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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 
Του κωστα θ. κααφοπουλου 

Λανς Αρµστρονγκ, ο διαστηµικός ποδηλάτης 
Ενα σηµαντικό τµήµα του σύγχρονου µύθου 

τπε Αµερικής επιµοιράζεται σε 
τρεις Αρµστρονγκ: τον Λούις, τον Νιλ και τον 
Aavs. Ο πρώτος σφραγίζει µε την τροµπέτα 

του την ιστορία της τζαζ, ακόµα κι όταν 
ο Αντόρνο εγείρει σηµαντικές αµφιβολίες για 
το είδος αυτό, ano τη στιγµή που ενσωµατώνεται 

στην αγορά και τη «βιοµηχανία του 
πολιτισµού», προσάπτοντάς του παράλληλα 

έναν συµβολισµό του ευνουχισµού, τον 
οποίο εκπροσωπεί ο Λούις. Ο δεύτερος, µε 
«το µικρό βήµα για τον άνθρωπο, αλλά γιγαντιαίο 

άλµα για την ανθρωπότητα», υλοποιεί 
το όραµα του Βερν και του Ερζέ, αφήνοντας 

ανεξίτηλα τα ίχνη του στην επιφάνεια 
Tns Σελήνης και την ιστορία των διαστηµικών 

πτήσεων. Τέλος, ο Aavs 
Αρµστρονγκ είναι εκείνος ο ποδηλάτης 
που σπάει την κυριαρχία των Ευρωπαίων ποδηλατών 

στον Γύρο τπε Γαλλίας, πλαισιώvovras 
τον πρώτο µυθικό ποδηλάτη xns διοργάνωσης, 

τον Βέλγο Εντι Μερξ. Πρόσφατα, 
n Υπηρεσία Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (US AntiDoping 

Agency), µε ένα 15σέλιδο πόρισµά 
xns, απάγγειλε κατηγορίες στον Αµερικανό 
Πολυνείκη, αφαιρώντας του τη δυνατότητα 
να συµµετάσχει σε αγώνες ποδηλασίας. 

Η βιογραφία του Αρµστρονγκ έχει τρία µέρη: 
το αθλητικό, ποδηλατικό, όπου µεταξύ 

1999 και 2004 σαρώνει ανελλιπώς ετάπ και 
χρόνους στον Γύρο Tns Γαλλίας, µε κυρίαρxous 

µονοµάχους τον Γερµανό Γιαν Ούλριχ 
και τον Μάρκο Παντάνι (αµφότεροι θα εµπλακούν 

επίσης σε υποθέσει ντόπινγκ), 
και το ανθρώπινο, όσον αφορά τη νίκη του 
στον «γύρο του θανάτου» µε την επάρατο 
νόσο και την επιστροφή του στην ποδηλασία 

και το τρίαθλο. Οµως, το τρίτο µέρος, όσον 
αφορά την εµπλοκή του και των συνεργατών 

του στο ντόπινγκ, εκεί το τοπίο 
σκοτεινιάζει και n βιογραφία του κηλιδώνεται 
από συνεχείς, στοιχειοθετηµένες εµπλοκές 
µε απαγορευµένες ουσίες, κυρίως κορτιζονούχες, 

και µεταγγίσεις αίµατος, που θυµίζουν 
αµερικανική σαπουνόπερα. Σε κανένα 

ίσως άλλο άθληµα, n «επιστήµη» και τα κυκλώµατα 
του ντόπινγκ δεν εµφανίζουν τέτοια 

συνοχή, διεισδυτικότητα και µεθοδικότητα 
όσο στην ποδηλασία, σε βαθµό που 

απείλησαν µε πλήρη απαξίωση τον ιστορικότερο 
και σηµαντικότερο ποδηλατικό γύρο 

του κόσµου, µε απρόβλεπτες συνέπειες, 

Φυγή προς το εµπρός, άνοιγµα προς τα 
έξω, κίνηση προς τα επάνω. Η στάση 

του Ανταίου Χρυσοστοµίδη διαθέτει την αξία 
παραδείγµατος. Η εκποµπή «Οι κεραίες 

της εποχής pas» που ano το 2006 άρχισε να 
παρουσιάζει στην ΕΡΤ µαζί µε τη Μνκέλα 
Χαρτουλάρη δεικνύει πώς, ξεκινώντας από 
µια περιθωριακή χώρα, µιλώντας µια µικρή 
γλώσσα και καλλιεργώντας µια σχεδόν άγνωστη 

πεζογραφία, µπορούµε να ξανοιχτούµε 
µαχητικά συζητώντας ισότιµα µε όλα 

τα µεγάλα µεγέθη του διεθνούς λογοτεχνικού 
στερεώµατος. Στο βιβλίο του «Οι κεραίες 

της εποχής µου. Ταξιδεύοντας µε 33 
διάσηµους συγγραφείς σ' ένα δωµάτιο» 
(Καστανιώτης, σελ. 589), ο Ανταίος Χρυσοστοµίδης 

περιγράφει τις περιπέτειες της εµβληµατικής 
αυτής εκποµπής: τα µικρά ανέκδοτα 

στις προετοιµασίες κάθε εγχειρήµατος· 
τα οµαδικά ταξίδια στις κοντινές και 

µακρινές γειτονιές του πλανήτη- τη στενότερη 
γνωριµία µε ανθρώπους που έχουν καθιερωθεί 

ως οι ζωηρότερες συνειδήσεις 
του σύγχρονου καιρού· την ατµόσφαιρα του 
ιδιωτικού βίου τους· τις συναρπαστικές απόψεις 

τους πάνω σε θέµατα λογοτεχνίας, 
πολιτικής και ηθικής· τα µικρά και µεγάλα 
µυστικά του πεζογραφικού metier τους. Τι 
µένει µετά την ανάγνωση του πλουσιότατου 
αυτού τόµου; To αίσθηµα συµµετοχής σε µια 
πνευµατική οικογένεια που οραµατίζεται, αγωνιά, 

δρα, συγκρούεται, ψάχνει, δουλεύει 
και φτιάχνει· σε µια οικογένεια που διαισθάνεται 

έναν κόσµο υπόγειο γεµάτο µυστήρια, 
µυστικά και µύθους· σε µια οικογένεια 

που φαντάζεται έναν κόσµο εναλλακτικό, 
γεµάτο οράµατα, ελλάµψεις και εκ¬ 

ο Λανς Αρµστρονγκ, νικητής στον ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας. 

Ο Λούις Αρµστρονγκ 
σφραγίζει µε την τροµπέτα του 
την τζαζ ο Νιλ αφήνει 
ανεξίτηλα τα ίχνη του στην 
επιφάνεια της Σελήνης και 
ο Λανς σπάει την κυριαρχία 
των Ευρωπαίων ποδηλατών 
στον Γύρο της Γαλλίας. 

αλλά και µεγάλες απώλειες στα διαφηµιστικά 
πακέτα της τηλεοπτικής αναµετάδοσης, µε 
αποτέλεσµα να αποβληθεί ano την ευρωπαϊκή 

δηµόσια τηλεόραση και να βρει καταφύγιο 
στο Eurosport. Ο Αρµστρονγκ, ο νεότερος 

νικητής του Γύρου της Γαλλίας µετά 
τον Πόλεµο, είναι ένας Τεξανός, στη νο¬ 

οτροπία και τη µαχητικότητα, στα ορια της 
επιθετικότητας, που αρεσκόταν να «πυροβολεί» 

δεξιά-αριστερά µε τα λόγια του, µε την 
αµερικανική έννοια του kick-ass mentality, 
είτε «διαολοστέλνοντας» τους αντιπάλους του 
είτε τη χηµειοθεραπεία, κι οι µονοµαχίες του 
µε τον Ούρλτχ και τον Παντάνι έγραψαν Ιστορία. 

Εχει προσφέρει πολλά στο άθληµα αλλά 
και σε θεραπευτικά ιδρύµατα µετά την 

περιπέτεια µε την υγεία του. 
Οταν όµως έρθει το πλήρωµα του χρόνου 

κι ο Τεξανός Λανς Αρµστρονγκ, γρήγορος στο 
πεντάλ όσο κι οι προπάτορές του στο πιστόλι, 
καταλήξει στις επουράνιες κούρσες, ίσως θα 
ταιριάζει και σ' αυτόν, όπως στο λογοπαίγνιο 
µε το οποίο τιτλοφορεί!) Ερικ Αµπλερ την 
αυτοβιογραφία του, το ευρηµατικό «Here lies 
Armstrong», µε την έννοια του «ενθάδε κείται», 

αλλά και του «εδώ ψεύδεται» ένα5 από 
τους µεγαλύτερους ποδηλάτες στην ιστορία 

του αθλήµατος. 
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Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Ταξιδεύοντας 
στάσεις· κυρίως οµως σε µια οικογένεια που 
αντικρίζει έναν κόσµο αληθινό, γεµάτο εντάσεις, 

αδικίες και πληγές, γεµάτο παγίδες, 
βιαιοπραγίε5 και καταχρήσεΐ5. ∆ιότι οι περισσότεροι 

λογοτέχνες του τόµου είναι σε 
µεγάλο βαθµό στρατευµένοι συγγραφείς. Οχι 
κατ' ανάγκην µε την παλαιά σηµασία του όρου, 

γράφοντα5 δηλαδή έργα που υπερασπίζονται 
ανοιχτά κάποιο 

κοινωνικό και πολιτικό 
πρόγραµµα, αλλά µε την έννοια 

ότι σχολιάζουν συστηµατικά 
τα µεγάλα σύγχρονα 

θέµατα του κόσµου 
- τον θρησκευτικό φονταµενταλισµό, 

τη δηµοκρατία 
στη ∆ύση, το πρόβληµα 
του εθνικισµού, τα ευρωπαϊκά 

ιστορικά τραύµατα, 
τις πρόσφατες σαρωτικές 
πολιτισµικές αλλαγές, τον 
ρατσισµό, τις σεξουαλικές 
διακρίσεις. 

Αµανίτι, Ατγουντ, Αττιά, 
Βάλζερ, Λιόσα, Γιτάνι, 
Γκόρντιµερ, Εντσενσµπέργκερ, 

Θέρκας, Καµιλέρι, Κέλµαν, Κιουρέισι, 
Αε Καρέ, Μάγκρις, Μακάνιν, Μπάνβιλ, Μανέα, 

Μούλΐ5, ΜακΤιούαγ·, Οζ, Οστερ, Παµούκ, 
Πελεκάνος, Πιτόλ, Ρρνκαλιόλο, Σαραµάγκου, 

Σούλτσε, Ταµπούκι, Π. Ντ. Τζέιµς, Φο, 
Φουέντες, Χάντρα, Χόλινγκερστ. Οπως παρατήρησε 

µε συµπάθεια ο Τζον Αε Καρέ, τέτοιον 
κατάλογο ονοµάτων (ανάµεσά τους και 

πέντε Νοµπέλ) ούτε τ@ BBC δεν διαθέτει. 
Γεννηµένος στο Κάιρο πριν από εξήντα 

χρόνια, άρα κοσµοπολίτικων καταβολών, και 

ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ 

01 ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΟΥ 

υπεύθυνος από το 1998 της ξένης λογοτεχνίας 
των εκδόσεων Καστανιώτη, ο Ανταίος 

Χρυσοστοµίδης έχει κάνει γνωστούς 
στην ελληνική πνευµατική αγορά πολλούς 
από τους σύγχρονους λογοτέχνες. Και στις 
σελίδες των «Κεραιών της εποχής» εν συνεχεία 

καταγράφει τις σύνθετες εµπειρίες του 
από τα πολλαπλά ταξίδια του στα λογοτεχνικά 

έργα, στους µακρινούς 
προορισµούς, στις ζωντανές 

συναντήσεις, στις 
τοπικές ιστορίες. Πάγιες 
απορίες, αναρίθµητες ερωτήσεις 

και σχολιαστικές 
παρεµβάσεις: Γιατί διαβάζουµε 

λογοτεχνία; Πώς αποφασίζει 
κανείς να γράψει 

βιβλία; Τι σηµαίνει ο χρόνος; 
Ποια n σηµασία των 

παιδικών καταβολών; Εχει 
n λογοτεχνία ανάγκη από 
πραγµατικές αναµνήσεις; 
Πού ανήκουν οι συγγραφείς, 

στη χώρα τους, στη 
γλώσσα τους ή στον εαυτό 
τους; Ποιες οι σχέσεις µε 

τους οµότεχνούς τους; To µυθιστόρηµα ανήκει 
στον συγγραφέα ή στους αναγνώστες 

του; Και n αποφθεγµατική ρήση του Κλαούντιο 
Μάγκρις πως «n µυθοπλασία µπορεί 

να κατέβει στην άβυσσο της ψυχής ενός ανθρώπου 
για να κατανοήσει µέσα από αυτή 

το σύµπαν» προσφέρει ίσως µιαν απάντηση: 
πως n µυθοπλασία όλα τα µπορεί διαθέτοντας 

δαιµονική κράση. 

ekotzia@yahoo. gr 

Ο Παναγιώτης Κουσαθανάς προτείνει: 

∆εν είµαι θρασύς, 
παιγνιώδης προσπαθώ να γίνω 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ, Αξιοσηµείωτες συναντήσεις, 

εκδ. Ινδικιος, σελ. 120 

Ριψοκινδυνεύω κάτι που ίσως δεν έχει ξαναγίνει. 
Παραµερίζοντας καταδυναστΕυτικά και υποκριτικά 
ψευτοδιλήµµατα σάς προτρέπω ευθέως να διαβάσετε 

το πρόσφατο βιβλίο µου «Αξιοσηµείωτες συναντήσεις». 
«K' είν' n συνείδησίς µου ήσυχη για το αψήφιστο 

της εκλογής», αφού όλοι οι γραφιάδες βλόπτοµε 
-αν όχι το ίδιο, πάντως βλόπτοµε- την αποικία των αναγνωστών. 

To προτείνω ευθαρσώς, διότι σ' αυτό: 
«βλέποντας και γράφοντας υπό γωνίαν, αποδίδονται 
στα πράγµατα οι αδιάγνωστες διαστάσεις τους, παρόν 
και παρελθόν γίνονται µια συνεχής µαντική εικόνα ή 
άλλως µια αδιάπτωτη λεξιµαγεία, µια εκρηκτική 
νλωσσική άβυσσο που εντυπωσιάζει µε την αρτιµέλεια 

της, το πραγµατικό ανασκηνοθετείται ως διαδοχή-υπαινινµός, 
ένας παράξενος, όχι όµως και ανεξιχνίαστος, 

χορός των σηµασιών...». ∆εν είµαι θρασύς, 
παιγνιώδης προσπαθώ να γίνω, γι' αυτό και µίλησα 
για το βιβλίο µου µε λόγια άλλων. Νίπτοντας τα χέρια 
τώρα, λέω «πάπαλα!», και αµαρτίαν ουκ έχω. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΑΘΑΝΑ 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Πρώια σε πωλήσεις 
Αυιή την 
Εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Είκοσι κείµενα για την ιρέχουοα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 
επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

2 Ο «κόκκινος σουλτάνος», του Βασίλη l. Τζανακάρη 
(Μεταίχµιο). Η πραγµατική ιστορία του τελευταίου σουλτάνου 
της θεσσαλονίκης, του Αβδούλ Χαµίτ. 

: Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου, του ∆ηµήτρη Μηλάκα 
(To Ποντίκι). Ενα βιβλίο για τα πετρέλαια του Αιγαίου. ^ 

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

Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυιή είναι n ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από 
την άγνοια, απ' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, 
άπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

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. 

Βσϊµόρη, n ανάπηρη δηµοκρατία, του X. Βίνκλερ (Πόλις). 
Ο σύντοµος βίος ιου πρώτου δηµοκρατικού πολιτεύµατος 
στην ιστορία τπς Γερµανίας. 

Μαγεία, της Ράντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 
δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

Κοµµατοκρατία και δυναστικό κράτος, του Γιώργου 
κοντογιώργη (Πατάκης). Η σηµερινή κρίση µπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως ένα απλό επεισόδιο στην αλυσίδα 
των καταστροφών που επισώρευσε n δυναστική 
κοµµατοκρατία. 

Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). 
Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα n ζωή 
των ανθρώπων ακόµη και στη µέση ηλικία. - 

ΠΟΡΓΟε κοντογιοργηι 
ΚΟΜΜΑΤΟ 

ΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ 

∆ΥΝΑΣΤΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

5, 

6. 

πόσο επέδρασε 
n πολύχρονη 
κοµµατοκρατία 
στη διαµόρφωση 
της σηµίρινής κρίσης: 

ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜί» 
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Οταν ο έρωτας 
-όπως πάνταισοδυναµεί 

µε πόλεµο... 

Αυιή την 
εβ&οµάδα Λογοτεχνία • 

Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
* Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 

τις περισσότερες. 

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

3, To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά 

n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

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

5. Για τ' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 

(Καστανιώτης). Μια δολοφονία ιον Μάρτιο του '44, ένας 
έρωτας εκ των υστέρων... 

6. Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνάκη 

(Ψυχογιός). Οσα θα συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής-... 

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

Q ο γύρος του θανάτου, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρα). 
* To χρονικό της σύλληψης και της εκτέλεσης του Αριστείδη 

Παγκρατίδη, για την υπόθεση του ∆ράκου του Σέιχ Σου. 

t) Κυνηγοί κεφαλών, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
Ενα βιβλίο δράσης και σασπένς από τον Νορβηγό µετρ. 

10. Ελευθερία, του Τζόναθαν Φράνζεν (Ωκεανίδα). 

Μια εποποιία για τον έρωτα και τον γάµο στη σύγχρονη εποχή. 
Οι πειρασµοί και οι υποχρεώσεις της ελευθερίας. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Επικαιρότητα» (Μεραρχίας 41 και Bao. Βασιλείου 10. Σέρρες). 

Ο -,ΡΟΙ TOY ΘΑΝΑΤΟΙ 

Η ιστορία που είχε 
συνιαράξει 
την Ελλάδα 
in δεκαετία ιου '60. 

Ο µετρ 
της αστυνοµικής 
λογοτεχνίας 
απάτη Νορβηγία 
µε νέο βιβλίο. 

Επιµέλεια: ολγα σέλλα 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΙΟ 
ΠΑΣΚΑΛ ΜΠΡΥΚΝΕΡ 
Ο γάµος από έρωτα έχει αποτύχει; 
µετ. Σώτη Τριαντάφυλλου 
εκδ. Πατάκη σελ. 124 

Βρ—'* Λέµε συχνά ότι ο γάµος 
wy σκοτώνει τον έρωτα. Μην 

Γ πως όµως τελικά ο έρωτας 
Γ J αποδεικνύεται εχθρός του 
jM γάµου; Ο θρίαµβος του γάµου 

από έρωτα στην εποχή 
µας ήρθε να θεραπεύσει 

¦B τα δεινά του κλασικού θεσµού 
του γάµου: ισότητα 

συντρόφων και προβάδισµα του συναισθήµατος 
έναντι της υποχρέωσης. Κι όµως, εδώ και 

σαράντα χρόνια, ο γάµος δείχνει να χάνει το 
κύρος του, τα διαζύγια πολλαπλασιάζονται, οι 
οικογένειες ανασυντίθενται ή δεν συντίθενται 
καθόλου: ο αριθµός των µονογονεϊκών οικογενειών 

έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, όπως 
και ο αριθµός των ατόµων που ζουν έξω 

και µακριά από κάθε µορφή γάµου. Πώς ένας 
εθελοντικός θεσµός µπορεί να µετατραπεί σε 
πηγή δυστυχίας; 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΒΑΛΖΕΡ 
Γιάκοµπ φον Γκούντεν 
µετ. Βασίλη Πατέρα 

εκδ. Ροές σελ. 256 -14 ευρώ 

Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, 
ο νεαρός Γιάκοµπ 

φον Γκούντεν εγκαταλείπει 
το σπίτι του, παραιτείται από 
οποιαδήποτε «καθωσπρέπει» 

φιλοδοξία και εγγράφεται 
στο Ινστιτούτο Μπενζαµέντα 

-µια σχολή νια υπηρέτες. 
Εµπνευσµένο από 

τη µαθητεία του ίδιου του 
Βάλζερ σε µια τέτοια σχολή, το βιβλίο που έχει 
χαρακτηριστεί ως ένα από τα εκατό σηµαντικότερα 

µυθιστορήµατα του 20ού αιώνα, αποτελεί 
ένα εναλλακτικό «µυθιστόρηµα µαθητείας». 
∆εν είναι τυχαίο ότι στους θαυµαστές του βιβλίου 

και του Βάλζερ συγκαταλέγονται συγγραφείς 
όπως ο Φραντς Κάφκα, ο Χέρµαν Εσε, 

ο Στέφαν Τσβάιχ, ο Ρόµπερτ Μούζιλ και ο Βάλτερ 
Μπένγιαµιν. 

WALSER HAKOMIl *ON ("HOWTEK 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 
Θέµατα Λογοτεχνίας 
τεύχος 47-48 
εκδ." Γκοβόοτη σελ. 286 

Λογρτίχνίάς Μάστορα του λόνου, της µνήµης 
και της γλώσσας χαρακτη- 

r|^H p i c 11 n N. Eideneier τον ΧριστόS 
JB"7* 1 φορο Μηλιώνη στο πλουσιόταίβέ 

το αφιέρωµα του περιοδικού 
**β στον Ηπειρώτη µυθιστοριογράφο. 

Γράφουν, για τον Μηλιώνη 
ως λογοτέχνη των µεταιχµίων ο 

Γ. ∆. Παγανός, για τον «χορό των γυναικών» n Γ. 
Λαδονιάννη, για τον τρόπο που καλλιερνεί το 
νεοτερικό διήγηµα ο T. Καλούτσας, για τη νουβέλα 

του «To µοτέλ» n Χρ. Αργυροπούλου, για 
την εµπειρία των συνόρων στο «Καλαµάς και 
Αχέροντας», n Lucia Marcheselli Loukas, για τα 
«Φαντάσµατα του Γιορκ» n Ερη Σταυροπούλου, 
για τη λειτουργία της Ιστορίας n M. N. Ψαχου, 
για τα µετρηµένα του λόγια n M. Κ. Πεσκετζή, 
για τον δοκιµιακό του λόγο ο Θ. Γ. Γόγολος, για 
το διήγηµά του ο H. Tonnet, για το µεταφραστικό 

του έργο n Θ. Παντίρη και νια τη σχέση του 
µε τον Αλαιν-Ροµπ Γκριγιέ n Ap. Κοµνηνέλλη. 

ΚΟΜΙΚΣ 
ΜΑΪΤΕΝΑ 
Απαιχτες 2 
µετ. Ελένη Ζαχαροπούλου 

εκδ. Bell σελ. 156 - li ευρώ 

., Απαιχτη όπως και οι ηρωί- 
xVVVon,rt/iVa' δες της, n Μαϊτένα µάς 

*πα""£ΙΛλ*. προτείνει να αντιµετωπί/^S&y 
σουµε τις δυσκολίες της ^ 
καθηµερινότητας, µικρές 

ma^M και µεγάλες, υπαρκτές και 
φανταστικές µε το µόνο 

αποτελεσµατικό όπλο, το χιούµορ. Η Αργεντινή 
σκιτσογράφος είναι µια από τις mo επιτυχηµένες 

της εποχής µας. Πανέξυπνες, ανατρεπτικές, 
καυστικές και ανθρώπινες, οι Αήαιχτες προσφέρουν 

πολύ νέλιο εξασφαλίζοντας µέσα από 
πολλαπλές εκδόσεις καΐϊήανεκδόσεις φανατικούς 

αναγνώστες. ,, ' r 

ΛΤΣΤΤΧΩϊ 
ΕΠΤαΧΗΤΣΑΜΕΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ 
∆υστυχώς επτωχεύσαµεν 
Οι στάσεις πληρωµών 1827,1893,1932 
εκδ. Παπαζήση σελ. 190 -10 ευρώ 

Από το 1821 n Ελλάδα αναγκάστηκε 
να προσφύγει επανειληµµένως 

στον διεθνή 
δανεισµό. Τρεις όµως φορές 
επτώχευσε: το 1827, το 1893 
και το 1932. Την αιτία των 
πτωχεύσεων ο συγγραφέας 
την εντοπίζει στους όρους 

του δανεισµού και την κακοδιαχείριση κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης, καθώς και στον υπερδανεισµό 

για την εκτέλεση των µενάλων 
παραγωγικών έργων το 1893 επί Τρικούπη και 
το 1932 επί Βενιζέλου. ∆ιαπιστώνει ωστόσο ότι 
στις διαπραγµατεύσεις για την επιβολή του ∆ιεθνούς 

Οικονοµικού Ελέγχου το 1898 πέτυχε 
πολλά νιατί ακολούθησε πολιτική ειλικρίνειας, 
ενώ το 1932, ο υπουργός Οικονοµικών Κ. Βαρβαρέσος 

έλαβε µέτρα που άρχισαν να αποδίδουν 
ταχέως από το επόµενο έτος. 

Επιµέλεια: ζ.π.χ. 
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 
Του κωστα θ. κααφοπουλου 

Λανς Αρµστρονγκ, ο διαστηµικός ποδηλάτης 
Ενα σηµαντικό τµήµα του σύγχρονου µύθου 

τπε Αµερικής επιµοιράζεται σε 
τρεις Αρµστρονγκ: τον Λούις, τον Νιλ και τον 
Aavs. Ο πρώτος σφραγίζει µε την τροµπέτα 

του την ιστορία της τζαζ, ακόµα κι όταν 
ο Αντόρνο εγείρει σηµαντικές αµφιβολίες για 
το είδος αυτό, ano τη στιγµή που ενσωµατώνεται 

στην αγορά και τη «βιοµηχανία του 
πολιτισµού», προσάπτοντάς του παράλληλα 

έναν συµβολισµό του ευνουχισµού, τον 
οποίο εκπροσωπεί ο Λούις. Ο δεύτερος, µε 
«το µικρό βήµα για τον άνθρωπο, αλλά γιγαντιαίο 

άλµα για την ανθρωπότητα», υλοποιεί 
το όραµα του Βερν και του Ερζέ, αφήνοντας 

ανεξίτηλα τα ίχνη του στην επιφάνεια 
Tns Σελήνης και την ιστορία των διαστηµικών 

πτήσεων. Τέλος, ο Aavs 
Αρµστρονγκ είναι εκείνος ο ποδηλάτης 
που σπάει την κυριαρχία των Ευρωπαίων ποδηλατών 

στον Γύρο τπε Γαλλίας, πλαισιώvovras 
τον πρώτο µυθικό ποδηλάτη xns διοργάνωσης, 

τον Βέλγο Εντι Μερξ. Πρόσφατα, 
n Υπηρεσία Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (US AntiDoping 

Agency), µε ένα 15σέλιδο πόρισµά 
xns, απάγγειλε κατηγορίες στον Αµερικανό 
Πολυνείκη, αφαιρώντας του τη δυνατότητα 
να συµµετάσχει σε αγώνες ποδηλασίας. 

Η βιογραφία του Αρµστρονγκ έχει τρία µέρη: 
το αθλητικό, ποδηλατικό, όπου µεταξύ 

1999 και 2004 σαρώνει ανελλιπώς ετάπ και 
χρόνους στον Γύρο Tns Γαλλίας, µε κυρίαρxous 

µονοµάχους τον Γερµανό Γιαν Ούλριχ 
και τον Μάρκο Παντάνι (αµφότεροι θα εµπλακούν 

επίσης σε υποθέσει ντόπινγκ), 
και το ανθρώπινο, όσον αφορά τη νίκη του 
στον «γύρο του θανάτου» µε την επάρατο 
νόσο και την επιστροφή του στην ποδηλασία 

και το τρίαθλο. Οµως, το τρίτο µέρος, όσον 
αφορά την εµπλοκή του και των συνεργατών 

του στο ντόπινγκ, εκεί το τοπίο 
σκοτεινιάζει και n βιογραφία του κηλιδώνεται 
από συνεχείς, στοιχειοθετηµένες εµπλοκές 
µε απαγορευµένες ουσίες, κυρίως κορτιζονούχες, 

και µεταγγίσεις αίµατος, που θυµίζουν 
αµερικανική σαπουνόπερα. Σε κανένα 

ίσως άλλο άθληµα, n «επιστήµη» και τα κυκλώµατα 
του ντόπινγκ δεν εµφανίζουν τέτοια 

συνοχή, διεισδυτικότητα και µεθοδικότητα 
όσο στην ποδηλασία, σε βαθµό που 

απείλησαν µε πλήρη απαξίωση τον ιστορικότερο 
και σηµαντικότερο ποδηλατικό γύρο 

του κόσµου, µε απρόβλεπτες συνέπειες, 

Φυγή προς το εµπρός, άνοιγµα προς τα 
έξω, κίνηση προς τα επάνω. Η στάση 

του Ανταίου Χρυσοστοµίδη διαθέτει την αξία 
παραδείγµατος. Η εκποµπή «Οι κεραίες 

της εποχής pas» που ano το 2006 άρχισε να 
παρουσιάζει στην ΕΡΤ µαζί µε τη Μνκέλα 
Χαρτουλάρη δεικνύει πώς, ξεκινώντας από 
µια περιθωριακή χώρα, µιλώντας µια µικρή 
γλώσσα και καλλιεργώντας µια σχεδόν άγνωστη 

πεζογραφία, µπορούµε να ξανοιχτούµε 
µαχητικά συζητώντας ισότιµα µε όλα 

τα µεγάλα µεγέθη του διεθνούς λογοτεχνικού 
στερεώµατος. Στο βιβλίο του «Οι κεραίες 

της εποχής µου. Ταξιδεύοντας µε 33 
διάσηµους συγγραφείς σ' ένα δωµάτιο» 
(Καστανιώτης, σελ. 589), ο Ανταίος Χρυσοστοµίδης 

περιγράφει τις περιπέτειες της εµβληµατικής 
αυτής εκποµπής: τα µικρά ανέκδοτα 

στις προετοιµασίες κάθε εγχειρήµατος· 
τα οµαδικά ταξίδια στις κοντινές και 

µακρινές γειτονιές του πλανήτη- τη στενότερη 
γνωριµία µε ανθρώπους που έχουν καθιερωθεί 

ως οι ζωηρότερες συνειδήσεις 
του σύγχρονου καιρού· την ατµόσφαιρα του 
ιδιωτικού βίου τους· τις συναρπαστικές απόψεις 

τους πάνω σε θέµατα λογοτεχνίας, 
πολιτικής και ηθικής· τα µικρά και µεγάλα 
µυστικά του πεζογραφικού metier τους. Τι 
µένει µετά την ανάγνωση του πλουσιότατου 
αυτού τόµου; To αίσθηµα συµµετοχής σε µια 
πνευµατική οικογένεια που οραµατίζεται, αγωνιά, 

δρα, συγκρούεται, ψάχνει, δουλεύει 
και φτιάχνει· σε µια οικογένεια που διαισθάνεται 

έναν κόσµο υπόγειο γεµάτο µυστήρια, 
µυστικά και µύθους· σε µια οικογένεια 

που φαντάζεται έναν κόσµο εναλλακτικό, 
γεµάτο οράµατα, ελλάµψεις και εκ¬ 

ο Λανς Αρµστρονγκ, νικητής στον ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας. 

Ο Λούις Αρµστρονγκ 
σφραγίζει µε την τροµπέτα του 
την τζαζ ο Νιλ αφήνει 
ανεξίτηλα τα ίχνη του στην 
επιφάνεια της Σελήνης και 
ο Λανς σπάει την κυριαρχία 
των Ευρωπαίων ποδηλατών 
στον Γύρο της Γαλλίας. 

αλλά και µεγάλες απώλειες στα διαφηµιστικά 
πακέτα της τηλεοπτικής αναµετάδοσης, µε 
αποτέλεσµα να αποβληθεί ano την ευρωπαϊκή 

δηµόσια τηλεόραση και να βρει καταφύγιο 
στο Eurosport. Ο Αρµστρονγκ, ο νεότερος 

νικητής του Γύρου της Γαλλίας µετά 
τον Πόλεµο, είναι ένας Τεξανός, στη νο¬ 

οτροπία και τη µαχητικότητα, στα ορια της 
επιθετικότητας, που αρεσκόταν να «πυροβολεί» 

δεξιά-αριστερά µε τα λόγια του, µε την 
αµερικανική έννοια του kick-ass mentality, 
είτε «διαολοστέλνοντας» τους αντιπάλους του 
είτε τη χηµειοθεραπεία, κι οι µονοµαχίες του 
µε τον Ούρλτχ και τον Παντάνι έγραψαν Ιστορία. 

Εχει προσφέρει πολλά στο άθληµα αλλά 
και σε θεραπευτικά ιδρύµατα µετά την 

περιπέτεια µε την υγεία του. 
Οταν όµως έρθει το πλήρωµα του χρόνου 

κι ο Τεξανός Λανς Αρµστρονγκ, γρήγορος στο 
πεντάλ όσο κι οι προπάτορές του στο πιστόλι, 
καταλήξει στις επουράνιες κούρσες, ίσως θα 
ταιριάζει και σ' αυτόν, όπως στο λογοπαίγνιο 
µε το οποίο τιτλοφορεί!) Ερικ Αµπλερ την 
αυτοβιογραφία του, το ευρηµατικό «Here lies 
Armstrong», µε την έννοια του «ενθάδε κείται», 

αλλά και του «εδώ ψεύδεται» ένα5 από 
τους µεγαλύτερους ποδηλάτες στην ιστορία 

του αθλήµατος. 
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Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Ταξιδεύοντας 
στάσεις· κυρίως οµως σε µια οικογένεια που 
αντικρίζει έναν κόσµο αληθινό, γεµάτο εντάσεις, 

αδικίες και πληγές, γεµάτο παγίδες, 
βιαιοπραγίε5 και καταχρήσεΐ5. ∆ιότι οι περισσότεροι 

λογοτέχνες του τόµου είναι σε 
µεγάλο βαθµό στρατευµένοι συγγραφείς. Οχι 
κατ' ανάγκην µε την παλαιά σηµασία του όρου, 

γράφοντα5 δηλαδή έργα που υπερασπίζονται 
ανοιχτά κάποιο 

κοινωνικό και πολιτικό 
πρόγραµµα, αλλά µε την έννοια 

ότι σχολιάζουν συστηµατικά 
τα µεγάλα σύγχρονα 

θέµατα του κόσµου 
- τον θρησκευτικό φονταµενταλισµό, 

τη δηµοκρατία 
στη ∆ύση, το πρόβληµα 
του εθνικισµού, τα ευρωπαϊκά 

ιστορικά τραύµατα, 
τις πρόσφατες σαρωτικές 
πολιτισµικές αλλαγές, τον 
ρατσισµό, τις σεξουαλικές 
διακρίσεις. 

Αµανίτι, Ατγουντ, Αττιά, 
Βάλζερ, Λιόσα, Γιτάνι, 
Γκόρντιµερ, Εντσενσµπέργκερ, 

Θέρκας, Καµιλέρι, Κέλµαν, Κιουρέισι, 
Αε Καρέ, Μάγκρις, Μακάνιν, Μπάνβιλ, Μανέα, 

Μούλΐ5, ΜακΤιούαγ·, Οζ, Οστερ, Παµούκ, 
Πελεκάνος, Πιτόλ, Ρρνκαλιόλο, Σαραµάγκου, 

Σούλτσε, Ταµπούκι, Π. Ντ. Τζέιµς, Φο, 
Φουέντες, Χάντρα, Χόλινγκερστ. Οπως παρατήρησε 

µε συµπάθεια ο Τζον Αε Καρέ, τέτοιον 
κατάλογο ονοµάτων (ανάµεσά τους και 

πέντε Νοµπέλ) ούτε τ@ BBC δεν διαθέτει. 
Γεννηµένος στο Κάιρο πριν από εξήντα 

χρόνια, άρα κοσµοπολίτικων καταβολών, και 

ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ 

01 ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΟΥ 

υπεύθυνος από το 1998 της ξένης λογοτεχνίας 
των εκδόσεων Καστανιώτη, ο Ανταίος 

Χρυσοστοµίδης έχει κάνει γνωστούς 
στην ελληνική πνευµατική αγορά πολλούς 
από τους σύγχρονους λογοτέχνες. Και στις 
σελίδες των «Κεραιών της εποχής» εν συνεχεία 

καταγράφει τις σύνθετες εµπειρίες του 
από τα πολλαπλά ταξίδια του στα λογοτεχνικά 

έργα, στους µακρινούς 
προορισµούς, στις ζωντανές 

συναντήσεις, στις 
τοπικές ιστορίες. Πάγιες 
απορίες, αναρίθµητες ερωτήσεις 

και σχολιαστικές 
παρεµβάσεις: Γιατί διαβάζουµε 

λογοτεχνία; Πώς αποφασίζει 
κανείς να γράψει 

βιβλία; Τι σηµαίνει ο χρόνος; 
Ποια n σηµασία των 

παιδικών καταβολών; Εχει 
n λογοτεχνία ανάγκη από 
πραγµατικές αναµνήσεις; 
Πού ανήκουν οι συγγραφείς, 

στη χώρα τους, στη 
γλώσσα τους ή στον εαυτό 
τους; Ποιες οι σχέσεις µε 

τους οµότεχνούς τους; To µυθιστόρηµα ανήκει 
στον συγγραφέα ή στους αναγνώστες 

του; Και n αποφθεγµατική ρήση του Κλαούντιο 
Μάγκρις πως «n µυθοπλασία µπορεί 

να κατέβει στην άβυσσο της ψυχής ενός ανθρώπου 
για να κατανοήσει µέσα από αυτή 

το σύµπαν» προσφέρει ίσως µιαν απάντηση: 
πως n µυθοπλασία όλα τα µπορεί διαθέτοντας 

δαιµονική κράση. 

ekotzia@yahoo. gr 

Ο Παναγιώτης Κουσαθανάς προτείνει: 

∆εν είµαι θρασύς, 
παιγνιώδης προσπαθώ να γίνω 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ, Αξιοσηµείωτες συναντήσεις, 

εκδ. Ινδικιος, σελ. 120 

Ριψοκινδυνεύω κάτι που ίσως δεν έχει ξαναγίνει. 
Παραµερίζοντας καταδυναστΕυτικά και υποκριτικά 
ψευτοδιλήµµατα σάς προτρέπω ευθέως να διαβάσετε 

το πρόσφατο βιβλίο µου «Αξιοσηµείωτες συναντήσεις». 
«K' είν' n συνείδησίς µου ήσυχη για το αψήφιστο 

της εκλογής», αφού όλοι οι γραφιάδες βλόπτοµε 
-αν όχι το ίδιο, πάντως βλόπτοµε- την αποικία των αναγνωστών. 

To προτείνω ευθαρσώς, διότι σ' αυτό: 
«βλέποντας και γράφοντας υπό γωνίαν, αποδίδονται 
στα πράγµατα οι αδιάγνωστες διαστάσεις τους, παρόν 
και παρελθόν γίνονται µια συνεχής µαντική εικόνα ή 
άλλως µια αδιάπτωτη λεξιµαγεία, µια εκρηκτική 
νλωσσική άβυσσο που εντυπωσιάζει µε την αρτιµέλεια 

της, το πραγµατικό ανασκηνοθετείται ως διαδοχή-υπαινινµός, 
ένας παράξενος, όχι όµως και ανεξιχνίαστος, 

χορός των σηµασιών...». ∆εν είµαι θρασύς, 
παιγνιώδης προσπαθώ να γίνω, γι' αυτό και µίλησα 
για το βιβλίο µου µε λόγια άλλων. Νίπτοντας τα χέρια 
τώρα, λέω «πάπαλα!», και αµαρτίαν ουκ έχω. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΑΘΑΝΑ 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Πρώια σε πωλήσεις 
Αυιή την 
Εβδοµάδα Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Είκοσι κείµενα για την ιρέχουοα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 
επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

2 Ο «κόκκινος σουλτάνος», του Βασίλη l. Τζανακάρη 
(Μεταίχµιο). Η πραγµατική ιστορία του τελευταίου σουλτάνου 
της θεσσαλονίκης, του Αβδούλ Χαµίτ. 

: Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου, του ∆ηµήτρη Μηλάκα 
(To Ποντίκι). Ενα βιβλίο για τα πετρέλαια του Αιγαίου. ^ 

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

Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυιή είναι n ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από 
την άγνοια, απ' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, 
άπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

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. 

Βσϊµόρη, n ανάπηρη δηµοκρατία, του X. Βίνκλερ (Πόλις). 
Ο σύντοµος βίος ιου πρώτου δηµοκρατικού πολιτεύµατος 
στην ιστορία τπς Γερµανίας. 

Μαγεία, της Ράντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 
δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

Κοµµατοκρατία και δυναστικό κράτος, του Γιώργου 
κοντογιώργη (Πατάκης). Η σηµερινή κρίση µπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως ένα απλό επεισόδιο στην αλυσίδα 
των καταστροφών που επισώρευσε n δυναστική 
κοµµατοκρατία. 

Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). 
Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα n ζωή 
των ανθρώπων ακόµη και στη µέση ηλικία. - 

ΠΟΡΓΟε κοντογιοργηι 
ΚΟΜΜΑΤΟ 

ΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ 

∆ΥΝΑΣΤΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

5, 

6. 

πόσο επέδρασε 
n πολύχρονη 
κοµµατοκρατία 
στη διαµόρφωση 
της σηµίρινής κρίσης: 
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Οταν ο έρωτας 
-όπως πάνταισοδυναµεί 

µε πόλεµο... 

Αυιή την 
εβ&οµάδα Λογοτεχνία • 

Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
* Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 

τις περισσότερες. 

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

3, To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά 

n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

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

5. Για τ' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 

(Καστανιώτης). Μια δολοφονία ιον Μάρτιο του '44, ένας 
έρωτας εκ των υστέρων... 

6. Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνάκη 

(Ψυχογιός). Οσα θα συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής-... 

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

Q ο γύρος του θανάτου, του Θωµά Κοροβίνη (Αγρα). 
* To χρονικό της σύλληψης και της εκτέλεσης του Αριστείδη 

Παγκρατίδη, για την υπόθεση του ∆ράκου του Σέιχ Σου. 

t) Κυνηγοί κεφαλών, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
Ενα βιβλίο δράσης και σασπένς από τον Νορβηγό µετρ. 

10. Ελευθερία, του Τζόναθαν Φράνζεν (Ωκεανίδα). 

Μια εποποιία για τον έρωτα και τον γάµο στη σύγχρονη εποχή. 
Οι πειρασµοί και οι υποχρεώσεις της ελευθερίας. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Επικαιρότητα» (Μεραρχίας 41 και Bao. Βασιλείου 10. Σέρρες). 

Ο -,ΡΟΙ TOY ΘΑΝΑΤΟΙ 

Η ιστορία που είχε 
συνιαράξει 
την Ελλάδα 
in δεκαετία ιου '60. 

Ο µετρ 
της αστυνοµικής 
λογοτεχνίας 
απάτη Νορβηγία 
µε νέο βιβλίο. 

Επιµέλεια: ολγα σέλλα 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΙΟ 
ΠΑΣΚΑΛ ΜΠΡΥΚΝΕΡ 
Ο γάµος από έρωτα έχει αποτύχει; 
µετ. Σώτη Τριαντάφυλλου 
εκδ. Πατάκη σελ. 124 

Βρ—'* Λέµε συχνά ότι ο γάµος 
wy σκοτώνει τον έρωτα. Μην 

Γ πως όµως τελικά ο έρωτας 
Γ J αποδεικνύεται εχθρός του 
jM γάµου; Ο θρίαµβος του γάµου 

από έρωτα στην εποχή 
µας ήρθε να θεραπεύσει 

¦B τα δεινά του κλασικού θεσµού 
του γάµου: ισότητα 

συντρόφων και προβάδισµα του συναισθήµατος 
έναντι της υποχρέωσης. Κι όµως, εδώ και 

σαράντα χρόνια, ο γάµος δείχνει να χάνει το 
κύρος του, τα διαζύγια πολλαπλασιάζονται, οι 
οικογένειες ανασυντίθενται ή δεν συντίθενται 
καθόλου: ο αριθµός των µονογονεϊκών οικογενειών 

έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, όπως 
και ο αριθµός των ατόµων που ζουν έξω 

και µακριά από κάθε µορφή γάµου. Πώς ένας 
εθελοντικός θεσµός µπορεί να µετατραπεί σε 
πηγή δυστυχίας; 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΒΑΛΖΕΡ 
Γιάκοµπ φον Γκούντεν 
µετ. Βασίλη Πατέρα 

εκδ. Ροές σελ. 256 -14 ευρώ 

Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, 
ο νεαρός Γιάκοµπ 

φον Γκούντεν εγκαταλείπει 
το σπίτι του, παραιτείται από 
οποιαδήποτε «καθωσπρέπει» 

φιλοδοξία και εγγράφεται 
στο Ινστιτούτο Μπενζαµέντα 

-µια σχολή νια υπηρέτες. 
Εµπνευσµένο από 

τη µαθητεία του ίδιου του 
Βάλζερ σε µια τέτοια σχολή, το βιβλίο που έχει 
χαρακτηριστεί ως ένα από τα εκατό σηµαντικότερα 

µυθιστορήµατα του 20ού αιώνα, αποτελεί 
ένα εναλλακτικό «µυθιστόρηµα µαθητείας». 
∆εν είναι τυχαίο ότι στους θαυµαστές του βιβλίου 

και του Βάλζερ συγκαταλέγονται συγγραφείς 
όπως ο Φραντς Κάφκα, ο Χέρµαν Εσε, 

ο Στέφαν Τσβάιχ, ο Ρόµπερτ Μούζιλ και ο Βάλτερ 
Μπένγιαµιν. 

WALSER HAKOMIl *ON ("HOWTEK 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 
Θέµατα Λογοτεχνίας 
τεύχος 47-48 
εκδ." Γκοβόοτη σελ. 286 

Λογρτίχνίάς Μάστορα του λόνου, της µνήµης 
και της γλώσσας χαρακτη- 

r|^H p i c 11 n N. Eideneier τον ΧριστόS 
JB"7* 1 φορο Μηλιώνη στο πλουσιόταίβέ 

το αφιέρωµα του περιοδικού 
**β στον Ηπειρώτη µυθιστοριογράφο. 

Γράφουν, για τον Μηλιώνη 
ως λογοτέχνη των µεταιχµίων ο 

Γ. ∆. Παγανός, για τον «χορό των γυναικών» n Γ. 
Λαδονιάννη, για τον τρόπο που καλλιερνεί το 
νεοτερικό διήγηµα ο T. Καλούτσας, για τη νουβέλα 

του «To µοτέλ» n Χρ. Αργυροπούλου, για 
την εµπειρία των συνόρων στο «Καλαµάς και 
Αχέροντας», n Lucia Marcheselli Loukas, για τα 
«Φαντάσµατα του Γιορκ» n Ερη Σταυροπούλου, 
για τη λειτουργία της Ιστορίας n M. N. Ψαχου, 
για τα µετρηµένα του λόγια n M. Κ. Πεσκετζή, 
για τον δοκιµιακό του λόγο ο Θ. Γ. Γόγολος, για 
το διήγηµά του ο H. Tonnet, για το µεταφραστικό 

του έργο n Θ. Παντίρη και νια τη σχέση του 
µε τον Αλαιν-Ροµπ Γκριγιέ n Ap. Κοµνηνέλλη. 

ΚΟΜΙΚΣ 
ΜΑΪΤΕΝΑ 
Απαιχτες 2 
µετ. Ελένη Ζαχαροπούλου 

εκδ. Bell σελ. 156 - li ευρώ 

., Απαιχτη όπως και οι ηρωί- 
xVVVon,rt/iVa' δες της, n Μαϊτένα µάς 

*πα""£ΙΛλ*. προτείνει να αντιµετωπί/^S&y 
σουµε τις δυσκολίες της ^ 
καθηµερινότητας, µικρές 

ma^M και µεγάλες, υπαρκτές και 
φανταστικές µε το µόνο 

αποτελεσµατικό όπλο, το χιούµορ. Η Αργεντινή 
σκιτσογράφος είναι µια από τις mo επιτυχηµένες 

της εποχής µας. Πανέξυπνες, ανατρεπτικές, 
καυστικές και ανθρώπινες, οι Αήαιχτες προσφέρουν 

πολύ νέλιο εξασφαλίζοντας µέσα από 
πολλαπλές εκδόσεις καΐϊήανεκδόσεις φανατικούς 

αναγνώστες. ,, ' r 

ΛΤΣΤΤΧΩϊ 
ΕΠΤαΧΗΤΣΑΜΕΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ 
∆υστυχώς επτωχεύσαµεν 
Οι στάσεις πληρωµών 1827,1893,1932 
εκδ. Παπαζήση σελ. 190 -10 ευρώ 

Από το 1821 n Ελλάδα αναγκάστηκε 
να προσφύγει επανειληµµένως 

στον διεθνή 
δανεισµό. Τρεις όµως φορές 
επτώχευσε: το 1827, το 1893 
και το 1932. Την αιτία των 
πτωχεύσεων ο συγγραφέας 
την εντοπίζει στους όρους 

του δανεισµού και την κακοδιαχείριση κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης, καθώς και στον υπερδανεισµό 

για την εκτέλεση των µενάλων 
παραγωγικών έργων το 1893 επί Τρικούπη και 
το 1932 επί Βενιζέλου. ∆ιαπιστώνει ωστόσο ότι 
στις διαπραγµατεύσεις για την επιβολή του ∆ιεθνούς 

Οικονοµικού Ελέγχου το 1898 πέτυχε 
πολλά νιατί ακολούθησε πολιτική ειλικρίνειας, 
ενώ το 1932, ο υπουργός Οικονοµικών Κ. Βαρβαρέσος 

έλαβε µέτρα που άρχισαν να αποδίδουν 
ταχέως από το επόµενο έτος. 

Επιµέλεια: ζ.π.χ. 
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