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εξ αφορµησ 
Του κωστα ο. κδλφοπουλου 

Μολυβιές φωτογραφίες, περιθώρια λευκά 
Λένε πωε, την 21η Απριλίου 1967, ορισµένα 

τεθωρακισµένα κινήθηκαν 
στουε αθηναϊκούε δρόµουε στον ρυθµό των 
φωτεινών σηµατοδοτών: κάποιοι οδηγοί 
tous, πιθανόν «στραβάδια» και παιδιά Tns επαρχίας, 

περίµεναν το «πράσινο» για να συνεχίσουν 
την πορεία tous. Αυτή είναι ίσωε 

n µόνη κωµικοτραγική εικόνα στη µυθολογία 
Tns χούνταε, που ξεπερνά ακόµα και τα 

«τανκε που χόρευαν βαλε otis πλατείε5 Tns 

Πράγα3». 
Με την επιβολή του στρατιωτικού νόµου, 

n χώρα αποκόπηκε ανέκκλητα από tis ροµ 
& radical ευρωπαϊκές εξελίξει Tns δεκαετία3 
του '60, ο κοσµοπολιτισµ03 Tns προηγούµενα 

δεκαετίαε διακόπτεται βίαια από τον αποµονωτισµό 
και την εσωστρέφεια, και n «πυξίδα 

Tns ιστορίαε» τρελαίνεται. 
Τα ψηφιακά αρχεία Tns δηµόσια3 τηλεόρασα 

αναπαράγουν τελετουργικά το εξόφθαλµο 
«χουντικό kits», ενώ τα τηλεοπτικά 

αφιερώµατα («Ρηµέηκ», «Πανόραµα µια3 εφταετίαε» 
κ.ά.) µεταγλωττίζουν ιδεοληπτικά 

otis ασπρόµαυρε3 εικόνε3 ό,τι επί δεκαετίεε 
έχει εγκαθιδρύσει, σε ασπρόµαυρη λογική και 
πρόσληψη, ο «µύθοε από τα αριστερά». 

Οµω5: «Καµιά εµπορευµατοποιηµένη νοσταλγία 
δεν µπορεί να αναιρέσει το γεγον03 

ότι εκείνη την περίοδο n ελληνική κοινωνία 
γνώρισε µια στιγµιαία λάµψη που φώτισε ένα 

αίτηµα ζωήε και όχι ακριβώε διαµαρτυρίαε, 
όπωε συνέβη την ίδια εποχή στον "προηγµένο" 
δυτικό αιώνα. Η χούντα ανέλαβε να µαντρώσει 

αυτό το αίτηµα και n µεταπολίτευση ανέλαβε 
να το εξαφανίσει, δίνοντάε του καταναλωτικέ5 

διαστάσειε, ψιθυρίζοντάε του στο 
αυτί ότι, αφού συνέπεσε χρονικά µε το ευρωπαϊκό 

κίνηµα διαµαρτυρία5, έπρεπε να το 
ακολουθήσει µέχρι τέλου5, µέχρι το γιαπισµό» 
(Χρ. Βακαλόπουλθ3, «Πολυτέλεια και φαντασία», 

«Από το χάοε στο χαρτί», Εστία, 1995). 
Για περίπου σαράντα χρόνια, αυτή n 

«µαύρη τρύπα» στην πολιτική ιστορία Tns χώpas 
δεν έχει ούτε τοµέ3 ούτε συνέχεια: n µετάβαση 

από την παραδοσιακή στη νεωτερική 
κοινωνία έγινε σε καθεστώ5 εκτάκτου ανάγκα. 

«Σαν µέροε του λόγου tous και του 
δικού tous πόστου» (∆. Σαββόπουλθ3, «Μυστικό 

τοπίο»), οι ιδεολογικοί µηχανισµοί του 
κράτουε τα Μεταπολίτευσα περιέφεραν 
σκόπιµα επί δεκαετίε3 το «τυµπανιαίο πτώµα 

Tns χούνταε», ο' ένα 3D σίκουελ των «Κυ- 
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Αθήνα, 21 Απριλίου 1967, ώρα 9 το πρωί. Τανκς των πραξικοπηµατιών συνταγµαταρχών στη συµβολή 
των οδών Πειραιώς και Σωκράτους. 

Κανείς δεν διανοήθηκε να 
συνδέσει τα «ελληνικά των 
καραβανάδων» µε την ξύλινη, 
µονότονη και µονοτονική 
γλώσσα της Μεταπολίτευσης. 

νηγών» του Θ. Αγγελόπουλου. 
Ετσι, κανείε δεν διανοήθηκε να συνδέσει 

τα «ελληνικά των καραβανάδων» µε την ξύλινη, 
µονότονη και µονοτονική γλώσσα Tns 

Μεταπολίτευσα. Καµία έρευνα δεν ασχολήθηκε 
µε τον εκσυγχρονισµό εκείνα τα 

περιόδου, από τον νέο αερολιµένα στο 
Ελληνικό και tous φορητού3 ασυρµάτου Tns 

αστυνοµία3, στα λονδρέζικα πρότυπα, µέχρι 
tis κυλιόµενεε ειδήσεΐ3 σε κτίριο στη Φιλελλήνων 

και tis νέεε πινακίδεε αυτοκινήτων. 
Ελάχιστοι διέκριναν στη λαϊκή παράδοση το 

µήλον τα Εριδοε, που τόσο n χούντα όσο και 
n αριστερά διεκδίκησαν «µε τυφλή µανία». 
Κανείε δεν ενδιαφέρθηκε να εξηγήσει το «φαινόµενο 

Μαστοράκα» (από την «Εκποµπή» 
του Θ. Αγγελόπουλου, το '68 στη δική του «εκποµπή» 

από το ΚΕΒΟΠ, το 73), εντάσσοντάε 
το στη µιντιακή ιστορία Tns χώραε. Ολοι λοιδορούν 

τιε τηλεοπτικέε ποδοσφαιρικές αναµεταδοθεί 
επί χούνταε, ταυτόχρονα όµωε 

προσπερνούν την απόλυτη τηλεοπτικοποίηση 
και στοιχηµατοποίηση του αθλητικού 

προϊόντοε, επί κοινοβουλευτισµού, στα διεθνή 
πρότυπα. Ισωε µάλιστα, χωρίε το 

patchwork Tns xouvtos, ο ∆άκα να γινόταν 
ο µουσικ03 ετεροθαλή3 αδελφ03 του Adamo, 
ο Γ. Μαρήε εκπρόσωποε Tns ελληνική3 pulp 
fiction, και οι Poll το πρώτο ελληνικό φολκροκ 

συγκρότηµα µε διεθνή καριέρα. 
Η κοινωνική ιστορία Tns περιόδου 19671974 

παραµένει ακόµα αιτούµενο Tns εθνικήε 
αυτογνωσίαε. 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Πώς πεθαίνουν τα κράτη; 
Μετά την πολυµεταφρασµένη και πολυδιαβασµένη 

από εκατοµµύρια αναγνώστεε 
«Ιστορία τα Ευρώπα», ο γνωστόε 

Βρετανόε καθηγητήε Ιστορίαε Norman 
03νίθε παρουσιάζει το καινούργιο του ορα 
magnum µε τίτλο «λ/^ηίεηθά Kingdora. 
The tatory of half-forgotten Europe» (Alen 
Lane, σελ. 830). Θέµα του, σύµφωνα µε τον 
κριτικογράφο του TLS Chmtopher Clark, n 
βιογραφία των ευρωπαϊκών κρατών που έχουν 
εκλείψει, µε έµφαση λιγότερη στουε λόγουε 
του θανάτου τουε και περισσότερη στο γε· 
γονόε πωε τα κράτη ζουν και πεθαίνουν. Κι 
ακόµα στο ότι n πεζή καθηµερινότητά τουε 
στηρίζεται σε µύθουε συνέχειαε και πράξειε 
λήθηε οι οποίεε τρέφουν τιε ζωντανέε ταυτότητεε 

βιαιοπραγώνταε και αλλοιώνονταε 
το παρελθόν. Τον ιστορικό απασχολούν κυρίωε 

οι γεµάτεε διαλείψειε και ανακοπέε διαδροµέε 
τπε αµνησίαε, ενώ µια νοσταλγική διάθεση 

διαπερνά την έρευνά του πάνω στην 
ιστορία δεκαπέντε εξαφανισµένων ευρωπαϊκών 

κρατών. 
Πώε πεθαίνουν τα κράτη; Ορισµένα καταρρέουν 

κάτω από το βάροε τπε δυσλειτουργικότητάε 
τουε, όπωε n Σοβιετική Ενωση. 

Αλλα αλώνονται, όπωε το Βυζάντιο. 
Αλλα απλώε συγχωνεύονται µε γειτονικέε ενότητεε, 

όπωε το Μέγα ∆ουκάτο τηε Λιθουανίαε. 
Μερικά διαλύονται παρά τη θέληση 

τουε, όπωε n Πολωνία του 18ου αιώνα ή n 
Πρωσία του 20ού αιώνα. Αλλα πάλι διαλύονται 

οικειοθελώε όπωε n Τσεχοσλοβακία µε 
το βελούδινο διαζύγιο του 1993. Αλλα, τέλοε, 
πέφτουν θύµατα τηε παιδικήε θνησιµότηταε, 
καθώε γεννιούνται χωρίε τα ζωτικά όργανα 
που είναι αναγκαία για να αυτοσυντηρηθούν. 

Παράδειγµα, το ναπολεόντειο Βασίλειο τηε 
Τυρρηνίαε που πέθανε στα δεκατρία του χρόνια 

ή το θνησιγενέε Βασίλειο τηε ΚαρπαθοΟυκρανίαε 
που έζησε για µόνο µία ένδοξη ηµέρα 

του 20ού αιώνα. 
Τα εξαφανισµένα βασίλεια είναι εξ ορισµού 

εφήµερα - το ίδιο και οι πληθυσµοί που κάποτε 
τουε έδωσαν ζωή. Πλην ορισµένων εξαιρέσεων 

όµωε, οι χώροι του παρελθόντοε 
παραµένουν. ΓΓ αυτό οι 
περιοχέε είναι ο αγαπηµένοε 

τρόποε προσέγγισα 
του συγγραφέα και γι' αυτό 
παρατηρεί επισταµένωε τα 
τοπία. Παράδειγµα, το όροε 
του Αλαρίχου που κάποτε 
αποτελούσε το σύνορο του 
βισιγοτθικού Βασιλείου τηε 
Τολούζηε και φαίνεται απ' 
τον δρόµο προε τη Ναρµπόνη 

ή n αργυρόχρωµη έκταση 
του όρµου του Κλάιντ 

που κάποτε έβρεχε το 
«Βασίλειο των Βράχων» 
στη σηµερινή Σκωτία. 

Ο συγγραφέαε έχει, κατά 
τον κριτικογράφο, πάντοτε συναίσθηση τηε 
αλλαγήε των σχέσεων. Πώε, δηλαδή, περιοχέε 

που ήταν n καρδιά πολιτειών που ανθούσαν 
έχουν περιπέσει στην αφάνεια. Παράδειγµα, 

n πόλη τηε Γαλικίαε στη δυτική Ουκρανία 
που κάποτε υπήρξε το ζωηρόχρωµο 

κέντρο του Βασιλείου των Αψβούργων τηε 
Γαλικίαε και τηεΛοντοµερίαε (1773-1918) ενώ 

σήµερα µοιάζει µε περιοχή κατεστραµµένη 
από κυκλώνα. Και πώε άλλεε περιοχέε εξακολουθούν 

να παραµένουν ανθούσεε έχονταε 
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όµωε εντελώε ξεχάσει πωε κάποτε υπήρξαν 
οι πρωτεύουσεε, πρόσκαιρων έστω, βασιλείων. 

Παράδειγµα, n Φλωρεντία που ούτε στη 
µνήµη τηε τεράστιαε τουριστικήε βιοµηχανίαε 

τηε έχει εγγραφεί πωε κάποτε υπήρξε 
n πρωτεύουσα του ναπολεόντειου Βασιλείου 

τα Τυρρηνίαε. 
To βιβλίο, σύµφωνα µε τον Christopher 

Clark, ενδιαφέρεται λιγότερο να αφηγηθεί τιε ^^^^^^^ 
ιστορίεε των εξαφανισµέ| 
νων κρατών και περισσότερο 

να στοχαστεί πάνω στιε 
διαδροµέε που οι ιστορίεε 
αυτέε ακολούθησαν για να 
οικοδοµηθούν, να γκρεµιστούν, 

να επαναδιαµορφωθούν, 
να ξεχαστούν ή να αλλοιωθούν. 

Εργο σύνθετο, 
καθώε n βία πολύ συχνά εξαφάνισε 

τα ίχνη που είναι 
αναγκαία για να κατανοήσουµε 

το παρελθόν. Αυτά τα 
ίχνη προσπαθεί ο Norman 
Davie8 να αποκαταστήσει. 
Οσο για τη νοσταλγία που 
τον διακατέχει, δεν είναι 

πάντοτε τηε ίδιαε έντασηε: Ισχυρή λόγου χάρη 
για την Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία 

n οποία επιδίωξε τον πλουραλισµό, την 
ανεξιθρησκία και την ανοχή. Και πολύ µικρότερη 

για το ∆ουκάτο τηε Πρωσίαε όπου 
n δολοφονία, το κάψιµο και n εξορία των απίστων 

την έκαναν, κατά τον Norman 
Davie8, πολύ λίγο να διαφέρει από µογγολικέε 

ορδέε. 

ekotziaigyahoo. gr 

Ο Θανάσης Μήνας προτείνει: 

Αντιηρωικό γουέστερν 
της σηµερινής ∆ύσης 
«Ματωµένος µεσηµβρινός» του Κόρµακ ΜακΚάρθι, 
µτφρ. Αύγουστος Κορτώ, εκδ. Καστανιώτης 
Από τους τέσσερις συγγραφείς που συγκροτούν τον 
κανόνα της σηµερινής αµερικανικής λογοτεχνίας, ο 
Κόρµακ ΜακΚάρθι είναι ίσως ο mo Αµερικανός στη 
θεµατολογία του. Βραβευµένος µε το Εθνικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας Η ΓΙΑ και µε το Πούλιτζερ λογοτεχνίας, 
γνωστός και από τις κινηµατογραφικές µεταφορές 
των βιβλίων του, είναι ο ανατόµος της σηµερινής 
κουλτούρας της ∆ύσης και των συνόρων. Ο «Ματωµένος 

µεσηµβρινός» (πρωτοκυκλοφόρησε το 1992 από 
τις εκδ. Ζαχαρόπουλος) είναι ίσως το mo παράξενο από 

τα βιβλία του· ένα αντιηρωικό γουέστερν µε γκροτέσκους 
χαρακτήρες, που ξεχειλίζει από βία και είναι 

γεµάτο αναφορές στην Παλαιά ∆ιαθήκη, µια αλληγορία 
πάνω στη φρίκη n οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε το αµερικανικό έπος της επέκτασης προς τα 
δυτικά. Οι κοφτοί διάλογοι κυριαρχούν και εδώ, ενώ 
το ατελείωτο αµερικανικό τοπίο παρουσιάζεται µε αδιάπτωτη 

εκφραστική ένταση στις περιγραφές του. 

ΜακΚΑΡΟΥ 
µατωµένος 

µεσηµβρινός 

Πρώτα σε πωλήσεις 

Μελέτες, Λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Στου δρόµου τα µισό, του π. Φιλόθεου Φόρου (Αρµός). 
:iU Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα π ζωή 

των ανθρώπων ακόµη και στη µέσπ ηλικία. 

2 Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ Σοπενχάουερ, 
• µετ. Μυρτώ Κολοφωλιά (Πατάκης). Ενα οξύ και ορνισµένο 

κείµενο, που αυτοσυστήνεται ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι 
οποιουδήποτε αντιπάλου. 

Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Αΐβάνης). 
Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλον 
ιον πλανήτη. 

a To άγιο και ιερό Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο, µετ. Ντίνος 
Χριστιανόπουλος (Ιανός). Θεωρείται το πιο ωραίο ευαγγέλιο. 
To έγραψε ένας τελώνης από την Καπερναούµ. 

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

fa Αλέξανδρος Ιόλας - Η ζωή µου, του Νίκου Σταθούλη 
(Οδός Πανός). Είκοσι πέντε χρόνια µετά τον θάνατο 
του εκκεντρικού συλλέκτη n πλήρης βιογραφία του. 
Σύµφωνα µε την εντολή του. 

Σταλινισµός, n τέταρτη µονοθεϊστική θρησκεία, των Νίκου 
Μπελογιάννη-Αγγ. Κώττη (Αγρα). Οι δύο συγγραφείς 
παρουσιάζουν τον αντίκτυπο της θεοποίησης του Στάλιν. 

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

Qe Ο δρόµος της αυτοεξάρτησης, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Ο ψυχοθεραπευτής Μπουκάι µάς συµβουλεύει πώς να 
εγκαταλείψουµε τις εξαρτήσεις µας. 

10. Εγχειρίδιο κινηµατογραφικής ανυπακοής, του Ρένου 
Χαραλαµπίδη (Ιανός). Ενα προσωπικό φιλµικό µανιφέστο, 
από σηµειώσεις που κράτησε στα γυρίσµατα των ταινιών του. 

, Λογοτεχνία 

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

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

3, Ο λυτρωτής, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). Ενα σκοτεινό, 
αλλά ρεαλιστικό πορτρέτο της νορβηγικής πρωτεύουσας, 
ως φόντο σε µια µυστηριώδη υπόθεση. 

A Εναντίον, του Ντίνου Χριστιανόπουλου (Ιανός). Ενα αιχµηρό 
κείµενο του θεσσαλονικιού ποιητή, µε το οποίο αιτιολόγησε 
και την άρνηση του να παραλάβει το κρατικό βραβείο. 

To τραγούδι της φωτιάς και του πάγου (βιβλίο 5, ο χορός 
των δράκων), του Τζ. P.P. Μάρτιν (Anubis). Η συνέχεια 
της επικής σειράς που έχει φανατικούς αναγνώστες. 

fa To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν π έλξη που άσκησε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα δύο αιώνες µετά 
τον θάνοτό του και γιοτί οι Ναζί δεν έκαψαν τα βιβλία του; 

Abacus, ένα παιχνίδι απληστίας, της Ναταλίας ∆αδίδου 
(Κέδρος). Μια γυναίκα ετοιµάζεται να ξεσκεπάσει το στηµένο 
παιχνίδι µε τα οµόλογα στην Ελλάδα του 2010. 

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

n Μια φορά κι ένα καλοκαίρι, της Μεταξίας Κράλλη 
* (Ψυχογιός). Ενα δροσερό µυθιστόρηµα που διαπερνούν τρεις 

διαφορετικές ερωτικές ιστορίες. 

10· Πάσπορτ, µια αληθινή περιπέτεια, της Ελεονώρας 
Σουρλόγκα (Κέδρος). Μια αυτοβιογραφική εξοµολόγηση 
από µια γυναίκα που έζποε µια µεγάλη περιπέτεια υγείας. 

• Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται ano τα βιβλιοπωλεία 
«Ιανός». 

Ενα διαφορετικό, 
σκοτεινό πορτρέτο 
της νορβηγικής 
πρωτεύουσας 
στο 4o βιβλίο 
του πολυδιαβασµένου 
συγγραφέα. 

Μερικές ano 
τις άγνωστες πτυχές 
της δράσης 
της ΟΠΛΑ, στα χρόνια 
της Κατοχής. 

Τα οικονοµικά 
σκάνδαλα πριν από 
την οικονοµική 
κατάρρευση 
της Ελλάδας 
σ' ένα µυθιστόρηµα. 

Τρεις διαφορετικές 
ερωτικές ιστορίες 
διαπερνούν 
αυτό το µυθιστόρηµα. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΝΟΥΕΛ ΒΑΣΚΕΟ ΜΟΝΤΑΛΜΠΑΝ 
Η Βαρκελώνη του Μανόλο 
προλ. Πέτρος Μάρκαρης 
µετ. Βέρα ∆αµόφλη, Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 800 -18,99 ευρω 

Κανείς στη Βαρκελώνη δεν αναφέρει 
τον Μονταλµπάν µε 

το επίθετο ή το πλήρες όνοµά 
του. Ολοι τον λένε Μανόλο, 
ακόµα και σήµερα, οκτώ χρόνια 

µετά τον θάνατο του. Ο 
Μανόλο συµβολίζει για τους 
Βαρκελωνέζους την ψυχή 
της Βαρκελώνης. To βιβλίο 
περιλαµβάνει τρία από τα δηµοφιλέστερα 

αστυνοµικά µυθιστορήµατα του 
Μανόλο, στα οποία πρωταγωνιστεί n Βαρκελώνει 
και φυσικά το άλτερ έγκο του συγγραφέα, ο απολαυστικός 

Πέπε Καρβάλιο. Είναι ένας ιδιόρρυθµος 
ιδιωτικός ντετέκτιβ, πρώην κοµµουνιστής και 

πρώην πράκτορας της CIA, λάτρης του καλού φαγητού 
και των ωραίων γυναικών, που συνηθίζει 

να καίει στο τζάκι του τα καλύτερα αλλά και τα 
χειρότερα έργα της παγκόσµιας λογοτεχνίας. 

τζεφρυ ευγενιδης 
Σενάριο γάµου 
µετ. Αννα Παπασταύρου 
εκδ. Πατάκη σελ. 624 -19,90 ευρω 

ΤΖΕΦΡΥ η Μάντλιν αγαπά τον Λέναρ- 

ΡΥΓΡΜΙΑΗΓ ντ. Ο Λέναρντ και ο Μίτσελ 
L11 Cnlant. αγαπουν τη Μάντλιν. Κανείς 

rjm an' τους τρεις δεν ξέρει τον 
φ^/τ δρόµο προς την ευτυχία. 

££ΜΑΡ10 ΑΡχ^ί Τηί δεκαετίας του'80 

ΓΑΜΠν και 01 Ηνωµένες Πολιτείες 
I «ΠΙ! I βρίσκονται σε βαθιά ύφεση. — 

Η ζωή µετά το κολέγιο είναι 
mo σκληρή από ποτέ για 

τους νέους. Καθώς οι πρωταγωνιστές αυτού του 
τριγώνου αποφοιτούν και µπαίνουν στον πραγµατικό 

κόσµο, τα γεγονότα τούς πιέζουν να επαναπροσδιορίσουν 
όλα όσα έµαθαν στο σχολείο. 

Αραγε έχουν πεθάνει οι µεγάλες ιστορίες 
αγάπης του 19ου αιώνα; Ή µήπως µπορεί να υπάρξει 

µια νέα ιστορία, που θα γραφτεί για το 
σήµερα και θα επαναφέρει στην επιφάνεια τον 
φεµινισµό, τη σεξουαλική απελευθέρωση, το 
προγαµιαίο συµβόλαιο και το διαζύγιο; 

EDUARDO GALEANO 
Μνήµη της φωτιάς III 
Ο αιώνας του ανέµου 
µετ. Ισµήνη Κανσή 
εκδ. Πάπυρος letras σελ. 528 

Με όπλο την ιστορία και τη 
λογοτεχνία, ο Ουρουγουανός 

συγγραφέας προσπαθεί 
να ανακτήσει και να αποκαταστήσει 

την κατακερµατισµένη 
µνήµη της Λατινικής 

Αµερικής, αλλά και 
της αµερικανικής ηπείρου 
γενικότερα. To βιβλίο αρχίζει 

το έτος 1900 στο άσηµο 
χωριουδάκι Σαν Χοσέ ντε Γκρασία του Μεξικού, 
όπου οι κάτοικοι προετοιµάζονται για το τέλος 
του κόσµου, που ωστόσο δεν θα 'ρθει. Κάθε αφήγηµα-βινιέτα 

αποτελεί και µία ψηφίδα της 
µνήµης του 20ού αιώνα. Εµιλιάνο Ζαπάτα, Πάντσο 

Βίγια, Τσάρλι Τσάπλιν, Μπάστερ Κίτον, Γκαµπριέλ 
Γκαρσία Μάρκες, Φρίντα Κάλο, Κάρλος 

Γαρδέλ, Τρότσκι, Παλέ, Κορτάσαρ, Σαλβαντόρ 
Αλιέντε, Πινοτσέτ. Αλλά και τζαζ, ποδόσφαιρο, 
ποιητές της παρακµής και κοκα-κολα. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ 
Η αγάπη της Μυρµιγκίνας και του Τζίτζικα 
εικον.: Βενέσσα Ιωάννου 
εκδ. Ελληνοεκδοτική σελ. 72 -15,7 ευρω 

Μια νεαρή µυρµηγκίνα ακούει 
για πρώτη φορά στη 

ζωή της τζιτζίκι να τραγουδά. 
Η µελωδία του έχει άρωµα 

καλοκαιριού. Και εντελώς 
ξαφνικά ο Τζίτζικας 

και n Μυρµηγκίνα γνωρίζονται. 
Εκείνος της προτείνει 

µια µικρή βόλτα ψηλά στον 
ουρανό... και όλα αλλάζουν. 

Η γαλάζια θάλασσα, το ολόγιοµο φεγγάρι, 
το µυρωµένο πευκοδάσος κάνουν τη Μυρµηγκίνα 

να ονειρεύεται. Κάνουν τον κόσµο της να 
φαίνεται µικρός και µονότονος. Τελικά, πρέπει 
να αποφασίσει αν θα παραµείνει µε τους δικούς 

της ή θα ακολουθήσει τον Τζίτζικά της. Ο 
χειµώνας έρχεται... Θα τα καταφέρουν; 

ΠΟΙΗΣΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 
To θρόισµα του µεγάλου δρυγιά 
εκδ. Ιωλκός σελ. 176 

Με σπουδές στη ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων, n Χρυσούλα 
∆ηµητρακάκη έχει συγκεντρώσει 

σε έναν τόµο µικρά 
δοκίµια και ποιήµατα 

που δένουν µεταξύ τους 
και αποτελούν µια νοηµατική 

συνέχεια. To βιβλίο χωρίζεται 
σε δύο ενότητες «To 

θρόισµα...» και«... του µεγάλου 
δρυγιά». Οπως γράφει n συγγραφέας: 

«Η τέχνη δηµιουργεί έναν νέο κόσµο και κάθε 
έργο τέχνης δηµιουργείται όπως ακριβώς ο κόσµος. 

Μετά τη χαοτική δίνη των αλλαγών, µε το 
ακαθόριστο περιεχόµενο της αντίθεσης και την 
ουσία της δηµιουργίας...». 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ 
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