, 
n Βιβλιονέτ... 

Ο Ρ4$°β*^ιος 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΘΕΤΟΥ; 

Ενα µυθιστόρηµα ως ποίηµα 
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ* 

«Ο; 
ΑΡΗΣ 1 
ΦΙΟΡΕΤΟΣ 
ΟΤΗίΐΥΤΑΙΟΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ 

τελευταίος πειρασµός», «Ο τελευταίος των Μοίκανών», «To τε| 
λευταίο ταγκό στο Παρίσι», «Ο τελευταίος Ελληνας»; To πρώτο 
µυθιστόρηµα του Apn Φιορέτου, µιας «ελληνικής 

τριλογίας» εν εξελίξει, ξεκινά µ' ένα φιλόδοξο 
όραµα, χρησιµοποιώντας για ιίτπΌ µια προκλητικό απόλυτη 

και µοιραία φόρµα: θα oas παρουσιάσω το τελευταίο 
δείγµα πριν την εξαφάνιση του. Ο Ιησούς δεν 

θα ξαναδοκιµαστεί, ο αγνός Ινδιάνος θα εξαφανιστεί από 
την Ιστορία, n πηγαία επιθυµία θα πνιγεί από τη συµβατικότητα. 

Και µε τον Ελληνα τι θα συµβεί; Γιατί και 
πώς θα εξαφανιστεί; Και ποιος είναι ο Φιορέτος, µε το ιταλικό 

επώνυµο, τον Ελληνα πατέρα, την Αυστριακή 
µητέρα, το σουηδικό διαβατήριο, τις αµερικανικές 
σπουδές και τη γερµανική ζωή, που αναλαµβάνει να 
θέσει τέτοια βιβλικής φύσης ερωτήµατα; 

Ο Αρης Φιορέτος είναι ως προσωπικότητα ένα πολύπλευρο 
µείγµα ταυτοτήτων, ως πανεπιστηµιακός, 

καλλιτέχνης, διανοούµενος, ποδοσφαιρόφιλος-µε ειδικές 
γνώσεις στην αγγλική Premier League- και ακαδηµαϊκός. 

Αναλόγως σύνθετα διαβάζονται και τα µυθιστορήµατα 
του, και ιδίως «Ο τελευταίος Ελληνας», 

το οποίο µπορούµε να ονοµάσουµε έπος, έστω και 
κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις από το αρχαιότερο 

είδος λογοτεχνίας. 
Την αφορµή µάς τη δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος 

στον πρόλογό του αναφέρεται στον πατέρα της 
σουηδικής λογοτεχνίας, Georg Stiernhielm, και στο έπος του «Ηρακλής» (εµµέσως 

και στον Οµηρο) ως έµπνευση, αλλά και το περιεχόµενο του «Τελευ¬ 

ταίου Ελληνα», όπου ο αναγνώστης παρακολουθεί την πορεία τριών γενεών 
Ελλήνων. 

Μια ριζοσπαστικά αντικοµφορµιστική Σµυρνιά ερωτεύεται έναν Τούρκο και 
µένει έγκυος, γλιτώνει τη σφαγή του '22 καταλήγοντας στην ορανή Μακεδονία, 

ο γιος της παραµένει κι εκείνος ανένταχτος στη µικρή 
αγροτική κοινωνία και ο εγγονός της, ο Γιάννης, συνεχίζει 

την οικογενειακή παράδοση του αντικοµφορµισµού 
και της φυγής, µεταναστεύοντας στη Σουηδία. 

Ωστόσο, αυτή n σύντοµη περιγραφή του σκηνικού είναι 
απατηλή, καθώς το µυθιστόρηµα δεν είναι οικογενειακή 

saga. 
Οµως, παρά τους πολυάριθµους συµβολισµούς, τις 

καλοκρυµµένες λογοτεχνικές παραποµπές και τα κλεισίµατα 
του µαυού σχετικά µε την καταγραφή της ιστοfw\ 

?LlS&X pias, δεν είναι µυθιστόρηµα ενός πανεπιστηµιακού. Είναι 
ένα ποιηυκό παραλήρηµα, κυρίως από τη στιγµή 

που ο Γιάννης φτάνει στη Σουηδία. Πέρα από υς εικόνες 
της καθηµερινότητας περασµένων δεκαετιών της Ευρώπης, 

παρακολουθούµε τη λυρική περιγραφή ανθρώπινων 
ψυχών από το περιθώριο της ιστορίας, καθώς 

και του πόνου από τις πολιτιστικές και πολιτικές 
συγκρούσεις της πρόσφατης ιστορίας. 

Συνοψίζω: 
Γιατί ο Γιάννης -ή το αντίθετο του, ο στενότερος του 

φίλος, ο Κώστας- είναι ο τελευταίος Ελληνας, δεν µπορεί 
τελικά να απαντηθεί, γιατί a'vai σαν να θέλεις να απαντήσεις 

σε ένα στίχο. Ο τίτλος-στίχος προοικονοµεί 
το µυθιστόρηµα, το οποίο µπορο κανείς να το δει και ως 

ποίηµα. Ενα ποίηµα για έναν τελευταίο ήρωα που επισφραγίζει την εποχή του 
που φεύγει ανεπιστρεπτί. Αυτό δεν είναι άλλωστε ένα έπος; 

* Ο µεταφραστής του Apn Φιορέτου 

Ο Ελληνας µετανάστης χωρίς µελοδραµατισµούς 

Τα δυο πρώτα 
µυθιστορήµατα 
του Apn Φιορέτου 
που κυκλοφόρησαν 
στα εήήηνικά από 
as εκδόσεκ 
Καστανιώτη 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 
vkalamarasOeleftherotypia.net 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΗ! ΣΤΑΜΟΣ 

1 Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, στις 8 µ.µ., ο Αρης Φιορέτος θα βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο 
IANOS tns Αθήνας (Σταδίου 24), όπου, στο πλαίσιο του κύκλου 

εκδηλώσεων «Οι συγγραφείς του κόσµου στον ΙΑΝΟ», θα συζητήσει µε τον 
Ανταίο Χρυσοστοµίδη. Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, στις 7 µ.µ., θα συναντήσει 

στο PUBLIC to αναγνωστικό κοινό tns θεσσαλονίκης, όπου και θα 
συνοµιλήσει µε το δηµοσιογράφο Παντελή Σαββίδη. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται 

µε την υποστήριξη του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών. 

To εκπληκτικό µε αυτόν τον «Τελευταίο 
Ελληνα» είναι ότι γράφτηκε από έναν 
Ελληνα συγγραφέα. Εναν Ελληνα συγγραφέα 

ποα, ακριβώς επειδή έζησε έξω, όχι 
µόνο µπόρεσε να πετάξει από πάνω του κάθε 
ηθογραφικό στοιχείο, αλλά είδε και πράγµατα 

της Ελλάδας που εµείς εδώ πάψαµε να βλέπουµε. 
Σαν χειρουργός έχωσε τη γραφίδα 

του µέσα στο ελληνικό σώµα, σαν κυβιστής 
ζωγράφος περιέγραψε τα ανθρώπινα τοπία 
από πολλές πλευρές, πάνω κάτω και πλαγίως, 
και πίσω από m φαινοµενικότητα των πραγµάτων. 

Κι ύστερα είναι το θέµα του. Για τον Φιορέτο, 
ο Ελληνας ποα φεύγει µετανάστης για 

το εξωτερικό δεν είναα ένα θέµα κατάλληλο 
για γκρίνιες, ή για µελοδράµατα, ή για τους 
εύκολους συναισθηµατισµούς που συνοδεύουν 

συνήθως τέτοια θέµατα. Οι δύο ήρωες 
του µυθιστορήµατος δεν έχουν καµιά σχέση 
µε τους µετανάστες που έχουµε διαβάσει µέχρι 

σήµερα στην ελληνική λογοτεχνία. Η επιτυχία 
ή n αποτυχία τους αναφορικά µε την 

προσαρµογή τους στις ψυχρές χώρες του 
Βορρά έχουν βεβαίως σχέση µε τους ίδιους, 
τις εµπειρίες και τις εικόνες που κουβαλάνε 
µαζί τους. Κυρίως µε αυτό που εκπροσωπούν 

σε µια ήπειρο που µοιάζει ενωµένη αλλά 
δεν είναι, αφού οι διαφορές -πολιτισµικές, 

κοινωνικές, οικονοµικές, συναισθηµατικές- 
είναι εκεί, αθέατες και φανερές, πανταχού 
παρούσες και καθοριστυ^ές. 

Κι ο αναγνώστης που θα ακολουθήσει αυτό 
το ζιγκ ζαγκ της γραφής του Φιορέτου, 

που θα βυθιστεί µαζί του στα παιχνίδια του 
χρόνου και θα αγαπήσει τους ήρωές του, θα 
νιώσει πως διαβάζει ένα σηµαντικό µυθιστόρηµα. 

Ενα σηµαντικό µυθιστόρηµα για το 
χρόνο που φεύγει, για τον τόπο που αλλάζει, 
για τον εαυτό µας που µένει ίδιος. Q 

www.clipnews.gr
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Ανοιχτά και το,,. Σαββατοκύριακο 

Ενεργοί ο ι πολίτες Ο συγγραφέαϊ 
Τζερεµι Ρίφκιν 

JEREMY RI ΕΚ IN 
Η ΤΡΙΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΖΕΡΕΜΙ 
ΡΙΦΚΙΝ  

Η Τριτη Βιοµηχανική 
Επανάσταση  
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
Αγγελος Φιλιππάτος 
ΛΑ. Λιβάνη* 
Σελ. 463 
Τιµή: 17 €  

Τα διεθνή στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότ_ι 
πάνω από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι 
αντιµετωπίζουν το φάσµα Tns πείνας και ins 

flipoiaovias. Οι κινητήρα δυνάµει, oncus το πετρέλαιο 
και γενικά τα ορυκτά καύσιµα, εξαντλούνται, 

οι χιµέ5 των τροφίµων έχουν εκτοξευθεί στα 
ύψη, n αγορά ακινήτων έχει καταβαραθρωθεί, ιό 
ιδιωτικό και δηµόσιο xpeos αυξάνονται και n ανάκαµψη 

ins oiKovopias καθυστερεί επικίνδυνα. Κυpicbs 
οι xcopes Tns N0uas Eupcbnns ζουν ioais τη 

µεγαλύτερη οικονοµική κρίση, και προσπαθούν 
να βρουν ένα οικονοµικό µοντέλο που θα xis οδηγήσει 

σ' ένα εξισωτικό και βιώσιµο αύριο. 
Ο Ρίφκιν ροτείνει ένα νέο οικονοµικό µοντέλο του 

∆ιαδικτύου και των ανανεώσιµων πηγών ενέργθτκ, 
το οποίο θα προσφέρει νέου5 Tponous ανάπτυξα 
και θα φέρει νέκ Θέσεΐ5 epYaoias. Mas ζητάει να 
φανταστούµε εκατοµµύρια ανθρώπου να παράγουν 

τη δική tous πράσινη ενέργεια oris κατοικίε5 
tous, σε γραφεία και σε εργοστάσια και να τη µοιράζονται 

µεταξύ tous µέσω ivos «ενεργειακού δικτύου» 
µε τον ίδιο ακριβάκ τρόπο που σήµερα δηµιουργούµε 

και µοιραζόµαστε πληροφορίε5 στο 
∆ιαδίκτυο. Αυτό το νέο οικονοµικό µοντέλο θα αλλάξει 

την οικονοµική-ενεργειακή δοµή που υπάρχει 
µέχρι σήµερα -και όχι µόνο- αλλά θα έχει ευρύτερη 

πολιτισµική επίδραση, µε προϋπόθεση την ενεργό 
συµµετοχή Tns KoivcoviasToyv πολιτών. 

Η αναδυόµενη Τριτη Βιοµηχανική Επανάσταση, 
που επαγγέλλεται ο Τζέρεµι Ρίφκιν, δεν θα αλλάξει 

µόνο us ήδη γνωστέ5 επιχειρηµατ^ µεθόδους, 
αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε 
την πολιτική. Εξαιτία5 Tns διαπάλη ανάµεσα 

στα παλιά ιεραρχικά οικονοµικά συµφέροντα Tns 
∆εύτερα Βιοµηχανια Επανάσταση και τα νέα 

οριζόντια οικονοµικά συµφέροντα που θα φέρει 
n νέα επανάσταση, διαγράφεται µια νέα πολιτική 
διχοτόµηση, n οποία αντικατοπτρίζει us δυνάµει 
που ανταγωνίζονται για να κυριαρχήσουν στην οικονοµία. 

Η αλλαγή δεν θα είναι µόνο οικονοµική 
αλλά και πολιτική, pnaivovras σε µια νέα εποχή, 
όπου οι µελλοντικέ^ κατευθυντήριε5 αρχέ5 θα διαφέρουν 

ριζικά από us σηµερινέ5, όσο διέφεραν οι 
ιδέε5 των θεωρητικών ms ayop0s από τη φιλοσοφία 

Tns «δίκαια τιµή5» που κυριαρχούσε στο εµπόριο 
και eras συναλλαγές κατά τον ύστερο Μεσαίωνα. 

Η ολοκλήρωση Tns θα σηµατοδοτήσει το τέλος 
pias Enonoiias διακοσίων ετών, n οποία διακρινόταν 

για το πνεύµα εργατικότητα5, us επιχειρηµατ^ 
αγορέ$ και την ύπαρξη ενό5 µαζικού εργατικού 
δυναµικού, ενώ µε τη θεωρία αυτή εγκαινιάζεται 
µια εποχή που θα χαρακτηρίζεται από τη 

συνεργατική συµπεριφορά, τα κοινωνικά δίκτυα 
και την ύπαρξη b/6s ειδικευµένου και τεχνικά καταρτισµένου 

εργατικού δυναµικού. Ο Τζέρεµι Ρίφκιν 
πέρα από την ανάπτυξη και τον έλεγχο των αγορών 

επαναφέρει tous πολίτες στην ενεργό συµµετοχή 
στα κοινά. 

ΧΡΗΣΤΟΣ H. ΧΑΛΑΖΙΑΣ 

Ο εαυτός µας από απόσταση 
Ηπραγµατικότητα oncos και n ανθρώπινη 

ψυχή σµιλεύεται, είναι 
ανοιχτή σε σχήµατα και άπειρε$ 

συνισταµένε5. Η εγκατάλειψη κάθε αδιαπραγµάτευτη5 
αλήθεια5 προκύπτει 

από tous τρεΐ5 συγγραφεί5 σαν µια απαράβατη 
συνθήκη. Μια προϋπόθεση 

που θα pas επιτρέψει να γίνουµε οι γλύmes 
του εσωτερικού και του εγγύτερού 

pas κόσµου. 
Στο «Εγκώµιο Tns απραξία5», ο 

Φρανσουά Ζιλιέν δεν εξυµνεί την απάθεια 
ή την αδιαφορία, όπως ευφυά^ αφήνει 
να εννοηθεί, αλλά αναπτύσσει µε 

φιλοσοφικούς όρους ένα δοκίµιο περί 
στρατηγικής. Να πετυχαίνουµε, δηλαδή, 

το βέλτιστο µε το µικρότερο δυνατό 
κόπο. Να εκµεταλλευόµαστε το δυναµικό 

\j\as κατάσταση και τη διαρκή µεταβλητότητά 
Tns. Ο,τι οι αρχαίοι Ελληνε5 

ονόµαζαν «µήτΰ», και περιέγραψε 
ο Κλάουζεβιτ5 στο βιβλίο «Περί του πολέµου». 

Ο Ζιλιέν προτρέπει σ' έναν τύπο 
floyiKns συνοχή5 και χειρισµού των 

πραγµάτων που διαφέρει από την ηρωική 
διάσταση ins ευρωπαϊκής OKEijjns 

και εντάσσει το δηµιουργικό ποιείν στη 
φυσική διαδικασία. 

Ο Μάριο Αλόνσο αντίθετα, προτρέπει 
τον αναγνώστη σε µια εξ αποστάσεcds 
(ανά)θεώρηση του εαυτού του. Πράξη 
που ταυτίζεται µε το πρώτο βήµα 

εγκωµιο τησ 
απραξίας 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ 
ΖΙΛΙΕΝ 
Εγκώµιο in ς απραΕίας 
ΜΤΦΡ. θ. Σαµαρτζής 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Σελ.: Π 8. Τιµή B € 

Γώιη ΤριονιαφύΒπου 
ΚΙΛΜΤΑΧ 

ΦΙΛΟΙΟΟΙΑ 

ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ 

ΣΩΤΗ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Μιλώντας µε την Αλίκη 
για tu φιλοσοφία και το 
νόηµα της ζωής  
ΠΑΤΑΚΗΣ 
Σελ : 327  
Τιµή 14,70 € 

Μόφτο Λλύναη Πουτΐ 

ΜΑΡΙΟ ΑΛΟΝΣΟ 
ΠΟΥΤΖ . 
Βρες ιανό tpv εαιπό ροµ 
ΜΤΦΡ. θεοδ. ∆αβίρη 
ΨΥΧΟΠΟΣ  
Σελ.: 184. Τιµή 10,99 € 

pias ενδοσκόπια διαδικασίας και αποσκοπεί 
στην εκρίζωση ασυνείδητων 

πεποιθήσεων. Στο καθηµερινό και 
«συµβουλευτική$ υφής» λεξιλόγιο, παρεµβάλλει 

opous νευροβιολογία5 και 
avaiopias του εγκεφάλου. Καταφέρνει 
και επιφορτίζει τη χρηστικότητα του βιβλίου 

µε επιστηµονική γνώση, n ευκολότερη 
µετάληψη Tns onoias φαίνεται 

να είναι n προτεραιότητα Tns Σώτης 

Τριανταφύλλου.Η Ελληνίδα συγγραφέas 
εισάγει έναν διάλογο µε µια έφηβη 

και αποπειράται να δώσει απαντήσεις σε 
φιλοσοφικά ερωτήµατα. To βιβλίο Tns 
διεκδικεί παιδαγωγικό χαρακτήρα και 
απευθύνεται κυρίας σε νέου5. Σ' εκείνους 

που αναζητούν in γνώση και δεν 
µπορούν να τη λάβουν από τα δυσανάγνωστα 

σχολικά εγχειρίδια. 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΜΟΣ 

Φονικά επι χάρτου 

ΠΑΠΑΟΕΟΑίίΡΟΥ 

ΚΑΒΑΦΙΚΟΙ 
ΦΟΝΟΙ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΓΚΑΣ 
Εγκληµα στην τα&αρηα 
Πόλις-Σελ.: 449. Τιµή: 18,00 € 

Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, που 
βγάζει ιον αναγνώστη από τον περίκλειστο 

χώρο των ασφυκτικών ατοµικών 
παθών και ιον βυθίζει σε δυσοίωνε5 υποθέσεις 

του κράτους, του στρατού, Tns 

ιστορικής διαµάχης γειτονικών χωρών. 
∆ουλεµπόριο στα σκοτεινά νερά του Αιγαίου, 

που χωρίζει και ενώνει Ελλάδα και 
Τουρκία. Μυστικοί πράκτορες, καρεκλοκένταυροι 

κραπστές και αιρετικοί ισλαµιστές, 
επίσηµες κυβφνήσεις και ανεπίσηµοι 

παρακρατικοί, αδίστακτοι παραστρατιωτικοί 
και ευσυνείδητοι στρατιωτικοί, 

ενορχηστρώνονται µε απαράµιλλο τρόπο 
από τον δεξιοτέχνη Ευάγγελο Αρεταίο, 
γεννηµένο το 1971, στο δεύτερο µόλις 
µυθιστόρηµά του -το πρώτο «Τσικµάζ. 
Ενα αδιέξοδο στην Πόλη» («Εξάντας», 
2010). 

Η χρήση ψευδωνύµου εξηγείται ίσως 
από την επαγγελµατική ενασχόληση ιου 
δηµοσιογράφου ως ανταποκριτή ελληνικών 

µέσων ενηµέρωσης στην Τουρκία 
και ως ανταποκριτή κυπριακής εφηµερίδας 

στις Βρυξέλλες. Από τα πιο ενδιαφέροντα 
επιτεύγµατα της σύγχρονης ελληνικής 
αστυνοµικής λογοτεχνίας. 

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
Καβαφικοί φόνοι 
Ψυχογιός-Σελ.: 520. Τιµή: 15,50 €  

Αινιγµατικοί φόνοι οµοερωτικών στα 
βήµατα των αθάνατων στίχων του µεγάλου 

Αλεξανδρινού αναγκάζουν έναν 
κυνικό ντετέκπβ να συνεργαστεί µε έναν 
διδάκτορα αρχαιολογίας, παθιασµένο 
καβαφιστή και οµοφυλόφιλο. Τα φονικά 
τελούνται σε Αθήνα και Αλεξάνδρεια και 
παραπέµπουν σαι σειρά των καβαφικών 
κεριών που όσο πάει και µακραίνει. Ενα 
πραγµατικά ιδιοφυές εύρηµα του βραβευµένου 

Θοδωρή Παπαθεοδώρου, που 
οδήγησε σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο 
για ευρύ κοινό. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ 
Προσκέφαλο µε φύλλα λεµονής 
Με σχέδια του συγγραφέα 
Κίχλη-Σελ.: 15. Τιµή: 1,98 € 

Σε πρώτο πρόσωπο ο αφηγητής εκθειάζει 
µε ποιητικό τρόπο m θέα από ένα 

νεκροταφείο που βρίσκεται στον Πύργο 
της Τήνου και σπεύδει να αγοράσει έναν 

τάφο «στο λευκότερο σηµείο του Αιγαίου» 
(σ. 12). Φαντάζεται on, όταν έρθει 

n ώρα του, θα ιον θάψουν εκεί «µε άνθη 
ή φύλλα λεµονιάς, τυλιγµένον µε λευκό 
σεντόνι και για προσκέφαλο ένα µαξιλάρι 

χωρίς κόµπους, γεµισµένο µε λεµονόφυλλα» 
(ο. 8). 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

www.clipnews.gr
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Επίσκεφη από τον Μάρκο Μπόλαρη* 

* Ανεξάρτητος βουήευιήΒ νοµού 
Σερρών 

Ο τρόπος οργάνωσης και κατανοµής αρµοδιοτήτων 
του κοινοτικού συστήµατος κατά την περίοδο ins 
Τουρκοκρατίας µπορεί να κοµίσει ακόµη και σήµερα 
πρόταση ποπΊυκή. ΓΓ αυτό n µελέτη του αείµνηστου 
λόγιου και νοµικού; Νικολάου l. Πανταζόπουλου, «Ο 
ελληνικός κοινοιισµός και n νεοελληνική κοινοτική 
παράδοση» («Παρουσία») εξακολουθεί να διατηρεί αµετάητωτη 

την επικαιρότητά της. Εύστοχα επισηµαίνει 
ότι από us πρώτες ενέργειες Tns διορισµένης από tous 
Βαυαρούς Αντιβασιλείας ήταν το ξερίζωµα των κοινοτικών 

θεσµών µε τη θέσπιση αυτοοιοικητίκών µορφωµάτων, 
που ήταν οι ∆ήµοι. Με αποδυναµωµένη κοινωνική 
αναφορά και λογοδοσία, χωρίς ψυχικό δεσµό 

µε το λαό. Εκατόν ογδόντα χρόνια µετά την ευνουχιοτική 
παρέµβαση των Βαυαρών, n ιστορία επαναλαµ¬ 

βάνεται. Αυτή τη φορά για να ξεριζωθεί ό,τι έχει αποµείνει 
από µια χώρα που βιώνει τα τραγικά αδιέξοδα εvos 

αναπτυξιακού και πολιτισµικού προτύπου που εκπνέει. 
Εξαναγκάζεται να υιοθετήσει επιβαλλόµενα µέτρα 

από τις ίδιες ξένες δυνάµεις µε ψευδεπίγραφες εκσυγχρονιστικές 
παρεµβάσεις, που προκαλούν ανεπανόρθωτες 

αλλοιώσεις στην ελληνική κοινωνία. 
Οι πο/Ίιτειακές επιλογές που οικοδοµήθηκαν µέσαοπό 
µια πολύχρονη και πολύµοχθη πορεία του ελληνικού 
λαού, που διέσωσαν το λαϊκό ήθος Tns δηµόσιας λογοδοσίας, 

παραβιάζονται µε την κατάργηση του δηµόσιου 
χώρου, της αναφοράς στην κοινότητα. Η µελέτη 

του βιβλίου µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο αφύπνισης 
ano την καταναλωτική αποχαύνωση και την ιστορική 
αµνησία. 

•••πριν ανεβούν στα ράφια 

Η µασοµια 
ΕΤΗΠ ελλαδα 

Πεδίο 
Σεη.: 624 
Τιµή: 22 € 

Οι fxi οiκαι 
νόµο! 

m ανθρώπινης 
ηλιθιότητας 

Κέδρο* 
ΣεΑ.: 99 
Τιµή: 5,50 € 

∆ιόπτρα 
Σεη.: 472 
Τιµή: 17 € 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
Η µασονία στην Ελλάδα 

Νέα επαυξηµένη έκδοση-3.000 ονόµατα 

Συντονισµένο µε την επικαιρότητα. 
Σελίδες αφιερωµένες στο µακελάρη 
Αντερς Μπρέιβικ. Η σχέση του µε την 
αντιισλαµική οργάνωση PCCTS Ναΐτες 
Ιππότες. Οι διασυνδέσεις του Νορβηγού 

ακροδεξιού µε Ελληνε5 µασόνοι. 
Αποκαλυπτικό και διαβαστερό από έναν 

εξπέρ Tns δηµοσιογραφικής έρευvas. 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 

CARLO M. C1POLLA 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιάννος Πολυκανδριώιης 

Οι ηλίθιοι βρίσκονται ανάµεσα pas. 
To υπογράφει ο καθηγητής ΚάρπΌ M. 
Τσιπόλα (1922-2000). Ανήκουν ο' όλες 

τΐ5 κοινωνικές τάξεις. Πανέτοιµοι 
στους άλλους να προκαλέσουν ζηµιά. 
Μηδέ ιου εαυτού tous εξαιρουµένου. 
Επικίνδυνη οµάδα, ανθρώπινες βόµβες. 

Σκάνε. Τις περιµένεις άφοβθ5. 
Β.Κ.Κ. 

ANDREW NICOLL  
Ενας τοτρκολάνος, µία καµήλα και 
4.000.000 ερωτήσεις  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Πίπη 

Ο βραβευµένος Σκοτσέζος τού «Καλού 
∆ηµάρχου». Ο τίτλος ελληνικός 

(«li you' re reading this, Γ am already 
dead»). Αυτό εδώ χιουµοριστικό, ανατρεπτικό, 

ταχυδακτυλουργικό. Οι τσιρκολάνοιτη5 
Βουδαπέστη θα... κυβερνήσουν 

την Αλβανία. ∆εύτερος Παγκόσµιος 
Πόλεµος. Τσίρκο... 

Β.Κ.Κ. 

41* 
ΙΟΥΛΙΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(κφενα-εικονογράφηση)  

Τρεις αλλιώτικες ιστορίες για παιδιά 

Υφιλον 
Σελ.: 65 
Τιµή: 13 € 

Tis νύχτες n Βάγια n κουκουβάγια έβγαινε 
βόλτα για να της περάσει ο πόvos 

ms καρδιάς- όσο έβλεπε τα ξένα 
νεογέννητα «αχ, να 'χα κι εγώ ένα µωρό, 

µωρό πουλάκι» ευχόταν. Οταν ο 
άντρας της διάβαζε την εφηµερίδα 

του, n Βάγια ξεπόρτιζε. Χωνόταν στο δάσος. «Αχ, να 
'χα κι εγώ ένα µωρό να τ' αγαπάω...» Από πανω της 
τα άστρα δεν φώτιζαν µόνο, άκουγαν κιόλας. Χάρη 
στο αστεράκι που έπεσε pnpos στα πόδια Tns για να 
πραγµατοποιηθεί n ευχή Tns, n Βάγια απέκτησε το παιδάκι 

που λαχταρούσε. 
Ο δυνατό5 αέρα5 έφερε ένα ξένο αυγό. To ζέστανε 

και αποφάσισαν µε τον άντρα της να το κρατήσουν, 
θα ιον αγαπούσαν, θα τον µόρφωναν το µικρούλη... 
δρυοκολάπτη tous! Μέσω µιας ευφρόσυνης ιστορίας, 
n Ιουλίτα Ηλιοπούλου µιλά στα παιδιά για την ιερή 
πράξη Tns υιοθεσίας. Η δεύτερη ιστορία, «Ο Ρινόκερος 

και n Ρήνα», αναφέρεται σε µια αταίριαστη πλην 
πανίσχυρη αγάπη, ενώ στην τρίτη ιστορία, «Ο Τζίτζικας 
το Ζιζάνιο», ο ακάµατα» τραγουδιστά κρυώνει και πεινά 

και παραπονιέται όττ όλοι τον ξεχνούν το χειµώνα ενώ 
το καλοκαίρι τον χαίρονται οι πάντε5... 

Η εικονογράφηση έίναί-σΰΥ κέντηµα παλιό, πολυδουλεµένο. 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΠΉ 
- „:·.?' \ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ 
Επος Αργοναυτών  

Κω σία s Χα ρα λ. 
Σπανό; 
Σελ.: 264 
Τιµή: 19 € 

Τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου 
του Ρόδιου (295-215 π.Χ.). Ηδηµουκή 
των πόλεων, n κατανοητή. Η δεκαπεντασύλλαβη 

ρίµα, n µουσικότατη. Ο 
Κρητικός εκπαιδευτικός αναπλάθει. 
∆εν προδίδει την καταγωγή του: τον 
Ερωτόκρπο, το Κρητικό θέατρο, tis µαντινάδες. 

∆ιαθέτει καρδιά και γνώση. 
Χάρµα αναγνωστικό. 

Β.Κ.Κ. 

Καστανιώτη s 
Σελ.: 325 
Τιµή: 15,98 € 

6ΛΛΕΡΪΟ»4ΛϊηίΟ 

ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ 
ΞενοΒοχάο 

Μπρούνι 

Wuxoyios 
Σελ.: 417 
Τιµή: 17.70 € 

Anonymous 

Κονιδάρης 
Σελ.: 248 
Τιµή: 17,70 € 

ΜΚ0ΛΑ0Γ L ΠΑΛΤΑΖΟίΙΟΪΛΟΓ 

i ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟίνπΊΣΜοί 
κ\ι η ΚβΟΕΛΛΙΙΜΚΗ 

κοινοτικη ΠΑΡΑΛΟΣ* 

. 

ΓΙΑΣΜΙΝΑ ΧΑΝΤΡΑ 
ΕΕισωση θανάτου  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιάννης Σιρίγκος 

Ο εφιάλτης των Σοµαλών πειρατών. Η 
φτώχεια και n απόγνωση. Ο τίτλος ελληνικός 

(«L' eguation africaine»). Η νέα αφρικανική 
πραγµατικότητα, µε αφορµή 

µία απαγωγή. Ο «τρίτος κόσµος» µυητικά 
ανατρέπει. Τις βεβαιότητες των ∆υτικών. 

Απόγονοι των σκλάβων. Αίµα στο 
αίµα. 

Β.Κ.Κ. 

ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ 
ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ 
Ξενοδοχ» Μπρούνι 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αµπυ ΡαΤκου 

∆ύο Παγκόσµιοι Πόλεµοι. Ιταλία. Περιοχή 
της Εµίλια. Μία οικογένεια. Οι 

σκιές πφίσσότερες από τα ελάχιστα φώ: 
τα. Αφωτη επιβίωση. Κλειστοί χώροι ό^ 
που, αραιά και πού, στρογγυλοκάθεται 
n θέρµη της συντροφιάς. Συζητώντας για 
τον καιρό. Φαινοµενικά» αδιάφορα. Η 
συνήθεια επικοινωνώ. 

Β.Κ.Κ. 

FREDERIC BARDEAU 
NIKOLAS DANET 
Anonymous 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Γιώργος Ιενάριος 

Πίσω από τις µάσκες. Με αναφορές 
στη γενεαλογία tous. ΑκτιβιοτΈς και συνοδοιπόροι 

µε τα κινήµατα αµφισβήτησης; 
Μήπως χάκερ και αυριανοί διαχειριστές 

απόρρητων αρχείων; Παγκοσµιοποιηµένοι 
πάντως. Tns εναλλακτικής παγκοσµιοποίησης. 

Νέα µορφή ανταρτοπόλεµου 
πληροφορικού, πολιτικού και 

επικοινωνιακού. Ισως. Μασκοφόροι της 
ανωνυµίας. 

Β.Κ.Κ. 
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