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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Κάτι πιο µαύρο κι απ7 τη νύχτα... 
ΟΜπινκ Τζων Μάστερ τέντωσε τα χείλη, 

έπαιξε το πούρο στο στόµα του 
και χασκογέλασε: "Ωρα να µε πληρώσει, 
Ντέιβ. Να και µια φορά που µια γυναίκα έχει 

δίκηο". Με µια µεγαλόπρεπη κίνηση γύρισε 
το φύλλο του». «Εκείνη τη µέρα δεν έκανα 
καµιά δουλειά - απλώε ασχολιόµουν 

µε το να κουνάω νευρικά το πόδι µου πάνωκάτω». 
«Κάπνιζα πίπα κι έκανα γκριµάτσεε 

στο τζάµι, όπου ήταν γραµµένο ανάποδα το 
όνοµά µου, στην πόρτα του γραφείου µου, 
όταν µου τηλεφώνησε ο Βάιολετε Μαγκί. Εδώ 
και µια βδοµάδα δεν είχα δουλειά». «Κάποιεε 
φορέε, όταν ο επιθεωρητήε -πρώην υπαστυνόµοε- 

Τόµαε Λόιντ βρίσκεται ο' έναν ασυνήθιστα 
σκοτεινό και ήσυχο δρόµο, 

στρέφεται απότοµα, δίχωε κανένα λόγο 
και πηδάει ευλύγιστα στο πλάι, γεµάτοε άγxos. 

Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κανεί3 
εκεί, έτοιµοε να τον σπρώξει». 

Αυτέ3 είναι τέσσερα χαρακτηριστικέ3 σκηνέ3 
από tis ιστορίε3 του Ραίηµοντ Θόρντον 

Τσάντλερ (1SS8-1959), που δηµοσιεύτηκαν 
στα περιοδικά Black Mask και Dime 
Detective Magazine (µαζί µε µία από το αρχείο 

του συγγραφέα) και περιλαµβάνονται 
στον δεύτερο τόµο των «Νουάρ Ιστοριών» 
(µετάφραση A. Καλοκυρά, εκδ. I<£0pos). Ηδη 
ο αναγνώστα είναι έτοιµο3 να µεταφερθεί 
ξανά στην ατµόσφαιρα του κλασικού hard 
boiled - private eye αστυνοµικού είδοα, που 
δεν χρειάζεται ιδιαίτερε3 συστάσεΐ3 ούτε νοµιµοποίηση 

από καµιά «ελεγκτική αρχή» Tns 
λογοτεχνική3 Kpmi<ris. 

Ο Τσάντλερ, όπωε διαπιστώνει n Πατρίτσια 
Χάισµιθ, για την οποία θα γράψει το σενάριο 

για το µυθιστόρηµά τα «∆υο ξένοι στο 
τρένο», «δεν ταιριάζει πουθενά, ούτε ήταν 
σωστόε Αµερικανόε ούτε ocootos Εγγλέζθ3». 
Στΐ5 ιστορίε3 αυτέε, όπω5 και σε εκείνεε που 
προηγήθηκαν, γίνεται «σωστόε Αµερικαν03», 
όµω3, στην τελευταία, που κινείται µεταξύ 
αστυνοµικού και φανταστικού διηγήµατο3, 
ο Τσάντλερ ξαναζωντανεύει την Αγγλία των 
νεανικών του χρόνων, στα πρόσωπα, την ατµόσφαιρα 

και tous διαλόγοα. 
Ο σκοτειν03, kuvikos κόσµο3 του βρίσκει 

καταφύγιο σε δωµάτια ξενοδοχείων, χαρτοπαικτικέ3 
λέσχε3, µπαρ µε φλιπεράκι, γραφεία 

ιδιωτικών ή αστυνοµικών ντετέκτιβ, επισκεπτήρια 
µέντιουµ, και κινείται αδιάκο- 

0 Ραίηµοντ Θόρντον Τσάντλερ, όπως διαπιστώνει π Πατρίτσια Χάισµιθ, «δεν ταιριάζει πουθενά, 
ούτε ήταν σωστός Αµερικανός ούτε σωστός Εγγλέζος». 

πα στΐ5 γείτονα και tis λεωφόροα του Χόλιγουντ. 
Συνήθω5, σι (αντι-)ήρωέ3 του υποπίπτουν 
σε τέσσερα καίρια λάθη µε µοιραία 

επακόλουθα: ανακατεύονται σε µια υπόθεση 
για χάρη µια3 γυναίκα, συνεχίζουν και 

µετά την ανεύρεση εν03 πτώµατο3, δεν κρύβουν 
ότι ξέρουν περισσότερα από τον συνοµιλητή 

tous, και, τέλοε, πίνουν: αυτέ3 είναι 
και ορισµένε5 από tis θεµελιώδες συνΘήκε3 

τη3 «σκληροτράχηλη3» αµερικανική3 
αστυνοµικά λογοτεχνία3. 

Καλοί και κακοί µπάτσοι, Θανατηφόρε3 γυναίκε5, 
«σκληρέ3 και γεµάτε3 αµαρτία», όπω3 

αρέσουν στον Τσάντλερ, και κάποια 
πρόσωπα φερώνυµα των βασικών ιδιοτήτων 
tous, oncos ο «ογκώδα, χοντρ03, λιγδιάρα 
Μπιγκ Τζων Μάστερ3» ή ο «µικροκαµωµέvos, 

σκληροτράχηλθ3 Τζόι Τσιλ», ο βοηθόε 

σερίφη Βάιολετ3 Μαγκί («Βάιολετε; Θεέ 
µου, τι παράξενο παρατσούκλι»), που παραπέµπει 

στς πένθιµε3 βιολέτε3 και συνηχεί 
µε τη βία, ο εµφαντικ03, σχεδόν αγενή3 

Σάνσετ, που «µια ζωή τραβάει δυτικά» npos 
το ηλιοβασίλεµα. 

Ztis ιστορίεε αυτέε, που «προοικονοµούν 
τον Φίλιπ Μάρλοου» (σαν ο Τσάντλερ 

να δοκιµάζει διάφορα «υποδείγµατα» πριν 
καταλήξει σε αυτόν), ξεδιπλώνεται, Kupicos 
otis πρωτοπρόσωπεε αφηγήσε^, όλη n µαεστρία 

του στυλίστα συγγραφέα και δηµιουργού 
του «Μεγάλου αποχαιρετισµού» 

και του «Μεγάλου ύπνου», µε tis προδιαγραφέ3 
τα τέχνα του φόνου, gds προϋπόθεση 

και ταυτόχρονα αποτέλεσµα τα κοιvcoviktis 
αποσύνθεσα, αλλά και Tns ανθρώπινα 
απληστία5. 
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διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Ζωή, οδηγίες χρήσεως 
Οχι δεν αναφέροµαι στο ιδιόρρυθµο πολυφωνικό 

βαρυσήµαντο µυθιστόρηµα 
του Ζορζ Περέκ αλλά στη µυθιστοριοποιηµένη 

αυτοβιογραφική αφήγηση τα Ελεοvcbpas 
Σουρλάγκα «ΠάσΠορτ» (Κέδρο5, σελ. 

382). Με τον υπότιτλο «Μια αληθινή περιπέτεια», 
n σαρανταεξάχρονη ψυχολόγο3 περιγράφει 

το σοβαρότατο πρόβληµα υγεία3 
που αντιµετώπισε πριν από τρία χρόνια, αvoiyovTOS 

ταυτόχρονα την καρδιά και το σπίτι 
Tns. Οχι για να χαζέψουµε σαν απλοί θεατέ5 

tis κακοτυχίεε του γείτονα, αλλά για να 
µπορέσουµε να κοιτάξουµε µέσα απ' το βλέµµα 

Tns tis σκέψειε, tis στάσειε και tis σχέo£\s 
των άλλων. 

To κεντρικό γεγονόε του βιβλίου είναι ο 
KapKivos που ανέτρεψε tous καθηµερινούε 
τη3 ρυθµού3. Γιατροί, αγωνίε3, νοσοκοµεία, 
επεµβάσειε, βιοψίεΞ, χηµειοθεραπείε3, παρενέργειε3 

και στο τέλοε τη3 µακρά3 δοκιµασία3 
επιστροφή στην κανονική ζωή. Αν και 

πάντα γνωρίζουµε ncos οι παράγοντεε που αναδεικνύουν 
ένα βιβλίο σε ευπώλητο είναι 

εντελώε αστάθµητοι, στο µέτρο που µπορεί 
κανείε να κάνει προβλέψει, το κείµενο Tns 
Ελεονώρα3 Σουρλάγκα πληροί όλεε tis προϋποθέσετε 

να γίνει µπεστ σέλερ. Οχι µόνον 
εξαιτία3 του θέµατο3, που πάντοτε προκαλεί 

δέθ3. Ούτε µόνον εξ araas τη3 γενναιόδωρα 
αφηγήτριαε που ανοίγει µε αποφασιστικότητα 

όλα τα χαρτιά Tns ψυχή3 τα. 
Αλλά, Kupicos, εξαιτία3 του διασκεδαστικού 
(ναι, διασκεδαστικού!) τα γραψίµατο3. Ενα 
βιβλίο που το διαβάζει διαµιάε. Μια µεσοαστική 

οικογένεια των βορείων προαστίων, 
µια εργαζόµενη ψυχολόγο3 σε ιδιωτικό σχολείο, 

ένα3 γάµο3, δύο δίδυµε3 κόρεε, δύο προγονέ5, 
ένα διαζύγιο, ένα3 σύντροφο3 εγκα- 

τεστηµένο3 µακριά, µια υπερήλικη µητέρα 
που µπόρεσε ωστόσο να σταθεί στο πλάι Tns 
κόρα τα µε θάρροε και σθένο3. Και µια φυλή 

από αναρίθµητεε φίλε3! Ενα ζωντανό κοµµάτι 
Tns αθηναϊκήε ζωή3. Evas ανεξάντληtos 

χείµαρρο3 από αισθήµατα, αισθήσειε, βιώµατα, 
συλλογισµού3, στοχασµού3, σκέψειε. 

Μια αφηγήτρια ειρωνική, ζωηρή, πνευµατώδα' 
µε εκφραστική δεινότητα, 

µε αναλυτική ικανότητα, 
µε σχολαστική παρατηρητικότητα· 

µε απαιτήσει, 
µε απορίεε, µε ερωτήσει, 

µε αντιδράσει, 
µε απαντήσει. Evas αKoupaoTOS 

0v0pomos-opχήστρα 
που είναι σε θέση 

να πάρει στα χέρια την τύχη 
του και να αντιµετωπίσει 
tis αναποδιέε µε όσα 

µέσα του επιτρέπουν το περιβάλλον, 
οι δυνάµει του 

και n επιστήµη. 
Ενα θεωρητικό ζήτηµα 

τα κριτικήβ: To βιβλίο έχει 
ασφαλώε λογοτεχνικέ3 

αρετέ3. Παράδειγµα: Η 
αποκάλυψη εν03 συµπαθητικά 

ακαταλόγιστου γιατρού 
µε εξωφρενικά παπούτσια Camper. Η 

θεία γαλήνη τα πρωινήε θάλασσαε και n ανεξέλεγκτη 
χαρά του απρογραµµάτιστου ταξιδιού. 

Ή n φωνούλα απ' το πίσω κάθισµα 
«αχ, µαµά µου... τριέτο», που δηµιουργεί αυτοµάτου 

έναν άνθρωπο που ο' όλη του τη 
ζωή θα κατέχεται από αίσθηµα βαθιά3 νοσταλγία5. 

Με τι εργαλεία όµω3 πρέπει να προσεγγίσουµε 
ένα τέτοιο βιβλίο; Αρµόζει να πα- 

ρατηρήσουµε ncos το υψηλό περιγραφικό κέφι 
Tns αφηγήτρια3 και οι καταιγιστικέε αναλύσει 

τα λειτουργούν στο πρώτο µέρο3 
ισοπεδωτικά από την άποψη του ρυθµού; 
ncos n απόγνωση δηλώνεται µεν, αλλά δεν 
φαίνεται; Και ncos µόνο στο τελευταίο τµήµα 

κατορθώνει να κάνει αισθητό τον πολύ 
δύσκολα ανεκτό σωµατικό και ψυχικό πόνο; 

Οχι, δεν αρµόζει. 
∆ιότι το κριτήριο προσέγγισα 

zvos τέτοιου 
έργου δεν είναι το κατά 
πόσον υπακούει στιε 
«κανονικότητεε» εν03 
καλού µυθιστορήµατο3 
(επιβραδύνσειε, ανάσε3, 
κορυφώσει). To πρόβληµα 

είναι να προσεγγίσουµε 
το κείµενο eos 

αυτοβιογραφικό τεκµήριο 
προκειµένου να κατανοήσουµε 

αυτό που 
ενδεχοµένου ζητάει να 
δηλώσει: ncos, για να αντέξει 

το άχθοε Tns αρpcooTias, 
(νοµίµου), n αφηγήτρια 
υποχρεώθηκε 

να µετατρέψει τον εαυτό 
Tns σε διεισδυτικό µεν 

αλλά αµέτοχο, στο µέτρο του δυνατού, παρατηρητή 
τα npooconums Tns συνθήκα. 

Οσο για την απορία τα, µετά από ένα έργο 
µε όλα τα σηµαντικά του βίου τα, τι τα 

αποµένει να πει; Πράγµατι, αποτελεί πρόβληµα. 
Τόσα µυθοπλαστικά χαρίσµατα θα κατορθώσει 

να τα διαθέσει στο µέλλον; Και ncos. 

ekotzia@yahoo.gr • 

πάσΠορι 
µια αλιι3ινή περιπέτεια 

Η Λένα ∆ιβάνη προτείνει: 

Εικόνες ano το παρελθόν 
θανατηφόρες σαν σφαίρες 
MAX FRISCH 
Μακρύ Σαββατοκύριακο στο Λονγκ Αϊλαντ (Μόντοκ) 
εκδ. Μελάνι, Αθήνα 2005 
µετ. Σώτη Τριαντάφυλλου 

To mo αυτοβιογραφικό και συγκλονιστικό βιβλίο 
του συγγραφέα του «Ηοπιο faber» γραµµένο µε τον 
τρόπο που λειτουργεί n µνήµη: σαν τον µαρτιάτικο 
λαγό που ξαφνικά τρυπώνει στη µαύρη τρύπα µε τα 
θαύµατα που έγιναν τραύµατα. Εικόνες 
ξεπετάγονται άτακτα από το παρελθόν 
θανατηφόρες σαν σφαίρες: µια γυναίκα που 
µάτωσε τα δάχτυλά της στον τοίχο όταν οµολόγησε 
ότι την πρόδωσε. Ο ήχος γυµνών ποδιών στο παρκέ. 
Τα γηρατειά πάντα στο φόντο να κραδαίνουν το 
απολυτήριο. Τι βαθµό θα πάρεις φεύγοντας; Max 
you are a monster? 

MaxFnsc 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

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

Mea culpa και άλλα «σηµερινά» λατινικά, επιµέλεια 
Ορέστης ∆εληγιάννης (Γνώση). Ενα βιβλίο που µας θυµίζει 
πόσες λατινικές εκφράσεις χρησιµοποιούµε διαρκώς και 
ότι δεν είναι διόλου νεκρή γλώσσα. 

Να ζεις, v' αγαπάς και να µαθαίνεις, του Λέο Μπουσκάλια 
(Γλάρος). Ενα από τα mo διαβασµένα βιβλία και µια πηγή 
έµπνευσης και θάρρους για χιλιάδες αναγνώστες. 

A To δόγµα του σοκ, της Ναόµι Κλάιν (Λιβάνπς). 
" To πρώτο βιβλίο που άρχισε να µας εξηγεί ό,τι συµβαίνει 

στην οικονοµία του πλανήτη. 

5^ Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές για την καταπολέµηση 
του σύγχρονου άγχους και της καθηµερινής αγωνίας. 

fa Ακου ανθρωπάκο, του Βίλχελµ Ράιχ (Ιάµβλιχος). 
Ενα από τα mo γνωστό κείµενα του Αυστριακού ψυχίατρου, 
ψυχαναλυτή και ερευνητή. 

7β Ανδρες από τον Apn, γυναίκες από την Αφροδίτη, 
του Τζων Γκρέι (Φυτράκης). Ενα βιβλίο που απαντά σε πολλά 
ερωτήµατα για τις σχέσεις των δύο φύλων. 

Μεγαλώνοντας µέσα στην ελληνική οικογένεια, 
του Ματθαίου Γιωσαφάτ (Αρµός). 

Qe Steve Jobs, n επίσηµη βιογραφία, του Walter Isaacson 
(Ψυχογιός). Μια περιγραφή τπς διαδροµής µιας 
περιπετειώδους και δηµιουργικής ζωής. 

10· Καραµανλής off the record, του Μανώλπ Κοττάκη (Λιβάνης). 
Αθέατες πλευρές της πενταετούς διακυβέρνησης του πρώην 
πρωθυπουργού. 

, Λογοτεχνία 

L 
Αγώνες πείνας, τπς Suzanne Collins (Πλατύπους). 
Ενα βίαιο και σοκαριστικό µυθιστόρηµα που συνδυάζει 
το σασπένς µε τα δάνεια από την ελληνική µυθολογία. 

Σενάριο γάµου, του Τζέφρυ Ευγενίδη (Πατάκης). 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες τπς δεκαετίας του '80, της ύφεσης 
και της αναζήτησης. 

Παιχνίδι του στέµµατος, του George Martin (Anubis). 
Ο άρχοντας Ενταρντ Σταρκ εγκαταλείπει την αρχαία έδρα 
του οίκου του και κατεβαίνει στον Νότο... 

To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
Αυτή in φορά π δαιµόνια συνγραφέας καταπιάνεται 
µε την ιστορία της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

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 βιβλία του; 

fa Μια φορά κι ένα καλοκαίρι, της Μεταξίας Κράλλη 
(Ψυχογιός). Ενα δροσερό µυθιστόρηµα που διαπερνούν τρεις 
διαφορετικές ερωτικές ιστορίες. 

7a Πάσπορτ, µια αληθινή περιπέτεια, της Ελεονώρας 
Σουρλάγκα (Κέδρος). Αυτοβιογραφική εξοµολόγηση από µια 
γυναίκα που έζησε µια µεγάλη περιπέτεια υγείας. 

g Ο λύκος της µοναξιάς, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
(Ψυχογιός). ∆ιαδοχικοί θάνατοι και n κραυγή ενός λύκου που 

Ιστορίες να σκεφτείς, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Ο δηµοφιλής συγγραφέας δίνει πάντα υλικό για στοχασµό 
και προβληµατισµό. 

10· Η γυναίκα που ήξερε µόνο v' αγαπάει, 
της Μαρίας Τζιρίτα (Ψυχογιός). Νόθα παιδιά και ψυχικά 
τραύµατα στη µεταπολεµική Ελλάδα. Μια αληθινή ιστορία. 

¦ Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από την αλυσίδα 
καταστηµάτων Public. 

ΤΖΕ·ΡΪ 
ΕΥΓΕΝΙ∆Η! 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΓΑΜΟΥ 

Μεσοαστική 
Αµερική, 
δεκαετία του '80, 
µια οξυδερκής 
κοινωνική 
παρατήρηση. 

Η δαιµόνια 
συγγραφέας 
καταπιάνεται 
µε την ιστορία 
της θεσσαλονίκης 
στις αρχές 
του 20ού αιώνα. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
FRANCO ALESSIO 
Ιστορία τπς νεότερης φιλοσοφίας 
µετ. Θεοδώρα Θυµιοπούλου 
εκδ. Τραυλός 
σελ. 768 - 26 ευρώ 

Μετά τον Μεσαίωνα σηµαντικοί 
σταθµοί οριοθετούν ανεξίτηλα 

την εξέλιξη της νεότερης 
φιλοσοφίας. Ο αναγεννησιακός 

ουµανισµός διαµορφώνει 
έναν τρόπο σκέψης 

που αµφισβητεί τη Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία. Οι 

ιατροφιλοσοφικές τοποθετήσεις 
της Σχολής της Πάδουας µετά τον 15ο αιώνα 

και n ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου άλλαξαν 
το µοντέλο της διανόησης. Ακολουθούν στον 

16ο και στον 17ο αι. Γαλιλαίος, Νεύτωνας, εµπειρισµός, 
ορθολογισµός. Στον 17ο και τον 18ο αι., n 

φιλοσοφία φωτίζεται από τον βρετανικό διαφωτισµό 
τωνΛοκ και Ανταµ Σµιθ, από τον γαλλικό διαφωτισµό 

του Ρουσώ, και από τον γερµανικό διαφωτισµό 
των Βολφ, Λέσιγκ και Χέρντερ φτάνοντας 

µε κορύφωση τον Κανί. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ 
Ο Νίτσε από το Αλφα ώς το Ωµέγα 
εκδ. Μεταίχµιο 
σελ. 200 - li ευρώ 

Τόµοι ολόκληροι έχουν 
γραφτεί για τον Φρίντριχ 
Νίτσε. Φιλόσοφοι, συγγραφείς, 

καλλιτέχνες, ψυχολόγοι, 
κοινωνιολόγοι και επαναστάτες 

έχουν εγκύψει ιδιοτελώς 
στο έργο του. Μυθολογηµένος 

όσο κανείς, 
παρεξηγηµένος επίσης, θεωρήθηκε 

πρόδροµος του ναζισµού, αντισηµίτης, 
µισογύνης, και βέβαια αθεϊστής, πολέµιος 

του χριστιανισµού και ενσάρκωση της εναντίωσης 
σε κάθε της µορφή. Μάστορας του αφορισµού, 

της ακαριαίας σύλληψης και της πυκνής 
διατύπωσης, πίστεψε στη ζωή, στη δηµιουργικότητα 

και στη δύναµη. Η Κατερίνα Σχινά ανθολογεί 
και µεταφράζει αποφθεγµατικά χωρία από 

το έργο του, δίνοντας ένα δείγµα του ενορατικού 
χαρίσµατος του. Η έκδοση περιέχει εκτενή 

εισαγωγή και αναλυτικό χρονολόγιο. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 
ΤΣΒΕΤΑΝ ΤΟΝΤΟΡΟΦ 
Προς υπεράσπιση του ∆ιαφωτισµού 
µετ. Κική Καψαµπέλη 
εκδ. Θύραθεν 
σελ. 156 

0 ∆ιαφωτισµός ανήκει στο 

Bf %c/. παρελθόν. Κι όµως είναι αδύνατον 

να «παρέλθει» 
διότι δεν είναι δόγµα ιστορικά 

τοποθετηµένο, αλλά 
µια στάση απέναντι στον 
κόσµο.Εξακολουθούµε να 
τον επικαλούµαστε είτε για 
να τον κατηγορήσουµε ότι 
από αυτόν πηγάζουν δεινά 

όπως σι γενοκτονίες, ο εγωισµός, n αποικιοκρατία, 
είτε για να ζητήσουµε τη βοήθεια του στον 

αγώνα ενάντια στο κακό. Είναι αναγκαίο, πιστεύει 
ο To. Τοντόροφ, να προσπαθούµε να 

κρατήσουµε ζωντανό το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού. 
∆ιότι εκεί βασίζεται n ενηλικίωση της ανθρωπότητας. 

Πρόκειται ωστόσο για αποστολή 
διαρκή που δεν τελειώνει ποτέ. 

ΒΑΣΙΛΙ ΓΚΡΟΣΣΜΑΝ 
Μαντόνα Σιξτίνα & Η αιώνια ανάπαυση 
µετ. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ 
εκδ. Αγρα 
σελ. 88 -10,50 ευρώ 

Ο Ρώσος συγγραφέας είναι 
ένας από τους πρώτους που 
ανακάλυψαν και περιέγραψαν 

τα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. To βίωµα και 
n εικόνα που είχε για τον κόσµο 

άλλαξε. Μετά τον πόλεµο 
έγραψε τα σηµαντικότερα 

σε βάθος και διαύγεια έρνα 
του. Στα δύο δοκίµια του πάνω 

στην οµορφιά και τη µοίρα, σ' αυτό που είναι 
ανθρώπινο στον άνθρωπο, ο αναγνώστης 

βρίσκει την πνοή και το χνάρι του συγγραφέα 
του «Ζωή και Πεπρωµένο», την έφεση του για 
τη συγκεκριµένη λεπτοµέρεια µε απότοµες λυρικές 

απογειώσεις, βαθιά κατανόηση και έντονη 
αφέλεια συνδεδεµένες µε µια σοφία γεµάτη 
ρεαλισµό. 

ΚΛΑΣΙΚΟΙ 
ITALO SVEVO 
Μια ζωή 
µετ. Στέλλα Πεκιαρίδη 
εκδ. Ροές 
σελ. 400 -17 ευρώ 

Ταπεινός τραπεζικός υπάλληλος 
και διανοούµενος, 

ο Αλφόνσο Νίττι τρέφει 
συγγραφικές φιλοδοξίες 
και επιχειρεί να ανελιχθεί 

κοινωνικά φλερτάροντας 
µε την κόρη του 

διευθυντή του µε την οποία 
συνάπτει ερωτική 

σχέση. Κι ενώ n Αννέτα 
είναι έτοιµη να τον παντρευτεί, 

εκείνος το βάζει στα πόδια, αποφασίζει 
να απέχει από τα ερωτικά πάθη και σχεδιάζει 
να ζήσει µια πνευµατική ζωή. Οταν όµως ανακαλύπτει 

πως n Αννέτα έχει αρραβωνιαστεί 
έναν άντρα άξιο της κοινωνικής της θέσης, αποφασίζει 

να αυτοκτονήσει θέτοντας τέρµα στην 
έτσι ή αλλιώς µαταιωµένη ζωή του. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ 
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