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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο µεταφραστής ∆ηµ. Τριανταφυλλίδης προτείνει: 

Πέτερ Χάντκε, ένας εβδοµηντάρης έφηβος 
Στις 6 ∆εκεµβρίου του 2012, ο Πέτερ Χάντκε, 

ένα enfant terrible Tns γερµανόφωνα 
και ευρύτερα ευρωπαϊκήε λογοτεχνίαε 

ανάµεσα στον Τόµα3 Μηέρνχαρντ και την 
Ελφρϊντε Γέλινεκ, γιόρταζε τα 70ά γενέθλιά 
του. Λίγο µετά κυκλοφορούσε ano us εκδόσειε 

Suhrkamp n αλληλογραφία µε τον εκδότη 
Ζίγκφριντ Ούνζελντ, ένα λογοτεχνικό 

χρονικό αποτελούµενο από 611 επιστολέε 
και καρτ-ποστάλ, από το 1965, όταν συναντώνται 

για πρώτη φορά («πιστεύω ntos έχουµε 
κερδίσει έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 

συγγραφέα», σηµειώνει ο Ούνζελντ), µέχρι 
το 2002, σαν ερωτική ιστορία που περνάει 
από σαράντα κύµατα, oncos τη χαρακτηρίζει 

ο Spiegel. Λίγο µετά, θα ξεσπάσει n δικαστική 
διαµάχη ανάµεσα στην κληρονόµο 

και διευθύντρια του σηµαντικότερου εκδοτικού 
οίκου Tns µεταπολεµική3 Γερµανίαε 

Ούλλα Μπε ρκέ βιτ s-Ούνζελντ και του (µειοψηφικού) 
εταίρου και επενδυτή Xavs Μπάρλαχ, 

εγγονού του γλύπτη Ερνστ Μπάρλαχ, 
και ο Χάντκε δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί 

στην ΖΕΙΤ τη Suhrkamp Kultur (Γκ. 
Στάινερ) µε έναν λίβελλο κατά του Μπάρλαχ, 
xcopis καν να τον κατονοµάζει. Με την ίδια 
ζέση και µαχητικότητα είχε υπερασπιστεί, 
είκοσι χρόνια πριν, τη χαµένη υπόθεση Tns 
καταρρέουσαε Γιουγκοσλαβίαε, γεγονόε 
που προκάλεσε την οργή των περισσοτέρων 
οµοτέχνων του και ενδεχοµένωε του στέρησε 
ένα Νοµπέλ Λογοτεχνίαε, που του «ανταπέδωσε» 

όµωε γενναιόδωρα n Γέλινεκ. 
Η ζωή και το έργο του Πέτερ Χάντκε, ιδιαίτερα 

τα νεανικά του χρόνια, διαβάζονται 
σαν ένα non µυθιστόρηµα, όπου πρωταγωνιστούν: 

n Αυστρία (Kupitos το Γκρατε), n αυτόχειρ 
µητέρα, για την οποία θα γράψει την 

«Αµέριµνη δυστυχία», και ο ηατριόε, οι 
Μπιτλε («φοράω συνεχώε tis µπότεε των 
Μπιτλ3, κι αυτό µου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση», 

γράφει στη µητέρα του το 1965), 
ο κινηµατογράφε, eos σκοτεινή αίθουσα Tns 
γλώσσαε των εικόνων (που αργότερα θα τον 
οδηγήσει σε λογοτεχνικά µοτίβα, αλλά και 
σενάρια, µαζί µε τον Βιµ Βέντερε), n αστυνοµική 

λογοτεχνία, µε ιδιαίτερη αδυναµία 
otous «ιδιωτικούε παγκόσµιουε πολέµουε Tns 
Πατρίσια Χάισµιθ», που θα εµφιλοχωρήσει 
στην «Αγωνία του τερµατοφύλακα τη στιγµή 

του πέναλτι», οι επιστολέε και τα καφέ του 

Ο συγγραφέας Πέτερ Χάντκε, σε παλαιότερη φωτογραφία. 

Στη ζωή και το έργο 
του Πέτερ Χάντκε 
ξεδιπλώνεται ανάγλυφα 
ο χάρτης της σύγχρονης 
γερµανόφωνης λογοτεχνίας. 

Γκρατε µε τα τζουκ-µποξ, που θα τον οδηγήσουν 
αργότερα στο «∆οκίµιο για το τζουκµποξ» 

αναζητώνταε το ξανά στην ισπανική 
επαρχία, ο Κάφκα, αλλά και το ποδόσφαιρο. 

Στη ζωή και το έργο του Πέτερ Χάντκε ξεδιπλώνεται 
ανάγλυφα ο χάρτα Tns σύγχρονα 

γερµανόφωνα λογοτεχνία5, µαζί µε tis 
διαφορετικέ3 λογοτεχνικέε φόρµεε που αναζητεί 

διαρκώε ο συγγραφέαε, από tis νουβέλεε, 
τα µαχητικά θεατρικά έργα και τα δοκίµια, 
τα θέµατα και tis φωτογραφία ή τηλεοπτικέ3 

εικόνεε («n απώλεια των εικόνων 

σηµαίνει την απώλεια του κόσµου») µέχρι tis 
ταξιδιωτικέε και συγγραφικέ5 (ηµερολογιακέε) 
χειρόγραφεε σηµειώσει, σαν «ρεπορτάζ 
Tns συνείδησα»: εξερευνώνταε tis ηπείρουε 
Tns µνήµα και Tns γλώσσαε, όλα εγγράφονται 

στον χώρο του ονείρου, Tns διαρκού3 (ένδον) 
αναζήτησα, Tns nournms σύνθεσα. 

To έργο του χτίζεται πάνω στο βίωµα και 
την εµπειρία, και διαβάζεται σαν πινακίδεε 
και χρονολογία µια$ περιπλάνησα «στην πόλη 

και τον κόσµο», oncos όταν περιηγείται 
στην περιοχή γύρω από τον Κολωνό, στη διάρκεια 

Tns µετάφρασα του «Οιδίποδα επί Κολωνώ», 
σηµειώνονταε tis διαδροµέε του πάνω 

στουε δρόµουε και τον χάρτη Tns αθηvaums 
ouvoiiiias, όπου γράφει στα ελληνικά 

(πολυτονικά): «Πού έστιν n Ακρόπολη;». 
Ο Χάντκε παραµένει ένα3 τερµατοφύλακα 

που υπερασπίζεται την εστία Tns γλώσoas 
και Tns συναίσθησα µπροστά στην αγωνία 

Tns αποξένωσα και Tns λήθα. 

∆ΗΜΟΣΟΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ 
Μέσα στην κόλαση 
εκδ. Φαρφουλάζ 

ΟΜέτερνιχ κι ο Λόυδ Τζορτζ τρίβουν αδιάκοπα 
κόκαλα νεκρών, ενώ διάβολοι 

tous µαστιγώνουν αλύπητα. Ανάµεσά 
tous κι ivas εθελοντήε, δόκιµοε διάβολθ5, 
που ακόµη δεν έχει δει την Τέταρτη Κόλαση. 

Κινάει για να τη δει, κι ο αξιωµατούxos 
διάβολοε που τον συνοδεύει του απαγορεύει 

να πάρει µαζί τον βούρδουλά του. 
Πιάνει καβγά µεγάλο και όταν ο άλλοε, µε 
τα πολλά, κάνει πίσω, του λέει: «Ετσι ντε! 
Τώρα ναι. Γιατί θ' άρχιζα να πιστεύω ncos 
n Κόλαση µοιάζει µε την Ελλάδα». Κι εκείvos 

του ανταπαντά: «E, ε! Μη ]ias προσβάλλει!» 

Μια κόλαση ελληνική λοιπόν, αν και όχι µόνο, 
µια κόλαση που έστω σε πολλά θυµίζει 

Ελλάδα: την περιγράφει ολοζώντανα ο «µπαρµπα-∆ηµοσθένα» 
ο Bomupas, των απόκληρων 

και των δυστυχισµένων, το 1926, otis 
σελίδεε ενό3 νέου, λαϊκού περιοδικού, του περίφηµου 

«Μπουκέτου» -από όπου θα περάσουν 
µεγάλοι συγγραφείε και nouruis, από τον 

Στρατή Τσίρκα και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 
eos τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ηδη γνωστόε 
κι αγαπητόε πολύ στο αναγνωστικό κοινό 
κι as λένε κάποιοι κριτικοί- πνεύµα ζωηρό κι 
απείθαρχο, Θαµώνα3 των καπηλειών, ο ΒουTupas 

ζει από το γράψιµο. Οταν δηµοσιεύει 
τη σάτιρα «Μέσα στην κόλαση», βρίσκεται 
στη φάση όπου αποφασίζει να µεταφέρει πιο 
συστηµατικά σε άλλο επίπεδο το φανταστικό, 

τη µάχη του καλού µε το κακό που διαρkcos 
βλέπει γύρω του στον κόσµο και otis ψυ- 

αποκρίσεις 
Της ΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙA 

Κόλαση ελληνική 
xes, το σκοτάδι που στην Κόλαση γελά. 

Στην κόλασή του τιµωρείται κάθε αδικία, 
πολιτική, κοινωνική και λογοτεχνική, συµπαντική 

ακόµα. Φαύλοι πολιτικοί που µε εντολή 
tous ξυλοκοπούνται φυµατικοί, γιατί 

ζητούν φαΐ κι αξιοπρέπεια· ανάλγητοι πλούσιοι 
που αφήνουν παιδάκια να σβήνουν σαν 

σπουργιτάκια, oncos έλεγε κι n Μέλπω Αξιώτη' 
διεφθαρµένοι ιεράρχε5 που προδίδουν τη 

διδασκαλία του Χριστού και κάνουν διακριθεί 
ακόµη κι ανάµεσα σε 

νεκρού3 oncos κι οι µεγαλογιατροί 
οι φίλοι tous' 

οιηµατίεε και µη ηοιητέε 
και φαρµακεροί κριτικοί: όλοι 

µαζί τυραννιούνται cis 
τον αιώνα τον άπαντα. Λύκοι 

ξεσκίζουν τον Θεµιστοκλή 
Σοφούλη, τον Πέτρο 

Πρωτοπαπαδάκη τον 
ψαλιδίζουν χίλια φίδια, τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο τον 
κρεµάνε οι στρατιωτικοί 
που κρέµασε παράνοµα 
στο όνοµα Tns κάθαρσα 
και τον αρχιαστυνόµο που 
πήγε να εφαρµόσει τον 
νόµο για tis φούστεε τον λιντσάρουν 

γυναίκε5 µανιασµένε3, 
µαζί κι εκείνη του 

Βαρδούλη-Βουτυρά. Ο Μουσολίνι τιµωρείται 
ακόµη µόνο για τον φόνο του Ματτεότι, του 
αρχηγού του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατοε, 

τον Φώτο Πολίτη τον κυνηγούν µανιασµένα 
οι κρινόµενοι, µαρτυρούν οι εκδότεε 

που δεν αποδίδουν πνευµατικά δικαιώµατα 
και δεν υπολογίζουν tous συγγράφετε. Κι από 

tous συγγραφείε, δυο-τρειε µονάχα έχουν 

πάει στον Παράδεισο, ανάµεσά tous κι ο Παπαδιαµάντα 
- κι ο Βουτυράε tous συµπονά... 

Ολοι οι άλλοι παραδέρνουν στην Κόλαση, 
από τον Καζαντζάκη που θέλει να πάει ραντεβού 

µε µια νεαρή κοµµουνίστρια και δεν 
γίνεται eos τον Αγγελο Σικελιανό που δεν µπορεί 

να κουνηθεί, να φάει, να αγγίξει επειδή 
θέλησε να γίνει Θεόε. 

Πολιτική και κοινωνική κριτική οξεία και 
διαυγήε, λόγοε ζωηρόε και λαϊκόε σε ένα κείµενο 

που άνετα θα γινόταν 
κόµικε - δεν είναι 

πραγµατικά καθόλου τυχαίο 
ότι οι Ελληνε$ κοµίστεε 
εµπνέονται από το 

έργο του, oncos ο ∆ηµήτρα 
∆ανέλλα και ο Θανάσα 

Πέτρου το εξαιρετικό 
γραφίστικο αφήγηµα 

«Παραρλάµα» (εκδ. Τόnos). 
Ανένταχτο3 αριστεpos, 
ο Βουτυράε θα πληρώσει 

oncos όλοι οι οµοϊδεάτε3 
του από δύο πλευpis 

την άρνησή του για 
οποιονδήποτε ζυγό. Αυτό 
το αίτηµα για ελευθερία 
κυριαρχεί και στο σύντοµο 

αυτό αφήγηµα, από 
την πρώτη στιγµή που ο 

Βαρδούλα-Βουτυράε θέλει να φύγει από τον 
Παράδεισο και δεν τον αφήνουν eos το εντυπωσιακό 

τέλοε, όπου σε µια αιρετική, 
ελευθεριακή κοσµολογία, το πύρινο xaos 
νικά κατά KpaTos την ανελεύθερη ευταξία. 
Πόσοι δεν θα ήθελαν σήµερα να είναι στη 
θέση του, για να δουν, έστω, να τιµωρούνται 

οι αδικίε3; 

ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
«Οι τρεις ταφές του Χασάν Ταχσίν Πασά» 
εκδ. Επίκεντρο 

To βιβλίο αυτό ήταν µια µεγάλη αναγνωστική έκπληξη. Παρόλο που 
κατάγοµαι από τη Θεσσαλονίκη και είχα ακούσει το όνοµα του πρωταγωνιστή 

του βιβλίου, n εµπεριστατωµένη βιογραφία του, γραµµένη 
σε γλώσσα γλαφυρή, κράτησε αναλλοίωτο το ενδιαφέρον µου 

από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα. Μέσα από τις σελίδες 
του βιβλίου αναβιώνει όχι µόνο n προσωπικότητα του λαµπρού αυτού 

Οθωµανού αξιωµατικού αλλά και µια ολόκληρη εποχή, όπου, µε 
επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, ο αναγνώστης περιηγείται σε όλη την 
τότε πολυεθνική Οθωµανική Αυτοκρατορία. To βιβλίο όµως συµβάλλει 

σε µια πληρέστερη και νηφάλια κατανόηση της ιστορικής περιόδου, 
µακριά από εθνικιστικές υστερίες και ανιστόρητες κραυγές. 
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Πρώτα σε πωλήσεις 
, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Η αδελφή µου, του Σταύρου Ζουµπουλάκη (Πόλις). 
«Η αρρώστια, n δική σου και των άλλων, σε οδηγεί να εκτιµάς 
την αξία των mo κοινών και καθηµερινών πραγµάτων 
της ζωής...». 

Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας, του Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά (Θεµέλιο). Ano τη µακρά εφηβεία, στη βίαιη 
ενηλικίωση µιας χώρας. Μια άλλη εκτίµηση των αιτίων 
που οδήγησαν στη σηµερινή Ελλάδα. 

Ο «άλλος» του καθρέφτη, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Οι παιδιάστικες συµπεριφορές προκαλούν διλήµµατα και 
αµφιβολίες που απλώνονται σαν αχόρταγη δυσπιστία προς 
άλλους, όπως και ανασφάλειες που γυρνούν πολύ εύκολα 
σε τυραννία. 

4. 

5. 

6. 

8. 

ϊα 

Γιατί το Βυζάντιο; της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα ano την πολύχρονη διδασκαλία 
της διαπρεπούς βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

Η δυνατότητα µιας αυτόνοµης κοινωνίας, του Κορνηλίου 
Καστοριάδη (Στάσει Εκπίπτοντες). Μια διάλεξη και δύο 
συνεντεύξεις που πρώτη φορά παρουσιάζονται στα ελληνικά. 

Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, του ∆ηµήτρη Ψαρρά 
(Πόλις). Πώς n Ελλάδα, που περηφανευόταν 
για την παραδοσιακή της φιλοξενία, κατέληξε στην κατώτερη 
βαθµίδα των mo ξενόφοβων ευρωπαϊκών κοινωνιών; 

Από την κρίση στην επανάσταση, του Γιώργου Ρούση 
(Γκοβόστης). Ο συγγραφέας αναζητεί τον δρόµο 
της ανατροπής του καπιταλιστικού συστήµατος. 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, του κάρλο 
M. Τσιπόλα (Κέδρος). Οι ηλίθιοι συνιστούν την mo επικίνδυνη 
οµάδα ανθρώπων. 

Εγκώµιο της απραξίας, του Φρανσουά Ζιλιέν 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Πώς νοείται n αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη; 

Η κρίση της κουλτούρας και άλλα κείµενα, της Χάνα Αρεντ 
(Στάσει Εκπίπτοντες). Η κρίση της κουλτούρας και 
της παιδείας, όταν ξεκινούσε π κατάκτηση του ∆ιαστήµατος. 

. Λογοτεχνία 

L 

6. 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρη 
(Γαβριηλίδης). Ιανουάριος του 2014, όταν n Ελλάδα και 
ο αστυνόµος Χάριτος έχουν επιστρέψει οτπ δραχµή. 

Ο µεγάλος Γκάτσµπυ, του F. Scott Fitzerald (Αγρα). 
Ο ήρωας ηου ενσαρκώνει το αµερικανικό όνειρο, το ιδεώδες 
της προσωπικής επιτυχίας και της κοινωνικής ανέλιξης. 

Αστείο, του Γιάννη Παλαβού (Νεφέλη). 
∆εκαεπτά διηγήµατα για τη θολή µεθόριο ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα και ό,τι την αναιρεί. 

To κουµπί και το φόρεµα, του Σωτήρη ∆ηµητρίου 
(Πατάκης). Τριάντα δύο ετερόκλητα διηγήµατα. Οι σκηνές τους 
είναι n δυτική µεθόριος, n επαρχία, n Αθήνα αλλά και ψυχικοί 
τόποι. 

Ο µέτοικος και n συµµετρία, του Τεύκρου Μιχαηλίδη 
(Πόλις). Ενα µυθιστόρηµα όπου µπλέκονται 
οι µυθιστορηµατικοί ήρωες και τα ιστορικά πρόσωπα και 
αφηγούνται ένα διαφορετικό χρονικό του 20ού αιώνα. 

Εκ Πειραιώς, του ∆ιονύση Χαριτόπουλου (Τόπος). 
Η µυθιστορηµατική ανθρωπογεωγραφία του µεταπολεµικού 
Πειραιά. 

1084, του Χαρούκι Μουροκάµι, πρώτο βιβλίο (Ψυχογιός). 
Ενας φόρος τιµής στο οργουελικό «1984», ο πρώτος τόµος 
µιας γοητευτικής τριλογίας. 

Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένα 
οικογενειακά µυστικά. 

προσωρινή διακοπή, του Ανδρέα Καµιλέρι (Πατάκης). 
Ενα αδυσώπητο οικονοµικό θρίλερ, µε φόντο µια µεγόλπ 
επιχείρηση που στηρίζει τη βιοµηχανία της Ιταλίας. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο best seller που κυκλοφόρησε σε e-book, το πρώτο 
µέρος της τριλογίας που έγινε παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. 

α βασικοί 
νόµοι 

m'Hnriiiivirc 
ΐ|λι()ιύιΐ|ΐυ.γ 

Πώς αντιµετωπίζεται 

n επικινδυνότητα 
των ηλιθίων; 

Πρωτότυπα 
διηγήµατα, 

πολύ µικρής έκτασης, 

για τα όρια ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα 

και ό,τι την αναιρεί. 

Ενα προσωπικό 
κείµενο που αφορά 
πολλούς 

για τις αλήθειες 

που µαθαίνουµε 
µέσα από τις παθήσεις 

του σώµατος. 

Μια διαφορετική 
µυθιστορηµατική 

ανθρωπογεωγραφία 

του µεταπολεµικού 
Πειραιά. 

• Αυτήν την Εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (Ασκληπιού 3, Αθήνα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΙΙΒΛΙΟ 
TOY 
m ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
JUSSI ADLER-OLSEN 
Βεβήλωση 
µετ. Χρήστος Καψάλης 
εκδ. Α.Α. Λιβάνη σελ. 464 - 9,90 ευρώ 

To σπίτι της Κΐµι είναι οι 
δρόµοι της Κοπεγχάγης. 
Για να ζήσει, πρέπει να 
κλέψει. Εχει µάθει να 
αποφεύγει την αστυνοµία 

και ποτέ δεν µένει 
στο ίδιο µέρος. Ο επιθεωρητής 

του τµήµατος ανεξιχνίαστων 
υποθέσεων 

Καρλ Μερκ έλαβε έναν 
φάκελο σχετικά µε 

το άγριο έγκληµα δύο 
αδελφιών είκοσι χρόνια πριν. Κάποια κολεγιόπαιδα 

θεωρούνταν σι βασικοί ύποπτοι µέχρι 
που ο ένας της παρέας τους παραδέχθηκε την 
ενοχή του. Γιατί λοιπόν βρέθηκε στο γραφείο 
του επιθεωρητή µια υπόθεση που είχε διαλευκανθεί; 

Και γιατί κάποιος αστυνοµικός ντετέκτιβ 
θέλει να µιλήσει στην Κϊµΐ; 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ 
Οι βερβελίδες της Αµάλθειας 
Αναφορά στο Χόµο Σάπιενς 
εκδ. Ιανός σελ. 332 

«Ενα βιβλίο δεν µπορεί 
ούτε κατά διάνοια να υποκαταστήσει 

την πραγµατική 
ζωή, αυτήν π.χ. 

που έχω ζήσει µέχρι σήµερα. 
Τα δισεκατοµµύρια 

στιγµές που πέρασαν 
στο υποσυνείδητο 

µου. Ούτως ειπείν, το 
παρόν είναι ένα ποσοστό 

10%, µια κεντρική ιδέα 
της ζωής µου. Να 

ξεκαθαρίσω ότι, άλλο εγώ, άλλο τα βιβλία µου, 
τα τραγούδια µου. ∆εν είµαι το έργο µου. Είµαι 
n ζωντανή συνείδησή µου». 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ 
Περί µελαγχολίας στη θεωρία, 
τη λογοτεχνία, την τέχνη 
εκδ. Κίχλη σελ. 290 

Πηγή θείας έµπνευσης, 
θανάσιµο αµάρτηµα, 
ένδειξη ιδιοφυΐας ή νόσος; 

Η µελαγχολία αποτελεί 
ένα από τα κύρια 

θέµατα του δυτικού πολιτισµού. 
Από τον Αριστοτέλη 

ώς τον Robert 
Burton και από τους 
Πατέρες της Εκκλησίας 
ώς τον Σίγκµουντ Φρόιντ, 

n δυτική σκέψη προσπαθεί να περιγράψει 
και να ερµηνεύσει το φαινόµενο της µελαγχολίας. 

Η µελέτη της καθηγήτριας Αλεξάνδρας 
Ρασιδάκη κινείται µεταξύ της ιστορίας των ιδεών, 

της πολιτισµικής ιστορίας και της συγκριτικής 
γραµµατολογίας, αντλώντας παραδείγµατα 

από την ευρωπαϊκή ζωγραφική της Αναγέννησης 
και του Μπαρόκ και από τη λογοτεχνία. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ 
Η αρχή του κακού 
εκδ. Καστανιώτη σελ. 148 

. Μια γυναίκα καταφθά- 
¦¦II n», νει στην παραθαλάσσια 

liiv'^fitA' κωµόπολη X, τον ΦεTUSriaSSW 
βρουαρ|0 Ιου 2000. 
Μόνες της αποσκευές, 
µια µικρή βαλίτσα και 
µια γυάλα µε δύο χρυσόψαρα. 

Κατά την παραµονή 
της, µια σειρά 

από ανεξήγητα γεγονότα 
θα συµβούν: ακραίες 
καιρικές συνθήκες, 

ένας µικρός σεισµός, n γέννα ενός παράξενου 
ζώου, µια ασυνήθιστη κλοπή, ένας φόνος µε άγνωστους 

θύτες. Η σύγκρουση µεταξύ των κατοίκων 
µοιάζει αναπόφευκτη. Τι γυρεύει n γυναίκα 

στην πόλη και ποιος είναι ο άγνωστος άντρας 
τον οποίο ισχυρίζεται πως περιµένει; 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΩΤΙΑΣ 
Σηµειώσεις ενός αναγνώστη για την ιστορία, 
την ιδεολογία, την αφήγηση 
εκδ. Πόλις σελ. 316 

Αραγε n ανάγνωση ενός 
κειµένου, µυθοπλαστικού 

αλλά και ιστορικού, 
βιογραφικού ή άλλου είδους, 

που πληροί βέβαια 
κάποιες υφολογικές, 
µορφολογικές και 

νοηµατικές προϋποθέσεις, 
επιφέρει µόνον αισθητικά 

αποτελέσµατα ή 
συντελεί και στην αναπαραγωγή 

και εγχάραξη 
ιδεολογικών και πολιτικών λόγων, στερεοτύπων 
και αντιλήψεων, και, γενικά, συγκεκριµένων οπτικών 

της κοινωνικής κίνησης; Η συλλογή αποτελείται 
από κείµενα της τελευταίας δεκαπενταετίας 
που στην πλειονότητά τους είναι κριτικές-παρουσιάσεις 

άλλων κειµένων και βιβλίων. 

;T**5 ¦ 
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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο µεταφραστής ∆ηµ. Τριανταφυλλίδης προτείνει: 

Πέτερ Χάντκε, ένας εβδοµηντάρης έφηβος 
Στις 6 ∆εκεµβρίου του 2012, ο Πέτερ Χάντκε, 

ένα enfant terrible Tns γερµανόφωνα 
και ευρύτερα ευρωπαϊκήε λογοτεχνίαε 

ανάµεσα στον Τόµα3 Μηέρνχαρντ και την 
Ελφρϊντε Γέλινεκ, γιόρταζε τα 70ά γενέθλιά 
του. Λίγο µετά κυκλοφορούσε ano us εκδόσειε 

Suhrkamp n αλληλογραφία µε τον εκδότη 
Ζίγκφριντ Ούνζελντ, ένα λογοτεχνικό 

χρονικό αποτελούµενο από 611 επιστολέε 
και καρτ-ποστάλ, από το 1965, όταν συναντώνται 

για πρώτη φορά («πιστεύω ntos έχουµε 
κερδίσει έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 

συγγραφέα», σηµειώνει ο Ούνζελντ), µέχρι 
το 2002, σαν ερωτική ιστορία που περνάει 
από σαράντα κύµατα, oncos τη χαρακτηρίζει 

ο Spiegel. Λίγο µετά, θα ξεσπάσει n δικαστική 
διαµάχη ανάµεσα στην κληρονόµο 

και διευθύντρια του σηµαντικότερου εκδοτικού 
οίκου Tns µεταπολεµική3 Γερµανίαε 

Ούλλα Μπε ρκέ βιτ s-Ούνζελντ και του (µειοψηφικού) 
εταίρου και επενδυτή Xavs Μπάρλαχ, 

εγγονού του γλύπτη Ερνστ Μπάρλαχ, 
και ο Χάντκε δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί 

στην ΖΕΙΤ τη Suhrkamp Kultur (Γκ. 
Στάινερ) µε έναν λίβελλο κατά του Μπάρλαχ, 
xcopis καν να τον κατονοµάζει. Με την ίδια 
ζέση και µαχητικότητα είχε υπερασπιστεί, 
είκοσι χρόνια πριν, τη χαµένη υπόθεση Tns 
καταρρέουσαε Γιουγκοσλαβίαε, γεγονόε 
που προκάλεσε την οργή των περισσοτέρων 
οµοτέχνων του και ενδεχοµένωε του στέρησε 
ένα Νοµπέλ Λογοτεχνίαε, που του «ανταπέδωσε» 

όµωε γενναιόδωρα n Γέλινεκ. 
Η ζωή και το έργο του Πέτερ Χάντκε, ιδιαίτερα 

τα νεανικά του χρόνια, διαβάζονται 
σαν ένα non µυθιστόρηµα, όπου πρωταγωνιστούν: 

n Αυστρία (Kupitos το Γκρατε), n αυτόχειρ 
µητέρα, για την οποία θα γράψει την 

«Αµέριµνη δυστυχία», και ο ηατριόε, οι 
Μπιτλε («φοράω συνεχώε tis µπότεε των 
Μπιτλ3, κι αυτό µου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση», 

γράφει στη µητέρα του το 1965), 
ο κινηµατογράφε, eos σκοτεινή αίθουσα Tns 
γλώσσαε των εικόνων (που αργότερα θα τον 
οδηγήσει σε λογοτεχνικά µοτίβα, αλλά και 
σενάρια, µαζί µε τον Βιµ Βέντερε), n αστυνοµική 

λογοτεχνία, µε ιδιαίτερη αδυναµία 
otous «ιδιωτικούε παγκόσµιουε πολέµουε Tns 
Πατρίσια Χάισµιθ», που θα εµφιλοχωρήσει 
στην «Αγωνία του τερµατοφύλακα τη στιγµή 

του πέναλτι», οι επιστολέε και τα καφέ του 

Ο συγγραφέας Πέτερ Χάντκε, σε παλαιότερη φωτογραφία. 

Στη ζωή και το έργο 
του Πέτερ Χάντκε 
ξεδιπλώνεται ανάγλυφα 
ο χάρτης της σύγχρονης 
γερµανόφωνης λογοτεχνίας. 

Γκρατε µε τα τζουκ-µποξ, που θα τον οδηγήσουν 
αργότερα στο «∆οκίµιο για το τζουκµποξ» 

αναζητώνταε το ξανά στην ισπανική 
επαρχία, ο Κάφκα, αλλά και το ποδόσφαιρο. 

Στη ζωή και το έργο του Πέτερ Χάντκε ξεδιπλώνεται 
ανάγλυφα ο χάρτα Tns σύγχρονα 

γερµανόφωνα λογοτεχνία5, µαζί µε tis 
διαφορετικέ3 λογοτεχνικέε φόρµεε που αναζητεί 

διαρκώε ο συγγραφέαε, από tis νουβέλεε, 
τα µαχητικά θεατρικά έργα και τα δοκίµια, 
τα θέµατα και tis φωτογραφία ή τηλεοπτικέ3 

εικόνεε («n απώλεια των εικόνων 

σηµαίνει την απώλεια του κόσµου») µέχρι tis 
ταξιδιωτικέε και συγγραφικέ5 (ηµερολογιακέε) 
χειρόγραφεε σηµειώσει, σαν «ρεπορτάζ 
Tns συνείδησα»: εξερευνώνταε tis ηπείρουε 
Tns µνήµα και Tns γλώσσαε, όλα εγγράφονται 

στον χώρο του ονείρου, Tns διαρκού3 (ένδον) 
αναζήτησα, Tns nournms σύνθεσα. 

To έργο του χτίζεται πάνω στο βίωµα και 
την εµπειρία, και διαβάζεται σαν πινακίδεε 
και χρονολογία µια$ περιπλάνησα «στην πόλη 

και τον κόσµο», oncos όταν περιηγείται 
στην περιοχή γύρω από τον Κολωνό, στη διάρκεια 

Tns µετάφρασα του «Οιδίποδα επί Κολωνώ», 
σηµειώνονταε tis διαδροµέε του πάνω 

στουε δρόµουε και τον χάρτη Tns αθηvaums 
ouvoiiiias, όπου γράφει στα ελληνικά 

(πολυτονικά): «Πού έστιν n Ακρόπολη;». 
Ο Χάντκε παραµένει ένα3 τερµατοφύλακα 

που υπερασπίζεται την εστία Tns γλώσoas 
και Tns συναίσθησα µπροστά στην αγωνία 

Tns αποξένωσα και Tns λήθα. 

∆ΗΜΟΣΟΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ 
Μέσα στην κόλαση 
εκδ. Φαρφουλάζ 

ΟΜέτερνιχ κι ο Λόυδ Τζορτζ τρίβουν αδιάκοπα 
κόκαλα νεκρών, ενώ διάβολοι 

tous µαστιγώνουν αλύπητα. Ανάµεσά 
tous κι ivas εθελοντήε, δόκιµοε διάβολθ5, 
που ακόµη δεν έχει δει την Τέταρτη Κόλαση. 

Κινάει για να τη δει, κι ο αξιωµατούxos 
διάβολοε που τον συνοδεύει του απαγορεύει 

να πάρει µαζί τον βούρδουλά του. 
Πιάνει καβγά µεγάλο και όταν ο άλλοε, µε 
τα πολλά, κάνει πίσω, του λέει: «Ετσι ντε! 
Τώρα ναι. Γιατί θ' άρχιζα να πιστεύω ncos 
n Κόλαση µοιάζει µε την Ελλάδα». Κι εκείvos 

του ανταπαντά: «E, ε! Μη ]ias προσβάλλει!» 

Μια κόλαση ελληνική λοιπόν, αν και όχι µόνο, 
µια κόλαση που έστω σε πολλά θυµίζει 

Ελλάδα: την περιγράφει ολοζώντανα ο «µπαρµπα-∆ηµοσθένα» 
ο Bomupas, των απόκληρων 

και των δυστυχισµένων, το 1926, otis 
σελίδεε ενό3 νέου, λαϊκού περιοδικού, του περίφηµου 

«Μπουκέτου» -από όπου θα περάσουν 
µεγάλοι συγγραφείε και nouruis, από τον 

Στρατή Τσίρκα και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 
eos τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ηδη γνωστόε 
κι αγαπητόε πολύ στο αναγνωστικό κοινό 
κι as λένε κάποιοι κριτικοί- πνεύµα ζωηρό κι 
απείθαρχο, Θαµώνα3 των καπηλειών, ο ΒουTupas 

ζει από το γράψιµο. Οταν δηµοσιεύει 
τη σάτιρα «Μέσα στην κόλαση», βρίσκεται 
στη φάση όπου αποφασίζει να µεταφέρει πιο 
συστηµατικά σε άλλο επίπεδο το φανταστικό, 

τη µάχη του καλού µε το κακό που διαρkcos 
βλέπει γύρω του στον κόσµο και otis ψυ- 

αποκρίσεις 
Της ΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙA 

Κόλαση ελληνική 
xes, το σκοτάδι που στην Κόλαση γελά. 

Στην κόλασή του τιµωρείται κάθε αδικία, 
πολιτική, κοινωνική και λογοτεχνική, συµπαντική 

ακόµα. Φαύλοι πολιτικοί που µε εντολή 
tous ξυλοκοπούνται φυµατικοί, γιατί 

ζητούν φαΐ κι αξιοπρέπεια· ανάλγητοι πλούσιοι 
που αφήνουν παιδάκια να σβήνουν σαν 

σπουργιτάκια, oncos έλεγε κι n Μέλπω Αξιώτη' 
διεφθαρµένοι ιεράρχε5 που προδίδουν τη 

διδασκαλία του Χριστού και κάνουν διακριθεί 
ακόµη κι ανάµεσα σε 

νεκρού3 oncos κι οι µεγαλογιατροί 
οι φίλοι tous' 

οιηµατίεε και µη ηοιητέε 
και φαρµακεροί κριτικοί: όλοι 

µαζί τυραννιούνται cis 
τον αιώνα τον άπαντα. Λύκοι 

ξεσκίζουν τον Θεµιστοκλή 
Σοφούλη, τον Πέτρο 

Πρωτοπαπαδάκη τον 
ψαλιδίζουν χίλια φίδια, τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο τον 
κρεµάνε οι στρατιωτικοί 
που κρέµασε παράνοµα 
στο όνοµα Tns κάθαρσα 
και τον αρχιαστυνόµο που 
πήγε να εφαρµόσει τον 
νόµο για tis φούστεε τον λιντσάρουν 

γυναίκε5 µανιασµένε3, 
µαζί κι εκείνη του 

Βαρδούλη-Βουτυρά. Ο Μουσολίνι τιµωρείται 
ακόµη µόνο για τον φόνο του Ματτεότι, του 
αρχηγού του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατοε, 

τον Φώτο Πολίτη τον κυνηγούν µανιασµένα 
οι κρινόµενοι, µαρτυρούν οι εκδότεε 

που δεν αποδίδουν πνευµατικά δικαιώµατα 
και δεν υπολογίζουν tous συγγράφετε. Κι από 

tous συγγραφείε, δυο-τρειε µονάχα έχουν 

πάει στον Παράδεισο, ανάµεσά tous κι ο Παπαδιαµάντα 
- κι ο Βουτυράε tous συµπονά... 

Ολοι οι άλλοι παραδέρνουν στην Κόλαση, 
από τον Καζαντζάκη που θέλει να πάει ραντεβού 

µε µια νεαρή κοµµουνίστρια και δεν 
γίνεται eos τον Αγγελο Σικελιανό που δεν µπορεί 

να κουνηθεί, να φάει, να αγγίξει επειδή 
θέλησε να γίνει Θεόε. 

Πολιτική και κοινωνική κριτική οξεία και 
διαυγήε, λόγοε ζωηρόε και λαϊκόε σε ένα κείµενο 

που άνετα θα γινόταν 
κόµικε - δεν είναι 

πραγµατικά καθόλου τυχαίο 
ότι οι Ελληνε$ κοµίστεε 
εµπνέονται από το 

έργο του, oncos ο ∆ηµήτρα 
∆ανέλλα και ο Θανάσα 

Πέτρου το εξαιρετικό 
γραφίστικο αφήγηµα 

«Παραρλάµα» (εκδ. Τόnos). 
Ανένταχτο3 αριστεpos, 
ο Βουτυράε θα πληρώσει 

oncos όλοι οι οµοϊδεάτε3 
του από δύο πλευpis 

την άρνησή του για 
οποιονδήποτε ζυγό. Αυτό 
το αίτηµα για ελευθερία 
κυριαρχεί και στο σύντοµο 

αυτό αφήγηµα, από 
την πρώτη στιγµή που ο 

Βαρδούλα-Βουτυράε θέλει να φύγει από τον 
Παράδεισο και δεν τον αφήνουν eos το εντυπωσιακό 

τέλοε, όπου σε µια αιρετική, 
ελευθεριακή κοσµολογία, το πύρινο xaos 
νικά κατά KpaTos την ανελεύθερη ευταξία. 
Πόσοι δεν θα ήθελαν σήµερα να είναι στη 
θέση του, για να δουν, έστω, να τιµωρούνται 

οι αδικίε3; 

ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
«Οι τρεις ταφές του Χασάν Ταχσίν Πασά» 
εκδ. Επίκεντρο 

To βιβλίο αυτό ήταν µια µεγάλη αναγνωστική έκπληξη. Παρόλο που 
κατάγοµαι από τη Θεσσαλονίκη και είχα ακούσει το όνοµα του πρωταγωνιστή 

του βιβλίου, n εµπεριστατωµένη βιογραφία του, γραµµένη 
σε γλώσσα γλαφυρή, κράτησε αναλλοίωτο το ενδιαφέρον µου 

από την πρώτη µέχρι την τελευταία σελίδα. Μέσα από τις σελίδες 
του βιβλίου αναβιώνει όχι µόνο n προσωπικότητα του λαµπρού αυτού 

Οθωµανού αξιωµατικού αλλά και µια ολόκληρη εποχή, όπου, µε 
επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, ο αναγνώστης περιηγείται σε όλη την 
τότε πολυεθνική Οθωµανική Αυτοκρατορία. To βιβλίο όµως συµβάλλει 

σε µια πληρέστερη και νηφάλια κατανόηση της ιστορικής περιόδου, 
µακριά από εθνικιστικές υστερίες και ανιστόρητες κραυγές. 
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Οι τρεις 
ταφές 
xov Χασάν 
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Πρώτα σε πωλήσεις 
, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Η αδελφή µου, του Σταύρου Ζουµπουλάκη (Πόλις). 
«Η αρρώστια, n δική σου και των άλλων, σε οδηγεί να εκτιµάς 
την αξία των mo κοινών και καθηµερινών πραγµάτων 
της ζωής...». 

Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας, του Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά (Θεµέλιο). Ano τη µακρά εφηβεία, στη βίαιη 
ενηλικίωση µιας χώρας. Μια άλλη εκτίµηση των αιτίων 
που οδήγησαν στη σηµερινή Ελλάδα. 

Ο «άλλος» του καθρέφτη, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Οι παιδιάστικες συµπεριφορές προκαλούν διλήµµατα και 
αµφιβολίες που απλώνονται σαν αχόρταγη δυσπιστία προς 
άλλους, όπως και ανασφάλειες που γυρνούν πολύ εύκολα 
σε τυραννία. 

4. 

5. 

6. 

8. 

ϊα 

Γιατί το Βυζάντιο; της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(Μεταίχµιο). Ενα απόσταγµα ano την πολύχρονη διδασκαλία 
της διαπρεπούς βυζαντινολόγου στη Σορβόννη. 

Η δυνατότητα µιας αυτόνοµης κοινωνίας, του Κορνηλίου 
Καστοριάδη (Στάσει Εκπίπτοντες). Μια διάλεξη και δύο 
συνεντεύξεις που πρώτη φορά παρουσιάζονται στα ελληνικά. 

Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, του ∆ηµήτρη Ψαρρά 
(Πόλις). Πώς n Ελλάδα, που περηφανευόταν 
για την παραδοσιακή της φιλοξενία, κατέληξε στην κατώτερη 
βαθµίδα των mo ξενόφοβων ευρωπαϊκών κοινωνιών; 

Από την κρίση στην επανάσταση, του Γιώργου Ρούση 
(Γκοβόστης). Ο συγγραφέας αναζητεί τον δρόµο 
της ανατροπής του καπιταλιστικού συστήµατος. 

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, του κάρλο 
M. Τσιπόλα (Κέδρος). Οι ηλίθιοι συνιστούν την mo επικίνδυνη 
οµάδα ανθρώπων. 

Εγκώµιο της απραξίας, του Φρανσουά Ζιλιέν 
(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης). 
Πώς νοείται n αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη; 

Η κρίση της κουλτούρας και άλλα κείµενα, της Χάνα Αρεντ 
(Στάσει Εκπίπτοντες). Η κρίση της κουλτούρας και 
της παιδείας, όταν ξεκινούσε π κατάκτηση του ∆ιαστήµατος. 

. Λογοτεχνία 

L 

6. 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία, του Πέτρου Μάρκαρη 
(Γαβριηλίδης). Ιανουάριος του 2014, όταν n Ελλάδα και 
ο αστυνόµος Χάριτος έχουν επιστρέψει οτπ δραχµή. 

Ο µεγάλος Γκάτσµπυ, του F. Scott Fitzerald (Αγρα). 
Ο ήρωας ηου ενσαρκώνει το αµερικανικό όνειρο, το ιδεώδες 
της προσωπικής επιτυχίας και της κοινωνικής ανέλιξης. 

Αστείο, του Γιάννη Παλαβού (Νεφέλη). 
∆εκαεπτά διηγήµατα για τη θολή µεθόριο ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα και ό,τι την αναιρεί. 

To κουµπί και το φόρεµα, του Σωτήρη ∆ηµητρίου 
(Πατάκης). Τριάντα δύο ετερόκλητα διηγήµατα. Οι σκηνές τους 
είναι n δυτική µεθόριος, n επαρχία, n Αθήνα αλλά και ψυχικοί 
τόποι. 

Ο µέτοικος και n συµµετρία, του Τεύκρου Μιχαηλίδη 
(Πόλις). Ενα µυθιστόρηµα όπου µπλέκονται 
οι µυθιστορηµατικοί ήρωες και τα ιστορικά πρόσωπα και 
αφηγούνται ένα διαφορετικό χρονικό του 20ού αιώνα. 

Εκ Πειραιώς, του ∆ιονύση Χαριτόπουλου (Τόπος). 
Η µυθιστορηµατική ανθρωπογεωγραφία του µεταπολεµικού 
Πειραιά. 

1084, του Χαρούκι Μουροκάµι, πρώτο βιβλίο (Ψυχογιός). 
Ενας φόρος τιµής στο οργουελικό «1984», ο πρώτος τόµος 
µιας γοητευτικής τριλογίας. 

Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή που ξεπλένει κρυµµένα 
οικογενειακά µυστικά. 

προσωρινή διακοπή, του Ανδρέα Καµιλέρι (Πατάκης). 
Ενα αδυσώπητο οικονοµικό θρίλερ, µε φόντο µια µεγόλπ 
επιχείρηση που στηρίζει τη βιοµηχανία της Ιταλίας. 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο best seller που κυκλοφόρησε σε e-book, το πρώτο 
µέρος της τριλογίας που έγινε παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. 

α βασικοί 
νόµοι 
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Πώς αντιµετωπίζεται 

n επικινδυνότητα 
των ηλιθίων; 

Πρωτότυπα 
διηγήµατα, 

πολύ µικρής έκτασης, 

για τα όρια ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα 

και ό,τι την αναιρεί. 

Ενα προσωπικό 
κείµενο που αφορά 
πολλούς 

για τις αλήθειες 

που µαθαίνουµε 
µέσα από τις παθήσεις 

του σώµατος. 

Μια διαφορετική 
µυθιστορηµατική 

ανθρωπογεωγραφία 

του µεταπολεµικού 
Πειραιά. 

• Αυτήν την Εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» (Ασκληπιού 3, Αθήνα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΙΙΒΛΙΟ 
TOY 
m ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
JUSSI ADLER-OLSEN 
Βεβήλωση 
µετ. Χρήστος Καψάλης 
εκδ. Α.Α. Λιβάνη σελ. 464 - 9,90 ευρώ 

To σπίτι της Κΐµι είναι οι 
δρόµοι της Κοπεγχάγης. 
Για να ζήσει, πρέπει να 
κλέψει. Εχει µάθει να 
αποφεύγει την αστυνοµία 

και ποτέ δεν µένει 
στο ίδιο µέρος. Ο επιθεωρητής 

του τµήµατος ανεξιχνίαστων 
υποθέσεων 

Καρλ Μερκ έλαβε έναν 
φάκελο σχετικά µε 

το άγριο έγκληµα δύο 
αδελφιών είκοσι χρόνια πριν. Κάποια κολεγιόπαιδα 

θεωρούνταν σι βασικοί ύποπτοι µέχρι 
που ο ένας της παρέας τους παραδέχθηκε την 
ενοχή του. Γιατί λοιπόν βρέθηκε στο γραφείο 
του επιθεωρητή µια υπόθεση που είχε διαλευκανθεί; 

Και γιατί κάποιος αστυνοµικός ντετέκτιβ 
θέλει να µιλήσει στην Κϊµΐ; 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΑΣΟΥΛΗΣ 
Οι βερβελίδες της Αµάλθειας 
Αναφορά στο Χόµο Σάπιενς 
εκδ. Ιανός σελ. 332 

«Ενα βιβλίο δεν µπορεί 
ούτε κατά διάνοια να υποκαταστήσει 

την πραγµατική 
ζωή, αυτήν π.χ. 

που έχω ζήσει µέχρι σήµερα. 
Τα δισεκατοµµύρια 

στιγµές που πέρασαν 
στο υποσυνείδητο 

µου. Ούτως ειπείν, το 
παρόν είναι ένα ποσοστό 

10%, µια κεντρική ιδέα 
της ζωής µου. Να 

ξεκαθαρίσω ότι, άλλο εγώ, άλλο τα βιβλία µου, 
τα τραγούδια µου. ∆εν είµαι το έργο µου. Είµαι 
n ζωντανή συνείδησή µου». 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ 
Περί µελαγχολίας στη θεωρία, 
τη λογοτεχνία, την τέχνη 
εκδ. Κίχλη σελ. 290 

Πηγή θείας έµπνευσης, 
θανάσιµο αµάρτηµα, 
ένδειξη ιδιοφυΐας ή νόσος; 

Η µελαγχολία αποτελεί 
ένα από τα κύρια 

θέµατα του δυτικού πολιτισµού. 
Από τον Αριστοτέλη 

ώς τον Robert 
Burton και από τους 
Πατέρες της Εκκλησίας 
ώς τον Σίγκµουντ Φρόιντ, 

n δυτική σκέψη προσπαθεί να περιγράψει 
και να ερµηνεύσει το φαινόµενο της µελαγχολίας. 

Η µελέτη της καθηγήτριας Αλεξάνδρας 
Ρασιδάκη κινείται µεταξύ της ιστορίας των ιδεών, 

της πολιτισµικής ιστορίας και της συγκριτικής 
γραµµατολογίας, αντλώντας παραδείγµατα 

από την ευρωπαϊκή ζωγραφική της Αναγέννησης 
και του Μπαρόκ και από τη λογοτεχνία. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ 
Η αρχή του κακού 
εκδ. Καστανιώτη σελ. 148 

. Μια γυναίκα καταφθά- 
¦¦II n», νει στην παραθαλάσσια 

liiv'^fitA' κωµόπολη X, τον ΦεTUSriaSSW 
βρουαρ|0 Ιου 2000. 
Μόνες της αποσκευές, 
µια µικρή βαλίτσα και 
µια γυάλα µε δύο χρυσόψαρα. 

Κατά την παραµονή 
της, µια σειρά 

από ανεξήγητα γεγονότα 
θα συµβούν: ακραίες 
καιρικές συνθήκες, 

ένας µικρός σεισµός, n γέννα ενός παράξενου 
ζώου, µια ασυνήθιστη κλοπή, ένας φόνος µε άγνωστους 

θύτες. Η σύγκρουση µεταξύ των κατοίκων 
µοιάζει αναπόφευκτη. Τι γυρεύει n γυναίκα 

στην πόλη και ποιος είναι ο άγνωστος άντρας 
τον οποίο ισχυρίζεται πως περιµένει; 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΩΤΙΑΣ 
Σηµειώσεις ενός αναγνώστη για την ιστορία, 
την ιδεολογία, την αφήγηση 
εκδ. Πόλις σελ. 316 

Αραγε n ανάγνωση ενός 
κειµένου, µυθοπλαστικού 

αλλά και ιστορικού, 
βιογραφικού ή άλλου είδους, 

που πληροί βέβαια 
κάποιες υφολογικές, 
µορφολογικές και 

νοηµατικές προϋποθέσεις, 
επιφέρει µόνον αισθητικά 

αποτελέσµατα ή 
συντελεί και στην αναπαραγωγή 

και εγχάραξη 
ιδεολογικών και πολιτικών λόγων, στερεοτύπων 
και αντιλήψεων, και, γενικά, συγκεκριµένων οπτικών 

της κοινωνικής κίνησης; Η συλλογή αποτελείται 
από κείµενα της τελευταίας δεκαπενταετίας 
που στην πλειονότητά τους είναι κριτικές-παρουσιάσεις 

άλλων κειµένων και βιβλίων. 
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