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εξ αφορµησ 
Του ΤΑΣΟΥ ΜΠΙΡΗ* 

Λήθη, µύθοι και πραγµατικές αξίες 
Ηταν συναρπαστική n διαδροµή του 

Εµµανουήλ Βουρέκα στην αρχιτεκτονική 
και πολύτιµη n κτισµένη µαρτυρία που 

άφησε πίσω Tns για τον Ελληνικό Μοντερνισµό, 
oncos παρουσιάστηκαν σε αυτήν την 

έκθεση του Μουσείου Μπενάκη. Ηταν όµωε 
και πολύ χρήσιµη n ένταξη αυτήε τα διαδροµήε 

µέσα στη γενικότερη πολιτισµική «άνοιξη» 
και us κοινωνικέε και πολιτικ συνθήκεε 
Tns Kruopnais περιόδου 1950-1960. 

∆ικαιώθηκε έτσι ξανά n προσπάθεια -κάτω 
από δύσκολεε συνθήκεε- του Μουσείου 

Μπενάκη και των πολύ καλών συνεργατών 
του (τηε καθηγήτριαε Μάρωε ΚαρδαµίτσηΑδάµη, 

συνεπικουρούµενα από την αρχιτέκτονα 
Ναταλία Μπούρα) να αναδείξουν την 

ελληνική αρχιτεκτονική και ειδικά τη νεότερη. 
Μάλιστα, n προσπάθεια αυτή αποκτά 

µεγαλύτερη αξία όταν αφορά περιόδουε 
και πρόσωπα που, ενώ έχουν σηµαδέψει την 
εξέλιξη Tns αρχιτεκτονικήε \ias -περιέργωεδεν 

έχουν τη θέση που tous αξίζει, όχι µόνο 
στην κοινή αντίληψη, αλλά ακόµη και σε 

εκείνη των ειδικών ή άµεσα σχετισµένων µε 
την αρχιτεκτονική. 

Π' αυτό υπάρχει ivas παραπάνω λόγοε που 
θα εξακολουθεί να \ias απασχολεί πολύ, ακόµη 

και µετά το τέλοε Tns, n συγκεκριµένη 
έκθεση, eos σηµαντική συµβολή στην καταγραφή 

Tns knzopias. Για παράδειγµα, να 
σκεφτούµε γιατί, ειδικά n αρχιτεκτονική περίοδοε 

του Μοντερνισµού, oncos και άλλα νεότερα 
ιστορικά κεφάλαια, καλύπτονται -ιδιαιτέρου 

κατά τα πρόσφατα χρόνια του υλιστικού 
εκσυγχρονισµού Tns παγκοσµιοποίηση 

και Tns συνακόλουθα µεγάλα κρίσααπό 
άκρα του τάφου σιωπή. Ή tous προσδίδεται 

χαρακτήραε γραφικών «αναδροµών 
στα περασµένα» που συγκινούν, προκαλούν 
τη συλλογική συµπάθεια και το ενδιαφέρον, 
αλλά ξεχνιούνται την επαύριο. 

Παρατηρούσε κανείε ότι επισκέπτεε τα 
έκθεσα αναφωνούσαν συνεχώε µε ευχαρίστηση: 

«Για δεε, αυτό δεν το ήξερα...» ή «Αυτό 
δεν το είχα καταλάβει...», πράγµα φυσικό 
για tous νέουε και tous µη ειδικούε περί 

την αρχιτεκτονική. Αφύσικο όµωε για ooous 

συνήθωε παρουσιάζονται eos γνώστεε και σχολιαστέε 
των πάντων. 

Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι, την ίδια 
ώρα του «άδολου» ξαφνιάσµατοε των τελευταίων 

για την αποκάλυψη τα µεγάλα a- 

ϊ'5 '«f «n tsilil ΗΗκ®«-;: - 
Ο αρχιτέκτονας Εµµανουήλ Βουρέκας µπροστά σε ένα εµβληµατικό δηµιούργηµα του, το Χίλτον. 

ξίαε εκείνου (παλαιού ή νέου) που τόσο καιρό 
έχουν ξεχάσει (ή εξαφανίσει;), αυτοί οι διαµορφωτέε 

τα κοινήε γνώµα µυθοποιούν και 
δοξάζουν το εντόπιο και διεθνέε «απόλυτο 
τίποτα». Ενώ δεν µπόρεσαν ή δεν θέλησαν 
ποτέ -παρότι ειδικοί- να καταλάβουν το πραγµατικά 

νέο και καλό την ώρα που έπρεπε, την 
ώρα που γεννιόταν µπροστά στα µάτια 
tous. Για να το «τιµούν» (σκόπιµα;) εκ των 
υστέρων, eos ανώδυνη περαστική ανάµνηση. 

Αυτό λοιπόν το ειδικό έλλειµµα εναίσθησα 
που χαρακτηρίζει τη σχέση tous µε το 

θαύµα τα πραγµατικήε δηµιουργίαε και το 
ξαφνικό «ξύπνηµά» tous (συνήθωε µετά τον 
θάνατο του δηµιουργού) είναι -νοµίζω- πολύ 

χειρότερο και πιο επικίνδυνο φαινόµενο 
από τη γνήσια (και δικαιολογηµένη) άγνοια 
και αδυναµία κατανόησα του πεδίου από 
tous µη ειδικού3. 

Είναι ολοφάνερο ότι ο Βουρέκαε, όχι µόνο 
ήταν εξαιρετικόε αρχιτέκτοναε, αλλά σηµάδεψε 

(oncos πολύ opOcos επισηµαίνεται 
στην έκθεση) την αρχιτεκτονική ιστορία του 
τόπου. Πού και γιατί όµωε ήταν «κρυµµένοε» 
όλον αυτό τον καιρό, ώστε σήµερα να χρειάζεται 

αποκατάσταση; Και πιο γενικά, πού 

και γιατί ήταν (και είναι ακόµη) κρυµµένοε 
και αναξιοποίητοε eos διαρκέε διδακτικό υπόδειγµα 

σκέψα και πράξα και όχι eos µουσειακό 
έκθεµα, ο ελληνικ03 Μοντερνισµ05; 

Αυτή n εξαιρετικά δηµιουργική περίοδοε, όταν 
επιτέλουε αποκτήσαµε δική µα3 σύγχρονη 

αρχιτεκτονική, την οποία n διεθνήε 
κοινότητα γνώριζε και αναγνώριζε. Και n οποία 

και σήµερα παράγει νέουε κλώνουε. Τι 
επιτέλουε συµβαίνει (oncos και µε άλλα «άγνωστα» 

ή «κρυµµένα» του τόπου µαε) µε αυτό 
το ∆ιαρκέε Μοντέρνο, ώστε να φοβίζει τόσο 
πολύ, ταράσσονταε τη µεταµοντέρνα «αφασία» 

και τον έρωτά µαε για κάθε περαστικό 
-ξένο ή εντόπιο- Stararchitect; 

As είναι λοιπόν καλά όσοι -έστω και cos µειοψηφίε3- 
ξέρουν, δεν ξεχνούν και αναδεικνύουν 

µε αγάπη, αλλά xcopis µυθοπλασίεε, 
το πραγµατικό δηµιουργικό έργο (νέο ή παλιό, 

εντόπιο ή διεθνέε, µοντέρνο ή άλλο). 
Αλλωστε αυτό το έργο -έτσι κι αλλιάν- δεν 
κρύβεται ούτε πεθαίνει, αλλά επιµένει, ιι' αυτό 

και n αξία του είναι διαρκήε. 

* Ο κ. Τάσος Μπίρης είναι οµότιµος καθηγητής της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων του EMU 

αποκρίσεις 
Της ΤΙΤΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙA 

Ποίηση ποτισµένη από την Ιστορία 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ 
Τα σκαλοπάτια της Οδησσού 
εκδ. Μικρή Αρκτος 

«Η αληθινή ποίηση περικλείει τα πάντα 
, και είναι αληθινά πολιτική όταν 

φτιάχνεται µε σάρκα και αίµα και αγωνία 
θανάτου και όχι µε us ντιρεκτίβεε του πρώτου 

τυχόντα κοµισάριου ή γενικού γραµµατέα...», 
έλεγε ο Σταµάτα Πολενάκα σε 

µια συζήτηση για την ποίηση µε τον ∆ηµήτρη 
Αγγελή και τον ∆ηµήτρη Ελευθεράκ!! 

(«Με το περίστροφο του Μαγιακόφσκι», 
Ερατώ, 2010). Ετσι πολιτική είναι και n δική 

του ποίηση, ποτισµένη από την Ιστορία, 
αλλά και ριζωµένη στο σήµερα, µε τρόπο 

που δεν αναιρεί την προβολή στην αιωνιότητα 
- ή στην ανυπαρξία Tns. 

Ο λυρισµόε του Πολενάκη συνδυάζει την 
ιστορικοπολιτική µε την ποιητική διερώτηση 

και υπαρξιακή απορία, προστρέχονταε 
σε εικόνε5 Tns καθηµερινότητα5, αλλά και 
σε άλλεε καταγεγραµµένε5 ήδη στα γράµµατα 

και tis τέχνε5. Οι κάθε λογή5 αναφορέ5, 
που χαρακτηρίζουν την ποίησή του 

δεν αποτελούν, ωστόσο, το κέντρο, αλλά 
ένα κέντρο των ποιηµάτων του, αφού πίσω 

από κάθε γνωστό πρόσωπο, πίσω από 
κάθε γνωστό γεγον05 προβάλλει το πλήθθ5 

των αφανών προσώπων και γεγονότων που 
συγκροτούν τον ρουν Tns IaTopias και σχεδιάζουν 

το πρόσωπο του ανθρώπου σε όλεε 
tis εποχέ5. 

Τα ποιήµατα του Πολενάκη είναι eos επί 
το πλείστον συντοµε5 ιστορίε5, σι οποίε5 

ξετυλίγουν το κουβάρι των ερωτήσεων για 

τη θέση του ανθρώπου µέσα στον κόσµο, 
για το νόηµα Tns ύπαρξα, για τον χρόνο 
που περνάει, για τον θάνατο, πάντα, για 
την αξία των µικρών στιγµών και την ατελείωτη 

βία τα IaTopias, για την εµβέλεια 
Tns ποίησα καθαυτήν, σήµερα αφού 

«τίποτα δεν \ias παρηγορεί πια ούτε καν 
/ το µεταφυσικό κεράκι Tns ποιήσεω5». Ή 
αλλιώε «ούτε αυτή είναι εποχή / για ποίηση: 

πληρώνουµε ακόµα / µε 
νόµισµα Εµφυλίου», oncos 

διαβάζουµε στο εναρκτήριο 
ποίηµα Tns συλλογήε, 

συνοµιλία µε τον Νίκο 
Εγγονόπουλο και το ποίηµά 

του «Ποίηση 1948». 
Υπάρχει ωστόσο κι n παρότρυνση: 

«as γράψουµε 
τουλάχιστον / ποιήµατα 
που θα διαπεράσουν/ το αδιαπέραστο 

διάστηµα, / 
ποιήµατα που θα ενοχλήσουν 

τον θάνατο.», έστω 
και στο παρά πέντε του ανίκητου 

θανάτου. 
Ελευθερόστιχα, τα ποιήµατά 

του, συναιρούν «το πραγµατικό µε 
tis αναπαραστάσεΐ5 του, την Ιστορία µε 
tous δηµιουργούε Tns, tous συγγραφείε µε 
tous ήρωέε tous, tous τόπουε µε τα πρόσωπα 

που tous ζουν ή απλώε tous διασχίζουν» 
, oncos έγραφα για τη συλλογή του «Τα 

γαλάζια άλογα του Φραντε Μαρκ». ∆εν θεωρώ, 
µάλιστα, καθόλου τυχαίο το γεγονόε 

ότι επιλέγει στον τίτλο Tns συλλογή3 του 
τα σκαλοπάτια Tns Οδησσού από το οµώ- 

βληµατική ταινία του Σεργκέι Αϊζενστάιν 
για την αποτυχηµένη επανάσταση του 
1905, το «Θωρηκτό Ποτέµκιν»: n συγκεκριµένη 

σκηνή Tns ταινίαε χαράχτηκε, όncos 
φαίνεται, eos Ιστορία στο συλλογικό ασυνείδητο 

µέσα ano την τέχνη, την έκανε 
πραγµατικότητα ο κινηµατογράφο s - ασχέτου 

αν σε άλλε5 περιστάσεΐ5 υπήρξαν 
συγκρούσει στα ίδια σκαλοπάτια. 

KaOcos ο xpovos, κυκλοδίωκτοε, 
αγκαλιάζει επώνυµου5 

κι ανώνυµουε, πρόσωπα 
Tns φαντασίαε εξίσου 

πραγµατικά µε αυτά Tns 

IoTopias oncos λέει ο Πολενάκα, 
τη Χαδούλα, τη 

Λιαλιώ και τον µικρό βοσκό 
στα όρη, τον Μέγιερχολντ 
και τον Ιούλιο Βερν, τον 
Φερνάντο Πεσσόα και tous 

πολεµιστέε στον Ισπανικό 
Εµφύλιο, τον Οιδίποδα 

και τον Χριστό, τον Μπασό 
και τον Αγιο Φραγκίσκο Tns 

Ασσίζα, µια πίκρα ανάµεικτη 
µε τρυφεράδα tous 

καλύπτει όλου5 στοργικά, µαζί και το ποιητικό 
υποκείµενο και τον αναγνώστη, 

που µέσα στο ολοκαύτωµα Tns IaTopias και 
την τραγωδία Tns θνητότηταε κρατά και εµπιστεύεται 

την ποίηση, ακόµα κι όταν αυτή 
ρητά δηλώνει ότι αµφιβάλλει για τον εαυτό 

Tns. To ζητούµενο είναι στο εξήε αυtos 
ο γνήσιοε και δουλεµένο5 λυρισµ05 να 

µπορέσει να ξεπεράσει πια τον ίδιο τον εαυτό 
του και να εξερευνήσει νέε5 µορφέ5 

Ο ιστορικός N. Ε. Καραηιδάκης προτείνει: 

Μου άρεσε πολύ το «Κοινωνίες και άγιοι» που επιµελήθηκε 
ο Θεοδόσης Νικολάίδης, στις εκδόσεις Νήσος (2012). Με 
την επιλογή εξαιρετικών µελετών από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

κατάλληλα µεταφρασµένων, µπαίνουµε στον θαυµαστό 
κόσµο των αγίων και των λειψάνων. Και της ιστορίας τους. 
Από την Αρχαιότητα έως τη Σύγχρονη Εποχή. Από τον βυζαντινό 

χώρο και τη µεσαιωνική ∆ύση στις Αµερικές... Πάσο 
µπλέκονται όλα: n πατρωνία, n µεσιτεία, n εξουσία, n πολιτική, 

n µίµηση, n πόλη και n ύπαιθρος, σι νέες χώρες και οι ιθαγενείς. 
Ο άνθρωπος και το θείο. 

Αν αυτά τα θέµατα παραµένουν ακατανόητα ακόµα για πολλούς, 
συχνά θύµατα ενός ψευδορατιοναλισµού και των ανόητων 

καιρών µας, αξίζει τον κόπο να κάνουµε το ταξίδι. 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
:;:6: ιι. ': ¦ i Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

22 πράγµατα που µας λένε για την ελληνική κρίση και δεν 
είναι έτσι, του Χρήστου Λάσκου (ΚΨΜ). 

Συλλογικό - Bio (Πόλις). To τέλος της ελληνικής εξαίρεσης. 
Η ιδεολογική συνιστώσα της βίας. Αναζητώντας την εξιλέωση. 
Μια βία όχι και τόσο πολιτική. Ισοδύναµοι κίνδυνοι. 

παράπλευρες απώλειες, του Ζίγκµουντ Μπάουµαν 
{Εκδόσεις του 21ου). 

Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, του Νάιτζελ Γουρµπάρτον 
(Πατάκης). Οι µεγαλύτεροι στοχαστές της δυτικής φιλοσοφίας 
και οι ιδέες τους για τον κόσµο. 

5. Πολιτισµός, του Νάιαλ Φέργκιουσον (Παπαδόπουλος). 

Ο «Πολιτισµός» ιου πολυπράγµονος Αγγλου ιστορικού. 

φ. Λαϊκισµός, αντιλαϊκισµός και κρίση, του Νικόλα Σεβαστάκη 
(Νεφέλη). Τι είναι λαϊκισµός; Πώς συνδέεται το «λαϊκό» µε 
το «λαϊκιστικό»; Τι συγκροτεί τον σύγχρονο αντιλαϊκιστικό λόγο; 

/ . Οι µέρες αφηγούνται, του Εντουάρντο Γκαλεάνο 
(Πάπυρος). Ενα «ηµερολόγιο» της παγκόσµιας ιστορίας, 
συνδέοντας κάθε ηµέρα του χρόνου µε µία πληροφορία, 
µία ιστορία, ένα γεγονός. 

8 Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο, του Τέρι Ηγκλετον (Πατάκης). 
Μια πρωτότυπη προσέγγιση στον µαρξισµό. 

Q Η µαύρη βίβλος της χρυσής Αυγής, του ∆ηµήτρη Ψαρρά 
* (Πόλις). Ο δηµοσιογράφος ∆. Φαρράς επιχειρεί να καταγράψει 

τις ναζιστικές καταβολές της ακροδεξιάς οργάνωσης. 

10. Μεσόγειος, του Μπαλτάσαρ Πορσέλ (Πάπυρος). 
Ο κορυφαίος Καταλανός συγγραφέας µάς καλεί σε ένα 
γοητευτικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο, υφαίνοντας 
τον πολύµορφο ιστό που αποτελεί την κοινή ιστορική, 
καλλιτεχνική και λογοτεχνική µνήµη τπς Μεσογείου. 

Λογοτεχνία 
i Σε βρίσκει n ποίηση, του Τίτου Πατρικίου (Κίχλη). 

Τα µυστικά και n αλήθεια τπς ποίησης. 
1084, του Χαρούκι Μουροκάµι (Ψυχογιός). To δίτοµο έργο 

* του Ιάπωνα, ένα αφηγηµατικό ξεφάντωµα, ένα πανηγύρι 
λέξεων και εικόνων. 

3. Ο µέτοικος και n συµµετρία, του Τεύκρου Μιχαπλίδη 
(Πόλις). Από το Αντάπαζαρ της Μικρασίας στην Ιταλία 
του Μεσοπολέµου, στην Ισπανία του Εµφυλίου και, τέλος, 
στη Γαλλία της Κατοχής και της Αντίστασης. 
Ο γιος του δασκάλου, του Γιάννη Ξανθούλη (∆ιόπτρα). 
To τυχαίο γίνεται κάτι παραπάνω από σηµαντικό, σε βαθµό 
που να ξεκλειδώνει ένα προ σαράντα ετών µυστήριο. 
Μπορείς να κλάψεις µες στο νερό;, του Αλέξη Σταµάτη 
(Καστανιώτης). Η οικογενειακή ζωή δεν είναι αυτό 
που φαίνεται. 
πατρική κληρονοµιά, του Φϊλιπ Ροθ (Πόλις). Ο συγγραφέας 
παρακολουθεί τον ογδόντα εξάχρονο πατέρα του -έναν 
άνθρωπο µε παροιµιώδη ρώµη και γοητεία- στη µάχη του 
µε τον καρκίνο, που εντέλει θα τον οκοτώσει. τ 
Η εικοστή έβδοµη πολιτεία, του Τζόναθαν Φράνζεν 

' (Ψυχογιός). To µυθιστόρηµα µε το οποίο έγινε γνωστός 
στις ΗΠΑ ο Τζόναθαν Φράνζεν. 

Ο Αψινθος, του Μιχάλη Γκανά (Μελάνι). To νέο ποιητικό βιβλίο 
του Μιχάλη Γκανά, «Αψινθος», συνοµιλεί µε την «Αποκάλυψη 
του Ιωάννου» αη' όπου αντλεί και τον τίτλο του. 

Q Πάνω κάτω n Πατησίων, της Κατερίνας Γώγου (οδός Πανός). 
Οι όψεις της µοναξιάς στην Κατερίνα Γώγου και 20 
µελοποιηµένα ποιήµατά της. 

1O Το χαστουκόδεντΡ°> του Apn Μαραγκόπουλου (Τόπος). 
Μυθιστόρηµα εµπνευσµένο από το χαστούκι χης Μηέτυς 
Αµπατιέλου στη βασίλισσα Φρειδερίκη. 

Ενα µυστήριο 
σαράντα ετών 
λύνεται. 

Πανηγύρι λέξεων 
και εικόνων. 

Οι ιδέες σπουδαίων 
στοχαστών της δυτική 
φιλοσοφίας. 

* Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλίο πωλεί c 
«Αναγνώστης» (Ιωάννινα). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

νυµο ποίηµα του, τη σκηνή ano την εµ- και νεου5 τροπουε. 

William Landay ΥΠΟΘΕΣΗ 
EEonamon. AiXXj)|MYmfianun^.ZMftivitEtupnyepi*. j 

TO ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
MICHAEL CONNELLY 
To σκιάχτρο 
µετ. Αγγελος Αναστασιάδης 
εκδ. Bell 
σελ. 416 - 7,80 ευρω 

Μια νεορή γυναίκα βρίσκεται 
στραγγαλισµένη στο πορτ µπαγκάζτου 

αυτοκινήτου της. Ολες 
οι ενδείξεις στρέφουν τα βλέµµατα 

σε ένα Ιόχρονο βαποράκι 
που οι κοινωνικές συνθήκες 
τον έκαναν δολοφόνο. Λίγο 
πριν αποχαιρετήσει την καριέρα 

του στους Λος Αντζελες 
Τάιµς, ο Τζακ Μακεβόι συνειδητοποιεί πως ο πιτσιρικάς 

είναι αθώος και πως ο φόνος θα πρέπει να 
συνδεθεί µε έναν παλιότερο στο Λας Βέγκας. Ετσι 
βρίσκεται στα ίχνη ενός δολοφόνου που µέχρι τώρα 

κατάφερνε να περνά απαρατήρητος. Εκείνο 
που δεν ξέρει είναι πως n έρευνά του έχει ενεργοποιήσει 

ένα σύστηµα συναγερµού στο ∆ιαδίκτυο 
και πως ο δολοφόνος ξέρει πως ο Τζακ έρχεται, 
και τον περιµένει. 

Είκοσι έξι συγγραφείς 
Καµιά ανάπαυση για τους νεκρούς 
µετ. Μαρία Πηγαδά 
εκδ. Κλειδάριθµος 
σελ. 376 -16,50 ευ ρώ 

Ο Κρίστοιρερ Τόµας δολοφονείται 
και το πτώµα του 

εντοπίζεται σε αποσύνθεση 
σε ένα όργανο βασανιστηρίων 

σε µουσείο του Βερολίνου. 
Η γυναίκα του θεωρείται 
βασική ύποπτη για 

τον φόνο, δικάζεται, κρίνεται 
ένοχη και εκτελείται. 

∆έκα χρόνια αργότερα, ο αστυνοµικός 
Τζον Ναν είναι πεπεισµένος ότι έχει 

θανατωθεί το λάθος άτοµο. ∆ιότι έχει ανακαλύψει 
ένα δίκτυο πλεκτάνης και προδοσίας που 

περιβάλλει την οικογένεια Τόµας. Είκοσι έξι αναγνωρισµένοι 
συγγραφείς έχουν γράψει από 

ένα κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία εκδίκησης, 
απληστίας και έρωτα. 

ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΜΑΣΕΤΤΙ 
Ο τύπος του διπλανού τάφου 
µετ. Τιτίνα Σπερελάκη 
εκδ. Πατάκη 
σελ. 288 -14,50 ευρω 

Η Ντεζιρέ επισκέπτεται συχνά 
τον τάφο του άντρα της 

που είχε το «θράσος» να πεj 
θάνει πολύ νέος. Βιβλιοθηκάριος 

ζει µέσα σε ένα µ ϊνιµαλ 
διαµέρισµα γεµάτο βι1 

βλία. Στο νεκροταφείο συί 
χνά διασταυρώνεται µε τον 
τύπο του διπλανού τάφου, n 

εµφάνιση του οποίου την εκνευρίζει όσο και n 
φανταχτερή επιτύµβια στήλη την οποία δεν σταµατά 

να στολίζει. Μετά τον θάνατο της µητέρας 
του, ο Μπένι µένει µόνος του στο οικογενειακό 
κτήµα µε τις 24 γαλακτοφόρες αγελάδες του. 
Μια µέρα ωστόσο ένα χαµόγελο ανθίζει ταυτόχρονα 

στα χείλη των δύο ηρώων. Είναι n αρχή ενός 
ακόρεστου πάθους, το οποίο οδήγησε σε ένα 

ροµαντικό, τρυφερό ερωτικό µυθιστόρηµα 
που έγινε τεράστια εκδοτική επιτυχία. 

.ΛΓΛΠ^. MAX, I I 
3 t-jrrai 
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ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ 
To µεταναστευτικό ζήτηµα στη Μεσόγειο 
εκδ. Μιχάλη Σιδέρη 
σελ. 144 -13 ευρώ 
JΗ µεταναστευτική πολιτική 

Η της Ισπανίας, της Ιταλίας και 

Η της Ελλάδας «µπαίνει στο µιΗ 
κροσκόπιο» µιας εµπεριστατωµένης 

έρευνας προκειµένου 
να παρουσιαστεί µε σαφήνεια 

το θεσµικό πλαίσιο 
µε το οποίο οι αποκαλούµενες 

χώρες του µεσογειακού 
µοντέλου καλούνται σήµερα να διαχειριστούν 
µια ιδιαιτέρως σύνθετη πρόκληση. Η ανάλυση 
των µεθόδων τις οποίες ακολουθούν οι εξεταζόµενες 

χώρες, τόσο στο πεδίο της ενσωµάτωσης 
των µεταναστών όσο και του ελέγχου των 

µεταναστευτικών ροών τους προς το εσωτερικό, 
αποσκοπεί στο να καταδείξει τον βαθµό της 

αποτελεσµατικότητάς τους όπως και να δώσει 
µια απάντηση πάνω στο τι πρέπει να γίνει. 

n  HiruulllVTBH 
,ΉΙΜΒΛ 

ΘΕΑΤΡΟ 
ANTONIO TABUCCHI 
Ζητούν τον κύριο Πιραντέλλο στο τηλέφωνο 
µετ. Ανταίος Χρυσοστοµίδης 
εκδ. Αγρα 
σελ. 48 - 8,50 ευρώ 

Πρωταγωνιστής είναι ένας ηθοποιός 
που υποδύεται τον 

µεγάλο Πορτογάλο ποιητή 
Φερνάντο Πεσόα, ή ίσως είναι 

και ο ίδιος ο Φερνάντο 
Πεσόα που (όπως το συνήθι¦ ¦ 
ζε) υποδύεται έναν ηθοποιό 

ΙΒΜ που υποδύεται τον ποιητή. Ο ¦Η 
ανώνυµος αυτός ηθοποιός 

φαντασιώνεται πως µιλάει στο τηλέφωνο µε έναν 
άλλο µεγάλο του 20ού αιώνα, τον Λουίτζι 

Πιραντέλλο, τον οποίο δεν είχε την τύχη να 
γνωρίσει ποτέ. Κοινό τους είναι µια σειρά από 
βουβά πρόσωπα, θαµώνες µιας ψυχρής ψυχιατρικής 

κλινικής όπου βασιλεύει n σιωπή και n απουσία. 
Βασικό θέµα του µονόπρακτου του 

Αντόνιο Ταµπούκι είναι n µοναξιά, ο Νάρκισσος 
τον οποίο δεν κοιτάζει πλέον κανείς. 
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