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ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΊΔΗΣ 

Η ανθρώπινη 
«Κωμωδία» 
σε ιηλεφωνηιή... 

.. i_'u.ito Kijpios Δ.Χ.; Υπό άλϋΠιλεβ 
ουνθήκεβ, θ' απαντούσε 

αμέσωβ, n ερώτηση ήταν εύκολη, 
evxos ύληβ, την είχε διδαχθεί, 
τώρα, όμωε, σαν να "χε υποστεί μια 
ακραία κρίση ταυτότητα, έδωσε 
λίγο χρόνο στο μυαλό του να κοντοσταθεί, 

να συγκαλέσει tous 

νευρώνεβ του, να εντείλει μια εξίσου 
άγνωστη φωνή να πει Ναι». 

«Ζούμε ένα όνειρο μέσα σε 
όνειρο», σαιςππρικόβ, μπορχικόε, 
καφκικόβ μα πάνω απ* όλα απαράμιλλα... 

Κυριακιδικόβ, ο Αχιλλέας 
Κυριακίδηβ, μεγάλοβ στυλίσταβ, 
στην καινούργιατου νουβέλα «Κωμωδία» 

συγκεντρώνει όλη την ανθρώπινη 
κωμωδία μέσα σε έναλο 

γοτεχνικό παιχνίδι που θυμίζει την 
Αλίκη και tous Καθρέφτη. 

Ο ήρωάβ του Δ.Χ. Δημόσιοβ 
υπάλληλοι axpcopos κι άοσμοβ 
κατ" apxas, Siavooijpevos χωμένοε 
σταβραβειάκιατου και eras κρυφέε 
προδοσίεβ του κατόπιν, βαλκανιολόγοβ 

που μασά τα λόγια του και 
άλλα λέει κι άλλα εννοεί οτη συνέχεια 

και μετανάστ^ φυγάε εκ Πρεμετή5 
τελικά, ζει όπου ζούμε αλλά 

με τη δυνατότητα των πολλαπλών 
διαδρομών που εξασφαλίζει για 

tous ήρωεβ, τον συγγραφέα αλλά 
και για τον αναγνώστη n λογοτεχνία 

«Αυτό, λοιπόν, είναι n λογοτεχνία, 
αν θεε να μάθειβ: το αίμα 

των γεγονότων, είπε ο ΔΧ κι έφερε 
το χέρι δίπλα στο δεξί του φρύδι, 
εκεί όπου θα μπορούσε να είναι 
μια μικρή ουλή αλλά δεν ήταν». 

Τα σταθερά, ο" αυτή την eos κινούμενη 
άμμο, τελικά, ιστορία του 

κόσμου, μια ουλή στο πρόσωπο, 
ένα αμάξι που καίγεται, ο Παπαδημητρακόπουλοβ 

άλλοτε άνθρωποβ 
κι άλλοτε opopos, φυσικά ο Δ.Χ. 
που αλλάζει πρόσωπο και προσωπείο 

σαν το φίδι τα πουκάμισα και 
βεβαία» ο τηλεφωνητήε. Απειληtikos 

στην αρχή, eos το άγνωστο 
που πάντατρομάζει και ενοχλεί και 
άκρακ γελοίοβ και σαρκασηκόβ 
στο φινάλε. 

Οι χρόνοι του «ζω» 
To μεγάλο ζητούμενο, οι χρόνοι 
του ρήματοε ζω, «θέλειβ να ζήoeis» 

και «αν θέλειβ ναέχειε ζήσει» 
όπου και βρίσκεται το... κουμπί και 
το κλειδί και ο ovuas xpovos. Πάντα 

αεί υπάρχον και αε vacos κινούμενο 
παρελθόν, μέλλον eos καμαιλέον. 
Αλλά ποτέ θεϊκό ή έστω αν- 

Εκδόσεις «Πόλις», 
σελ. 63, €9. 

θρώπινο, στο φινάλε, παρόν. Παρά 
μόνον, στον χάρπνο ήρωα ή στη 
χάρτινη ιστορία. 

«Δεν θα μάθουμε ποτέ τι σκατά 
νομίζουμε ότι κάναμε κοιτάζονται 
μπροστά, τι σόι ζωή πιστέψαμε ότι 
έστρωναν για μαε tooes επαναστάoe\s, 

τόσοι θάνατοι, πολλοί νεκροί 
ρε φίλε, onoios πρόλαβε έζησε, 
αυτά έλεγε ο καθηγητήβ Φιλοσοcpias 

TJis Icnopias μια νύχτα που ο 
Δ.Χ. τον κοίταζε από τα ρηχά pias 
rinias μέθηε και σώπαινε σιωπή 
μεγάλη, τη νύχτα που on' το διπλανό 

δωμάτιο n Αριάδνη τον κρυφάκουσε 
να λέει "Κι αυτή n συνείδηση 

να θέλει να πει όχι, μια φορά 
να πει όχι αλλά ποΰ, έρχεται αυτό 
το γαμημένο ναι που δεν το καταδέχονται 

ούτε οι υποσημειώσει", 
κι ύστερα πι φωνή του Δ.Χ. που δεν 
την είχε ξανακούσει έτσι απότομα 
νηφάλια "Ναι αλλά n μεγάλη λογοτεχνία 

γράφτηκε με τα ναι"...» 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
«Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» της Ναντίν ΓΚόρντιμιρ. Μετάφραση: 
ιόνια Κοβαλενκο. Εκδ. «Καστανιώτη», σελ. 309, € 18, 
Ο πλούσιος Μέρινγκ ξαφνικά στη λευκή Νότια Αφρική αρχίζει να 
χάνει σταδιακά όλα του τα προνόμια: n γυναίκα του, ο γιος του 
και n ερωμένη του τον εγκαταλείπουν, ο επιστάτης και οι εργάτες 
αδιαφορούν, n γη επαναστατεί Η αναταραχή στη ζωή του Μέρινγκ, 

αντανακλά, τελικά, την αναταραχή της πατρίδας του. Ενα 
από τα δημοφιλέστερα μυθιοτορήματα της νομπελίστα Νανιίν 
Γκόρντιμερ, που τιμήθηκε με το βραβείο Μπούκερ το 1974. 

«ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ» τηςΖέτας Κουντούρη. 
Εκδ. «Κέδρος», σελ. 246, € 14. 

Μια γυναίκα μέσα από τις εξομολογήσεις της σ' 
έναν ψυχίατρο και στη μητέρα της που ζει με άνοια 
σε οίκο ευγηρίας ξετυλίγει την ιστορία της οικογένειας 

της. Ο πόνος, ο θυμός n αγάπη, n άφεση κι n 
εξιλέωση. Τρυφερό, εξομολογητικό, μυθιστόρημα, 
που φωτίζει τις απόκρυφες πτυχέςτης ανθρώπινης 
φύσης 

ΒΙΒΛΙΟ 
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Σαρκαστικός» αλληγορικός, είρων αλλά και ανατρεπτικός 
ο Αχιλλέας Κυριακίδης στη νέα νουβέλα του «Κωμωδία». 

Κινηματογραφικό^, παιγνιώ6ns, 
είρων, σαρκασπκόβ και αυτοσαρκαστικόε, 

arpoocpaipiKos, αιντγμαπκόβ, 
ανατρεπτικόβ, αλληγοPikos, 

ο συγγραφέαβ κατορθώνει 
μέσα σε μόλ» 61 σελίδεβ να περικλείσει 

όλη την ανθρώπινη παρελθούσα 
και πρόσφατη, κοινωνική, 

ψυχολογική και υπαρξιακή pas 
ιστορία Την πεμπτουσίαms λογοtexvtkits 

ικανότπακ να δίνει σχήμα 
και υπόσταση στην άβυσσο, να βάζει 

σε τάξη το χάοβ. 
Μια ιστορία που γίνεται n ιστορία 
που θέλετε. Με αίνιγμα που 

απαιτεί τη... λυηκή, μορφοποιητική, 
καταλυτική, ματιά του εκάστοτε 

αναγνώστη του. 
Με αναλλοίωτεβ όλεβ εκείνεβ tis 

φίνεβ, συγγραφικέβ εμμονέβ, όπακ: 

xpovos (σαν άρμο5 βαθύβ και κινοΰμενοβ), 
γλώσσα (σκέψη και 

πράξη, σχεδόν ειμαρμένη), όνειρα 
(σύμπαν παράλληλο), απομόνωση 

(στη μοναξιά μ as, μ as συναντάνε 
και τα cmpcrvOKrjcpa), θάνακκ (μοναδική 

μαβ αλήθεια και βεβαιότητα), 
έρωτας (το αντίδοτο ακριβά» 

του θανάτου) και ρευστότητα (όλα 
είναι και δεν είναι ταυτόχρονο»), ο 
συγγραφέα^ αυτήν τη φορά προχωρά 

ακόμα mo μακριά, αποδίδοvras 
με γλοχτσικά ρεαλιστικά παιχνίδια 

τη Λογοτεχνία και το παιχνίδι 
ms με τα Κάτοπτρα 

Εξαιρετικό παιχνίδι με τον Χρόνο 
και το απόσπασμα: «Τώρα γύρισε 
κι εκείνη πλευρό κι ήρθε αντιμέτωπη 

με τον ΔΧ, ο onoios ένιωθε 
τον πόθο του να εξαχνώνεται mo 
γρήγορα κι απ* το αποτύπωμα του 
φλιτζανιού στον Καθρέφτη του 
Ταρκόφσκι που θα έβλεπε τρία χρόνια 

αργότερα». Διότι στον χρόνο 
του θεού, του υποσυνειδήτου ή του 
συγγραφέα, όλα είναι εδώ και όλα 
συμβαίνουν ταυτόχρονα». Ητοι, 
όλα είναι δεδικασμένα ¦ 

Ο Αχιλλέας 
Κυριακίδης γεννήθηκε 

το 1946 
στο Κάιρο. Ζει και 
εργάζεται στην 
Αθήνα. Εχει βιβλία 

με διηγήματα, 
μικρά πεζά 

και δοκίμια, έχει 
γράψει τρία σενάρια 

που γυρίστηκαν 
σε ισάριθμες 

κινηματογρσφικές 
ταινίες μεγάλου 
μήκους και 

έχει σκηνοθετήσει 
επτά ταινίες 

μικρού μήκους 
σε δικά του σενάρια. 

Εχει αποσπάσει 
πολλά βραβεία 
και διεθνείς 

διακρίσεις ¦ 
Κυκλοφορούν 

πάνω από 
σαράντα πέντε 
μεταφράσεις του 
έργων συγγραφέων 

όπως οι 
Μπόρχες Περέκ, 
Ροθ,Σεπούλβεδα, 

Φουέντες 
Κενό, Φραμπέτι 
κ.ά. ¦ 

Εχει γράφει 
τα βιβλία: «Τεχνητές 

αναπνοές», 
«Ο καθρέφτης 
του τυφλού», 
«Μικρή περιοχή», 
«Διαφάνεια», «Ο 
Ναπολέων Αστός 
σε νέες περιπέτειες», 

«Στοιχεία 
ταυτότητος», «Η 
συνέχεια επί της 
οθόνης», «Ο πληθυντικός 

μονόλογος», 
«Διεστραμμένες 
ιστορίες», 

«Μουσική» και 
«Ψευδομαρτυρίες». 

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΌΓΡΑΦΟ» 
του Γιάννη Σολδστου. Εκδ. «Ψυχογιός», σελ. 552, C 

33.30. 
Στις σελίδες του, χιλιάδες σελίδες από ταινίες και πόζες διάσημων και 
ανωνύμων ηθοποιών, συνθέτουν μια περιπλάνηση στο κινηματογραφικό 

τοπίο του ανθρώπινου σώματος στα κοινωνικά ήθη της εκάστοτε 
εποχής Πολυτελές λεύκωμα που αποτελεί τρόπον τινά και την ιστορία 
του κινηματογράφου. Από τον συγγραφέα της «Ιστορίαςτου Ελληνικού 
Κινηματογράφου» και διευθυντή των εκδόσεων «Αιγόκερως». 

Ο Νίκος Παπανδρέου επανέρχεται 
με «Ερωτα υπό αίρεση». 

Ερωτικά διηγήματα 
«Ερωτας υπό αίρεση» ο τίτλος του καινούργιου βιβλίου 

του Νίκου Παπανδρέου από τον «Καστανιώτη». 
Στα διηγήματα που διαδραματίζονται στην 

Ελλάδα και την Αμερική, κεντρικός άξονας ο έρωτας 
σε όλες του τις μορφές: νεανικός και όχι μόνο, 

θηλυκός και αρσενικός, στοργικός τρυφερός, φανταστικός 
πραγματικός. Οιήρωέςτου, ένας Αμερικανός 

φοιτητής στο Γέιλ, ένας έφηβος στον Καναδά, 
ένας μάγκας on' τα Ταμπούρια... Ιστορίες ανθρώπων 

που ερωτεύονται, ενθουσιάζονται, υποφέρουν, 
αναζητούν το ανέφικτο, και το μόνο που απομένει 
είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Τα όρια του καθενός. 

Μανιφέστο 
«Η Φάρσα είναι το Μανιφέστο της επαναστατημένης 
γυναίκας» έγραφε ο Νάνος Βαλαωρίτηςτο 1982 
όταν πρωτοκυκλοφορούσε «Η Φάρσα» της Ερσης 
Σωτηροπούλου. Σήμερα, που «Η Φάρσα» επανακυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις «Πατάκη», συμπληρώνει: 
«Οι δυο ηρωίδεςτηςΦάρσαςκαταβαραθρώνουν 

τη σοβαροφάνεια της ελληνικής κοινωνίας, με 
τα έξαλλα καμώμστά τους. «Η Φάρσα» είναι ένα 
σπάνιο παράδειγμα χιούμορ με τεχνική στη λογοτεχνία 

μας. Η Φάρσα θα μείνει ως ένα κλασικό παράδειγμα 
ενός πολύ πετυχημένου πειραματικού μυθιστορήματοςτου 

20ου αιώνα». Είναι n ιστορία δυο 
κοριτσιών που έχουν προικιστεί με μια τάση για 
υπερβολές όσον αφορά το χιούμορ. 

«Χαστούκι» με βραβείο 
«To χαστούκι» του Χρήστου Τσιόλκα τιμήθηκε με το 
Βραβείο Καλύτερου Συγγραφέα των χωρών- μελών 
της Βρετανικής Κοινοπολιτείαςτο 2009. Τώρα κυκλοφορεί 

και στα ελληνικά, σε μετάφραση Βασίλη 
Κιμούλη, από τις εκδόσεις «Ωκεανίδα». Σε μια οικογενειακή 

γιορτή ένας άντρας χαοτουκίζει ένα ξένο 
παιδί To γεγονός αυτό διχάζει τους παρευρισκόμενους... 

Ενα προκλητικό, εκρηκτικό μυθιστόρημα 
γύρω από τη φύση της πίστης, την ευτυχία, τους καθημερινούς 

συμβιβασμούς μας και την αναζήτηση 
της αλήθειας, όπως χαιρετίστηκε από τον ξένο Τύπο. 
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