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εξ αφορµησ 
Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΩΤΙ∆Η* 

ΥΠΠΟ του µηδενός, µε το θέατρο υπό το µηδέν 
Οι µικρές θεατρνκέε σκηνέε Tns Θεσσαλονίκη^, 

ευάριθµεε, φυτοζωούσεε και 
ολιγοµελείε, κάνουν αξιόλογη δουλειά στο 
µέτρο των δυνατοτήτων tous. Απευθύνονται 
σε συγγενείε, φίλουε και φίλουε φίλων µε έργα 

που δεν χρειάζονται σκηνικά και που µπορούν 
να διεκπεραιωθούν µε, συνήθωε, δύο 

έωε πέντε ηθοποιούε. 
∆ιαφορετική είναι n δυνατότητα, n σηµασία 

και n εµβέλεια των δύο θεάτρων µείζονοε 
κλίµακαε στο κοινό Tns πόληε και Tns 

ευρύτερα περιοχήε µε κλασικό και µοντέρνο 
ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο, εναλλασσόµενο 

δραµατολόγιο εδώ και δεκαετίεΞ. 
To Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά6os 

(ΚΘΒΕ) και n Πειραµατική Σκηνή Tns 
Τέχνηε, παρά την αυτονόητη διαφορά κλίµακαε 

που έχουν µεταξύ tous (n οποία αντανακλάται 
περισσότερο στο λειτουργικό 

από όσο στο δραµατουργικό πεδίο), αποτελούν 
τα µόνα µητροπολιτικά θέατρα 

µιαε επικράτειαε που ο πληθυσµόε Tns ξεπερνάει 
το εκατοµµύριο. Πρόσφατα n Πειραµατική 

ανακοίνωσε ότι σε περίπου δύο 
µήνεε αναστέλλει τη λειτουργία Tns. Μου 
φαίνεται πωε είναι ζήτηµα χρόνου να την 
ακολουθήσει και το ΚΘΒΕ. 

Γνωρίζω τα δύο θέατρα αρκετά καλά, στην 
περίπτωση µάλιστα του ΚΘΒΕ και από µέσα 

αφού το υπηρέτησα από θέσεΐ5 ευθύνηε. 
Η Πειραµατική Σκηνή επιβίωνε πάντοτε µε 
τη βοήθεια Tns κρατικήε επιχορήγησηε, που 
όσο µικρή και αν ήταν, αποτελούσε απαραίτητο 

συµπλήρωµα των εσόδων από τα 
εισιτήρια. Πώε τα κατάφερνε είναι γνωστό 
σε όλουε µα5 - µε συµβολικέε αµοιβέε όλων 
των συντελεστών Tns, την πρόκληση γι' αυτούε 

να παράγουν άρτιο θέατρο ποιότηταε 
και τη στήριξη του κοινού. Η δηµιουργία Tns 
από τον θεατρολόγο Νικηφόρο Παπανδρέου 

και ένα επιτελείο καταξιωµένων συνεργατών 
και n υψηλή ποιότητα των παραστάσεών 

tous συνέβαλαν καθοριστικά 
στην άνοδο του επιπέδου και Tns δουλειά5 
Tns κρατικήε aKnvris. Χάρη στην Πειραµατική 

παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τηρουµένων 
των αναλογιών, ο διπολισµόε των 

διαφορετικών προσεγγίσεων Tns θεατρικήε 

πράξη5 που υπήρχε παλιά στην Αθήνα µεταξύ 
Εθνικού και Θεάτρου Τέχνη5. Με ευεργετικά 

αποτελέσµατα για την ποιότητα και 
των δύο πόλων υπέρ του τελικού αποδέκτη 
που ήταν το κοινό. 

Μαρκουλάκης και Καραµπέτη σε παράσταση του Αµφιθεάτρου του Σπύρου ΕυαγγεΛάτου. 

Χάρη στην Πειραµατική 
παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

ο διπολισµός των 
διαφορετικών προσεγγίσεων της 
θεατρικής πράξης, όπως υπήρχε 
παλιά στην Αθήνα µεταξύ 
Εθνικού και Θεάτρου Τέχνης. 

Τα ψίχουλα Tns κρατικήε επιχορήγησηε 
δεν πέφτουν πλέον από το τραπέζι των αρµοδίων- 

όχι µόνο npos την Πειραµατική αλλά 
και npos τα άλλα έωε πρόπερυσι επιχορηγούµενα 

θέατρα. Η Πειραµατική αγωνίστηκε 
xcopis αυτά επί ενάµιση χρόνο, συνεχίζονταε 

να παρέχει εναλλασσόµενο δραµατολόγιο 
υψηλήε στάθµηε και απαιτητικέε 

παραγωγέ3, µέχρι που λύγισε από τα χρέη 
και την αδυναµία να ανταποκριθεί ακόµα και 
otis ανελαστικέ5 λειτουργικέε δαπάνε5 Tns. 

∆εν έχει νόηµα να απευθύνει Kav£is αιxiaaeis, 
παραινέσει, οδηγίε5 otous αρµο¬ 

δίου. Ετσι και αλλιώς, n πολιτεία του σηµερινού 
υπουργού δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει 
να ασχοληθεί µε το όνοµά του n 

ιστορία (εννοώ n µικροϊστορία του θεάτρου 
στην Ελλάδα). Μονάχα ανάµεσα otous ανθρώπουε 

που πηγαίνουν στο θέατρο, κάποιοι, 
ίσωε, θα τον θυµούνται για ένα διάστηµα 

(os τον υπουργό κατά τη θητεία του 
οποίου έκλεισαν το Αµφιθέατρο του Ευαγγελάτου 

στην Αθήνα και n Πειραµατική Σκηνή 

Tns Τέχνηε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, 

όµω5, θα µπορούσαν να βοηθήσουν 
ορισµένοι άνθρωποι, προπάντων όσοι 

φιλοδοξούν να προσθέσουν και πολιτιστική 
αύρα στην επιχειρηµατική tous δράση. 

Ακόµα, µε τα δικά tous, περιορισµένα, µέσα 
ο δήµοε και το ΑΠΘ, που ήδη πήραν πρωτοβουλίεε 

σε αυτήν την κατεύθυνση, µπορούν 
να δώσουν µια ελπιδοφόρα δυναµική 

στο κοντινό µέλλον. 

* Ο καθηγητής Αντώνης Κωτίδης έχει διατελέσει 
πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής και αντιπρόεδρος 

του διοικητικού συµβουλίου του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος. 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

To σάλτο του ρίσκου 
Ηβαθιά Ελλάδα, n επαρχιακή Ελλάδα, n 

αστικοποιηµένη Ελλάδα ξεχειλίζει µέσα 
από tis σελίδεε Tns πέµπτα διηγηµατογραφικήε 

συλλογήε του Βασίλη Τσιαµπούση 
«Σάλτο Μορτάλε» (Μεταίχµιο, σελ. 

284). Ο πενηνταοκτ άχρονο s Βορειοελλαδίτη 
πεζογράφοε απεικονίζει µέσα oris σελίδε3 

των δεκαέξι ρεαλιστικών διηγηµάτων του µια 
ατµόσφαιρα πολύ γνωστή, ένα περιβάλλον 
ευρέωε αναγνωρίσιµο, έναν κόσµο ζωηρά οικείο, 

τον οποίο είχε αρχίσει να ιχνογραφεί 
από τα παλαιότερα έργα του - το µυθιστόρηµα 

«Ektos E6pas» (1993) και τη συλλογή 
«Η γλυκιά Μπονόρα» (2000). Αντιηρωικοί, 

αδύναµοι, εγωιστέ3 οι πολυάριθµοι ήρωέ3 
του ζουν την τετριµµένη tous ζωή µέσα 

σε µια διαρκή διελκυστίνδα, παλεύοντα5 
µε tous δαίµονεε Tns πεζή5 καθηµερινότηxas, 

xcopis οράµατα και xcopis εξάρσεΐ3. Σύζυγοι, 
τέκνα, συγγενεΪ3, εραστέ5, διαζευγµένοι, 
συµµαθητέ3, φίλοι - απορροφηµένοι 

από συµφέροντα και µικρούπολογισµού3, από 
κουτοπόνηρε3 ιδιοτέλειε3, από ιδιοτροπίε3, 

έµµονέ3 και καβγάδε3. Πρόκειται για 
έναν κόσµο γεωγραφικά µικρό και ψυχικά 
στενό, κόσµο ωστόσο που δεν είναι ούτε ασφυκτικόε 

ούτε απελπισµένο3. Κατά βάθθ3, 
κανεί3 δεν ονειρεύεται αλλαγέ3 και δεν παραπονιέται, 

locos διότι το µυαλό tous δεν φτάνει 
cos εκεί. Iacos και διότι ο εγωκεντρισµ03 

tous χαρίζει ζωή ακόµα κι αν αυτό συµβαίνει 
eis βάρο3 των άλλων. Κι επίσηε διότι τα 

κείµενα του Τσιαµπούση διανθίζονται από 
αρκετό χιούµορ - oncos και παλαιότερα οι διάλογοι 

των ηρώων του γίνονται συχνά µε ιδιαίτερο 
µπρίο και κέφι. 

Βασίλης ΤΑΐαµκούΐΡκ 

ΣΑΛΤΟ 
M 

∆ιαθέτονταε 24χρονη πεζογραφική παρουσία, 
ο Βασίληε Τσιαµπούση οικοδοµεί 

µε ιδιαίτερη επιµονή σχέσεΐ3 ανάµεσα σε κάθε 

λογή3 avOpconous ενόε ελληνικού περιβάλλοντο5 
που αστικοποιήθηκε tis τελευταίεε 

δεκαετίε5. Πολυκατοικίεε, διαµερίσµατα, 
αντιπαροχέε, ακάλυπτοι χώροι, προσκυνήµατα 

σε µοναστήρια, 
παραθαλάσσια κάµπινγκ, 
αγρυπνίεε νεκρών, ταξίδια 

σε καταστρώµατα φεριµπότ. 
Συµφεροντολόγοι, 

κουτσοµπόληδεε, καβγατζήδεε, 
οι ήρωεε δεν αφήνουν 

ψίχουλο να πέσει χάµω 
xcopis να φροντίσουν να 

βγάλουν διάφορο. Μέχρι 
και τα παιδιά tous χρησιµοποιούν 

σαν άσουε κάτω 
απ' το µανίκι. Σκληρά καρύδια, 

όλοι tous διεκδικούν 
στυγνά το δικό tous. 

Η ελληνική πολυκατοικία 
αποτελεί βέβαια προνοµιακό 

τόπο των ιστοριών 
αυτών. Εριστικοί, αναιδείε, xcopis αλληλεγγύη. 

Γείτονε3 που επί χρόνια µοιάζει σαν να 
ζουν ο ivas uzs στο σπίτι του άλλου. Η νοοτροπία 

Tns κλειστή3 κοινότητα5 µεταφερµένη 
στην πόλη µε περιστατικά ωστόσο κωµικά, 
που συχνά προκαλούν γέλιο. 

Αυτό είναι. Και σ' όποιον αρέσει. Σ' όποιον 
δεν αρέσει διαθέτει την πολυτέλεια να φύγει. 

Oncos κατ' επανάληψιν το προσπάθησε 
και στο τέλοε το πέτυχε n Αθηνά, n ηρωίδα 

που συναντάµε σε αρκετά διηγήµατα, ό¬ 

χι όµω3 ζωντανή, αλλά είτε eos κουφάρι στο 
φέρετρο είτε eos τροχιά απονενοηµένου διαβήµατο3 

από τη βεράντα Tns στο τσιµέντο 
του ακάλυπτου χώρου. Ο ηθεληµένο3 αυτόε 
θάνατοε είναι αποδεκτ03 µε σχετική ψυχραιµία. 

Εκείνο3 που δεν είναι ανεκτό, που 
δεν χωνεύεται, που δεν αντέχεται είναι ο θά-  

votos evos παιδιού που 
στη «Γλυκιά Μπονόρα» οδηγεί 

στη νεκρική σιωπή 
και στην παρούσα συλλογή 

σε µια ανεξέλεγκτη, 
σπαρακτική απελπισία. 
Υπάρχει ακόµα ένα σάλτο 
µορτάλε στη συλλογή - µόνο 

που αυτήν τη φορά 
µοιάζει να αναλαµβάνει ένα 

δηµιουργικότερο ρίσκο. 
Συνδέεται µε την τόλµη Tns 
νεότητα3 που τα παίζει όλα 

για όλα, γιατί ακόµα πιστεύει 
(ακόµα δεν έχει αποκλείσει) 

το θαύµα. To οµώνυµο 

npos τη συλλογή 
πρώτο κείµενο είναι ένα από 

τα ωραία νεοελληνικά διηγήµατα. Βάζονταε 
στοίχηµα την ίδια Tns τη ζωή, σε µια 

κρίση παρορµητικότητα3, n νεαρή πρωταγωνίστρια 
βουτάει από ένα ψηλό κλαδί πλάτανου 

µέσα στη γούρνα του νερού που είναι 
σφηνωµένη στα βράχια. Και αναδύεται 

αβλαβή5. Ναι, n υπέρβαση είναι δυνατή. Μόνο 
που n πρωταγωνίστρια είναι Αγγλίδα (τουρίστρια) 

και όχι Ελληνίδα. Είναι τυχαίο; 

ekotzia@yahoo. gr 

Η Κάλλια Παπαδάκη προτείνει: 

Στην Αλεξάνδρεια, 
παραµονές του Πολέµου 
To Αλεξανδρινά Κουαρτέτο, Durrell Lawrence, 
εκδ. Μεταίχµιο (µετάφραση Μαριάννα Παπουτσοπούλου). 
To διάβασα σχετικά πρόσφατα. Είχα διαβάσει 

πρώτα tis «Ακυβέρνητεε πολιτείε3» του 
Τσίρκα και το ένα βιβλίο, oncos συχνά συµβαίνει, 

µε οδήγησε στο άλλο. Ετσι βρέθηκα 
στην Αλεξάνδρεια λίγο πριν ξεσπάσει ο ∆εύτεροε 

Παγκόσµιο s Πόλεµο3, µε µια ιστορία 
Tns onoias τα γεγονότα διέπονται από τέσσεριε 

αφηγηµατικέ^ εκδοχέε, τέσσερα βιβλία 
που όλα µαζί συνθέτουν το πολυπρισµατικό 

αριστούργηµα του Λόρεν5.0 συγγραφέα3, 
επηρεασµένοε από τη θεωρία Tns σχετικότητα3 

του Αϊνστάιν και tis αναφορέε του 
Φρόιντ, χτίζει έναν κόσµο µοναδικό που αµφιταλαντεύεται 

στον χώρο και τον χρόνο, 
το αντικειµενικό και το υποκειµενικό. To βιβλίο 

που ξεχώρισα από την τετραλογία είναι 
αυτό του Βαλτάσαρ. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά 

του, ο Λόρενε το έγραψε µέσα σε µόX\s 
έξι εβδοµάδεε! 

ΛΟΙ'ΚΝΣ ΝΙΑ l'HA 

Πρώτα σε πωλήσεις 

Χϊ« Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 
1 Οι συµφορές του δανεισµού, του Πλούταρχου, µετάφραση 

σχόλια Πολυξένη Παπαπάνου (Νεφέλη). Ενα κείµενο του Ιου 
αιώνα µ.X. δυσάρεστα επίκαιρο... 

Πώς v' αλλάξουµε τον κόσµο - Μαρξ και Μαρξισµός, 
του Εριχ Χοµπσµπάουµ (Θεµέλιο). Μια νηφάλια διερεύνηση 
του µαρξιστή ιστορικού νια τη σκέψη του Μαρξ. 

2β Η τέχνη τού να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ Σοπενχάουερ, 
µετ. Μυρτώ Καλοιρωλιά (Πατάκης). Ενα οξύ και οργισµένο 
κείµενο, που αυτοσυστήνεται ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι 
οποιουδήποτε αντιπάλου. 

Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε! του Νίκου Μπογιόπουλου 
' (Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα τπς κρίσης, 

αλλά και νια τα αίτια της. 

5. Bio, ναι n όχι - Μια αναγκαία συζήτηση, του Γκύντερ Αντερς 
(Ελευθεριακή κουλτούρα). Κατά πόσον πρέπει να είµαστε 
υπέρ ή κατά της βίας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

£ Π.,.τσο και ξύλο, του Αντονέν Αρτο (Ουάπιτι). Ενα βιβλίο του 
µεγάλου αιρετικού στοχαστή τπς επιθυµίας και της απόλυτης 
ελευθερίας. 

y Η φιλοσοφία της αθεΐας και n αποτυχία του Χριστιανισµού, 
' της Εµµα Γκόλντµαν (Πανοπτικόν). ∆οκίµια γραµµένα 

την περίοδο 1913-1916, που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό 
Mother Earth. 

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

q Η Ελληνική ιδιαιτερότητα, γ' τόµος, του Κορνήλιου 
Καστοριάδη (Κριτική). Μια πρωτότυπη ανάλυση του 
«Επιτάφιου» του Περικλή και του υψηλού βαθµού συνείδησης 
του της αθηναϊκής δηµιουργίας. 

1q Αποκάλυψη, Ουτοπία και Ιστορία, του Αντώνη Αιάκου 
* (Πόλις). Πώς διαµορφώνεται n ιστορική συνείδηση µέσα από 

οράµατα που καταρρέουν και νέα που εδραιώνονται; 

Μερικά κείµενα 
γραµµένα στις αρχές 
του 20ού αιώνα, 
που θέτουν επίκαιρα 
ερωτήµατα. 

Μια διαδροµή 
στη σκέψπ του Μαρξ 
από έναν σηµαντικό 
µαρξιστή ιστορικό. 

: Λογοτεχνία 
To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Οι παράλληλοι βίοι δύο εντελώς 
διαφορετικών προσωπικοτήτων απασχολούν τον Γιάλοµ; 
του Σπινόζα και του καταθλιπτικού ναζί Αλφρεντ Ρόζενµπεργκ. 

y Καιρός σκεπτικός, της Ιωάννας Καρυστιάνη (Καστανιώτης). 
∆ιηγήµατα για ανθρώπους που τους χωρίζουν σι τόποι 
και τους ενώνει ο χρόνος. 

3. Ηδονή στον κρόταφο, της Ζυράννας Ζατέλη (Καστανιώτης). 
∆ιηγήµατα, µια καλειδοσκοπική αφήγηση, σε πρώτο πρόσωπο. 

Για την αγάπη της γεωµετρίας, της Σώτης Τριανταφύλλου 
* (Πατάκης). Η ιστορία της Ανατολής Μπότσαρη και 

της µεσοαστικής Αθήνας του 20ού αιώνα. 

C To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά, 
n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 
τπς Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

f. Ες γη Χαναάν, του Σεµπάστιαν Μπάρι (Καστανιώτης). 
Η Λίλι ζει µέχρι τα βαθιά γεράµατα και αφηγείται τη ζωή 
του Μεσοπολέµου. 

7a Περαίωση, του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης). 
To δεύτερο µυθιστόρηµα της τριλογίας της κρίσεως ξεκινάει 
µε τέσσερις αυτοκτονίες. Οι φόνοι ακολουθούν... 

Q Αδελφοί καραµαζόφ, του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, 
' µετ. Ελένη Μπακοπούλου (Ινδικτος). To κλασικό µυθιστόρηµα 

τπς ρωσικής λογοτεχνίας σε νέα µετάφραση. 

Q To κορίτσι µε το τατουάζ, του Σχιγκ Λάρσον (Ψυχογιός). 
0 Ενα σύγχρονο και πολύ γοητευτικό θρίλερ, που έγινε ταινία. 

10. Το εµβο^Ρίο του Ραντέτσκυ, του Γιόζεφ Ροτ, µετ. Μαρία 
Αγγελίδου (Αγρα). Ενα από τα σηµαντικότερα µυθιστορήµατα 
του 20ού αιώνα, που παρακολουθεί τις ζωές τριών γενιών 
της οικογένειας Τρόττα. 

• Αυτή την Εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το β i βΛι ο πωλεί ο 
«Πολιτεία» (Αοκληπιού 3, Αθήνα). 

Οι ουτοπίες 
γκρεµίζονται 
n µία µετά την άλλη. 
Με τι 
τις αντικαθιστούµε; 

Ενα µυθιστόρηµα 
που διατρέχει 
τον 20ό αιώνα 
µέσα απάτη ζωή 
µιας οικογένειας. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΕΛΤΑ 
Στο κοτέτσι 

εικ. Γεωργία ΣιύΛου 

εκδ. Τετράγωνο σελ. 56 ^_ 
Ο νεαρός πετεινός Κικιρής, 
ο φιγουρατζής κόκορας 

pro KotElOi κυρ Βαρδαλαµπούµπας και 

ο φασαριόζος σκύλος Μουτζούρης 
είναι οι ήρωες 

µας. Και τα ανθρώπινα πρόσωπα, 
n «κοντοφάρδουλη 

µε το φακιόλι» και ο Παναγιώτης 
ο περιβολάρης. Η ιστορία 
διαδραµατίζεται στο 

κοτέτσι, στο περιβόλι και στα κλαριά των δέντρων. 
Την ιστορία έγραψε n Πηνελόπη ∆έλτα 

για την ανιψιά της Ειρήνη, κόρη του Αντώνη 
Μπενάκη και αργότερα Ειρήνη Καλλιγά. Στόχος 
της να τη διδάξει πολύ σηµαντικές αξίες µε τον 
τρόπο των παραµυθιών. 

Μ«4«ϊ 
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ΣΟΦΙ ΚΑΡΚΕΝ 
Μικρά µαθήµατα ζωής 

εικ. Μισέλ Μπουσέ 

µετ. Νατάσα Παπαδοπούλου 

εκδ. Gema σελ. 264 -12 ευρω 
f—g',.. ' ∆εν είναι εύκολο να µεγαλώσει 

κανείς... Μπροστά 
στις σκοτούρες των παιδιών, 

οι γονείς πελαγώνουν 
Πώς να τα βοηθήσουν να 
µη γίνουν τύραννοι ούτε 

λ) 'ip πρόβατα; Πώς να επιβεβαι*4 
ώσουν τον εαυτό τους ανά- 

<Α je µεσα στους άλλους; Τα σαράντα 
παραµύθια του τόµου, 

διανθισµένα µε χιούµορ και ποίηση, θίγουν 
όλες τις πλευρές του δεσµού µε τον άλλο 

- από το άγχος του αποχωρισµού µέχρι τη δυσκολία 
να πούµε όχι. Ηρωες, ο Μιµίκος το ντροπαλό 

φάντασµα, που κρύβεται µέσα στην πανοπλία 
ενός ιππότη, δύο αχώριστοι παπαγάλοι, ένας 

χαµαιλέοντας που ψάχνει για φίλους, n Νοεµί 
n νεράιδα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

MAX WEBER 
Οικονοµία και Κοινωνία 
Κοινωνιολογία του δικαίου 

µετ. Θανάσης Γκιούρας 

εκδ. Σαββάλας σελ. 344 
24,70 ευρω 
Τέταρτος τόµος του κλασιf 

\ κού έργου του Μαξ Βέµπερ 

I· - «Οικονοµία και κοινωνία», 
περιλαµβάνει δύο κείµενα 
για τη σχέση ανάµεσα στο 
δίκαιο και την οικονοµία. ·_ 
Μέσα από πυκνές παραθέσεις, 

σι οποίες παραπέµπουν 
σε άλλα τµήµατα του ευρύτερου του έργου 

όπως n θρησκεία και n εξουσία, ο Βέµπερ 
αναλύει τη λογική των αντικειµενικών κλάδων 
του δικαίου όσο και τις διαφορετικές µορφές 
θεµελίωσης των υποκειµενικών δικαιωµάτων. 
∆ιατηρώντας την ευρεία ιστορική προοπτική 
που χαρακτηρίζει το συνολικό εγχείρηµά του, ο 
Βέµπερ ανατρέχει εκτός από τον ευρωπαϊκό 
χώρο σε διαφορετικούς πολιτισµούς όπως της 
Κίνας της Ινδίας και του ΙσραήλΞΕΝΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
RAWI HAGE 
Η κατσαρίδα 

µετ. Ελενα Τσουκαλά 

εκδ. Πάπυρος σελ. 384 
Μια χειµωνιάτικη µέρα στο 
παγωµένο Μόντρεαλ, ένας 
κλέφτης προσπαθεί να 
κρεµαστεί από το κλαρί ενός 

δέντρου. Μετανάστης 
από τη Μέση Ανατολή, σώζεται 

την τελευταία στιγµή 
παρά τη θέλησή του και υποχρεώνεται 

να παρακολουθήσει 
ψυχαναλυτικές 

συνεδρίες. Εκεί θα αφηγηθεί την παιδική του ηλικία 
σε µια χώρα πληγωµένη από τον πόλεµο, 

ενώ στην τωρινή του ζωή κυριαρχεί n θολή ατµόσφαιρα 
των καφέ όπου συχνάζουν µετανάστες. 

Σε αντίθεση µε τον στατικό ήρωα του 
Κάφκα, ο ήρωας του Χαζ, που πιστεύει ότι είναι 
µισός κατσαρίδα, είναι καυστικός και αψηφά 
τους πάντες θυµίζοντας πρόσωπα του Σελίν, του 
Ζενέ ή του Μπάροουζ. 

ΙΙΒΗΡΙΚΗ ΑΓΓΙΓΚΙ 
ΝΙΚΟΛΑ! ΛΙΛΙΝ 

ΝΙΚΟΛΑΙ ΛΙΛΙΝ 
Σιβπρική Αγωγή 

µετ. Μαρία Οικονοµίδου 

εκδ. Πατάκη σελ. 480 -19 ευρω 
Ελάχιστοι έχουν ακούσει 
να γίνεται λόγος για την 
Υπερδνειστερία, µια περιοχή 

της πρώην ΕΣΣ∆ που 
διακήρυξε την ανεξαρτησία 
της το 1990, αλλά που κανένας 

δεν την αναγνωρίζει. 
Γη όλων και κανενός. Εναν 
τόπο όπου n εγκληµατικότητα 

είναι τόσο διαδεδοµένη 
ώστε τα παιδιά αποκτούν εµπειρία µέσα από 

τις συγκρούσεις µε την αστυνοµία ή µε τους ανηλίκους 
των άλλων συµµοριών. To πρώτο που 

µαθαίνουν τα παιδιά είναι να είναι «τίµιοι εγκληµατίες». 
Και αυτή n διδασκαλία περνάει 

µέσα από τους γέρους, τους ηλικιωµένους εγκληµατίες. 
To έργο µεταφέρεται στον κινηµατογράφο 

µε πρωταγωνιστή τον Τζον Μάλκοβιτς.  ^f^WfΉΐ 
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