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IAEEI OfiTOrPAOIA nOAH MOYZIKH AniOUJEII 0EATPO bibaio KINHMATOrPAOOI EBAOMAAA IKHNEI npoznnA 

εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Ο. Κ∆ΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Τα «σκαθάρια» είναι παντοτινά 
Στις 5 Οκτωβρίου 1962 αιφνιδιάζει παράδοξα 

tous ραδιοφωνικούς αιθέρες και 
ακροατές µια φυσαρµόνικα, µε συνοδεία 
ντραµς: µια διφωνία πάνω σε δύο απλά ακόρντα 

κι ένα τραγούδι που θα γράψει ιστορία, 
«Love me do». Στη µουσική ιστορία 

της ποπ, αυτή είναι n ιδρυτική πράξη των 
Beatles, ή αλλιώς Fab Four. Τέσσερα «σκαθάρια» 

που ξεκίνησαν από το Λίβερπουλ και 
κατέκτησαν τον κόσµο, ένα µουσικό φαινόµενο 

κι ένα συνεχές παραλήρηµα των κοριτσιών 
άµα τη εµφανίσει των αγοριών που 

παγκοσµιοποίησαν τον ήχο του Μερσεϊσάιντ, 
ανατρέποντας σταδιακά στίχους και ήχους 
σε νέες µουσικές φόρµες, αρχής γενοµένης 
µε το «Sgt. Pepper's» και σε κάθετη απογείωση 

µε το «White Album», το «Let it be» 
και το «Abbey Road». 

Η µουσική τους και n συνακόλουθη 
Beatlemania θα απασχολήσει για πολλά χρόνια 

δηµοσιογράφους, κριτικούς και κυρίως 
τη µουσική βιοµηχανία, ακόµα και σήµερα, 
στην εποχή της διαδικτυακής ακρόασης και 
µεταφοράς δεδοµένων. Ο Μαξ Χορκχάιµερ, 
εκ των συνιδρυτών της Σχολής της Φρανκφούρτης, 

την ίδια περίπου χρονιά θα τους 
απαθανατίσει έγκαιρα στις «Σηµειώσεις» του, 
γνωρίζοντας έστω πως καθοδηγούνται από 
έµπειρους παραγωγούς: «Ο ξέφρενος, στα 
όρια της απόγνωσης, ενθουσιασµός για 
τους Μπιτλς δεν είναι πιο αντιπαθής από την 
ψευτοδιανοουµενίστικη περιφρόνηση τους... 
Κανένα άλλο συγκρότηµα δεν εκφράζει 
την πολύπλοκη θέση των νέων απέναντι στο 
"κατεστηµένο", ταυτόχρονα και την προσπάθειά 

τους να ζήσουν µέσα σ' αυτό χωρίς 
να διαλυθούν εντελώς από αυτό». 

To 1968, χρονιά που κορυφώνονται εξεγέρσεις 
και κοινωνικές συγκρούσεις στην Ευρώπη, 

τα «σκαθάρια» ιδρύουν µία εταιρεία, 
την Apple (ονοµασία που θα δώσει ο Μακάρτνεϊ 

αντικρίζοντας τον πίνακα του Ρενέ 
Μαγκρίτ «Ο υιός του ανδρός», όπου το πρόσωπο 

ενός καλοντυµένου άνδρα, τζέντλεµαν, 
κρύβεται πίσω από ένα τεράστιο πράσινο µήλο), 

που θα αναλάµβανε την εκµετάλλευση 
των δικαιωµάτων από πωλήσεις, διασκευές 
και κάθε είδους αναπαραγωγές του έργου 
τους. Στην εταιρεία, που εδρεύει διακριτικά, 

στα όρια της µυστικοπάθειας, µέχρι σήµερα 
στο αριστοκρατικό Κένσινγκτον του 

Λονδίνου θα συµµετάσχει κι ένας δαιµόνιος 

Μαξ Χορκχάιµερ: «Κανένα άλλο συγκρότηµα δεν εκφράζει την πολύπλοκη θέσπ των νέων απέναντι 
στο "κατεστηµένο", ταυτόχρονα και την προσπάθειά τους να ζήσουν µέσα σ' αυτό χωρίς 

να διαλυθούν εντελώς από αυτό». 

Οι Beatles, αυτοί οι «µικροί 
ήρωες» της αγγλικής εργατικής 
τάξης, από το Λίβερπουλ µέχρι 
το Λµβούργο, και από τα Ιµαλάια 
µέχρι τη Νέα Υόρκη, έζησαν 
µέσα στο σύστηµα και δεν 
διαλύθηκαν εντελώς από αυτό. 

Ελληνας, ο Αλέξης Μάρδας, τον οποίο ο κουµπάρος 
του Λένον αποκαλούσε Magic Alex. 

Η ιστορία της Apple (όχι εκείνης του Στίβεν 
Τζοµπς, που και αυτός άκουγε Μπιτλς) είναι 
από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια στη βιογραφία 

του συγκροτήµατος (βλ. και FAZ, 
16.9.), και απαρτίζεται από αστρολόγους, 
«ντουµάνια κάνναβης», ελευθεριακές συµπεριφορές 

και επιχειρησιακές δοµές, αλλά 

και ευρεσιτεχνίες του Magic Alex, όπως µία 
τηλεφωνική συσκευή που θα δεχόταν φωνητικές 

εντολές και πρόδροµοι των µουσικών 
βίντεο, που δεν πρόλαβε (n δεν φρόντισε;) 

να τελειοποιήσει. 
Στη µουσική βιοµηχανία, οι Beatles, ίσως 

και χάρις στη διάλυση τους, αλλά και την πρόωρη 
απώλεια των Λένον και Χάρισον, συνεχίζουν 

να διατηρούν τα πρωτεία στις πωλήσεις 
των έργων τους, αφήνοντάς πίσω τους 

τον «βασιλιά Ελβις», τη Μαντόνα και τον Μάικλ 
Τζάκσον (που για ένα διάστηµα είχε αγοράσει 

τα δικαιώµατά τους). 
Πράγµατι, αυτοί οι «µικροί ήρωες» της αγγλικής 

εργατικής τάξης φρόντισαν µε τον καλύτερο 
τρόπο να επιβεβαιώσουν τον Γερµανοεβραίο 

θεωρητικό της «µαζικής κουλτούρας»: 
Από το Λίβερπουλ µέχρι το Αµβούργο, 

και από τα Ιµαλάια µέχρι τη Νέα Υόρκη, 
έζησαν µέσα στο σύστηµα και δεν διαλύθηκαν 

εντελώς από αυτό. Yeah, yeah, yeah... 

διακρίνοντας 
Της ελισαβετ κοτζια 

Αριστερά και λαϊκισµός 
.. Tt Λ" ελίσσι ο λαός και θα χυµά/ σ' ό- 

ivi ποιον τον ερεθίζει. / Μια µονάχα 
υπάρχει αλήθεια: / Μαχµουρλίκι 

και Συνήθεια!». Τα δεινά του λαϊκισµού τα 
καυτηριάζει ο Βάρναλης στον «"Καλό" 
λαό» των Σκλάβων Πολιορκηµένων. Εγκαινιάζει 

έτσι µια µακρά παράδοση αριστερής 
καλλιτεχνικής διανόησης που αποστρέφεται 

τα πονηρά τεχνάσµατα προσεταιρισµού 
του εύπλαστου και ευµετάβλητου λαϊκού θυµικού. 

Τσίρκας, Χατζής, Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκης, 
Πατρίκιος, Λειβαδίτης, Λεοντάρης. 

Σ' αυτή την παράδοση ανήκουν οι 
αριστεροί µεταπολεµικοί πεζογράφοι και ποιητές 

που αγωνίστηκαν καλλιτεχνικά έχοντας 
επίγνωση της δραµατικής δυσκολίας 

των πολιτικών διληµµάτων. Με αποτέλεσµα, 
αποποιούµενοι τις ξύλινες λύσεις, εκτός από 

τις διώξεις των πολιτικών αντιπάλων 
τους, ορισµένοι να πέσουν σε κοµµατική δυσµένεια, 

να διαγραφούν (απελευθερώνοντας 
ωστόσο τις διαδικασίες βαθύτερων ιδεολογικών 

µετατοπίσεων). 
Τους χαρακτήρισαν «ποιητές της ήττας» 

και «πεζογράφους της κριτικής». Μπορεί έτσι 
σήµερα σε µια περίοδο συνολικών κοινωνικοοικονοµικών 

αναδιατάξεων, πολλοί 
ano τους αρχέτυπους στρατηγικούς στόχους 
της κοµµουνιστικής αριστεράς να ακούγονται 

αφάνταστα παλιοί· µπορεί σε µια χώρα 
που 'χει ανάγκη αη' την κατάκτηση µιας 

σύγχρονης υγιούς παραγωγικής βάσης και 
αη' τη συγκρότηση µοντέρνων θεσµικών υποδοµών 

και όχι από τη δήθεν «σοσιαλιστική» 
αναδιανοµή ανύπαρκτου κοινωνικού 

πλεονάσµατος και από τη σώρευση ψεύτικων 
ελπίδων, n προάσπιση αριστερών προ- 

ταγµάτων να µοιάζει παράταιρη. Ενα πράγµα 
ωστόσο ισχύει: ncos n στάση των αριστερών 

καλλιτεχνών Tns γραφήε υπήρξε παραδειγµατική 
σε θέµατα n0ous. ncos καµιά 

απολύτου σχέση δεν είχε ποτέ µε τον λαϊκισµό 
Tns διπλή3 γλώσσας, µε τις εµπρηστικές 
φωνές ή τον ανορθολογισµό των συντεχνιακών 

συνθηµάτων. Με στάσεις που 
θώπευσαν ιδιοτελείς συνήθειες, που καλλιέργησαν 

αντικοινωνικές συνειδήσεις 
και ανενδοίαστα 

γέννησαν βουλιµικά ήθη. Ακέραιοι, 
σαφείς, σοβαροί, αυστηροί, 

χάραξαν καθαρές 
γραµµές και ανέλαβαν ρίσκα. 

Ηρθαν έτσι τα πράγµατα ώστε 
µετά την κοµµουνιστική 

διάσπαση του 1968 την παράδοση 
αυτή για πολλές δεκαετίες 
την εκπροσώπησε 

και την καλλιέργησε το παλαιό 
ΚΚΕ εσωτερικού και οι πολιτικοί 

σχηµατισµοί που το διαδέχθηκαν 
µαζί µε την εφηµερίδα 

«Αυγή». Ανεξάρτητα 
µάλιστα αη' τη στενή πολιτική 

τοποθέτηση των δηµιουργών 
της. Σήµερα τα δεδοµένα 
έχουν αλλάξει. Η Ριζοσπαστική 

Αριστερά των τελευταίων ετών και αναγκαστικά 
και n «Αυγή» τράβηξαν άλλο 

δρόµο. Είναι άδικο να πει κανείς πως συνειδητά 
όλοι τους υποστηρίζουν την τεµπελιά 

ή την απείθεια, όµως n συντεχνιακή 
λογική, οι ιδεοληπτικοί συγκερασµοί, οι 

αψίκοροι συµψηφισµοί, σι πολυσυλλεκτικές 
σοφιστείες και οι κινηµατικές παρορµήσεις 

αναπαράγουν τον λαϊκισµό που µας οδήγησε 
όπου µας οδήγησε την τελευταία 30ετία. 

Είµαστε µια κοινωνία όχι ανοιχτή σε επινοητικές 
αλλαγές, αλλά προσκολληµένοι 

στην αδράνεια, τη συνήθεια και τους µύθους. 
Και ταυτόχρονα κληρονόµοι µιας σοβαρής 
αριστερής λογοτεχνικής παράδοσης. 

Αν δεν θέλουµε τα ονόµατα του Τσίρκα, του 
Αναγνωστάκη ή του Χατζή να καταντήσουν 

κάτι σαν εµβατήρια και λάβαρα 
σε πάσης φύσεως αριστερές 

πολιτικο-πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, θα πρέπει να 

υπερασπιστούµε ano τη µια 
πλευρά την ιστορικότητα και 
από την άλλη το πνεύµα του 
βίου και του έργου τους. Ας 
µην θεωρήσουµε έτσι ποτέ 
πως οι απόψεις τους βρίσκονται 

στο απυρόβλητο. Είναι 
προς συζήτησιν παραδείγµατος 

χάριν n θέση του Τσίρκα 
για τη σκοπιµότητα του κινήµατος 

του Απρίλη 1944 
στη Μέση Ανατολή, n σιωπή 
του Χατζή για τις συνθήκες 
ζωής στις κοµµουνιστικές 
χώρες και βέβαια οι απόψεις 

στη δεκαετία του '50 του Μανώλη Αναγνωστάκη 
για τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό. 

Οπως είναι εξίσου αναγκαίο να ξέρουµε πως 
οι άνθρωποι αυτοί δεν δίστασαν σε πολλαπλές 

περιστάσεις, να πάρουν θέση µε υψηλό 
προσωπικό κίνδυνο και ψυχοφθόρο 

κόστος. Che feche... ii gran rifiuto. 

ekotzia@yahoo. gr 

Η Κλαϊρη Μιτσοτάκη προτείνει: 

Αλέξης Καλοκαιρινός, «Γλωσσολογία και Ποιητική», 
εκδ. νήσος, Αθήνο 2010. 

Βιβλίο µε εξαιρετικά πυκνό και πλούσιο ιστό όπου συζητούνται µε 
µεγάλη συστηµατικότητα τα κύρια θέµατα που ανέκυψαν µέσα στη 
και γύρω από τη θεωρία της γλώσσας µε την κυρίαρχη τον 20ό αιώνα 

και ηγεµονική στις επιστήµες του ανθρώπου περιπέτεια του δοµισµού. 
Λογοτεχνία και γλώσσα, δοµισµός και αποδόµηση, γλώσσα 

και ρητορική, γλώσσα και κόσµος, γλώσσα, νόηση, συνείδηση είναι 
τα πεδία πάνω στα οποία ασκείται ο έλεγχος των θεωριών µε εργαλείο 

τον τεχνικό εννοιολογικό εξοπλισµό της σύγχρονης επιστήµης 
της γλωσσολογίας. Η αναγνωστική ένταση που απαιτεί σε συνδυασµό 

µε την ικανότητα του συγγραφέα να µας επιτρέπει να ακούµε 
τη φωνή του συνιστά πραγµατική απόλαυση για τον αναγνώστη. Βιβλίο 

γερά φτιαγµένο και γερά δεµένο. 

Η W ΓλΑα^οΑ^ίο 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
Μελέτες, Λευκώµατα, βιογραφίες 

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

Η τέχνη ιού να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
* Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). 

Ενα οξύ και οργισµένο κείµενο, που αυτοσυστήνεται ως 
εγχειρίδιο επικρότησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

I 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. 

Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λιβάνης). 
* Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλον 

τον πλανήτη. 

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

β Steve Jobs, n επίσηµη βιογραφία, του Walter Isaacson 
(Ψυχογιός). Η συναρπαστική ιστορία της ζωής ενός 
δηµιουργικού επιχειρηµατία. 

7a Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε!, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα της κρίσης 
αλλά και τα α ιτιά της. 

Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, του Γιώργου 
Ρωµαίου (Πατάκης). Μια γλαφυρή εξιστόρηση 
των παταγωδών οικονοµικών αποτυχιών στην ιστορία 
της Ελλάδας. 

q Στα παλιά Γρεβενά, του Ευριπίδη Ανθόπουλου. Η καταγραφή 
περασµένων όψεων της ζωής και της ιστορίος των Γρεβενών. 

10· Τα πα|0|α δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν, του Νίκου 
Σιδέρη (Μεταίχµιο). Μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται 
στους γονείς και εξηγεί τι σηµαίνει n σχέση γονιού-παιδιού. 

Λογοτεχνία 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος µιας τριλονίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλανήτη. 

2 Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
Η ιστορία µιας νυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, νια να χάσει 
τις περισσότερες. 

3 Οι τρεις υποσχέσεις, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
* (Ψυχογιός). Η ιστορία της Μυρτάλης, που γεννήθηκε στις 20 

Αυγούστου 1974 στην Αµµόχωστο. 

A Ερωτας πόλεµος, της Κοίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). 
* Τι άλλο είναι ο έρωτας εκτός από πόλεµο; 

Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου, της Αγγελικής Νικολοϋλη 
(Καστανιώτης). Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, εµπνευσµένο 
από µια επιτυχηµένη τηλεοπτική σειρά. 

β. Ο ιεροκήρυκας, της Camilla Lackberg (Μεταίχµιο). 
Ενα πτώµα σ' ένα ψαράδικο χωριό της Σκανδιναβίας που 
κρύβει δύο ακόµα σκελετούς... 

"J Τα µπλουζ της Ευρώπης, του Arne Dahl (Μεταίχµιο). 
" Ενας Ελληνας γκόνγκστερ που βρίσκεται στπ Στοκχόλµη 

µε αποστολή, εντοπίζεται µισοφαγωµένος από αρκούδες... 

Q Η τριλογία του Βερολίνου, του Φίλιπ Κερ (Κέδρος). 
* Από το Βερολίνο του 1936 και των Ολυµπιακών Αγώνων 

ώς την ηπηµένη πόλη του B' Παγκοσµίου Πολέµου. 

q Γύρισε σελίδα, του Οµηρου Αβραµίδη (∆ιόπτρα). 
* Τα πάθη και σι δυσκολίες ενός ζευγαριού που, ενώ αγαπήθηκε 

πολύ, κατέληξε να ζει χωριστά. 

1q Για όλα υπάρχει λόγος, της Μαρίνας Πετροπούλου 
" (Λιβάνης). ∆ύο γυναίκες που δεν θα συναντηθούν ποτέ, αλλά 

θα υποφέρουν το ίδιο για τον έρωτα του ίδιου άνδρα. 

Η επίσηµη βιογραφία 
ενός ανθρώπου 
που γοήτευσε 
µε τη ζωή του 
και τις ιδέες του. 

Ενας Ελληνας 
γκόνγκστερ βρίσκεται 
δολοφονηµένος µέσα 
στον ζωολογικό κήπο 
της Στοκχόλµης. 

Η εξιστόρηση 
των πατανωδών 
οικονοµικών αποτυχιών 
στπ σύγχρονη ιστορία 
της χώρας. 

W] af. 

Γυριαε oe Alta 

- · 

Η αφήγηση 
µιας σχέσης 
που δεν ευοδώθηκε 
ποτέ. •- 

Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
του ∆ηµ. Αναννώστου «To ασυναγώνιστο» (M. Αλεξάνδρου 4, Γρεβενά). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

Robin Sharma 
Τα µυστικά του µοναχού 

κου πούλησε τη Ferrari του 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΛΑΣΙΚΟΙ 
µαρκήσιος ντε ςαντ 
ο δήµιος και το θύµα του 
µετ.: Γιώργος Κόκκινος 
εκδ. Κριτική, σελ. 312 
......Li «it L., s i Ποιος ήταν στην πραγµατικότητα 

ο µαρκήσιος Ντε 
Σονι; Ανατρεπτικός, «ενεργός 

πολίτης» της Γαλλικής 
Επανάστασης, φιλόσοφος 

ή ακραίος πορνογράφος 
που το όνοµά 

του συνδέεται µε τον όρο 
«σαδισµός»: Φαλλοκράτης 

ή πρωτοπόρος φεµινιστής 
που διατύπωσε απόψεις 
υπέρ της σεξουαλικής 

απελευθέρωσης των γυναικών; Η εξουσία 
και n ελίτ της εποχής του τον καταδίκασαν 

να περάσει 27 χρόνια έγκλειστος σε φυλακές 
και ιδρύµατα ως ανατρεπτικό και διαταραγµένο. 

Στον τόµο αυτό, σηµαντικά κείµενα του Σονι 
φωτίζουν την προσωπικότητα, το έργο και 

τις ιδέες του. 

f. . 'ι. ., 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 
Ενα κουτάβι νιώθει µοναξιά 
εικον.: Στίβεν Γουέστ 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 88 -14,40 ευρώ 

I 
Ενα µοναχικό κουτάβι ζει 
σε ένα σπίτι ερηµικό µε 
σαλόνια εκατό, κανταϊφοκουρτίνες 

και χιλιάδες λιχουδιές 
φίσκα στις κουζίνες. 

Εχει αµυγδαλωτά, έχει 
κόκαλα λαχταριστά 

και ντολµαδάκια µε κιµά, 
δεν είναι όµως καθόλου 
µα καθόλου ευτυχισµένο, 

επειδή νιώθει µοναξιά. Η µοναξιά του όσο πάει 
µεγαλώνει, θεριεύει και φουντώνει, ώσπου µια 
µέρα το µοναχικό κουτάβι συναντάει σε ένα λεµονοδάσος 

µια πασχαλίτσα, ένα παπάκι, µια αλεπουδίτσα, 
ένα καγκουρό και µια νυφίτσα και 

τους λέει θαρραλέα: «Θέλετε να κάνουµε παρέα;» 
Απευθύνεται σε παιδιά από τριών ετών. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΥΑ ΖΟΛΙ, ZYNTIT ΠΕΡΙΝΙΟΝ 
Τι είδε n Λίρα Καζάν 
µετ.: Μελίτα Γκουρτσογιόννη 
εκδ. Κέδρος σελ. 336 -16,50 ευρώ 

Η Ρωσίδα δηµοσιογράφος 
Λίρα Καζάν, ο γραµµατέας 

του δικαστηρίου 
της Νίκαιας Φελίξ και ο επικεφαλής 

της Υπηρεσίας 
∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος του Λάγος 
Νουανκούο ανακαλύπτουν 

σκοτεινές συναλλαγές 
και γίνονται µάρτυρες 

σειράς δολοφονιών. 
Προπαθώντας να εξιχνιάσουν το µυστήριο, έρχονται 

σε σύγκρουση µε την ολιγαρχία που ελέγχει 
τη ρωσική στρατιωτική βιοµηχανία, µε 

τις υπηρεσίες πληροφοριών της ∆ύσης και µε 
τις µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που απειλούν 

µε καταστροφή το ∆έλτα του Νίγηρα. Η 
ζωή τους βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. 

PACO IGNACIO TAIBO II 
Αντίο Μαδρίτη 
µετ.: Κρίτων Ηλιόπουλος 
εκδ. Αγρο σελ. 136 -10 ευρώ 

Ο µονόιρθαλµος ντετέκτιβ 
Εκτορ Μπελασκοαράν 
Σάυν, που έχει εθισµό 
µε την Πόλη του Μεξικού 

και τον χορό µερένγκε,λατρεύει 
την ατµοσφαιρική 

ρύπανση 
και τις µεξικανικές καντίνες, 

πρέπει να ταξιδέψει 
στη Μαδρίτη. Στόχος του 
να αναζητήσει ένα ανεκτίµητο 

κοµµάτι καθαρού χρυσού, τον θώρακα 
του Μοκτεσούµα, που έχει εξαφανιστεί από την 
εθνική συλλογή και βρίσκεται στα χέρια Ευρωπαίων 

αρχαιοκαπήλων. Ανάµεσα στους αντιπάλους 
του n διάσηµη Μαύρη Χήρα, ξεπεσµένη 

πρώην ερωµένη ενός πρώην προέδρου του 
Μεξικού. Με όπλα ένα πιρούνι και ένα σφυρί, 
ορµά στους εχθρούς του, ενώ το ξεκαθάρισµα 
των λογαριασµών θα το καταφέρει µέσα από 
µια παρτίδα πόκερ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

M. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 
Ενας χαµένος κόσµος 
εικον.: Νίκος Καµπασελέ 
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 
σελ. 88 - li ευρώ ^Η^^ΗΗ 

Μήπως τελικά το παρα- 

ΜΗΗ µύθι, αναφέρει επιλογικά 
' ο Παναγιώτης Σφαλαγκάι 

κος, εξιστορεί την περι' 

"jBB*5ii πέτεια του ελληνισµού, ο 

οποίος έχει καταφέρει να 
επιβιώσει -έστω και παρά 
τρίχα- τόσες φορές; Αν 
είναι έτσι, αυτή n πτυχή 
καθιστά το διήγηµα ακόµα 

mo επίκαιρο στις µέρες µας. Πολλά είναι τα 
«χαµένα» που µπορεί να βρει, να κερδίσει και 
να φυλάξει ο αναγνώστης εξερευνώντας τους 
«χαµένους κόσµους» του Καραγάτση. Ενας χαµένος 

κόσµος πάντα κρύβει µέσα του αµέτρητους 
άλλους. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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IAEEI OfiTOrPAOIA nOAH MOYZIKH AniOUJEII 0EATPO bibaio KINHMATOrPAOOI EBAOMAAA IKHNEI npoznnA 

εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Ο. Κ∆ΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Τα «σκαθάρια» είναι παντοτινά 
Στις 5 Οκτωβρίου 1962 αιφνιδιάζει παράδοξα 

tous ραδιοφωνικούς αιθέρες και 
ακροατές µια φυσαρµόνικα, µε συνοδεία 
ντραµς: µια διφωνία πάνω σε δύο απλά ακόρντα 

κι ένα τραγούδι που θα γράψει ιστορία, 
«Love me do». Στη µουσική ιστορία 

της ποπ, αυτή είναι n ιδρυτική πράξη των 
Beatles, ή αλλιώς Fab Four. Τέσσερα «σκαθάρια» 

που ξεκίνησαν από το Λίβερπουλ και 
κατέκτησαν τον κόσµο, ένα µουσικό φαινόµενο 

κι ένα συνεχές παραλήρηµα των κοριτσιών 
άµα τη εµφανίσει των αγοριών που 

παγκοσµιοποίησαν τον ήχο του Μερσεϊσάιντ, 
ανατρέποντας σταδιακά στίχους και ήχους 
σε νέες µουσικές φόρµες, αρχής γενοµένης 
µε το «Sgt. Pepper's» και σε κάθετη απογείωση 

µε το «White Album», το «Let it be» 
και το «Abbey Road». 

Η µουσική τους και n συνακόλουθη 
Beatlemania θα απασχολήσει για πολλά χρόνια 

δηµοσιογράφους, κριτικούς και κυρίως 
τη µουσική βιοµηχανία, ακόµα και σήµερα, 
στην εποχή της διαδικτυακής ακρόασης και 
µεταφοράς δεδοµένων. Ο Μαξ Χορκχάιµερ, 
εκ των συνιδρυτών της Σχολής της Φρανκφούρτης, 

την ίδια περίπου χρονιά θα τους 
απαθανατίσει έγκαιρα στις «Σηµειώσεις» του, 
γνωρίζοντας έστω πως καθοδηγούνται από 
έµπειρους παραγωγούς: «Ο ξέφρενος, στα 
όρια της απόγνωσης, ενθουσιασµός για 
τους Μπιτλς δεν είναι πιο αντιπαθής από την 
ψευτοδιανοουµενίστικη περιφρόνηση τους... 
Κανένα άλλο συγκρότηµα δεν εκφράζει 
την πολύπλοκη θέση των νέων απέναντι στο 
"κατεστηµένο", ταυτόχρονα και την προσπάθειά 

τους να ζήσουν µέσα σ' αυτό χωρίς 
να διαλυθούν εντελώς από αυτό». 

To 1968, χρονιά που κορυφώνονται εξεγέρσεις 
και κοινωνικές συγκρούσεις στην Ευρώπη, 

τα «σκαθάρια» ιδρύουν µία εταιρεία, 
την Apple (ονοµασία που θα δώσει ο Μακάρτνεϊ 

αντικρίζοντας τον πίνακα του Ρενέ 
Μαγκρίτ «Ο υιός του ανδρός», όπου το πρόσωπο 

ενός καλοντυµένου άνδρα, τζέντλεµαν, 
κρύβεται πίσω από ένα τεράστιο πράσινο µήλο), 

που θα αναλάµβανε την εκµετάλλευση 
των δικαιωµάτων από πωλήσεις, διασκευές 
και κάθε είδους αναπαραγωγές του έργου 
τους. Στην εταιρεία, που εδρεύει διακριτικά, 

στα όρια της µυστικοπάθειας, µέχρι σήµερα 
στο αριστοκρατικό Κένσινγκτον του 

Λονδίνου θα συµµετάσχει κι ένας δαιµόνιος 

Μαξ Χορκχάιµερ: «Κανένα άλλο συγκρότηµα δεν εκφράζει την πολύπλοκη θέσπ των νέων απέναντι 
στο "κατεστηµένο", ταυτόχρονα και την προσπάθειά τους να ζήσουν µέσα σ' αυτό χωρίς 

να διαλυθούν εντελώς από αυτό». 

Οι Beatles, αυτοί οι «µικροί 
ήρωες» της αγγλικής εργατικής 
τάξης, από το Λίβερπουλ µέχρι 
το Λµβούργο, και από τα Ιµαλάια 
µέχρι τη Νέα Υόρκη, έζησαν 
µέσα στο σύστηµα και δεν 
διαλύθηκαν εντελώς από αυτό. 

Ελληνας, ο Αλέξης Μάρδας, τον οποίο ο κουµπάρος 
του Λένον αποκαλούσε Magic Alex. 

Η ιστορία της Apple (όχι εκείνης του Στίβεν 
Τζοµπς, που και αυτός άκουγε Μπιτλς) είναι 
από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια στη βιογραφία 

του συγκροτήµατος (βλ. και FAZ, 
16.9.), και απαρτίζεται από αστρολόγους, 
«ντουµάνια κάνναβης», ελευθεριακές συµπεριφορές 

και επιχειρησιακές δοµές, αλλά 

και ευρεσιτεχνίες του Magic Alex, όπως µία 
τηλεφωνική συσκευή που θα δεχόταν φωνητικές 

εντολές και πρόδροµοι των µουσικών 
βίντεο, που δεν πρόλαβε (n δεν φρόντισε;) 

να τελειοποιήσει. 
Στη µουσική βιοµηχανία, οι Beatles, ίσως 

και χάρις στη διάλυση τους, αλλά και την πρόωρη 
απώλεια των Λένον και Χάρισον, συνεχίζουν 

να διατηρούν τα πρωτεία στις πωλήσεις 
των έργων τους, αφήνοντάς πίσω τους 

τον «βασιλιά Ελβις», τη Μαντόνα και τον Μάικλ 
Τζάκσον (που για ένα διάστηµα είχε αγοράσει 

τα δικαιώµατά τους). 
Πράγµατι, αυτοί οι «µικροί ήρωες» της αγγλικής 

εργατικής τάξης φρόντισαν µε τον καλύτερο 
τρόπο να επιβεβαιώσουν τον Γερµανοεβραίο 

θεωρητικό της «µαζικής κουλτούρας»: 
Από το Λίβερπουλ µέχρι το Αµβούργο, 

και από τα Ιµαλάια µέχρι τη Νέα Υόρκη, 
έζησαν µέσα στο σύστηµα και δεν διαλύθηκαν 

εντελώς από αυτό. Yeah, yeah, yeah... 

διακρίνοντας 
Της ελισαβετ κοτζια 

Αριστερά και λαϊκισµός 
.. Tt Λ" ελίσσι ο λαός και θα χυµά/ σ' ό- 

ivi ποιον τον ερεθίζει. / Μια µονάχα 
υπάρχει αλήθεια: / Μαχµουρλίκι 

και Συνήθεια!». Τα δεινά του λαϊκισµού τα 
καυτηριάζει ο Βάρναλης στον «"Καλό" 
λαό» των Σκλάβων Πολιορκηµένων. Εγκαινιάζει 

έτσι µια µακρά παράδοση αριστερής 
καλλιτεχνικής διανόησης που αποστρέφεται 

τα πονηρά τεχνάσµατα προσεταιρισµού 
του εύπλαστου και ευµετάβλητου λαϊκού θυµικού. 

Τσίρκας, Χατζής, Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκης, 
Πατρίκιος, Λειβαδίτης, Λεοντάρης. 

Σ' αυτή την παράδοση ανήκουν οι 
αριστεροί µεταπολεµικοί πεζογράφοι και ποιητές 

που αγωνίστηκαν καλλιτεχνικά έχοντας 
επίγνωση της δραµατικής δυσκολίας 

των πολιτικών διληµµάτων. Με αποτέλεσµα, 
αποποιούµενοι τις ξύλινες λύσεις, εκτός από 

τις διώξεις των πολιτικών αντιπάλων 
τους, ορισµένοι να πέσουν σε κοµµατική δυσµένεια, 

να διαγραφούν (απελευθερώνοντας 
ωστόσο τις διαδικασίες βαθύτερων ιδεολογικών 

µετατοπίσεων). 
Τους χαρακτήρισαν «ποιητές της ήττας» 

και «πεζογράφους της κριτικής». Μπορεί έτσι 
σήµερα σε µια περίοδο συνολικών κοινωνικοοικονοµικών 

αναδιατάξεων, πολλοί 
ano τους αρχέτυπους στρατηγικούς στόχους 
της κοµµουνιστικής αριστεράς να ακούγονται 

αφάνταστα παλιοί· µπορεί σε µια χώρα 
που 'χει ανάγκη αη' την κατάκτηση µιας 

σύγχρονης υγιούς παραγωγικής βάσης και 
αη' τη συγκρότηση µοντέρνων θεσµικών υποδοµών 

και όχι από τη δήθεν «σοσιαλιστική» 
αναδιανοµή ανύπαρκτου κοινωνικού 

πλεονάσµατος και από τη σώρευση ψεύτικων 
ελπίδων, n προάσπιση αριστερών προ- 

ταγµάτων να µοιάζει παράταιρη. Ενα πράγµα 
ωστόσο ισχύει: ncos n στάση των αριστερών 

καλλιτεχνών Tns γραφήε υπήρξε παραδειγµατική 
σε θέµατα n0ous. ncos καµιά 

απολύτου σχέση δεν είχε ποτέ µε τον λαϊκισµό 
Tns διπλή3 γλώσσας, µε τις εµπρηστικές 
φωνές ή τον ανορθολογισµό των συντεχνιακών 

συνθηµάτων. Με στάσεις που 
θώπευσαν ιδιοτελείς συνήθειες, που καλλιέργησαν 

αντικοινωνικές συνειδήσεις 
και ανενδοίαστα 

γέννησαν βουλιµικά ήθη. Ακέραιοι, 
σαφείς, σοβαροί, αυστηροί, 

χάραξαν καθαρές 
γραµµές και ανέλαβαν ρίσκα. 

Ηρθαν έτσι τα πράγµατα ώστε 
µετά την κοµµουνιστική 

διάσπαση του 1968 την παράδοση 
αυτή για πολλές δεκαετίες 
την εκπροσώπησε 

και την καλλιέργησε το παλαιό 
ΚΚΕ εσωτερικού και οι πολιτικοί 

σχηµατισµοί που το διαδέχθηκαν 
µαζί µε την εφηµερίδα 

«Αυγή». Ανεξάρτητα 
µάλιστα αη' τη στενή πολιτική 

τοποθέτηση των δηµιουργών 
της. Σήµερα τα δεδοµένα 
έχουν αλλάξει. Η Ριζοσπαστική 

Αριστερά των τελευταίων ετών και αναγκαστικά 
και n «Αυγή» τράβηξαν άλλο 

δρόµο. Είναι άδικο να πει κανείς πως συνειδητά 
όλοι τους υποστηρίζουν την τεµπελιά 

ή την απείθεια, όµως n συντεχνιακή 
λογική, οι ιδεοληπτικοί συγκερασµοί, οι 

αψίκοροι συµψηφισµοί, σι πολυσυλλεκτικές 
σοφιστείες και οι κινηµατικές παρορµήσεις 

αναπαράγουν τον λαϊκισµό που µας οδήγησε 
όπου µας οδήγησε την τελευταία 30ετία. 

Είµαστε µια κοινωνία όχι ανοιχτή σε επινοητικές 
αλλαγές, αλλά προσκολληµένοι 

στην αδράνεια, τη συνήθεια και τους µύθους. 
Και ταυτόχρονα κληρονόµοι µιας σοβαρής 
αριστερής λογοτεχνικής παράδοσης. 

Αν δεν θέλουµε τα ονόµατα του Τσίρκα, του 
Αναγνωστάκη ή του Χατζή να καταντήσουν 

κάτι σαν εµβατήρια και λάβαρα 
σε πάσης φύσεως αριστερές 

πολιτικο-πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, θα πρέπει να 

υπερασπιστούµε ano τη µια 
πλευρά την ιστορικότητα και 
από την άλλη το πνεύµα του 
βίου και του έργου τους. Ας 
µην θεωρήσουµε έτσι ποτέ 
πως οι απόψεις τους βρίσκονται 

στο απυρόβλητο. Είναι 
προς συζήτησιν παραδείγµατος 

χάριν n θέση του Τσίρκα 
για τη σκοπιµότητα του κινήµατος 

του Απρίλη 1944 
στη Μέση Ανατολή, n σιωπή 
του Χατζή για τις συνθήκες 
ζωής στις κοµµουνιστικές 
χώρες και βέβαια οι απόψεις 

στη δεκαετία του '50 του Μανώλη Αναγνωστάκη 
για τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό. 

Οπως είναι εξίσου αναγκαίο να ξέρουµε πως 
οι άνθρωποι αυτοί δεν δίστασαν σε πολλαπλές 

περιστάσεις, να πάρουν θέση µε υψηλό 
προσωπικό κίνδυνο και ψυχοφθόρο 

κόστος. Che feche... ii gran rifiuto. 

ekotzia@yahoo. gr 

Η Κλαϊρη Μιτσοτάκη προτείνει: 

Αλέξης Καλοκαιρινός, «Γλωσσολογία και Ποιητική», 
εκδ. νήσος, Αθήνο 2010. 

Βιβλίο µε εξαιρετικά πυκνό και πλούσιο ιστό όπου συζητούνται µε 
µεγάλη συστηµατικότητα τα κύρια θέµατα που ανέκυψαν µέσα στη 
και γύρω από τη θεωρία της γλώσσας µε την κυρίαρχη τον 20ό αιώνα 

και ηγεµονική στις επιστήµες του ανθρώπου περιπέτεια του δοµισµού. 
Λογοτεχνία και γλώσσα, δοµισµός και αποδόµηση, γλώσσα 

και ρητορική, γλώσσα και κόσµος, γλώσσα, νόηση, συνείδηση είναι 
τα πεδία πάνω στα οποία ασκείται ο έλεγχος των θεωριών µε εργαλείο 

τον τεχνικό εννοιολογικό εξοπλισµό της σύγχρονης επιστήµης 
της γλωσσολογίας. Η αναγνωστική ένταση που απαιτεί σε συνδυασµό 

µε την ικανότητα του συγγραφέα να µας επιτρέπει να ακούµε 
τη φωνή του συνιστά πραγµατική απόλαυση για τον αναγνώστη. Βιβλίο 

γερά φτιαγµένο και γερά δεµένο. 

Η W ΓλΑα^οΑ^ίο 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
Μελέτες, Λευκώµατα, βιογραφίες 

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

Η τέχνη ιού να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
* Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). 

Ενα οξύ και οργισµένο κείµενο, που αυτοσυστήνεται ως 
εγχειρίδιο επικρότησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

I 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. 

Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λιβάνης). 
* Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλον 

τον πλανήτη. 

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

β Steve Jobs, n επίσηµη βιογραφία, του Walter Isaacson 
(Ψυχογιός). Η συναρπαστική ιστορία της ζωής ενός 
δηµιουργικού επιχειρηµατία. 

7a Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε!, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα της κρίσης 
αλλά και τα α ιτιά της. 

Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, του Γιώργου 
Ρωµαίου (Πατάκης). Μια γλαφυρή εξιστόρηση 
των παταγωδών οικονοµικών αποτυχιών στην ιστορία 
της Ελλάδας. 

q Στα παλιά Γρεβενά, του Ευριπίδη Ανθόπουλου. Η καταγραφή 
περασµένων όψεων της ζωής και της ιστορίος των Γρεβενών. 

10· Τα πα|0|α δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν, του Νίκου 
Σιδέρη (Μεταίχµιο). Μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται 
στους γονείς και εξηγεί τι σηµαίνει n σχέση γονιού-παιδιού. 

Λογοτεχνία 
Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος µιας τριλονίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλανήτη. 

2 Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
Η ιστορία µιας νυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, νια να χάσει 
τις περισσότερες. 

3 Οι τρεις υποσχέσεις, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
* (Ψυχογιός). Η ιστορία της Μυρτάλης, που γεννήθηκε στις 20 

Αυγούστου 1974 στην Αµµόχωστο. 

A Ερωτας πόλεµος, της Κοίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). 
* Τι άλλο είναι ο έρωτας εκτός από πόλεµο; 

Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου, της Αγγελικής Νικολοϋλη 
(Καστανιώτης). Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, εµπνευσµένο 
από µια επιτυχηµένη τηλεοπτική σειρά. 

β. Ο ιεροκήρυκας, της Camilla Lackberg (Μεταίχµιο). 
Ενα πτώµα σ' ένα ψαράδικο χωριό της Σκανδιναβίας που 
κρύβει δύο ακόµα σκελετούς... 

"J Τα µπλουζ της Ευρώπης, του Arne Dahl (Μεταίχµιο). 
" Ενας Ελληνας γκόνγκστερ που βρίσκεται στπ Στοκχόλµη 

µε αποστολή, εντοπίζεται µισοφαγωµένος από αρκούδες... 

Q Η τριλογία του Βερολίνου, του Φίλιπ Κερ (Κέδρος). 
* Από το Βερολίνο του 1936 και των Ολυµπιακών Αγώνων 

ώς την ηπηµένη πόλη του B' Παγκοσµίου Πολέµου. 

q Γύρισε σελίδα, του Οµηρου Αβραµίδη (∆ιόπτρα). 
* Τα πάθη και σι δυσκολίες ενός ζευγαριού που, ενώ αγαπήθηκε 

πολύ, κατέληξε να ζει χωριστά. 

1q Για όλα υπάρχει λόγος, της Μαρίνας Πετροπούλου 
" (Λιβάνης). ∆ύο γυναίκες που δεν θα συναντηθούν ποτέ, αλλά 

θα υποφέρουν το ίδιο για τον έρωτα του ίδιου άνδρα. 

Η επίσηµη βιογραφία 
ενός ανθρώπου 
που γοήτευσε 
µε τη ζωή του 
και τις ιδέες του. 

Ενας Ελληνας 
γκόνγκστερ βρίσκεται 
δολοφονηµένος µέσα 
στον ζωολογικό κήπο 
της Στοκχόλµης. 

Η εξιστόρηση 
των πατανωδών 
οικονοµικών αποτυχιών 
στπ σύγχρονη ιστορία 
της χώρας. 

W] af. 

Γυριαε oe Alta 

- · 

Η αφήγηση 
µιας σχέσης 
που δεν ευοδώθηκε 
ποτέ. •- 

Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
του ∆ηµ. Αναννώστου «To ασυναγώνιστο» (M. Αλεξάνδρου 4, Γρεβενά). Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

Robin Sharma 
Τα µυστικά του µοναχού 

κου πούλησε τη Ferrari του 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΛΑΣΙΚΟΙ 
µαρκήσιος ντε ςαντ 
ο δήµιος και το θύµα του 
µετ.: Γιώργος Κόκκινος 
εκδ. Κριτική, σελ. 312 
......Li «it L., s i Ποιος ήταν στην πραγµατικότητα 

ο µαρκήσιος Ντε 
Σονι; Ανατρεπτικός, «ενεργός 

πολίτης» της Γαλλικής 
Επανάστασης, φιλόσοφος 

ή ακραίος πορνογράφος 
που το όνοµά 

του συνδέεται µε τον όρο 
«σαδισµός»: Φαλλοκράτης 

ή πρωτοπόρος φεµινιστής 
που διατύπωσε απόψεις 
υπέρ της σεξουαλικής 

απελευθέρωσης των γυναικών; Η εξουσία 
και n ελίτ της εποχής του τον καταδίκασαν 

να περάσει 27 χρόνια έγκλειστος σε φυλακές 
και ιδρύµατα ως ανατρεπτικό και διαταραγµένο. 

Στον τόµο αυτό, σηµαντικά κείµενα του Σονι 
φωτίζουν την προσωπικότητα, το έργο και 

τις ιδέες του. 

f. . 'ι. ., 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 
Ενα κουτάβι νιώθει µοναξιά 
εικον.: Στίβεν Γουέστ 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 88 -14,40 ευρώ 

I 
Ενα µοναχικό κουτάβι ζει 
σε ένα σπίτι ερηµικό µε 
σαλόνια εκατό, κανταϊφοκουρτίνες 

και χιλιάδες λιχουδιές 
φίσκα στις κουζίνες. 

Εχει αµυγδαλωτά, έχει 
κόκαλα λαχταριστά 

και ντολµαδάκια µε κιµά, 
δεν είναι όµως καθόλου 
µα καθόλου ευτυχισµένο, 

επειδή νιώθει µοναξιά. Η µοναξιά του όσο πάει 
µεγαλώνει, θεριεύει και φουντώνει, ώσπου µια 
µέρα το µοναχικό κουτάβι συναντάει σε ένα λεµονοδάσος 

µια πασχαλίτσα, ένα παπάκι, µια αλεπουδίτσα, 
ένα καγκουρό και µια νυφίτσα και 

τους λέει θαρραλέα: «Θέλετε να κάνουµε παρέα;» 
Απευθύνεται σε παιδιά από τριών ετών. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΥΑ ΖΟΛΙ, ZYNTIT ΠΕΡΙΝΙΟΝ 
Τι είδε n Λίρα Καζάν 
µετ.: Μελίτα Γκουρτσογιόννη 
εκδ. Κέδρος σελ. 336 -16,50 ευρώ 

Η Ρωσίδα δηµοσιογράφος 
Λίρα Καζάν, ο γραµµατέας 

του δικαστηρίου 
της Νίκαιας Φελίξ και ο επικεφαλής 

της Υπηρεσίας 
∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος του Λάγος 
Νουανκούο ανακαλύπτουν 

σκοτεινές συναλλαγές 
και γίνονται µάρτυρες 

σειράς δολοφονιών. 
Προπαθώντας να εξιχνιάσουν το µυστήριο, έρχονται 

σε σύγκρουση µε την ολιγαρχία που ελέγχει 
τη ρωσική στρατιωτική βιοµηχανία, µε 

τις υπηρεσίες πληροφοριών της ∆ύσης και µε 
τις µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που απειλούν 

µε καταστροφή το ∆έλτα του Νίγηρα. Η 
ζωή τους βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. 

PACO IGNACIO TAIBO II 
Αντίο Μαδρίτη 
µετ.: Κρίτων Ηλιόπουλος 
εκδ. Αγρο σελ. 136 -10 ευρώ 

Ο µονόιρθαλµος ντετέκτιβ 
Εκτορ Μπελασκοαράν 
Σάυν, που έχει εθισµό 
µε την Πόλη του Μεξικού 

και τον χορό µερένγκε,λατρεύει 
την ατµοσφαιρική 

ρύπανση 
και τις µεξικανικές καντίνες, 

πρέπει να ταξιδέψει 
στη Μαδρίτη. Στόχος του 
να αναζητήσει ένα ανεκτίµητο 

κοµµάτι καθαρού χρυσού, τον θώρακα 
του Μοκτεσούµα, που έχει εξαφανιστεί από την 
εθνική συλλογή και βρίσκεται στα χέρια Ευρωπαίων 

αρχαιοκαπήλων. Ανάµεσα στους αντιπάλους 
του n διάσηµη Μαύρη Χήρα, ξεπεσµένη 

πρώην ερωµένη ενός πρώην προέδρου του 
Μεξικού. Με όπλα ένα πιρούνι και ένα σφυρί, 
ορµά στους εχθρούς του, ενώ το ξεκαθάρισµα 
των λογαριασµών θα το καταφέρει µέσα από 
µια παρτίδα πόκερ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

M. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 
Ενας χαµένος κόσµος 
εικον.: Νίκος Καµπασελέ 
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 
σελ. 88 - li ευρώ ^Η^^ΗΗ 

Μήπως τελικά το παρα- 

ΜΗΗ µύθι, αναφέρει επιλογικά 
' ο Παναγιώτης Σφαλαγκάι 

κος, εξιστορεί την περι' 

"jBB*5ii πέτεια του ελληνισµού, ο 

οποίος έχει καταφέρει να 
επιβιώσει -έστω και παρά 
τρίχα- τόσες φορές; Αν 
είναι έτσι, αυτή n πτυχή 
καθιστά το διήγηµα ακόµα 

mo επίκαιρο στις µέρες µας. Πολλά είναι τα 
«χαµένα» που µπορεί να βρει, να κερδίσει και 
να φυλάξει ο αναγνώστης εξερευνώντας τους 
«χαµένους κόσµους» του Καραγάτση. Ενας χαµένος 

κόσµος πάντα κρύβει µέσα του αµέτρητους 
άλλους. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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