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ΣΟΦΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

«Η κόρη του ξενοδόχου» 
Αγρα, σελ. 179 

Με την «Κόρη του ξενοδόχου» η Σοφία ∆ιονυσοπούλου 
εµπλέκει δύο εποχές και δύο διαφορετικές 

ιστορίες. Η πρώτη εκτυλίσσεται το 1975, 
περιλαµβάνει τις τελευταίες ηµέρες της ζωής 
ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου, το οποίο α*ποτελεί 

και την κατοικία µιας µητέρας και της 
κόρης της. Συστατικά στοιχεία Π επίσκεψη της 
θείας, η καταλυτική εµφάνιση ενός άντρα το 
φάντασµα του πατέρα το ξύπνηµα η π επαναφορά 

του ερωτισµού. Η δεύτερη ιστορία εκτυλίσσεται 
το 2000 και παρακολουθεί µερικές η. 

µέρες από τη ζωή µιας γυναίκας, χαµένης στο 
αποστασιοποιηµένο παραλήρηµά της. 
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X. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ 

«Καθαρές δουλειές» - 
Μεταίχµιο, σελ, 225 

Αθήνα Καλοκαίρι[2009.0 αστυνόµος ∆ηµάκος 
έχει µόλις επιστρέψει από διακοπές. Τη θερινή 
χαλάρωσή του ταράζει µια δολοφονία ο εκδότης 
τηςκουτσοµπολίστικης εφηµερίδας «το Σούσουρο» 

βρίσκεται νεκρός. Ποιος και για ποιους λόγους 
επιθυµεί να «ξεφορτωθεί» τον εκδότη µιας 

κουτσοµπολίοτικης εφηµερίδας; Ο X. Στεφόπουλος 
δηµιουργεί έναν νέο ήρωα, το Γιώργο ∆ηµάκο, 

έναν αστυνόµο της εποχής της οικονοµικής 
κρίσης, που καλείται να διαλευκάνει υποθέσειςµε 

σκηνικό την αβεβαιότητα, το φόβο και την 
ανασφάλεια. 

JOHN VERDON 

«Κράτα τα µάτια σου κλειστά» 
∆ιόπτρα, σελ. 685 

Η Τζίλιαν Περι, ένα κακοµαθηµένο πλουσιοκόριτσο, 
παντρεύεται το διάσηµο ψυχίατρο Σκοτ 

Αστον. Μπροστά της ανοίγεται ένας ευτυχισµένος 
δρόµος, όµως.κατά τη διάρκειατης γαµήλι• 

ας δεξίωσης βρίσκεται άγρια δολοφονηµένη, Τα 
στοιχεία οδηγούν σε αδιέξοδο. Είναι ώρα να αναλάβει 

δράση ο ντετέκτιβ Ντέιβ Γκάρνεϊ. Ο 
Γκαρνε! αποφασίζει να θυσιάσει την ειδυλλιακή 
ηρεµία του αγροκτήµατός του και να αποδυθεί 
σε έναν αγώνα για τον εντοπισµό του ψυχοπα- 
θούς δολοφόνου. Με την αναλυτική µεθοδολογία 

του ανακαλύπτει πτυχές του µυστηρίου. 

«Οι αναµνήσεις του γιατρού M, ΓιοέΛ» 

Η ιστορία 
της εβραϊκής 
κοινότητας 
στη Θεσσαλονίκη 
>- Ο γιατρός Γιοέλ περιγράφει γλαφυρά και µε εξαιρετικό 
χιούµορ τις παλινδροµήσεις που παρατηρούνται µεταξύ 
του σύγχρονου και του παραδοσιακού τρόπου ζωής 

Στο γύρισµα του εικοστού αιώνα ο 
πληθυσµός της θεσσαλονίκης αντιµετώπισε 

την πρόκληση του εκσυγχρονισµού. 
Τα άτοµα και οι κοινωνικές οµάδες 

δεν καλύπτονταν πλέον από την 
παραδοσιακή γνώση και εµπειρία 

Οι «Αναµνήσεις του γιατρού M. Γιοέλ» 
σε επιµέλεια Ρένας Μόλχο (εκδ. Πατάκη), 
που δηµοσιεύθηκε σε συνέχειες στη µεγα- 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

«Να φοβάσαι τον άνδρα...» 
> Ο έρωτας, η αγάπη, 
η πολιτική, η φιλοσοφία και 
η τέχνη, συναποτελούν τους 
κρίκους της ίδιας αλυσίδας 

Αρκεί ο χρωστήρας στα χέρια ενός άνδρα, 
για να αντέξει τον οικτρό συµβιβασµό 

της ζωής του; Αποτελεί διέξοδο 
στη µοναξιά µιας γυναίκας, η εµµονή 
µε την καριέρα της; Πόσο µπορεί ο Νίκος 

και η Ελλη να συµβιώνουν, όταν το 
έλλειµµα αυτοεκτίµησης και των δύο, 

To κυρίαρχο πληθυσµιακά 
και οικονοµικά στοιχείο 
αποτελείτο από τους απογόνους 

εκείνων οι οποίοι 
έφτασαν µπροστά στα 
γκρεµισµένα τείχη της 

λύτερη τοπική ισπανοεβραϊκή εφηµερίδα 
«La Action» («Η ∆ράση») µεταξύ του Απριλίου 

και του Μαΐου 1938, είναι µια πρωτότυπη 
πηγή που συµπυκνώνει τις αλλαγές 

που έγιναν στον ιδιωτικό και το δηµόσιο 
βίο. Ο γιατρός Γιοέλ περιγράφει γλαφυρά 
και µε εξαιρετικό χιούµορ τις παλινδροµήσεις 

που παρατηρούνται µεταξύ του σύγχρονου 
και του παραδοσιακού τρόπου 
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οδηγεί στο µίσος και την εκδίκηση; Κι 
αν τα ανεξίτηλα σηµάδια στην ψυχή 
µας είναι καµώµατα της µοίρας, τα πάθη 

που αναστατώνουν την καρδιά µας 
ποιος τα χρεώνεται; Οι τρίτοι ή το ένστικτο 

που αδηµονεί να επιβληθεί στη 
λογική; Μια ιστορία, όπου ο έρωτας, η 
αγάπη, η πολιτική, η φιλοσοφία και η 
τέχνη, συναποτελούν τους κρίκους της 
ίδιας αλυσίδας που συγκρατεί την αρχή 
και το τέλος. Γιατί το Παρελθόν και το 
Μέλλον της ζωής του καθενός µας, έτσι 
κι αλλιώς, συναντώνται στο Παρόν... 

ζωής στους τοµείς της κοινωνικής και της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, της εργασίας, της 
οικογένειας, της υγείας και ιδιαίτερα στην 
άσκηση της ιατρικής. 

ΑΦΗΓΗΣΗ 
Ο συγγραφέας αφηγείται τα φοιτητικά 

του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και το 
Παρίσι, όπου είχε σπουδάσει προτού επιστρέψει 

στην πόλη του ως διπλωµατούχος 
γυναικολόγος. Ηταν εποµένως σε θέση να 
κάνει τη σύγκριση µε τις παλαιότερες πρακτικές, 

αλλά και µε τη ∆ύση και την Ανατολή. 
Η επιλογή του να γράψει την αυτοβιογραφία 

του στην τοπική ισπανοεβραϊκή 
γλώσσα αποκαλύπτει τα ενδιαφέροντα των 
συγχρόνων αναγνωστών της εφηµερίδας 
του, τους κώδικες επικοινωνίας και παράλληλα 

µας επιτρέπει να παρακολουθήσουµε 
την εκσυγχρονιστική πορεία της εβραϊκής 
κοινωνίας της θεσσαλονίκης. 

Στη θεσσαλονίκη, η ιστορική διαδροµή 
τεσσάρων και πλέον αιώνων συνέβαλλε 
στη διαµόρφωση µια µοναδικής ιδιαιτερότητας: 

Σε όλη την Οθωµανική περίοδο της 
πόλης, το κυρίαρχο πληθυσµιακά και οικονοµικά 

στοιχείο αποτελείτο από τους απογόνους 
εκείνων, οι οποίοι έφτασαν µπροστά 

στα γκρεµισµένα τείχη της, αναζητώντας 
τόπο για να ριζώσουν. 

Οι άνθρωποι αυτοί στη «Νέα Ιερουσαλήµ» 
συγκρότησαν µια κοινωνία µε πλήρη 

κοινωνική διαστρωµάτωση, µε τους πλούσιους 
και τους φτωχούς της, µε τους εµπορευόµενους 

στο λιµάνι της πόλης και τους 
αχθοφόρους του, µε τους τραπεζίτες και 
τους υπαλλήλους τους, µε τις ιδεολογικές 
συγκρούσεις ανάµεσα σε Σοσιαλιστές, Αφοµοιωτικούς 

και Σιωνιστές. Πουθενά 
αλλού στην Ευρώπη η ταξική διάρθρωση 
της Εβραϊκής κοινωνίας δεν ήταν αντίστοιχη. 

Π' αυτό η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας 
της θεσσαλονίκης είναι ιδιάζουσα 

και άκρως γοητευτική. 
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«Αµνησία» ιον Στιβ Γονάτσον 

Ψυχολογικό θρίλερ µε φόντο 
τις χαµένες αναµνήσεις 
>> Κάθε πρωί η Κριστίν ξυπνάει σε 
µια άγνωστη κρεβατοκάµαρα, δίπλα 

σε έναν άγνωστο άντρα. Στον 
καθρέφτη του µπάνιου βλέπει το 
πρόσωπο µιας µεσήλικης γυναίκας 
την οποία δεν αναγνωρίζει 

TOY ΓΙΠΡΓΟΥ ΒΑΐΛΑΚΗ 

Τα µυστήρια του χρόνου και της 
µνήµης σαγήνευαν πάντοτε 
τους στοχαστές και τους συγγραφείς, 

σε όλες τις εποχές. Και αυτό 
γιατί η µνήµη δεν είναι µόνο ο χρονικογράφος 

των περασµένων βιωµάτων 
µας, αλλά και ο προσωπικός µας χρόνος 
στον οποίο εγγράφονται -µε έναν παράξενο 

τρόπο- οι εµπειρίες µας. Πώς, 
όµως, µπορούµε να είµαστε βέβαιοι 
ότι ο «χθεσινός» εαυτός µας είναι το 
ίδιο πρόσωπο µε τον «τωρινό» και όχι 
δύο διαφορετικές υπάρξεις; Με άλλα 
λόγια όπως επισήµανε ο Γουίλιαµ Τζέιµς 

(1842-1910), τι θα µπορούσε να 
πείσει κάποιον ότι εκείνο το παιδί που 
απεικονίζεται σε µια κιτρινισµένη φωτογραφία 

είναι το ίδιο πρόσωπο µε 
αυτόν που είναι τώρα υπερήλικας; Η 
υπόθεση αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη 

και αφορά στο φιλοσοφικό πρόβληµα 
της προσωπικής ταυτότητας. 

Ο Τζον Λοκ (1632-1704) εξηγεί 
ότι το κριτήριο βάσει του οποίου θα 
µπορούσε κανείς να βεβαιωθεί για τη 
συνέχειατηςταυτότητάς του, δεν είναι 
δυνατόν να αναφέρεται στο σώµα, καθώς 

το τελευταίο δεν µένει το ίδιο στο 
πέρασµα του χρόνου. Ετσι, θα πρέπει 
ο φιλοσοφικός στοχασµός να στραφεί 
στην ενότητα της συνείδησης και mo 
συγκεκριµένα στην αξιοπιστία της µνήµης. 

Απ' την άλλη, ωστόσο, υπάρχει µία 
επιπλέον ιδιαιτερότητα: Εάν αναλογιστούµε 

ότι µνήµη είναι η ικανότητα του 
νου να σκέπτεται κάτι που έχει ήδη 
παρέλθει, κάτι -δηλαδή- που δεν υπάρχει, 

πώς είναι δυνατόν να σκεπτόµαστε 
κάτι το ανύπαρκτο; 

Προκειµένου, λοιπόν, να αντιµετωπιστεί 
το πρόβληµα σχετικά µε το πώς 

είναι δυνατόν να σκεπτόµαστε τα αντικείµενα 
της µνήµης -τα οποία υπέπεσαν 

µεν κάποτε στην αντίληψη µας, αλλά 
τώρα που τα θυµόµαστε δεν υπάρχουνο 

Πλάτων (427 π.Χ. - 347 π.Χ.) πίστευε 
ότι όποτε θυµόµαστε κάτι, στην ουσία 
βλέπουµε το είδωλο που αποτυπώθηκε 
στην επιφάνεια της ψυχής µας και µέσω 

αυτού ερχόµαστε ρε επαφή µε ό,τι 
στάθηκε η αιτία για τη δηµιουργία του 
«αποτυπώµατος». Η ιδέα αυτή επηρέασε 

τον Αριστοτέλη (384- 322 π.Χ.) 
στην αρχαιότητα και τον Ντφβιντ Χιουµ 
(1711-1776) στη νεότερη; εποχή, οι 
οποίοι υποστήριξαν ότι κατά τη διαδι- 

«Οι αναµνήσεις µας καθορί- 
ζουν. Συνεπώς, ττ θα συνέβαινε, 

εάν τις έχανες κάθε φορά, 
λίγο πριν κοιµηθείς;» 

κασία της µνήµης, η αναφορά στο παρελθόν 
γίνεται µέσω µιας αισθητής 

παράστασης, η οποία έχει εντυπωθεί 
µέσα µας εν είδει εικόνας. 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
Αλλά, πάλι, πώς µπορούµε να είµαστε 

βέβαιοι ότι η εικόνα που νοµίζουµε 
ότι θυµόµαστε αντιστοιχεί σε 

κάτι το πραγµατικό και δεν είναι προϊόν 
της φαντασίας; Στο πέρασµα των 

αιώνων, οι ιδιαιτερότητες της µνήµης 
και η ανεκτίµητη σηµασία της αποτέλεσαν 

πηγή έµπνευσης και στοχασµού 
και στον χώρο της λογοτεχνίας. Ο Χόρχε 

Λουίς Μπόρχες (1899-1986) -για 
παράδειγµα- έχει γράψει ένα εκπληκτικό 

διήγηµα µε τίτλο «Φούνες ο 
Μνήµων». Ο ήρωας, Ιερενέο Φούνες, 
διαθέτει µία υπερφυσική, τέλεια µνήµη, 
θυµάται τα πάντα: κάθε φύλλο που 
είχε 6ει σε δέντρο, κάθε λέξη που είχε 
ακούσει στη ζωή του, κάθε πνοή ανέµου 
που είχε νιώσει, κάθε εντύπωση γεύσης, 

κάθε πρόταση. 
Παρ' όλα αυτόΤείναι δέσµιος της 

ανικανότητας του να αξιολογεί. Σε αυτήν 
την αριστουργηµατική, ακραία 

εκδοχή του Μπόρχες, ο Ιρενέο Φούνες 
θα συντριβεί κάτω από µια κυριολεκτικά 

αφόρητη µνήµη, ano µία απρόσκοπτη 
συµφόρηση πληροφοριών της οποίας 

τη ροή αδυνατεί να ελέγξει. 
Πάντως, όταν µιλάει κανείς για τη λογοτεχνική 

αντιµετώπιση της µνήµης 
δεν µπορεί να µην αναφερθεί στο µεγαλειώδες 

µυθιστόρηµα «Αναζητώντας 
τον χαµένο χρόνο» του Μαρσέλ Προυστ 
(1871-1922), το οποίο έµελλε να αποτελέσει 

µία νέα αφετηρία για την πεζογραφία. 

Η ουσία του έργου βασίστηκε στη 
διαίσθηση του συγγραφέα ότι «η µνήµη 

συνδέοντας τη ζωή µε το παρελθόν 
την εκτείνει προς το µέλλον». Ο Προυστ 
αναζητεί τον χρόνο σε ένα πλέγµα 

τόπων, αισθήσεων και αναµνήσεων: τα 
πάντα µπορούν να αποτελέσουν µία 
απλή αφορµή για να ταξιδέψει ο νους 
προς το παρελθόν. 

Αλλωστε, η µνήµη µπορεί να είναι 
ανεξέλεγκτη, µε το παρελθόν να εξαρτάται 

µόνο από εκείνη την τυχαία στιγµή 
που θα το ανακαλέσει και ano την 

οποία θα αναδυθεί ένας κόσµος θαµµένος, 
ξεχασµένος µέσα µας. Αυτός 

είναι και ο φυσικός χώρος του ψυχολογικού 
θρίλερ «Αµνησία» (εκδ. Ψυχογιός), 

µε το οποίο ο συγγραφέας Στιβ 
Γούάτσον στρέφεται γύρω ano ένα 
αγχωτικό ενδεχόµενο: «Οι αναµνήσεις 
µάς καθορίζουν. Συνεπώς, τι θα συνέβαινε, 

εάν τις έχανες κάθε φορά λίγο 
πριν κοιµηθείς;». 

ΚΑΘΕ ΠΡΜ 
Κάθε πρωί η Κριστίν ξυπνάει σε 

µια άγνωστη κρεβατοκάµαρα, δίπλα σε 
έναν άγνωστο άντρα. Στον καθρέφτη 
του µπάνιου βλέπει το πρόσωπο µιας 
µεσήλικης γυναίκας την οποία δεν αναγνωρίζει. 

Και κάθε πρωί, ο άντρας 
τής εξηγεί υποµονετικά ότι είναι ο σύζυγος 

της και ότι ένα ατύχηµα πριν 
από πολύ καιρό της προκάλεσε µια 
περίεργη διαταραχή µνήµης. 

Στην πορεία η Κριστίν επιχειρεί να 
διαπιστώσει κατά πόσον αυτό είναι αληθές, 

µέσα από φωτογραφίες, ηµερολόγια, 
σηµειώσεις. 

Παράλληλα, η ύπαρξη ενός ψυχιάτρου, 
ο οποίος διαθέτει ηχογραφηµένες 

συνεδρίες του µε την Κριστίν, περιπλέκει 
τα πράγµατα. Αλίµονο όµως. 

Η ανακάλυψη της αλήθειας -µέσω του 
παζλ των αναµνήσεων- θα αποδειχτεί 
αποκρουστική και θανάσιµη. Κάθε µέρα, 

η πρωταγωνίστρια πρέπει να ανακατασκευάζει 
το παρελθόν της. Και 

κάθε µέρα, όσο περισσότερο πλησιάζει 
στην αλήθεια τόσο mo απίστευτη και 
τροµακτική µοιάζει εκείνη... 

: 
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΧΟΡΗ (ΕΠΙΜ.) 

«Παιδικά ποιήµατα, τραγούδια, 
νανουρίσµατα και άλλα» 
Ερµής, σελ. 93 

ΤΤ1 να βιβλίο γεµάτο ποιήµατα και τραγουδάκια 
X—«επώνυµα ή δηµοτικά και άλλα ανώνυµα, που 

για πολλές γενιές συντρόφευαν τα παιδιά. Η ανθολόγηση 
έγινε από τη φιλόλογο Βασιλική Παλαιοχώρη 

και περιέχει ακόµη αινίγµατα, παιχνίδια και 
γλωσσοδέτες! To βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD, 
για να ακούνε τα παιδιά όταν οι µεγάλοι δεν προφταίνουν 

να τους τα διαβάσουν. 

ΛΕΝΑ ∆ΙΒΑΝΗ 

«Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης» 
Καστανιώτης, αελ. 188 

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεσαι n µαρτυρία ενός ανθρώπου 
για µια εποχή όπου οι αγώνες, κάθε λογής, 

δε σταµατούσαν ποτέ και οι λιποταξίες σπάνιζαν. ∆εν 
το έβαζε κάποιος εύκολα τότε στα πόδια κι ούτε αρεσκόταν 

να ανακυκλώνει τα παράπονα του. Μέρες γενναιοψυχίας; 
Ας πς πούµε, καλύτερα, γερά στυλωµένες 

στη ζωή, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Ο 
αναγνώστης θα δει να εµφανίζονται άνθρωποι που 
ρίχνονται µέσα στη δράση µε το που χτυπάει ο συναγερµός. 

Από τις κινήσεις τους αναπηδά µια θέληση, m 
βλέπουµε, την ξαναζούµε, τη δανειζόµαστε. Σε περίοδο 
δανεισµών, άλλωστε, βρισκόµαστε σήµερα 
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ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ 

«Οι κληρονόµοι των ανέµων» 
Μελάνι, σελ. 167 

Κύπρος 1973. Ενας χρόνος πριν από την τουρκική 
εισβολή, που θα ανατρέψει την πορεία της ζωής 

και θα µαταιώσει τα όνειρα. Οι άνθρωποι ζουν την 
καθηµερινότητα τους ανυποψίαστοι γι' αυτό που τους 
επιφυλάσσει το µέλλον. Αλλοι το γράφουν µε τις πράξεις 

τους, οι οποίες δεν οδηγούν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Ενας λαός ακολουθεί m ροή της ιστορίας και 

γίνεται πρωταγωνιστής µιας τραγωδίας, που όµως δεν 
θα οδηγήσει στην κάθαρση. Μένει µόνο ο άνεµος της 
διάψευσης, βαριά κληρονοµιά κι ακόµα βαρύτερο κληροδότηµα 

σης επερχόµενες γενιές. 
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