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βιβλίο παρουσίαση 
Ο Κλέφτης 
του Στρατοπέδου 
Σε ένα στρατόπεδο της Βόρειας Καρολίνας, 
τρεις νεαροί αλεξιπτωτιστές εκπαιδεύονται 
για να σταλούν στο Βιετνάμ, όπου ο πόλεμος 
βρίσκεται στο αποκορύφωμα του. Μια σειρά 
από μικρά, φαινομενικά γεγονότα θα τους 
σημαδέψουν και θα μας χαρίσουν, διά χειρός 
Τομπάιας Γουλφ, μια εξαιρετική νουβέλα. 
Η θαυμαστή οικονομία του οε εκφραστικά 
μέσα και η ικανότητα του να δημιουργεί υψηλή 

λογοτεχνία με ταπεινά υλικά τοποθετούν 
τον αμερικανό διηγηματογράφο πολύ κοντά 
στον παππού Τσέχοφ. Στο βιβλίο Ο Κλέφτης 
του Στρατοπέδου εντυπωσιάζει η λιτότητα 
και η νηφαλιότητα της αφήγησης, που έρχεται 

οε αντίθεση με την υποβόσκουσα ένταση 
-όπως περιγράφει ο αφηγητής στην εξαιρετική 

σκηνή της φιλειρηνικής διαδήλωσης 
έξω από το στρατόπεδο: «Ένιωθα την ένταση 
που επικρατούσε κατά μήκος της γραμμής 
σαν κάτι έτοιμο να σπάσει». Παράλληλα, με 
μαεστρία ο Γουλφ αφήνει στον αναγνώστη 
την ψευδαίσθηση της ανακάλυψης, αφού 
λιγότερο περιγράφει και περισσότερο μας 

Η Αριστερά και ο Κακός 
ο Λύκος - To Γαμώτο 
Ενός Αριστερού 
To πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις από 
αυτό το βιβλίο είναι ότι ο Κάσοαγλης κοιμάται, 

τρέφεται, αναπνέει (και επισκέπτεται τον 
οδοντίατρο του) με την αριστερά. Η αριστερά 
μπλέκεται τόσο βαθιά με κάθε καθημερινή 
του δραστηριότητα που, κατά το παλιό ανέκδοτο, 

δε θα μπορούσες να τη βγάλεις από 
μέσα του ούτε με εγχείριση. Και όμως, τα 
κείμενα του είναι φρέσκα και έξυπνα, γεμάτα 

εύστοχες παρατηρήσεις και αυτονόητες 
προτάσεις, που η φαντασίωση του να είσαι 
αριστερός πολλές φορές θα λογόκρινε υπέρ 

κάποιας ξεχασμένης 
σοσιαλιστικής 

ουτοπίας ή κάποιου 
μεταπολιτευτικού 
αντανακλαστικού. 
Όμως ο Κάσδαγλης 
δεν επιτρέπει στον 
εαυτό του τέτοιες 
ευκολίες... 

TOBIAS WOLFF 
Ο κΛεφτης του στρατοπέδου 

ΠΟΛΙΣ 

αφήνει να αντιληφθούμε τις εσωτερικές 
διεργασίες των ηρώων στη μοναχική πορεία 
του καθενός προς την ενηλικίωση. 

TOBIAS WOLFF 

Σεϋ.: U8 Τιμή: eiS.SO Πσϋις 

Όταν ο Αδάμ τα 
Τσούγκρισε με την Εύα 
Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσε 
το: τα κλισέ περί αντρών και γυναικών συγκεντρώνονται 

και αναλύονται με χιούμορ, 
στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των 
δύο φύλων (και πιθανότατα σε ένα διεθνές 
best seller). Ας πάρουμε την ιστορία των 
Τριών Μάγων: δε φτάνει που έφτασαν στον 
προορισμό τους με δύο μήνες καθυστέρηση 

(ντράπηκαν προφανώς να ζητήσουν 
οδηγίες...), κουβάλησαν και ό,τι πιο άχρηστο 
βρήκαν (μα, χρυσάφι, λιβάνι και μύρο οε ένα 
νεογέννητο;). Αν στην ιστορία οι τρεις μάγοι 
ήταν γυναίκες, μας λένε οι συγγραφείς, θα 
έφταναν εγκαίρως 
γιανα βοηθήσουν στη 
γέννηση, θα έφερναν 

πρακτικά δώρα, 
θα έβγαζαν τα ζώα 
έξω, θα καθάριζαν το 
στάβλο, θα μαγείρευαν 

και, εντέλει, θα 
επικρατούσε επί Γης 
ειρήνη... 
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