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εξ αφορµησ 
Γης τιτικας δηµητρουλιδ 

To δύσβατο µονοπάτι της ποίησης 
∆ιαβάζω συχνά για tous αδιάβαστουε νέous 

noinxes - ontos αδιάβαστοι χαρακτηρίζονταν 
συχνά σι νεότεροι από tous παλαιότεροι, 
σαν τη γενιά του '70 από τον 

Τάκη Σινόπουλο λόγου χάρη. Εχω κι εγώ συχνά 
επισηµάνει ότι xtopis τη γλώσσα την ελληνική, 

ontos την έπλασε n λογοτεχνία και 
ontos πλουτίζεται καθηµερινά, οι ιδέε5 
στην ποίηση δεν φτάνουν. Γιατί, ntbs να το 
κάνουµε, κοινοτοπία πια, αλλά ovrtos n ποίηση 

δεν γράφεται µε ιδέε5, µα µε λέξεΐ5. 
Από την άλλη, όµωε, πρέπει να είµαστε 

και δίκαιοι. Γιατί xtopis ταλέντο, xtopis πέταγµα, 
xtopis τη δέσµευση στον λόγο tos δέσµευση 

ζωήε, xtopis την ανατρεπτική µατιά 
που n δέσµευση ετούτη προσπορίζει κι 

αντίληψη Tns ποίησηε tos πρόκληση, όσα 
κι αν είναι τα διαβάσµατα γεννούν απλώ5 
ευρυµάθεια, ούτε καν λογιοσύνη, και ποίηση 

(λογοτεχνία εν γένει) «αποδεκτή», αλλά 
ποτέ σπουδαία. To έλεγε πολύ ωραία ο 

Μάριοε Χάκκαε στο διήγηµά του «To τρίτο 
νεφρό»: «Τώρα που ξέρω που δεν κερδίζονται 

οι άνθρωποι ή έστω κι ένα κορίτσι 
µε σκέτεε λέξειε, παρά µόνο µε αίµα- τώρα 
που καταλαβαίνω ntos δε γίνεται να φτάo£\s 

στο ποίηµα από διαβάσµατα και µόνο, 
σ' ένα κάποιο επίτευγµα µε χαµοµήλια· άστουε 

να νοµίζουν αυτοί που µάτωσαν otis 

παρωνυχίδε5 µονάχα και βγάζουν κραυγέε: 
"Ωχ, ωχ! Αιµορραγώ σ' όλο το σώµα," "Κάλπεε, 

αφού πρόκειται για το δείχτη του αριστερού 
aas χεριού. Πού όλο το σώµα aas;" 

Π' αυτό και γράφουν νερόβραστα ποιήµατα, 
πιπιλίζουν ονόµατα µε θαυµασµό και 

προσπαθούν να µοιάσουν κάποια πρότυπά 
tous xtopis να περάσουν µέσα από τη φωτιά 

και την κόλαση που προϋποθέτει το ποίηµα. 
Εµ, δε γίνεται.» 

∆εν γίνεται λοιπόν µια ποίηση µόνο του 
µυαλού και του διακειµένου. ∆εν γίνεται µια 
ποίηση που επιµένει µόνο στιε λέξεΐ5, έξω 
από τη ζωή. Μια ποίηση που δεν είναι από 
τη ζωή δηλαδή, µε όποιον τρόπο, αλλά µόνο 

µέσα από τα βιβλία. «Οχι καλά και σώνει 
για τη ζωή, πολύ περισσότερο για κάποιο 

σκοπό», ontos υπογραµµίζει και πάλι ο 
Χάκκαε. Μα από τη ζωή και µε Tns ζωήε την 
φλόγα, που πυρπολεί εξυψώνονταε την ώρα 

που ετοιµάζει στάχτεΞ. 
Καθώε ο Χάκκαε, άρρωστοε, οδεύει npos 

η συγγραφική διαδροµή του Μάριου Χάκκα διήρκεσε µόλις έξι χρόνια. 

Χωρίς τη γλώσσα 
την ελληνική, όπως 
την έπλασε n λογοτεχνία 
και όπως πλουτίζεται 
καθηµερινά, οι ιδέες 
στην ποίηση δεν φτάνουν. 
το xekos του βίου του, κοβαλτιωµένοε, 
µπουχτισµένοε και τσουρουφλισµένοε ontos 
ο \6\os λέει, φτάνει και στων δασκάλων την 
κόλαση: «Οχι εξωτερικά, λέγονταε Ρίλκε και 
Μπέκετ, µιµούµενοε φράσειε tous, όχι. ΞεKivtbvTas 

απ' τη δική µου ζωή, λαχαίνω tis 
σκέψειε µου ues στα γραφτά tous κι αυτή 
as πούµε n σύµπτωση µε κάνει να χαίροµαι 

και σκυλιάζω ταυτόχρονα. Χαίροµαι γιατί ο 
δρόµοε που τράβηξα, που µόνο5 µου διάλεξα, 
αν θέλετε, που n ίδια n ζωή µου καθόρισε, 
δεν είναι άγονοε, αφού κι άλλοι, και µάλιστα 

δάσκαλοι φτάσαν στο ίδιο επίτευγµα, 
κι είναι µια απόδειξη ontos όταν µετά 
σκληρό διαγώνισµα βγαίνει και τρέχει oris 
λύσειε κι είναι όλα σωστά. Απ' την άλλη µεριά 

σκυλιάζω γιατί πρόλαβαν αυτοί και κατέγραψαν 
τον ανθρώπινο πόνο κι εγώ τώρα 

πρέπει να πάω πιο πέρα δίνονταε iatos 
και τ' άλλο νεφρό.» Κι αναρωτιέται γιατί να 
µην έχει ένα τρίτο νεφρό; Για να προκαλέσει 

tous δασκάλου, να οικοδοµήσει ένα έργο 
δίνονταε στον λόγο µια τρίτη διάσταση, 

«γιατί τη δεύτερη τη βρήκαν οι άλλοι, την 
κατάγραψαν οι δάσκαλοι κι εγώ πρέπει να 
πάω παραπέρα.» Αυτό το παραπέρα τελικά 
κάνει όλη τη διαφορά. 

διακρίνοντας 
Της ελισαβετ κοτζια 

Μαθήµατα δηµιουργικής γραφής 
∆ιδάσκεται το 0cpos; Μαθαίνεται το 

πλάσιµο ζωντανών χαρακτήρων; Μεταδίδεται 
n ικανότητα ανάπτυξα συναρπαστικών 
ανατροπών στη µυθιστορηµατική 

πλοκή; Αν κρίνουµε από την εντυπωσιακή 
πληθώρα σεµιναρίων, εργαστηρίων και 
φροντιστηρίων δηµιουργικήε γραφήε, αν λάβουµε 

υπόψη \ias τη βαρύτητα των ονοµάτων 
που διδάσκουν και τον αριθµό εκείνων 

που φοιτούν, τότε νακ Τα µυστικά Tns τέxvns 
είναι αντικείµενο διδασκαλίαε, αποτελούν 

πεδίο άσκησα και συνιστούν κύκλο 
σπουδών. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, εκδόσειε 
Μεταίχµιο, εκδόσειε Πατάκα, περιοδικό 
«∆ιαβάζω», ηλεκτρονική εξ αποστάσεωε 
διδασκαλία, Γ. Γιατροµανωλάκα, X. Χρυσόπουλοε, 

T. Αβέρωφ, X. Βλαβιανόε, M. Φάιε, 
N. Παναγιωτόπουλοε, Στρ. Πασχάλα, Κ. Παπαγεωργίου, 

Κ. Μαυρουδήε' αλλά και προσωποπαγή 
εργαστήρια άγνωστων (σε εµένα) 

διδασκόντων. Και βέβαιοι Στρ. Χαβιαp0s 
που υπήρξε ο πρώτοε συστηµατικόε εισηγητήε 

των λογοτεχνικών σεµιναρίων µεταφέρονταε 
στη χώρα \ias τη µεγάλη εµπειρία 

του από αντίστοιχα εκπαιδευτικά εγχειρήµατα 
στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. 

Η δραστηριότητα δεν είναι νέα εφ' 
όσον στον αγγλοσαξωνικό χώρο τα τµήµατα 

δηµιουργικήε γραφήε βρίσκονται κάτω 
από την πανεπιστηµιακή αιγίδα και πολλαπλασιάζονται 

διαρκώε. Ontos άλλωστε και τα 
αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια που σύµφωνα 

µε τον κριτικογράφο του TLS Jonathan 
Taylor αποκαλύπτουν την κρίση ταυτότηταε 

που διέπει το αντικείµενο tous. Andrei 
Godrescu: «The poetry lesson» (σ. 128 
Princeton University Press). Matt Morrison: 
«Key concepts in creative writing» (ο. 192, 

Palgrave Macmillan). Andrian May: «Myth 
and creative writing» (ο. 221, Longman). Villa 
Gillet/Le Monde: «The novelist lexicon» (ο. 
168, Columbia University Press). Mark 
Doty: «The art of description (ο.128 
Graywolf). ∆ιδάσκεται n τέχνη; Κανένα από 

αυτά τα βιβλία, υποστηρίζει ο κριτικοYp0cpos, 
δεν είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει 

κατά πόσον απευθύνεται 
στο ακαδηµαϊκό ή µη 
κοινό. Κανένα δεν ξέρει 
κατά πόσον το αντικείµενο 

αποτελεί θέµα κλίσα, 

Θεωρία5, ακαδηµαϊKns 
διδασκαλίαε ή µυστικισµού. 

Κανένα δεν είναι 
βέβαιο για τη σχέση 

ανάµεσα στην ανάλυση, 
στην κριτική, στην ερµηνευτική 

και στην ανάγνωση 
από τη µια 

πλευρά και στη φαντασία 
από την άλλη. 

To «Poetry Lesson» 
του Andrei Codrescu το 
οποίο είναι αφιερωµένο 
σε ένα τρίωρο µάθηµα 

διδασκαλία5 nonrmais 
Ypaqms φαίνεται ntos είναι, 

σύµφωνα µε τον Jonathan Taylor, το πιο 
διασκεδαστικό: αστείο, συγκινητικό, τολµηρό 
και ορισµένε3 φορέε διεισδυτικό. Λίγο πριν 
πάρει τη σύνταξή του ο συγγραφέα3 φαίνεται 
ntos διαθέτει τα περιθώρια να είναι ειλικρινήε 

σχετικά µε τα λάθη του παρελθόντο5 και 
tis ψευδαισθήσειε του όσον αφορά tous µαΘητέ3. 

Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε το 
βιβλίο, υποστηρίζει ο κριτικογράφο5, ωδή ekotzia@yahoo.gr 

στην εκκεντρικότητα. «∆εν είναι ούτε ποίηση 
ούτε µυθιστόρηµα» τονίζει ο συγγραφέα3 
«δεν είναι ούτε δοκίµιο ούτε διατριβή, 

αλλά αποµίµηση και των δυο». Ο εγκυκλοnai6iK0s 
και λεξικογραφία xapaicmpas των 

υπολοίπων εγχειριδίων αποκαλύπτει, σύµφωνα 
µε τον Taylor, την υβριδική προέλευση 

των σεµιναρίων δηµιουργική3 γραφήε. Μαρτυρεί 
το γεγον03 ntos υπήρξαν 

γέννηµα των φιλολογικών 
πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων και ότι 
στην πορεία όχι µόνον 

διεκδίκησαν την ανεξαρτησία 
tous αλλά 

στράφηκαν εντέλει εναντίον 
του γεννήτορά 

tous και δηµιουργού. 
∆ιότι το περιεχόµενο τα 
διδασκαλίαε tous συνδέθηκε 

µε πολλέ3 και 
διαφορετικέ5 πηγέ3: µε 
tis θεατρικέε και κινηµατογραφία 

σπουδέε, 
µε τα τµήµατα επνκοιvtovias 

και δηµοσιογραtpias, 
Ka0tbs και µε τα 

τµήµατα τυπογραφίαε 
και εκδοτικήε. Π' αυτό 

και όλα τα εγχειρίδια αποτελούν µια συρραφή 
του αυτονόητου και του αναπάντεχου, του 
κοινότοπου και του µυστικιστικού, του αλλόκοτου 

και του πρακτικού, περιλαµβάνοvtos 
λήµµατα από την «οπτική γωνία» και 

το «λέω και δείχνω» µέχρι την «αιµοµειξία», 
tis «ακτίνε3 X» και το «ποτέ». 

η Αγγέλα Καστρινάκη προτείνει: 

Ενα γόνιµο δίδυµο 
αυτό βιογραφείται 
Ο Νίκος Μπίστης, «Προχωρώντας και αναθεωρώντας»: 

n ιστορία τα γενιά3 του Πολυτεχνείου 
και τα Νοµική3, n ιστορία µια3 

ορισµένα αριστερή5 πολιτικά σκέψα. 
Ο συγγραφέα3 διαθέτει ευφυΐα, αντίληψη 
τα λεπτοµέρεια3 που χρωµατίζει, πολιτική 
διεισδυτικότητα, αφηγηµατικό µπρίο, 
χιούµορ. Ελεονώρα Σταθοπούλου, «Καλά 

αίµα, κακό αίµα»: σπαρακτική ιστορία 

µητέρα3-κόρα (και άλλα διηγήµατα, iotos 
όχι εξίσου σπαρακτικά), µε βάθθ3, ευγένεια, 

πόνο, αλλά και χιούµορ. 
Εξωστρέφεια ο πρώτοε, εσωστρέφεια 
n δεύτερη· συναντιούνται στην αυτοβιογράφηση 

(στην αλήθεια tous) και στην 
αίσθηση του χιούµορ. 
Βασικό προσόν το τελευταίο, για oaous 
διαθέτουν και το βάθθ3. Οµω3, as σκεφτούµε 

επίσα και το πόσο πιο ενδιαφέρον 
εντέλει το «αυτοβιογραφείσθαι». 

Πρώτα σε πωλήσεις 

SS. Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Καραµανλής off the record, του Μανώλη Κοττάκη (Λιβάνης). 
Αθέατες πλευρές της πενταετούς διακυβέρνησης του πρώην 
πρωθυπουρνού. 

2 Ano την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία, του Σταύρου 
* Λυγερού (Πατάκης). Ολα όσα θα θέλαµε να ξέρουµε για 

την ελληνική κρίση και δεν ξέρουµε ποιον να ρωτήσουµε. 

3β To ηµερολόγιο της κρίσης, του Παύλου Τσίµα (Μεταίχµιο). 
To ηµερολόγιο ενός ταξιδιού, ο γύρος του κόσµου της κρίσης 
µέσα οε τρία χρόνια. 

a Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε!, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα της κρίσης 

5 Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). Είκοσι 
* κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος επίλονος 

ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόηοης του ελληνικού προβλήµατος. 

¦- Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές για την καταπολέµηση 
του ούγχρονου άγχους και της καθηµερινής αγωνίας. 

J To γράµµα της ελπίδας, του ∆ηµήτρη Μπουραντά (Λιβάνης). 
Μπορούµε να µετατρέψουµε τον φόβο και την οργή 
σε δηµιουργικές ιδέες; 

ge Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ Σοπενχάουερ, 
µετ. Μυρτώ Καλοψωλιά (Πατάκης), Ενα οξύ και οργισµένο 
κείµενο, που aυτοσυστήνεται ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι 
οποιουδήποτε αντιπάλου. 

Ο Γαλιλαίος στη φυλακή, συλλογικό, επιµέλεια Ronald L. 
Numbers, µετ. Γιώργος-Ικαρος Μπαµπασάκης (Λονείον). Ενα 
ανατρεπτικό βιβλίο για τη σχέση της επιστήµης µε τη θρησκεία. 

10. κΡ'σηζ λεξιλόγιο, του Γιάννη Βαρουφάκη (Ποταµός). 
Μια ακριβής και κατατοπιστική ερµηνεία των πολλών άγνωστων 
λέξεων που µπήκαν στη ζωή µας. 

, Λογοτεχνία 
I To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτπ τη φορά, 
-" π δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 

της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

2# To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν n έλξη που άσκησε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα δύο αιώνες µετά 
τον θάνατο του και γιατί οι ναζί δεν έκαψαν τα βιβλίο του; 

3. Για την αγάπη της γεωµετρίας, της Σώτης Τριανταφύλλου 
(Πατάκης). Η ιστορία της Ανατολής Μπότσαρη και 
της µεσοαστικής Αθήνας του 20ού αιώνα. 

4, To αστέρι του διαβόλου, του Jo Nesbo, µετ. Γωνώ Αρβανίτη 
(Μεταίχµιο). Ο µετρ της σκανδιναβικής αστυνοµικής 
λογοτεχνίας βάζει τον επιθεωρητή Χάρι Χόλε σε άλλη µία 
περιπέτεια. 

c Καιρός σκεπτικός, της Ιωάννας Καρυστιάνη (Καστανιώτης). 
* ∆ιηγήµατα για ανθρώπους που τους χωρίζουν οι τόποι 

και τους ενώνει ο χρόνος. 

Αγιοι και δαίµονες εις ταν Πόλιν, του Γιάννη Καλπούζου 
(Μεταίχµιο). Αρχές 19ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. 
Με πόθους, πάθη, φόβο, όχλο, άγιους και δαίµονες. 

7β Ο λύκος της µοναξιάς, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
(Ψυχογιός). Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα στο παγωµένο 
Βερολίνο του 1984. 

Ενα κάποιο τέλος, του Τζούλιαν Μπαρνς, µετ. Θωµάς 
" Σκάσσης (Μεταίχµιο). Ενα διεισδυτικό µυθιστόρηµα γραµµένο 

για τις ατέλειες και τις σκοτεινές κόγχες της µνήµης. 

Λνεµώλια, του Ισίδωρου Ζουργού (Πατάκης). 
• Ενα βιβλίο για την ανδρική φιλία και τη φυγή από το τέλµα. 

10· Χτυποκάρδια στο κρανίο, της Ελενας Ακρίτα (Καστανιώτης). 
Για εκείνους που αναζητούν στο σήµερα την περιπέτεια 
από το µέλλον και την ανθρωπιά από το παρελθόν. 

•To στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται ano το βιβλιοπωλείο 
«Τσιοπελάκος» (Ασκληπιού 15, Τρίκαλα). 

Ενα συλλογικό 
βιβλίο για µύθους 
και αλήθειες 
ανάµεσα 
στην επιστήµη 
και τη θρησκεία. 

\ KUMuUftnUM 

Ενα ιστορικό 
µυθιστόρηµα 
στην πολυπολιτιοµική 
Κωνσταντινούπολη 
των αρχών 
του 19ου αιώνα. 

Μια µεθοδική 
ανάγνωση 
της πρόσφατης 
ιστορίας 
αυτής της χώρας 
και µια αποτίµηση 
των αιτίων 
για όοα ζούµε. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
θεατρο 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ 

Στην οθόνη φως 

εκδ. To Ροδακιό σελ. 112 -12 ευρώ 
Ενα µεγάλο µυστικό βάζει 
σε δοκιµασία τη φιλία πέντε 

εφήβων και απειλεί να 
τινάξει στον αέρα την ισορροπία 

ενός ολόκληρου 
σχολείου. Αρκεί το πάτηµα 
ενός κουµπιού και όλα θα 
βνουν στο φως, n οθόνη 
θα πάρει φωτιά. To κείµενο 

αποτελεί το θεατρικό 
έρνο που ένραψε ο Βαννέλης Χατζηνιαννίδης 
µετά από παραννελία της οµάδας Grasshopper 
και της Σοφίας Βγενοπούλου για τη Στέγη 
Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση. 
To λεξιλόγιο και οι εκφράσεις των εφήβων δηµιουργούν 

µια επιφάνεια λεία όπως το πλεξιγκλάς, 
κρυστάλλινη και µαθηµατική, αντιστικτική, 

όπως στη µουσική, όπου τα µοτίβα επανέρχονται 
και διαπλέκονται. 

λευκωµα 
ΕΒΙΤΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 

Κριεζώτου op. 3 

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας 

To Σπίτι, το Εργαστήριο και π Πινακοθηκη 

εκδ. Μουσείο Μπενάκη 
σελ. 328 - 50 ευρώ 

Καρπός πολύχρονης έρευνας 
της Εβίτας Αράπογλου, ο 

τόµος αποτελεί ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στην ιστορία 

του κτιρίου της «Κριεζώτου 
3», χαρακτηριστικού δείγµατος 

της µεσοπολεµικής αστικής 
πολυκατοικίας σε σχέδια 

του Κώστα Κιτσίκη. Μέσα από 
τη βιογράφηση του κτίσµατος παρακολουθούµε 

τη γέννηση, τη ζωή και τις µεταµορφώσεις 
ενός πενταόροφου κτιρίου, το οποίο επιπλέον 

αποτέλεσε για πάνω από σαράντα χρόνια 
τον καθηµερινό χώρο ζωής και δηµιουργίας του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα. Με το πέρασµα 
του χρόνου, n «Κριεζώτου 3» γίνεται τόπος συνάντησης 

ανθρώπων, ιδεών, προβληµατισµών 
και καλλιτεχνικών ρευµάτων. 

ξενη πεζογραφια 
ΑΫΝ PANT 

Ο Ατλας επαναστάτησε 

Η αντίφαση 

µετ. Χριστιάννα Σαµαρά 
εκδ. Ωκεανίδα σελ. 582 - 20 ευρώ 

Είναι n ιστορία ενός άνδρα 
που είπε ότι θα σταµατήσει 
τη µηχανή του κόσµου 
και το έκανε. Ηταν ένας καταστροφέας 

ή ο µεγαλύτερος 
λυτρωτής; Γιατί έπρεπε 

να πολεµήσει όχι τους 
εχθρούς του, αλλά αυτούς 
που τον χρειάζονταν περισσότερο; 

Και γιατί τη δυσκολότερη 
µάχη έπρεπε να τη δώσει ενάντια 

στη γυναίκα που αγαπούσε; Ηρωες, ο ιδιοφυής 
επιχειρηµατίας που καταντά άχρηστος καζανόβας, 

ο σπουδαίος χαλυβουργός που δεν ξέρει 
πως απεργάζεται την καταστροφή του, ο φιλόσοφος 

που γίνεται πειρατής και ο συνθέτης 
που εγκαταλείπει την καριέρα του τη νύχτα του 
θριάµβου του. 

µαρτυρια 
ΤΙΝΑ ΟΚΠΑΡΑ 

To τίµηµα της ζωής µου 

µετ. Θωµάς Σκάσσης 

εκδ. Μοντέρνοι Καιροί σελ. 204 -12,90 ευρώ 
To 2001 n ορφανή από µητέρα 

δωδεκάχρονη Νιγηριανή 
Τίνα θα υιοθετηθεί 

από την οικογένεια του ποδοσφαιριστή 
Γκόντγουιν 

και της Λίντα Οκπάρα στο 
Παρίσι. ∆εν θα πάει όµως 
σχολείο µαζί µε τα θετά αδέλφια 

της, αλλά θα µετατραπεί 
σε µια σκλάβα, n οποία 

υφίσταται εξευτελισµούς, ταπεινώσεις και 
στερήσεις. To µαρτύριο της θα γίνει ακόµα mo 
δυσβάστακτο το 2003, οπότε αρχίζει να τη βιάζει 

ο θετός πατέρας της. Οταν ανακαλύπτει τα 
έργα του συζύγου της, n Λίντα την κατηγορεί 
ότι προκαλεί τον Γκόντγουιν και την υποβάλλει 
σε φρικτά βασανιστήρια. Με τη βοήθεια των 
γειτόνων, n Λίντα το σκάει το 2005 και καταγγέλλει 

τους γονείς της στην αστυνοµία. Και το 
2007 τους οδηγεί σε δίκη και στη φυλακή. 

παιδικο 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ 

Κρις Πινάκιο - Νοεµί Αστράκη 

Τα παιδιά του χρόνου 

εκδ. Ψυχογιός σελ. 318 
Εκείνον τον λένε Κρις Πινόκιο. 

Είναι χοντρούλης µε 
γυαλιά και κάποιες στιγµές 
νοµίζει πως είναι µυστικός 
πράκτορας. Εχει µέσα του 
κρυµµένη πολλή δύναµη, αλλά 

δεν το ξέρει. Εκείνη τη 
λένε Νοεµί Αστράκη. Εχει υπέροχα 

µαλλιά, γαλλική µυτούλα 
και είναι πιο θαρραλέα 

από τον Κρις. Είναι φίλοι γιατί τους ένωσε µια 
κοινή µοίρα. Ωστόσο, υπάρχει και ο Αλµπερτ. Είναι 

µικροκαµωµένος, πανέξυπνος και κάθεται σε 
αναπηρική καρέκλα. Και έχει υπερφυσικές δυνάµεις. 

Κι έπειτα είναι εννιά µυστήριοι άνδρες 
που εµφανίζονται όταν βρέχει και θέλουν τον 
Κρις µαζί µε την περίεργη χρονοµηχανή που 
βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού του. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 

d i s t r i b u t e cl by N s w s p a p s r D i r 

www.clipnews.gr


