
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿþýüþû úùø ÷öùõõùÿù

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 01-07-2012

ê÷éþýõ: 10

èçæ÷òüû: 931 cm ²

èçåù ìîìéüúüöþõ: 20430

ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ÿïßÞêÿÝê ßÝÞÜÛÚÙ

εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. Κ∆ΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Μικρό εγκώµιο του ξυρίσµατος 
Ηταν, κάποτε, n δεύτερη αυτονόητη κίνηση 

του άνδρα στην πρωινή του τουαλέτα, 
από tous raipious ψυχαναγκασµούε 

Tns 0nTxias, µαζί µε us γυαλισµένεε αρβύλεβ, 
n προϋπόθεση του κοµψευόµενου, αλλά 

και µέρο5 Tns τελετουργίαε πριν πάει στη 
µάχη το παλικάρι. To ξύρισµα ήταν πρώτο 
µέληµα για tous άντρεε, µε µουστάκι πυκνό 
ή «ποντικοουρά», σε µια εποχή που έβγαζαν 
την κασετίνα των τσιγάρων από την εσωτερική 

τσέπη του σακακιού και την τσατσάρα 
από την κωλότσεπη. Στα παλιά κουρεία, το 
ελαφρύ χέρι του µπαρµπέρη συγκρινόταν µε 
εκείνο του οδοντογιατρού και στον «Μεγάλο 

∆ικτάτορα» πρωταγωνιστεί tvas Εβραίos 
κουρέαε (Τσάρλι Τσάπλιν) που ξυρίζει, ωσάν 

µαέστρο3 να διευθύνει την ορχήστρα, 
µε χορευτικέε κινήσειε που υπαγορεύονται 
από τη µουσική υπόκρουση, την παρωδία του 
συναντάµε στον Θ. Βέγγο. 

Ztis «µέρεε ραδιοφώνου», οι µεταδόσειε 
των ποδοσφαιρικών αγώνων (Στάθα Γαβάκα, 

Βασίλα Γεωργίου κ.ά.) ήταν «προσφορά 
από τα ξυραφάκια Astor», που ανταγωνίζονταν 

επάξια us npoyconopous 
στον τοµέα tous Gillette και Wilkinson. Τα 
ξυραφάκια Tns Gillette επικαλείται ο Φραvts 

Κάφκα, όταν, τον Φεβρουάριο του 1921, 
γράφονταε στην Οττλα, αφού πρώτα ζητάει 

κάποιουε τίτλουε από την κούτα των βιβλίων 
του (Κίργεγκωρ, Πλάτων, Ντοστογιέβσκι), 

θυµάται ncos «2 - 3 λεπίδε5 Gillette 
θα µού ήταν χρήσιµε$, µπορεί$ να us βάλειε 
µέσα στο γράµµα». Ztis επιστολέε του, στη 
Φελίτσε, στη Μιλένα, στην Οττλα, συχνά οι 
λέξειε κόβαν «σαν ξυράφι». 

Ο Γιάννα Mapris, πατέραε του αστυνόµου 
Μπέκα, βαθύε γνώστα των ανδρικών 

κλισέ και τα γυναικεία3 φιλαρέσκειαε, το 
εντάσσει otis θεµελιώδες συνήθειεε που χαρακτηρίζουν 

το άτοµο: ο τρόποε που ανάβουµε 
το τσιγάρο ή από ποιο µάγουλο αρχίζει 

κανείε να ξυρίζεται. 
Ο Βιλέµ Φλούσσερ το συµπεριλαµβάνει 

ons περίφηµε5 «Χειρονοµίε5» του, χαρακτηρίζοντάε 
την «δερµατολογική» και συνθέτονταε 

µία φαινοµενολογική petite etude: 
«Τα εργαλεία του κουρέα είναι µινιατούρεε 
των εργαλείων του κηπουρού, και eos εκ τούτου 

οι χειρονοµίε5 του µπορούν να συγκριθούν 
µε εκείνεε του κηπουρού», κι α- 

Παλαιά συσκευασία και διαφήµιση για τα ξυραφάκια Gillette. 

«Τα εργαλεία του κουρέα 
είναι µινιατούρες των 
εργαλείων του κηπουρού, και 
ως εκ τούτου οι χειρονοµίες 
του µπορούν να συγκριθούν 
µε εκείνες του κηπουρού». 
µεσω5 ]ias εισάγει σε µια πρωτόγνωρη προβληµατική, 

στην «αµφισηµία του ξυρίσµατοε», 
που συνδέεται άµεσα µε το δέρµα, 

eos «µία χώρα του πουθενά», την 
(εκ)ροή αίµατο5 και την ξυριστική µηχανή 
(os συστατικά εν05 «κόσµου αισθητικήε (µε 
την έννοια του καλλωπισµού προσώπου 
ΚΚ), που είναι ταυτόχρονα τα µόδα5 και 
τα νεωτερικότηταβ». 

Με το ξύρισµα, µετά το ξύρισµα, ο άνδραε 

γίνεται ξανά «άνθρωποε», στην υπόληψη τα 
µητέραε ή τα συζύγου, n λεία επιφάνεια του 
προσώπου µαγνητίζει το χάδι, και ο γαµπρόε 
παραλαµβάνει στο τέλοε τη «λυπητερή». 

Παλιότερα, το πρώτο ξύρισµα, oncos 
και το πρώτο τσιγάρο, σήµαινε το πέρασµα 
του εφήβου από την «άχαρη ηλικία» και την 
απωθητική ακµή στον ανδρισµό, ενώ το µοίρασµα 

τα ξυριστική5 µηχανή5 του πατέρα 
έδινε στην οικογένεια, έστω άτυπα, αλλά 
συµβολικά, τον «δεύτερο άντρα». Κάποτε, 

το φρεσκοξυρισµένο κόντρα µάγουλο 
κέρδιζε κι ένα αθώο, σκαστό φιλί, έστω 

στον κόσµο τα διαφήµισα, σήµερα, 
αντίθετα, κυ ριαρχούν και γοητεύουν τα γένια 

τριών ηµερών. Μπροστά στον καθρέφτη, 
λίγο πριν n λεπίδα ή n ηλεκτρική µηχανή 
λειάνει το πρόσωπο, αναλογίζεται καvzis 

θυµόσοφα τη γκογκολική ρήση: «Κύριοι, 
αγαπάτε \ias κι αξύριστοα, ξυρισµένου 

s µάε αγαπάνε κι άλλοι». 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Νέος αριστοτέχνης 
Ριψοκίνδυνη επίδειξη αυτοπεποίθησα εvos 

δεξιοτέχνη που δικαιολογηµένα εµπιστεύεται 
τα πολλαπλά χαρίσµατά του. 

Ετσι θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την 
απολαυστική διηγηµατογραφική συλλογή του 
Γιάννη Παλαβού «Αστείο» (Νεφέλη, σελ. 107), 

µε την οποία ο τριανταδυάχρονοε πεζογράφοε 
από τον Βελβεντό Κοζάνα κάνει µια 

θεαµατική εµφάνιση στο σύµπαν των γραµµάτων. 
Εχουν προηγηθεί δύο διηγηµατογραφικέε 
συλλογέε και n συµµετοχή του στην 

παραγωγή ενόε κόµικε. 
To «Αστείο», που δανείζει στη συλλογή τον 

τίτλο του, είναι iocos το διήγηµα του οποίου 
περισσότερο από όλα διαφεύγει n σηµασία 

του. Πίσω από την πόρτα τα τουαλέταε, όπου 
ο αφηγητή3 τρέχει για να αδειάσει το 

αναστατωµένο στοµάχι του, δεν υπάρχει τίποτα. 
Πολλά από τα διηγήµατα µετεωρίζονται 

ανάµεσα στην πραγµατικότητα και σε 
ό,τι την καταλύει. Οµωε θα µπορούσε να πει 
κανείε ncos καθένα tous εκπέµπει σε διαφορετικέ5 

συχνότητε5. Στο «Γέροι άνθρωποι», 
µε τον νεαρό ήρωα να συζητά µε τη νεκρή 
γιαγιά του και στο «Αυτοκόλλητο», όπου ο 
µικρ03 αφηγητήε απογειώνεται πάνω στο 
παιδικό ποδήλατο του, διαπιστώνουµε µαγικό 

ρε ολιστικέ s συνηχήσειε. Στο «Για αλλαγή», 
όπου ο νεκρ05 ήρωαε µετενσαρκώνεται 

σε είδοε γραφικήε ύλα, ακούµε τον 
σαρκαστικό τόνο Tns µπαλάφαε σε συνδυασµό 

µε µια στοχαστική στάση για tis τροπέε 
του ανθρώπινου βίου. Στα «Φώτα» υπάρχει 

στοιχείο µπόλικου υπαρξιακού θρίλερ. 
Ο «Nikos Τσούµπαε» παραπέµπει στον 

ηθογραφικό ρεαλισµό. Και µόνο µε tous τίτλουε 
tous, «Ο Γιώργοε βγαίνει στη σύνταξη» 

και «Ο Σαράντο3 Zoupyos δεν µπορεί να το 

εξηγήσει» συνδυάζουν ρεαλιστικό και παράδοξο 
µε τον τρόπο του Γιώργου Σκαµπαρδώνη. 

To «Password» µοιάζει µε µονοκονδυλιά 
διηγήµατοε µπονζάι. Για να φτάσουµε 

στα τρία καλύτερα κείµενα Tns συλλογήε, 
που άνετα θα µπορούσαν να σταθούν 

σε οποιαδήποτε ανθολογία νεοελληνικού διηγήµατο5. 
Στα διηγήµατα «Μαρία» και «Στο 

δάσοε» πρωταγωνιστούν 
δύο ζώα, ivas σκύλοε και 
ένα µικρό γουρούνι. Θύµατα 

είτε Tns ανθρώπινα 
αγριότηταε είτε Tns ανθρώπινα 

βουλιµίαε, µε 
την τρυφερή πίστη tous 
και την αγνή δοτικότητά 
tous, τα ζωντανά υποδηλώνουν 

το έλλειµµα ανθρωπιάε 
και στοχασµού 

του εκπροσώπου του ζωικού 
βασιλείου στον οποίο 

πανηγυρικά αποδίδουµε 
και tis δύο ιδιότητεε. Μετά 

το έγκληµα στο δάσοε ο 
ήρωαε δεν θα µπορέσει 
να ζήσει µε ocbas Tas φρέvas. 

Μετά την τελετουργία 
αποκάλυψα των µυστικών του σύµπαvtos, 

το γουρουνάκι, έµπλεο γνωστική^ σοcpias, 
θα ετοιµαστεί να πεθάνει. Αρκετά αναπάντεχα, 

τέλοε, στο διήγηµα «Λένα» εµφανίζεται 
µια ασυνήθιστα θετική ανθρώπινη 

ποιότητα: µια σύζυγοε µε αληθινή κατανόηση, 
χιούµορ και πρακτικό πνεύµα. 

Η εικόνα στο εξώφυλλο είναι του αυτοδίδακτου 
λαϊκού ζωγράφου από το Βελβεντό 

Τάκη Γιαννούσα. Και παραπέµπει στο αστείο 
του τίτλου καθώε το παιδικά δισδιάστατο 

σχέδιο απεικονίζει περιπαικτικά τα λογή$ 
στρατιωτικά και πολεµικά εµβλήµατα. ∆ιαπιστώνουµε 

κάποια αντίθεση ανάµεσα στο 
πλουµιστά πολύχρωµο εικαστικό έργο του 
Τάκη Γιαννούσα από τη µία πλευρά και στον 
µινιµαλιστικό χαρακτήρα των δεκαεπτά 
κειµένων του Γιάννη Παλαβού από την άλλη. 

∆ιότι, παρά tis ποικίλεε αντιλήψειε 
tous για την υφή του πραγµατικού, 

τα κείµενα του 
Παλαβού διαθέτουν ενότητα 

0cpous. Κρύβουν µια 
νεανική δύναµη, σωρεύουν 
ανάµεσα otis γραµµέ5 συµπιεσµένη 

ενέργεια, και 
KaOcbs n ιστορία tous προχωρεί, 

αναπτύσσουν µια κίνηση 

npos τα εµπρόε, µια 
ορµή n οποία τα οδηγεί στη 
λύση. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο, Kupicos στα πρώτα 

διηγήµατα, n αναπάντεχη 
εξέλιξη n οποία συµβαίνει 

ξαφνικά, µοιάζοvias 
µε καλοζυγισµένη 

γροθιά που εκτοξεύεται 
σε αγώνεε πυγµαχία3, βγάζονταε 

αναπάντεχα τον αντίπαλο νοκ άουτ. 
Απολαµβάνει κανείε την ακρίβεια Tns τεχνική^ 

µαζί µε το καλλιτεχνικό 00ppos του 
Γιάννη Παλαβού σε αυτέε tis ιστορίεε που 
εκτυλίσσονται άλλοτε στην πρωτεύουσα και 
άλλοτε στην Μακεδονία, είναι ποτισµένε5 
µε µπόλικο αλκοόλ και αφηγούνται περιπέτειεε 

Tns καθηµερινότηταε \i\as µικροαστιms 
Ελλάδαε. 
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Η Ερση Σωτηροπούλου προτείνει: 

Ταλέντο διάφανο 
για τον αναγνώστη 
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ, σύρε καλέ την άλυσον, 
εκδ. Ενδυµίων 

Η Γλυκερία Μπασδέκη ζει στην Ξάνθη. ∆εν έχω δει το 
πρώτο της βιβλίο που εκδόθηκε από το Πλέθρον το 
1989, αλλά n τελευταία της συλλογή, είκοσι τρία χρόνια 

αργότερα, είναι µια πνοή δροσιάς και ελευθερίας 
ο' έναν κόσµο γκρίζο, καταρρακωµένο από την κρίση. 
Τα ποιήµατα µοιάζουν σχεδόν αυτοφυή, έρχονται από 
το πουθενά και µας ξαφνιάζουν καθώς ξεφυλλίζουµε 
αυτές τις λαµπερές, ανυπάκουες σελίδες. Ο θάνατος 
αποµακρύνεται, n επιθυµία γίνεται n παλλόµενη καρδιά 

του ποιήµατος. Η ευφυΐα της Μπασδέκη, διότι είναι 
ευφυής, πουθενά δεν επιδεικνύεται. Ταλέντο διάφανο 

για τον αναγνώστη. Στίχοι που αξίζει να διαβαστούν 
και να ξαναδιαβαστούν. 
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Πρώτα σε πωλήσεις1 
l '-':. ¦ ¦ 11 ¦ i .1: -. i Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Αρχαία Μεσσήνη: Ιστορία-Μνηµεία-Ανθρωποι, του Πέτρου 
Θέµελη (Μίλητος). Ενα λεύκωµα-ξενάγηση στην ιστορία 
µιας αρχαίας πόλης. 

2, Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λΐβάνης). 
Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλον 
τον πλανήτη. 

3. Η δυστυχία του να είσαι Ελληνας, του Νίκου ∆ήµου (opera). 
Ενα βιβλίο που έγινε πια κλασικό. Ενα πικρό κείµενο 
αυτογνωσίας της νεοελληνικής ταυτότητας. 

A Οσκαρ Ουάιλντ, 99 µαθήµατα σοφίας για µια ευτυχισµένη 
ζωή εδώ και τώρα, του Αλλαν Πέρσυ (εκδ. Πατάκης). 
Πώς µέσα από τη σκέψη του Ουάιλντ θα αντιµετωπίσουµε 
τα προβλήµατα και θα απολαύσουµε τη ζωή. 

Πορεία στην οµίχλη της κρίσης, του Αντώνη Βνόντζα 
(Λιβάνης). Σκέψεις και διαπιστώσεις για τα αίτια και 
τις αφορµές της κρίσης. 

To τιµωρό χέρι του λαού, του Ιάσονα Χανδρινού (Θεµέλιο). 
Ενα βιβλίο µε πολλές αποκαλύψεις για τη δράση του ΕΛΑΣ 
και της ΟΠΛΑ στην κατεχόµενη Αθήνα. 

Ο δρόµος ιης ελπίδας, των St. Hessel και Ed. Morin 
(Πατάκης). Οι δύο στοχαστές ανανεώνουν την ελπίδα, 
επαναπροσδιορίζοντας την αντίσταση σε κάθε µορφή 
βαρβαρότητας. 

∆οκίµια για την ύπαρξη της αγάπης, του Τόµπεν Γκούλµπερ 
(Πατάκης). Είναι µυθιστόρηµα, εκτυλίσσεται στον Μεσαίωνα, 
αλλά θέτει τους προβληµατισµούς ενός δοκιµίου. 

Ο νόµος από έρωτα έχει αποτύχει;, του παοκάλ Μπρυκνέρ 
(Πατάκης). Πώς ένας θεσµός εθελοντικός, «ελεύθερος» 
και ακόµη εξαιρετικά ανθεκτικός, αποτελεί πηγή δυστυχίας; 

Μαγεία, της Ρόντα Μπερν (Λιβάνης). Μία λέξη που έχει 
δαιµονοποιπθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 
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Ενα κλασικό βιβλίο, 
που βρίσκεται 
πια στην 30ή έκδοση! 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

la 

Ενας απολογισµός 
Via κάτι που έχουµε 
εξιδανικεύσει. 

? Λογοτεχνία 
Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). 
Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 
τις περισσότερες. 

u Οι τρεις υποσχέσεις, της χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
(Ψυχονιός). Η ιστορία της Μυρτάλης, που γεννήθηκε 
στις 20 Αυγούστου 1974 στην Αµµόχωστο. 

To γυάλινο ρόδο, της Ευαγγελίας Ευσταθίου (Λιβάνης). 
Μια απίστευτη περιπέτεια σ' ένα σκηνικό τρόµου. 

4. Μικροί άγγελοι, της Ρένας Ρώσση-Ζάίρη (Ψυχογιός). 
«Μια ιστορία πληµµυρισµένη µε ήχους και µυρωδιές, 
που προσπαθεί να ανακαλύψει την κλεισµένη στη χούφτα 
µας ευτυχία»... 

To παράπονο µου µια κραυγή, της Αννας Γαλανού 
(Ωκεανίδα). Ενας έρωτας ανάµεσα σ' έναν Τούρκο 
και µία Ελληνίδα. 

6· Κυνηγοί κεφαλών, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 

Ενα βιβλίο δράσης και σασπένς από τον Νορβηγό µετρ. 

7. τελευταία θυσία, του Richelle Mead (∆ιόπτρα). 
Ενα βιβλίο για τον φόνο, τον φθόνο, την αγάπη και τη θυσία. 

8. Ερωτας πόλεµος, της Καίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). 
Τι άλλο είναι ο έρωτας εκτός από πόλεµο; 

Μια ζωή πολλές φορές, της Ελενας Μακρή (Liberis). 
Η διαδροµή δύο οικογενειών που ξεκινά από την προπολεµική 
Θεσσαλονίκη. 

10. To ζεϊµπέκικο της Κατίνας, της Πένυς Παπαδάκη 

(Ψυχογιός). Ενα βιβλίο θάρρους και λεβεντιάς. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
των Αφών παπαχρήστου (πλ. 23ης Μαρτίου 10, Καλαµάτα). 

Μπορεί ο Οσκαρ 
Ουάιλντ να µας δώσει 
συµβουλές 
νια να περνάµε 
καλύτερα σήµερα.; 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΑΧΝΤΑΦ ΣΟΥΕΪΦ 
Κάιρο, Η πόλη µου, Η επανάσταση µας 
µετ. Φώτης Απέργης 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 260 - 4,40 ευρώ 

Οταν ξέσπασε n αιγυπτιακή 
επανάσταση στις 25 Ιανουαρίου 

2011, µαζί µε εκατοντάδες 
χιλιάδες Αυγυπτίους, 

n µυθιστοριογράφος 
καιακτιβίστρια 

Αχντάφ Σουέιφ έκανε την 
πλατεία Ταχρίρ σπίτι της 
για δεκαοκτώ ηµέρες. 

Εστειλε ανταποκρίσεις για τα διεθνή µέσα επικοινωνίας 
και, όπως κάθε συµπατριώτης της, έκανε 

ό,τι µπορούσε. Στο βιβλίο της µάς ξεναγεί 
στην αγαπηµένη της πόλη και ιχνηλατεί τη διαδροµή 

της επανάστασης, που επανακαθορίζει 
το µέλλον της χώρας της. Συνυφαίνοντας ιστορίες 

ιδιωτικές και δηµόσιες, n Σουέιφ µοιράζεται 
µια εξαιρετική στιγµή της προσωπικής και 

της συλλογικής αιγυπτιακής ιστορίας. 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΝΙΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
Ο Ανδρέας Εµπειρίκος και n ιστορία 
του ελληνικού υπερρεαλισµού 

"Η µπροστά στην αµείλικτη αρχή 
της πραγµατικότητας 
εκδ. Αγρα σελ. 368 - 20 ευρώ 

Υπήρξε άραγε µια προσπάθεια 
σύστασης υπερρεαλιστικής 

οµάδας στην Ελλάδα 
στον Μεσοπόλεµο; Αν 

ναι, σε ποια συµφραζόµενα; 
Και γιατί, τέλος, αν υπήρξε, 

n προσπάθεια δεν 
ευοδώθηκε; Προκειµένου 
να απαντήσει στα ερωτήµατα 

αυτά, ο συγγραφέας 
εξετάζει κείµενα και ιστορικά τεκµήρια της εποχής, 

το µεγαλύτερο µέρος των οποίων προέρχεται 
από τα κατάλοιπα του Ανδρέα Εµπειρίκου. 

Επιχειρώντας ένα σχεδίασµα της ιστορίας 
του υπερρεαλισµού στην Ελλάδα, ο συγγραφέας 

επικεντρώνεται στην απωθηµένη από την 
κριτική σχέση του Εµπειρίκου µε τον Κάλας. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
MICHAEL CONNELLY 
Εννέα δράκοι 
µετ. Εφη Τσιρώνη 
εκδ. Bell σελ. 416 - 7,80 ευρώ 

Η κάβα της Τύχης είναι ένα 
µαγαζί σε µια σκληρή γειτονιά 

του Λος Αντζελες το 
οποίο ο ντετέκτιβ Χάρι 
Μπος γνωρίζει καλά. Οταν 
ο ιδιοκτήτης του δολοφονείται, 

ο Χάρι νιώθει συγκλονισµένος 
και υπόσχεται 

στην οικογένειά του να 
βρει τον δολοφόνο. Με τη 

βοήθεια της Μονάδας Συµµοριών Ασιατών, ο 
Μπος οδηγείται στις Τριάδες, τις αδίστακτες κινεζικές 

εγκληµατικές οργανώσεις που ακολουθούν 
πολλούς µετανάστατες στην καινούργια 

τους ζωή στις ΗΠΑ. Και ξαφνικά του αρπάζουν 
ό,τι πολυτιµότερο έχει στη ζωή, το πιο αγαπηµένο 

του πρόσωπο. 

RAYMOND CHANDLER 
Νουάρ Ιστορίες 
τόµος β' 
µει. Αντώνης Καλοκύρης 
εκδ. Κέδρος σελ. 400 -18 ευρώ 

Στις ιστορίες που άρχισε 
να γράφει στα σαράντα πέντε 

του χρόνια στο φηµισµένο 
περιοδικό «Black 

. Mask», ο Ρέιµοντ Τσάντλερ 

7^ H ΚµΟ& καλλιέργησε το µοναδικό 

i αφηγηµατικό του στυλ κι έ- 

L f πλάσε τον κόσµο των µο- 

Η 4 Jiii . ναχικών ντετέκτιβ που 

προοικονοµοούν τον Φίλιπ 
Μάρλοου. Κι έπλασε τον κόσµο των καλών και 
κακών αστυνοµικών, των πληροφοριοδοτών 
και εκτελεστών, των διεφθαρµένων πολιτικών 
και των µοιραίων ξανθιών καλονών. Στα διηγήµατα 

του υπάρχουν σεξ, τζόγος και αλκοόλ σε 
µεγάλες δόσεις. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 
JORGE LUIS BORGES 
(& ALICIA JURADO) 
Τι είναι ο βουδισµός 
µετ. Ε. K. Γαζής 
εκδ. Printa 
σελ. 144 - 2 ευρώ 

J. L. Dt mi -. 
Λ. JUHATK) 
ΤΙ LINAI 

. ΚΟΥΛΙΙΛΙΟί. 

Απόσταγµα σειράς διαλέξεων, 
ο Αρνεντινός σοφός 

συγγραφέας εκθέτει διεξοδικά 
την προέλευση, 

την ιστορική διαδροµή και 
τα χαρακτηριστικά ννωρίσµατα 

του µεγάλου αυτού 

p φιλοσοφικο-θρησκευτικού 

συστήµατος. ∆όγµατα και 
έννοιες-κλειδιά του βουδισµού, 

όπως n αποδηµία της ψυχής, το κάρµα, 
n Νιρβάνα, ο Τροχός του Νόµου και n Ευγενής 

Οκταπλή Ατραπός εξετάζονται µε τρόπο 
οξυδερκή και αφοπλιστικά εύληπτο. To ίδιο 
και οι «σχολές» του βουδισµού όπως n Μαχαγιάνα 

ή Μεγάλο Οχηµα, ο λαµαϊσµός, ο ταντρισµός 
και το Ζεν. 
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