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Τα ελληνικά comics 
«Καθρέφτες» κοινωνίας από 
in Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα 
Περιοδικά, άλµπουµ, διαδικτυακοί 

τόποι, φεστιβάλ, δηµοσιογράφοι, 
ακαδπµαϊκοί και αναγνώστες 

είναι µερικά µόνο από 
όσα απαρτίζουν τον ευρύτερο, 
πολυποίκιλο και πολυδιάστατο, 
χώρο των ελληνικών κόµικς 
σήµερα. Ο Soloup, γνωστός δηµιουργός 

κόµικς και γελοιογραφιών, 
ερευνά τα ελληνικά κόµικς 

από τη Μεταπολίτευσπ µέχρι τις 
µέρες µας, χωρίς ταυτόχρονα να 
τα αποµονώνει από τις κοινωνικές 

και πολιτικές καταστάσεις 
µέσα οτις οποίες αυτά γεννήθηκαν, 

δηµιουργώντας, στην ουσία 
πολιτισµικούς καθρέφτες των 
καταστάσεων αυτών, σι οποίοι 
δεν λειτουργούν µόνο ως µέσον 
ερµηνείας τους, αλλά και ως ξεχωριστοί 

αντικατοπτρισµοί και 
σχολιαστές της εποχής τους. 

Όταν το αντικείµενο µελέτης 
ενός ερευνητή ταυτίζεται µε τον 

ΝΕΕΣΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

Info 

∆ΟΚΙΜΙΟ 
Soloup 
Εκδόσεις: Τόπος 
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Χορεύουν 
οι ελέφαντες 
Σοφία Νικολαΐδου 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 

Ένας καθηγητής, προκειµένου 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
του αγαπηµένου του µαθητή, 
ο οποίος δεν θέλει να δώσει 
πανελλήνιες, του αναθέτει να 
ερευνήσει τη δολοφονία ενός 
δηµοσιογράφου στα µέσα του 
20ού αιώνα οτη θεσσαλονίκη 
και την καταδίκη ενός αθώου 
για το έγκληµα αυτό. Τα γεγονότα 

του παρελθόντος συνυπάρχουν 
µε το µυθιστορηµατικό 

παρόν, συνθέτοντας ένα σφιχτοδεµένο 
σύνολο µε πολιτικές 

και κοινωνικές προεκτάσεις. 

Η Φραγκογιαννού 
και ο Ρασκόλνικοβ 
Ηλίας Βολιότης-Καπετανάκης 
Εκδόσεις: Μετρονόµος  

Έναν αιώνα µετά τον θάνατο του 
µεγάλουΈλληνα συγγραφέα 
Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, ο 
δοκιµιογράφος επιχειρεί µια 
παράλληλη προσέγγιση στην 
οποία εξετάζει µια ano τις εµβληµατικότερες 

ηρωίδες του 
Σκιαθίτη λογοτέχνη, τη Χαδούλα 

τη Φραγκογιαννού από το 
έργο «Φόνισσα», σε αντιδιαστολή 

µε τον Ροντιόν Ρασκόλνικοβ 
του Ντοστογιέφσκι. 

Ένας τσιρκολάνος, 
µία καµήλα 
και 4.000.000 
ερωτήσεις 
Adrew Nicon 
Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα  

Ο τσιρκολάνος'Οτο Βίτε είναι 
ολόιδιος εµφανισιακά µε τον 
νέο βασιλιά της Αλβανίας. Γι' 
αυτό και αποφασίζει να πάρει 
το τσίρκο και τους επαγγελµατικούς 

συνεργάτες του από τη 
Βουδαπέστη και να δοκιµάσει 
να κυβερνήσει τη χώρα. Σπαρταριστό 

χιούµορ και περιπετειώδης 
ιστορία. 

χώρο στον οποίο ανήκει και ο 
ίδιος, n αντικειµενικότητα της 
εργασίας και των συµπερασµάτων 

του ενδέχεται να τεθεί υπό 
αµφισβήτηση. Η περίπτωση, 
όµως, του Soloup και του βιβλίου 

«Τα ελληνικά comics» είναι 
ιδιαίτερη: πρώτος αη' όλους ο 
συγγραφέας παραδέχεται εξαρχής 

την υποκειµενικότητά του. 
Επιπλέον, οι επιστηµονικές µέθοδοι 

που ακολουθεί n έρευνα του 
συγγραφέα περιορίζουν αρκετά 
το µερίδιο της προσωπικής άποψης 

κι έτσι π αντικειµενικότητα 
του έργου παραµένει, σε µεγάλο 
βαθµό, αναντίρρητη. Ταυτόχρονο, 

πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 
απολαυστικό -σχεδόν µυθιστορηµατικό- 

ανάγνωσµα που θα 
κρατήσει το ενδιαφέρον όχι µόνο 
όσων ασχολούνται µε το αντικείµενο 

αλλά και όσων επιθυµούν 
να το γνωρίσουν καλύτερα. 

Ο Σουηδός ελ 
ληνοαυστριακής 

καταγωγής 

συγγραφέας 
Άρης 

Φιορέτος 
επισκέπτεται 

τη χώρα µας 
για την παρουσίαση 

του βιβλίου του 
«Ο τελευταίος'Ελληνας» 

µε θέµα τους 
µετοίκους, είτε είναι 

πρόσφυγες είτε 
µετανάστες. 
30/1, στις 20.00 
στον Ιανό (Σταδίου 

24, Αθήνα) και 
1/2, στις 19.00 στο 
Public (Τσιµισκή, 
Θεσσαλονίκη) 

Ζακ Ταρντί 
∆εν... τίµησε τη 
Λεγεώνα της Τιµής 

Ο διάσηµος και 
πολυβραβευµένος Γάλλος 
δηµιουργός κόµικς Ζακ Ταρντί 
αρνήθηκε να αποδεχθεί την 
ύψιστη τιµή της χώρας του. Στις 
αρχές Ιανουαρίου ανακοινώθηκε 
το όνοµά του ως ενός από τους 
φετινούς τιµηθέντες µε το 
Μετάλλιο της Λεγεώνας της 
Τιµής, ο ίδιος όµως θεώρησε αυτή 
την αναγνώριση υποκριτική. 
«Είµαι εντόνως συνδεδεµένος µε 
την ελευθερία της σκέψης µου 
και τη δηµιουργικόχητά µου. ∆εν 
θέλω να λάβω τίποτα ούτε από 
αυτήν την κυβέρνηση, ούτε από 
καµιά άλλη πολιτική δύναµη. 

Γι' αυτό αρνούµαι αυτό το 
µετάλλιο ρε µεγάλη 

αποφασιστικότπτίΐ», 
δήλωσε ο γνωστός, 
µεταξύ άλλων, και H 
για το αντιπολεµικό 

0 έργο του, Ταρντί. ¦ 
«∆εν παύω να 

Γ επικρίνω τους 
θεσµούς. Τπ µέρα 

που θα αναγνωριστούν 
οι αιχµάλωτοι πολέµου 

και οι εκτελεσθέντες, ίσως να 
είναι διαφορετικά, µέχρι τότε 
όµως δεν ενδιαφέροµαι, δεν 
ζητώ τίποτα, όπως δεν ζήτησα 
ποτέ. ∆εν µπορούµε να είµαστε 
µε το ζόρι ευτυχείς, επειδή µας 
αναγνωρίζουν άνθρωποι τους 
οποίους δεν εκτιµούµε». 
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