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ΜΑΡΙΑ ΦΛΚΙΝΟΥ 

«Η αρχή του κακού» 
Καστανιώτης, σελ. 147 

Μια γυναίκα καταφθάνει στην παραθαλάσσια 
κωµόπολη X. τον Φεβρουάριο, του 2000. Μόνες 

της αποσκευές µια µικρή βαλίτσα και µια 
γυάλα µε δυο χρυσόψαρα. Κατά την παραµονή 
της µια σειρά ανεξήγητα γεγονότα θα συµβούν: 
Ακραίες καιρικές συνθήκες, ένας µικρός σεισµός, 

η γέννα ενός παράξενου ζώου, µια ασυνήθιστη 
κλοπή και, τέλος, ένας-φόνος µε άγνωστους 

θύτες. 
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ΜΟΡΤΕΝΜΠΡΑΣΚ 

«Η τέλεια ζωή 
του Γουίλιαµ Σίντις» 
Κέδρος, σελ. 382 

Εµαθε να διαβάζει µόνος του όταν ήταν µόλις 
δεκαοχτώ µηνών. Στα οχτώ του γνώριζε οχτώ 
γλώσσες και στα έντεκα γράφτηκε pro Χάρβαρντ. 

Ηταν αδιαµφισβήτητα µία ιδιοφυΐα. 
Γιατί, λοιπόν, ο Γουίλιαµ Σίντις πέθανε µόνος, 
φτωχός και ξεχασµένος αη' όλους; 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΙ 

«Η εξέγερση των νεκρών» 
Καστανιώτης, σελ. 275 

Η Αντιγόνη είναι µία όµορφη νέα γυναίκα που 
ano µικρή πηγαίνει ανάποδα στο ρεύµα Κλεισµένη 

στο αναµορφωτήριο για ένα έγκληµα 
οικογενειακής αυτοδικίας, αντιστέκεται στην 
προσπάθεια «αναµόρφωσής» της και γι' αυτό 
καταδικάζεται ya σταλεί σε ένα πρόγραµµα πόυ 
συλλέγει και ανακυκλώνει µε τις mo σύγχρονες 
µεθόδους τους περιθωριακούς για την κοινωνία, 

τους ζηµιογόνους για την οικονοµία, τους 
ανεπιθύµητους για τη δηµοσιά τάξη. Εκεί θα 
νιώσει τη φλόγα της εξέγερσης. 
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Αντρέα ΚαµΜέρι 

Αδυσώπητο 
οικονοµικό 
θρίλερ 
Μια µεγάλη επιχείρηση, η Μανουέλλι, 

που στηρίζει την οικονοµία 
της χώρας και δίνει δουλειά 

σε χιλιάδες εργάτες. Ο πρόεδρος της 
εταιρείας, ένας παρηκµασµένος πατέρας 
της βιοµηχανικής αναγέννησης της Ιταλίας, 

που, όταν αναφέρεται στο άτοµο του. 

χρησιµοποιεί πάντα τρίτο ενικό. Ο γιος 
του, ανίκανος και λοξός, κατέχει τη θέση 
του γενικού αντιπροέδρου και όλοι τον 
χλευάζουν. 

Ο διευθυντής του προσωπικού, όσο 
χρειάζεται ικανός και κυνικός για να 
«θέσει σε διαθεσιµότητα» εκατοντάδες 
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Νόστιµες ή αντιπαθητικές 
γραµµατείς, οδηγοί, 

τηλέφωνα που χτυπούν 
ασταµάτητα για δουλειά 
και χρήµατα, έρωτα και 
προδοσία. Σε τούτη την 
πραγµατικότητα είναι 
που θα πέσει n σκιά της 
κρίσης 

εργαζοµένους, αλλά µε κρυφό πάθος 
για την ποίηοη. 

Α∆ΙΣΤΑΚΤΟΙ 
Ο γενικός διευθυντής, αδίστακτος 

µάνατζερ, προικισµένος µε αποφασιστικότητα 
διπλωµατική κοµψότητα και την 

απαιτούµενη για τη συγκεκριµένη θέση 
σκληρότητα µε µια νέα, πανέµορφη και 
ηλίθια σύζυγο. Νόστιµες ή αντιπαθητικές 

γραµµατείς, οδηγοί, τηλέφωνα που 
χτυπούν ασταµάτητα για δουλειά και 
χρήµατα, έρωτα και προδοσία. Σε τούτη 
την πραγµατικότητα είναι που θα πέσει 
η σκιά της κρίσης και τότε χρειάζεται 
να γίνουν περικοπές και συγχωνεύσεις, 
διαπραγµατεύσεις µε υπουργούς και 
υφυπουργούς, v' αντιµετωπιστούν συνδικαλιστές 

και καταλήψεις. Ο πιο πολυδιαβασµένος 
Ιταλός συγγραφέας Αντρέα 

Καµιλλέρι µε την «Προσωρινή 
διακοπή» (εκδ. Πατάκη) µας προσφέρει 
ενα αδυσώπητο οικονοµικό θρίλερ. Αλλά 

και ένα δράµα όπου οι πρωταγωνιστές 
σµιλεύονται µε τραχύτητα, σχεδόν 

µε ωµότητα, βασανισµένοι από αισθήµατα 
πάθους, µίσους και εκδίκησης, που 

καθορίζουν ανεπανόρθωτα τη στάση 
τους απέναντι στη ζωή. 
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ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ 

«Ισλαµισµός και Ισλαµοφοβία» 
> Οι συγγραφείς επιχειρούν 
διεξοδικά να οριοθετήσουν 
τις «δύο ακραίες τάσείς 
που αναπτύσσονται µεταξύ 
µουσουλµάνων και µη µουσουλµάνων 

«Αν παραδεχτούµε ότι αναλογεί σε όλους 
µας ένα µερίδιο ευθύνης για τη 

διαφύλαξη των αξιών µας, αυτό υπαγορεύει 
και την ατοµική υποχρέωση 

ενηµέρωσης, κατανόησης και αποδοχής 
της διαφορετικότητας των συνενοίκων 
και συµπολιτών µας στην τοπική κοινωνία 

και πολύ περισσότερο της προβολής 
του ειδώλου της κοινωνίας αυτής, στον 
αδιάψευστο καθρέφτη του παγκόσµιου 
χάρτη που κατοπτρίζονται οι γειτονιές 
του κόσµου. Οι κοινωνίες µας δεν αντέχουν 

άλλες απώλειες, αη' όπου κι αν 

ΚΑΙ 

προέρχονται αυτές. Αυτή η αέναη διαµάχη 
µάς στοιχίζει σε χρόνια προόδου, 

' εθνική αλληλεγγύη, οικονοµική ανάπτυξη 
και κοινωνική ανάταση. 

Ας µάθουµε πώς θα κατανοήσουµε τις 
αποστάσεις που µας χωρίζουν πριν αυτές 

οριστικοποιηθούν σε αγεφύρωτα 
χάσµατα». Οι συγγραφείς Φώτης Παπαγεωργίου 

(που υπηρέτησε ως Υποδιοικητής 
στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) 

και Αντώνης Σαµούρης 
(διδάκτορας του τµήµατος Μεσογειακών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου του 
Αιγαίου) µε το βιβλίο τους «Ισλαµισµός 
και Ισλαµοφοβία» (εκδ. Ταξιδευτής) 
επιχειρούν διεξοδικά να οριοθετήσουν 
τις «δύο ακραίες τάσεις που αναπτύσσονται 

µεταξύ µουσουλµάνων και µη 
µουσουλµάνων, αντίστοιχα απειλώντας 
τη συνοχή και την ευηµερία των δυτικών 

κοινωνιών». 

www.clipnews.gr
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Ανθο/ίΌγία 34 ιστοριών 

«Βρόµικα κόµικς» 
ano την Αµερική του 1929 
> Παρελαύνουν πολιτικοί ηγέτες, 

ηθοποιοί του Χόλιγουντ, 
χάρτινοι ήρωες των κόµικς 

και πρόσωπα-σύµβολα 

TOY ΓΙΠΡΓΟΥ ΒΑΐΑΑΚΗ 

Εικονογραφηµένες ιστορίες µε 
παύσεις και έντονα χρώµατα, 
καταιγιστική δράση και απόκρυφα 

µυστικά που όµως πρέπει να «γυρίσουν» 
σελίδα µαυρόασπρες περιπέτειες 

που πρόσκαιρα διακόπτονται 
µάλλον για να διακρίνουµε τις χαραµάδες 

ενός άγνωστου κόσµου. Και 
ακόµη, ξεκαρδιστικές καταστάσεις 
χαρακτήρων που µέσα από τα παθήµατα 

τους µας θυµίζουν τον εαυτό µας 
στα χειρότερά του: Οπως και να 'χει, 
η ιστορία των κόµικς είναι πολυκύµαντη, 

εν µέρει αχαρτογράφητη και 
-πάνω αη' όλα- εντυπωσιακή. Αη' την 
άλλη, η συνειδητοποίηση των εικαστικών 

και εκφραστικών δυνατοτήτων 
των κόµικς, αλλά και η ευκολία της 
πρόσβασης ano τον δηµιουργό σε ένα 
µαζικό µέσο που απαιτεί µόνο ένα 
πενάκι, λίγα χρώµατα και έναν εκδότη 
δεν άργησαν -βέβαια- να γίνουν αντιληπτά. 

Ετσι, τα κόµικς από ένα υποτιµηµένο 
εκφραστικό µέσο, σταδιακά 

µετεξελίχθηκαν σε µία ευρέως αποδεκτή 
και αυτόνοµη µορφή τέχνηςτην 

ενάτη εκ των καλών τεχνών. 
Πολλά έχουν -κατά καιρούς- γραφτεί 
για την καταγωγή των κόµικς, η 

οποία έχει αναζητηθεί ακόµη και στα 
σπήλαια όταν οι πρωτόγονοι άνθρωποι 

διατύπωναν ιστορίες µέσα από 
ζωγραφιές. Πάντως, πέρα από τέτοιες 
υπερβολές, τα πρώτα δείγµατα ανα' 
τυπωµένων εικόνων που αφηγούνταν 
ιστορίες -µε ή χωρίς λόγια- θα εµφανιστούν 

στη Μεγάλη Βρετανία τον 17ο 
αιώνα, κυρίως µε τη µορφή ανυπόγραφων 

φυλλαδίων πολιτικού, χιουµοριστικού 
και ενίοτε θρησκευτικού 

χαρακτήρα. Σιγά αγά, τα σχέδια άρχισαν 
να συνοδεύονται από πλαίσιο 

στο οποίο τοποθετούνταν τα λόγια ή 
από «µπαλονάκια» που έβγαιναν ano 
τα στόµατα των «οµιλούντων» πρωταγωνιστών. 

Είναι, ωστόσο, µε την 
έλευση της χαλκογραφίας, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, που η νέα δυνατότητα 

για πιστή αναπαραγωγή σε µικρό 
κόστος θα δηµιουργήσει µια «βιοµηχανία 

εικονογραφηµένης σάτιρας». 
∆εν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη ότι 
εκδίδονται εκατοντάδες περιοδικά µε 
εικονογραφηµένα επίκαιρα της εποχής, 

καθώς και πολλά φυλλάδια µε 
εικονογραφηµένα µυθιστορήµατα Την 
ίδια περίπου εποχή, στην Αµερική, το 

, νέο αυτό είδος γνωρίζει ξεχωριστή 
άνθηση στις εφηµερίδες και το 1896 

Πρόκειται για ερωτικά και 
χιουµοριστικά κόµικς που 
εµφανίστηκαν σης Ηνωµένες 
Πολιτείες στην κρίση του 1929 

δηµοσιεύεται στη «New York Journal»το 
εκπληκτικό «Yellow Kid» του 

Richard Outcault το οποίο δηµιουργεί 
αίσθηση σε όλη τη χώρα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές 
και πολλοί δηµιουργοί αποκτούν 

φήµη και χρήµα ανάµεσά τους και ο 
σπουδαίος Winsor McCay µε το ονειρικό 

«Little Nemo in Slumberland». 
Ωσπου, το 1930 εµφανίζεται ο πασίγνωστος 

Μίκυ Μάους από τον Γουόλτ 
Ντίσνεϊ και ο Ντικ Τρέισι του Chester 
Gould, ενώ την ίδια χρονιά στην Ευρώπη, 

κάνει το ντεµπούτο του ο περίφηµος 
Τεν-Τεν του Βέλγου Herge. Η 

«χρυσή εποχή» των κόµικς, ωστόσο, 
θα ξεκινήσει τη δεκαετία του 30 µε 
την έλευση των υπερηρώων, όπως ο 
Σούπερµαν που διασχίζει τους αιθέρες 
και ο Μπάτµαν, ο οποίος αναλαµβάνει 
να σώσει την Γκόθαµ Σίτι από τους 
κακοποιούς. Στις δεκαετίες του '40 και 
'50, πάλι, κυκλοφορούν τα πρώτα κόµικς 

µυστηρίου και επιστηµονικής φαντασίας 
που γνωρίζουν παγκόσµια αποδοχή. 
Οπως και στον κινηµατογράφο, 

ο λόγος και η εικόνα στα κόµικς είναι 
αλληλένδετα ενώ οποιαδήποτε λεπτοµερής 

λεκτική περιγραφή καταστάσεων 
απουσιάζει, αφού η εικόνα µιλάει από 
µόνη της: Σε αυτό το σχετικά νέο εκφραστικό 

είδος ο λόγος είναι εκ των 
πραγµάτων ελλειπτικότερος, αφαιρετικότερος 

και -παράλληλα- πυκνός και 
ουσιαστικός. Βασικό στοιχείο, άλλωστε, 
στα κόµικς είναι πάντα εκείνη η λεπτή 
ισορροπία ανάµεσα στον λόνο και την 
εικόνα, η οποία καθιστά το εγχείρηµα 
εξαιρετικά απαιτητικό. Ετσι, ενώ αρχικά 

τα κόµικς είχαν έναν κωµικό χαρακτήρα, 
σχετικά σύντοµα έµελλε να 

δηµιουργηθούν διάφορες σχολές και 
προσεγγίσεις. Και, βέβαια, µία ano τις 
µεγαλύτερες σχολές κόµικς είναι η 
γαλλόφωνη- δηλαδή, οι γαλλικές ή 

βελγικές Bandes Dessinees ή B.O. ή 
«εικονογραφηµένες λωρίδες». Ακολουθεί 

µία έκρηξη στην παραγωγή των 
κόµικς, µε το περιοδικό «Hara- ΚιΗ» 
και τους κορυφαίους σχεδιαστές Ράιζερ 
και Βολίνσκι να προετοιµάζουν το κλίµα 

για ό,τι θα επακολουθούσε. Μέχρι 
που έρχεται ο Μάης του '68, για να 
αποτελέσει και στη διαµόρφωση των 
κόµικς «σηµείο τοµής», µε τη γενικευµένη 

αµφισβήτηση να τα επηρεάζει 
αποφασιστικά. Με την πάροδο των 
χρόνων, καλλιτέχνες όπως ο Μοέµπιους, 

ο Πρατ, ο Μπιλάλ, ο πρώιµος Μανάρα 
θα προσδώσουν ξεχωριστή αίγλη 

και ποικιλοµορφία στην ένατη τέχνη, 
δηµιουργώντας πλέον όλες τις προϋποθέσεις 

για να µιλάει κανείς σοβαρά 
για τα κόµικς. Οσο για τα «Βρόµικα 
Κόµικς ή Οι Βίβλοι της Τιχουάνα» (εκδ. 
Αγρα), έχουν τη δική τους ξεχωριστή 
ιστορία: Πρόκειται για ερωτικά και χιουµοριστικά 

κόµικς που εµφανίστηκαν 
στις Ηνωµένες Πολιτείες στην κρίση 
του 1929. Μέσα από την συγκεκριµένη 
ανθολογία -που περιλαµβάνει 34 ιστορίες- 

παρελαύνουν πολιτικοί ηγέτες, 
ηθοποιοί του Χόλυγουντ, χάρτινοι ήρωες 

των κόµικς και πρόσωπα-σύµβολα 
Κανένας δεν γλίτωνε από το βρόµικο 
πνεύµα και την ασεβή παρωδία αυτών 
των φυλλαδίων που παράγονταν παράνοµα 

και πωλούνταν λαθραία σε όλη 
τη χώρα: Από τον Ντόναλντ Ντάκ στον 
Στάλιν και τον Μουσσολίνι, µέχρι τον 
Ταρζάντην Γκρέτα Γκάρµπο, τους Μαρξ 
Μπράδερς και τον Κάρυ Γκράντ Κάπως 
έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι µια ολόκληρη 

κοινωνία, µαζί µε την κουλτούρα 
µιας εποχής, γίνονταν αντικείµενο, 
χλεύης και άγριας ερωτικής σάτιρας. 
Και όλα αυτά, µέσα από ένα κατ" εξοχήν 
λαϊκό µέσο που µπορούσε -κατά τρόπο 
θαυµαστό- να αναγάγει για ακόµη µία 
φορά σε τέχνη την καθαρόαιµη ειρωνεία 

το σκώµµα αλλά και την προκλητικά 
εκφρασµένη ερωτική διάθεση... 

r jn§ 
ΤΣΡΟΥΓΙΑ ΣΑΛΕΒ 

Η τιµή της αγάπης» 
«Πατάκης, σελ. 575 

∆έκα χρόνια µετά την πρώτη τους συνάντηση και 
έναν κεραυνοβόλο έρωτα που κατέληξε σε γάµο, 

n τριανταεξάχρονη Ελλα αποφασίζει να βάλει τέλος 
στη βαλτωµένη σχέση της µε τον Αµνών. Αλλά όταν 
εκείνος, υποκύπτοντας απρόθυµα στην επιθυµία της, 
εγκαταλείπει το οικογενειακό οπίη, αφήνοντας τη µόνη 

µε το εξάχρονο αγοράκι τους, n πολυπόθητη ελευθερία 
δεν έρχεται. 

ANDREW NlCOtl 

«Ενας τσιρκαλάνος, µια καµήλα 
και 4.00.000 ερωτήσεις» 
∆ιόπτρα, σελ. 470 

Ηκοσµοθεωρία του τσιρκολάνου Οτο Βίτε συνοψίζεται 
στα εξής: Κανείς δεν δίνει σηµασία σε κά-. 

ποιον που κλέβει καµήλες, εφόσον είναι επιτυχηµένος 
σε αυτό που κάνει. To κόλπο είναι να κλέψεις χιλιάδες 
καµήλες. Άρπαξε ης καµήλες ολονών και πες on είναι 
δικές σου, και πλέον δεν είσαι αυτός που κλέβει καµήλες. 

Είσαι ο Βασιλιάς. Χιούµορ, τραγελαφικές καταστάσης, 
τερατώδη ψέµατα, ταχυδαιαυλουργικά κόλπα και 

φανφαρόνικοι διάλογοι, σε µια περιπέτεια που θα σας 
κάνει να δείτε τον κόσµο σαν ένα απέραντο τσίρκο. 
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ΜΑΙΡΗ ΜΑΝ∆ΑΛΗ 

«To φως των πλάνων αστεριών» 
Λιβάνης, σελ. 527 

Για ης τρεις ηρωίδες το «κουτί της ευτυχίας» φέρει 
ένα µυστικό, µια πλάνη και µια ευχή. Για την Ερσαλία 

µια εµµονή που της κατέστρεψε τη ζωή. Για την 
Αµαλία τους χτύπους µιας καρδιάς µέσα της που απεγνωσµένα 

προσπάθησε να την κάνει να σιγήσει. Για 
την Τζούλια την τελευταία ευκαιρία µιας ευτυχίας ηµωρηµένης 

για µια καρδιά που χτύπησε και σιώπησε. 
Την τελευταία ευκαιρία µιας αγάπης. 
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