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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. Κ∆ΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο δρόµος περνά -πάντα- από µέσα 
Αρχές Tns δεκαετίαε του '90, n Ελλάδα περνάει 

σε µία νέα φάση (υπ)ανάπτυξα, ό,τι 
χαρακτηρίζεται ψευδεπίγραφα eos «ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση» λίγο πριν από τον εκσυγχρονισµό: 

πακτωλόε επιδοτήσεων, γιγαντισµόε 
των ΜΜΕ, δηµόσια έργα, δεύτερη αστικοποίηση, 

άνοδοε µικροαστικών στρωµάτων, 
υηερκαταναλωτισµόε. Οι «ακόµα καλύτερεε 
µέρεε» είναι εδώ, µαζί µε µία ενωµένη, δυνατή 

«δηµοκρατική παράταξη», που, ακόµα 
κι αν κυβερνά µε λάθθ5 τρόπο, ηγεµονεύει, 
µε την αρωγή των διανοουµένων, στη βάση 
και το εποικοδόµηµα τα νεοελληνικήε κοιvtovias, 

σε βαθµό που ακόµα και ο Αντόνιο 
Γκράµσι (κάπου από ψηλά) να απορεί, αν κάτι 

ανάλογο εννοούσε, όταν ανέπτυσσε αυτή 
την έννοια. 

Σε µία έπαυλη µε κήπο, που αντιστέκεται 
πεισµατικά στο τσιµέντο, ο µοναδικόε τα έvoikos, 

tvas ξεπεσµένο3 αριστοκράτα, ζει 
µε tis αντίκε3 των αναµνήσεων του. Αίφνα, 
εισβάλλει ένα5 καπάτσο3 «έµποροε», που τού 
προτείνει να µετατρέψει την οικία των προγόνων 

του σε «παλαιοπωλείο». Η παλιά οικονόµοε 
βλέπει µε ενστικτώδη κακοπιστία 

την παρουσία του ζεύγουε, θεωρώνταε το ουσιαστικά 
παρείσακτο. Ο σνοµπ, αλλά και καλλιεργηµένοε, 

avujnos του ιδιοκτήτη, θέτει καίρια 
αµπελοφιλοσοφικά ερωτήµατα εκ του ασφαλοϋε 

(«τα πράγµατα uas ανήκουν ή εµεί5 

ανήκουµε σ' αυτά;»), διεκδικώνταε το µερίδιο 
τα οικογενειακήε περιουσία5, αλλά και 

τα θέλγητρα τα νεαρήε συζύγου του παλαιοπώλη. 
Αυτή είναι µε λίγα λόγια n υπόθεση 

του θεατρικού έργου του Ιάκωβου Καµπανέλλη 
«Ο δρόµοε περνά από µέσα» (1990), 

που ανέβηκε εκ νέου στο «Θέατρο Τέχνα Καρόλου 
Κουν», και τιµά, ακόµα µια φορά µε τον 

καλύτερο τρόπο, τον συγγραφέα, το ελληνικό 
θέατρο, αλλά Kupicos την παράδοση που 

κληροδότησε ο Κουν. 
Η αναγκαστική «απόσυρση» ενόε τµήµατοε 

τα µεγαλοαστικά τάξα npos όφεXos 
των «νέων τζακιών», n είσοδθ5 των «µικροµεσαίων» 

στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και 
τα «σαλόνια τα πολιτικήε», n «σνοµπαρία» 
προτού δώσει τη θέση τπε στο life style, 

το οικόπεδο npos αξιοποίηση, στο δεύτερο, 
και χειρότερο, κύµα τα «αθηνάΐκήε τσιµεντοποιίαε», 

πάνω στν παλιέ5 επαύλεν των 
προαστίων και τα αυθαίρετα Tns Αττησν, είναι 

από τα κύρια συστατικά τα σηµεpivris 
Kpions. 

Η «µάχη ανάµεσα στον uno πτώχευση ∆αυ- 

Σκηνή ano την παράσταση του θεατρικού έργου του Ιάκωβου Καµπανέλλη «Ο δρόµος περνά από 
µέσα» που ανέβηκε στο «Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν». 

Ο δρόµος της παραίτησης, 
της παράδοσης, της παρακµής 
σταµατάει µόνο, 
αν αναρωτηθούµε, έστω 
την ύστατη στιγµή, στο θέατρο 
της ζωής, «n λάθος έκανα;». 

ίδ µε τον σαλταδόρο Γολιάθ Tns εξόντωσα, 
τα αρπαχτήε, τα ρεµούλαε και τα κοµπίvas» 

(Γ. Βαρβέρα, «Καθηµερινή», ∆εκέµβριοε 
1990), αποκτά µία τραγική επικαιρότητα, κα0G>s 

τα στοιχεία τα εσωτερικήε αποσύνθεσα 
και τα κοινωνικήε αποδιοργάνωσα είναι 
εφιαλτικά παρόντα axis µέρεε uas (ακόµα 

και n κατάληξη του επιθέτου «Αντωνάκοε» 

συνηχεί συνωµοτικά µε σηµερινά σκάνδαλα). 
Στο θεατρικό έργο εκτίθενται εκείνοι οι νεοελληνικοί 

ιδεότυποι που, µε τν πράξεν και 
παραλείψει οι µεν, µε τη θέληση για δύναµη 

οι δε, συνέβαλαν τα µέγιστα στην έκπτωση 
των αξιών mas ολόκληρα Koivcovias. Kupicos, 
όµω3, υπενθυµίζουν καίρια tis ατοµιο µα5 
ευθύνε5, όταν αφηνόµαστε στη βολή Tns µουσειακή3 

συντήρησα εν03 παρελθόντοε και 
στο xtkos παραιτούµαστε από κάθε διάθεση 
αντίστασα στον εκάστοτε «εισβολέα», εσωτερικό, 

πρωτίστων, αλλά και εξωτερικό. 
Ο δρόµο5 -Tns παραίτησα, τα παράδοσα, 

τα παρακµήε- περνάει πάντα από µέσα (µαε), 
ο κάθε «Αντωνάκοε» ή το ∆ΝΤ, είναι απλώ5 
tvas καταλύτα. Κι auras ο δρόµοε σταµατάει 

µόνο, αν αναρωτηθούµε, έστω την ύστατη 
στιγµή, στο θέατρο τα ζωήε, «τι λά0os 

έκανα;». 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Η ποιητική της παραθετικής επανάληψης 
Χρώµατα, µυρωδιέΞ, γεύσενν. Πλούτοε, 

πλησµονή, αφθονία. ∆ιαύγεια, ενάργεια, 
καθαρότητα. Εορτή, πανηγύρι, ευθυµία. 
Λαϊκά µοτίβα, µυθολογικέ5 ζωγράφε, βιβλία 

ρήσεν. Ρηµατική αφθονία, λεκτική ευωχία, 
φραστική ευδαιµονία. Μέσα στα 72 µικρά 

κείµενα Tns συλλογή5 «Ο uttvos Tns 
Αδριανουπόλεων. Κείµενα τα Θητεία5 στο 
Βορρά» (Αγρα, σελ. 201), ο Θοδωρή5 Γκόνα 
δηµιουργεί έναν επίγειο παράδεισο, έναν Κήπο 

Tns Εδέµ στον οποίο n γλώσσα και ο κόouos 
που γεννιέται µέσα από αυτήν αποκτούν 
τη χαρά και τη χάρη των πρωτοπλάστων. 
Υβριδική5 προέλευσα ορισµένα από 

τα γραπτά του, ο σκηνοθέτα, στιχουργόε και 
πεζογράφοε τα δηµοσίευσε σε µια πρώτη µορφή 

eos επιφυλλίδε5 στον ηµερήσιο Τύπο. ∆εν 
είναι διηγήµατα, δεν είναι πεζόµορφα ποιήµατα, 

δεν είναι δοκίµια, δεν είναι αφορισµοί, 
δεν είναι µύθοι, αλλά αντλούν από ένα ευρύτατο 

φάσµα του έντεχνου και του προφορικού 
λόγου προκειµένου να τιθασεύσουν 

έναν εκφραστικό χείµαρρο, να εξωτερικεύσουν 
µια συναισθηµατική στάση και να πλάσουν 
ένα 0<pos. 

Παραλλαγή, παράφραση, περίφραση. ΕρωTas 
για τη ζωή, λαχτάρα για το όνοµα, n00os 

για τη λέξη. Ο συγγραφέα5 δουλεύει σε πολύ 
µεγάλο βαθµό µε το ουσιαστικό και το ρήµα, 
µε συνώνυµεε έννοιε5, µε ταυτόσηµα νοήµατα, 

µε συντακτικέε και υπερθετικέε επικαλύψει. 
Τα συνδυάζει, τα συνάπτει, τα συνταιριάζει 
και καθων n µια λέξη ακουµπά πάνω 

στην άλλη δηµιουργείται tvas σπινθήραε 
και παράγεται λάµψη. Πηγάδια, στέρνεε, βρύ- 

σεε, πηγέε, χρυσά µήλα: ο κατάλογοε των 
πραγµάτων που ασκούν πάνω uas γοητεία, 
n αγάπη για τη σειριακή επανάληψη, για την 
απαρίθµηση - για τα µιραµπίλια. Παταγωνία, 
Γη του nupos, Ακρωτήριον Tns Καλήε Ελπί6os, 

Ακρωτήριον Ταίναρον, Ακρωτήριον 
του Γαϊδάρου: n των ονοµάτων 

επίσκεψν. To epeos, το 
υγρό, το στενό, τα νεύρα, το 
κάψιµο, το φαρµάκι: µια 
δοκιµή των αισθήσεων. 
Στοχασµοί, στόχοι, σχέδια, 
ερωτήµατα, αµφιβολίεε, αµφιθυµίεε: 

κείµενα εν εαυτόν, 
γραπτά anopias, δοκιµέε υπαρξιακών 

διληµµάτων. 
Ανοδοε, ύφεση, ανάταση, 
κλιµάκωση, µεταφορά, σύζευξη: 

µετακινήσεν στο χώρο, 
µεταβολέε στην ένταση, 

προσδιορισµοί λεκτηαίν συστοιχίαε. 
Σαν γαλιάντρα εµβαπτίζονταε 

τα αντικείµενα και t\s σχέσειε 
µέσα στη γλώσσα, ο ποιητήε ανανεώνει την 
όψη του κόσµου υποδεικνύονταε έναν τρόπο 

µε τον οποίο φυτρώνει το θαύµα. 
ncos διαβάζεται ένα τέτοιο βιβλίο; Από τη 

µια µε µία µόνο πνοή και από την άλλη σε 
δόσεν. To ανακαλύπτεν, ενθουσιάζεσαι και 
αρχίζεν να γεύεσαι µε ορµή tous χυµούε του. 
Οµων, n παραθετική επανάληψη θέτει όρια. 
Σταµατά5, αποµακρύνεσαι από το κείµενο για 
να έχειε την ευκαιρία να το ανακαλύψει εκ 
νέου. Μήπων από την ίδια του τη δοµή το γραπτό 

κινδυνεύει από κάποιαε µορφήε πλη- 

ο vriNor 
THE Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΟΣ 

θωριστική τάση; Και ναι και όχι. Τα περιγράµµατα 
είναι σαφή, υπάρχει επιδίωξη 

διάταξα και φροντίδα να αποφευχθεί ο συνονθυλευµατικόε 
χαρακτήραε. Οι λέξεν διατηρούν 

το ειδικό συγκινησιακό tous βάροε. 
«Είτε στην Αιόλου είτε στου διαβόλου»: Μερικέε 

ευκολίεε από αυτέε 
που συνήθωε χρεώνονται 
στουε στιχουργούε υπάρχουν. 

Και µια τάση αγιογραφική 
s εξιδανίκευσα µεγάλων 

ελληνικών µεγεθών 
(Οιδίποδαε, Γιαννούλα Χαλεπάε, 

Παπαδιαµάντα) που 
n διαρκήε tous επίκληση έχει 

κουράσει. Tv αντισταθµίζουν 
τα επιτεύγµατα. Η απροσδόκητη 

σύναψη και n 

αστραφτερή υφή ενόε λόγου 
που θα µπορούσε να αποτελεί 

συνέχεια Tns γραφήε 
του Γιάννη Σκαρίµπα. Μια 

γλώσσα που, καθών διασταυρώνεται εβδοµήντα 
πέντε χρόνια µετά µε τον πολιτισµό 

τα ψυχαγωγίαε, δοκιµάζεται, αντλεί από αυτόν 
και ταυτόχρονα αντιστέκεται, µπολιάζεται 

και εξέρχεται νικηφόροε: «Θέλω την κάµπια. 
Τη χρυσαλλίδα. To µετάξι. ∆εν θέλω παλιά. 
∆εν θέλω παρελθόν, σαπίλα, στασιµότητα, 
γκρίνια, µιζέρια, απλυσιά, τετελεσµένα, ασφυξία. 

Θέλω καινούργια. Να βγάζουν κάµπιεε 
τα παλιά. Να είναι γόνιµα. Να αλλάζουν, να 
λάµπουν, v' ανθίζουν». 

ekotzia@yahoo. gr 

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος προτείνει: 

Καταγραφή ενός 
λογοτεχνικού σεισµού 
∆ιαβάζω το µυθιστόρηµα του 30χρονου 
Μιχάλη Γεννάρη «Πρίγκιπε5 και ∆ολοφόνοι» 
(εκδ. Ινδικτοε) και n έκπληξή µου µεγαλώνει 

σελίδα τη σελίδα. Ο Γεννάρα µπουκάρει 
στο λογοτεχνικό προσκήνιο πάνω σε άτι 

ξεκαπίστρωτο. Τέτοκν αφηγηµατικ03 οίστροε! 
Τέτοια µυθοπλαστική πληθωρικότητα! 

Η κεντρική του ηρωίδα, n Πελαγία, 
συγγενεύει εξ αίµατοε µε τη Ραραού του Μάτεσι 

και τη Νίνα του Ταχτσή. Η φωνή Tns 

µεθυστική - κάθε τα φράση κι ένα µικρό 
γλωσσικό ναρκοπέδιο. Η αφήγηση παλινδροµεί 

ακατάσχετα. To βιβλίο γρήγορα µετατρέπεται 
σε δίνη που απειλεί να σε καταπιεί. 

Ζητάω απεγνωσµένα σωτήριο κλαρί 
να κρατηθώ. Σελίδα τη σελίδα µεγαλώνει 
και n ανησυχία µου - θα τιθασεύσει, άραγε, 

ο συγγραφέαε τον οίστρο του; 'Η θα 
µ' αφήσει καταπλακωµένο απ' τα συντρίµµια 

Tns ζωήε τα Πελαγία3; Ο,τι και αν γίνει, 
ο σεισµόε καταγράφηκε... 

µιχαλη γενναρη 

ΠΡΙΓΚΠΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ 

Πρώτα σε πωλήσεις 

Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε, του Νίκου Μπογιά n ούλου 
(Λιβάνπς). Σκέψεις και εκτιµήσεις νια την Ελλάδα της κρίσης 
και τα ci ιτιά της. 

Κρίσης λεξιλόγιο, του Γιάννη Βαρουφόκη (Ποταµός). 
Μια ζωντανή και γλαφυρή ερµηνεία των οικονοµικών όρων 
που όλοι συζητούµε. 

3, Η πολιτική σωτηρίας ενάντια στην τρόικα, του Νίκου Κοτζιά 
(Λιβάνης). Σκέψεις και προτάσεις απέναντι στο ευρω 
κοι τον ρόλο της τρόικας. 

A Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία, του Σταύρου 
• Λυγερού (Πατάκης). Ολα όσα θα θέλαµε να ξέρουµε 

για την ελληνική κρίση και δεν ξέρουµε ποιον να ρωτήσουµε. 

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

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

Σώζεται ο Τιτανικός; του Νίκου Χριστοδουλάκη (Πόλις). 
* Ενα βιβλίο που οπαντά στο πώς δηµιουργήθηκε το χρέος, 

πώς έγινε εκρηκτικό και πώς µπορεί να τιθασευθεί. 

ge Η ελληνική ιδιαιτερότητα, του Κορνήλιου Καοτοριάδη, γ' 
τόµος (Κριτική). Τι διακρίνει την αρχαία ελληνική δηµιουργία 
από οποιαδήποτε άλλη µορφή ανθρώπινου πολιτισµού; 

Qa Ο Γαλιλαίος στη φυλακή - Μύθοι για την επιστήµη και 
τη θρησκεία, επιµέλεια Ιωάννης Πλεξίδας, 
µετάφραση-πρόλογος Γιώργος-Ικορος Μπαµπασάκης 
(Λογείον). Είκοοι πέντε αναιρέσεις µύθων µε τους οποίους 
µεγαλώσαµε. 

in Οι επτά ιδέες για πιθανή αναγέννηση και σι επτά πυλώνες 
µιας αποτυχηµένης κυβέρνησης, του Βασίλειου Μαρκεζίνη 
(Λιβάνης). Ο εύγλωττος τίτλος του βιβλίου µας προϊδεάζει 
για το περιεχόµενο. 
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To νήµα της Βικτορια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
Αυτή τη φορά n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται 
µε την ιστορία της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ, µετ. Ευαγγελία 
∆νδριτσάνου (Αγρα). Πού οφειλόταν n έλξη που άσκησε 
στον «φιλόσοφο» του ναζισµού ο Σπινόζα δύο αιώνες µετά 
τον θάνατο του και γιατί οι Ναζί δεν έκαψαν τα βιβλία του; 

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

Οι καιροί της µνήµης, του Θοδωρή Παποθεοδώρου 
(Ψυχογιός). Τρεις νυναίκες, διαφορετικές γενιές, αναζητούν 
τον δρόµο τους στη µετεµφυλιακή Ελλάδα. 

Ο λύκος της µοναξιάς, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
(Ψυχονιός). Ενας άνδρας αυτοκτονεί ξηµερώµατα 
Χριστουγέννων στο Βερολίνο του 1984. 

Για την αγάπη της γεωµετρίας, της Σώτης Τριαντοφύλλου 
(Πατάκης). Η ιστορία της Ανατολής Μπότσαρη και 
της µεσοαστικής Αθήνας του 20ού αιώνα. 

Περαίωση, του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης). 
Ο δεύτερος τόµος τπς τριλογίας της κρίσης, ξεκινάει 
µε µια τετραπλή αυτοκτονία συνταξιούχων! 

To αστέρι του διαβόλου, του Τζο Νέσµπο, µετ. Γωγώ 
Αρβανίτη (Μεταίχµιο). Ο επιθεωρητής Χάρι Χόλε, το alter ego 
του Νορβηγού συννραφέα, κυνηγάει έναν δολοφόνο 
που συνηθίζει να αφαιρεί τα δάκτυλα των θυµάτων του. 

Τα ρόδα της σιωπής, της Πασχαλιάς Τραυλού (Ψυχογιός). 
Μια ιστορία όπου κυριαρχεί ένα φοβερό µυστικό 
στη µεταπολεµική Ευρώπη. 

Αγιοι και δαίµονες - Εις ταν Πάλιν, του Γιάννη Καλπούζου 
(Μεταίχµιο). Μυθοπλασία και πραγµατικότητα στην Πόλη 
από το 1808 ώς το 1831. Με έρωτες, δυνατές φιλίες, πλούτη, 
φτώχεια, κρυπτοχριοτιανούς και δεισιδαιµονίες. 

Τι ακριβώς 
σηµαίνουν 
οι οικονοµικοί όροι 
που µπήκαν 
το τελευταίο 
διάστηµα 
στη ζωή µας; 
Ενα διαφορετικό 
λεξικό. 

Ενας µεγάλος 
επιστήµονας 
συνοδεύεται 
οπό µεγάλους 
µύθους. Πόσοι 
από αυτούς ισχύουν; 

Ο δεύτερος 
τόµος της τριλογίας 
της κρίσης, θύµατα, 
οι φοροδιαφεύγοντες. 

Αναζητείται 
ο δολοφόνος. 

ΧΡΥΣΗ 1^ 
∆ΜΜΟΥΛΙ, 

. OAYJCOI 
A MON*:. ΙΑ3 

Μια σειρά φόνων 
που ξεκινάει από 
το 1984 στο Βερολίνο 
και κάθε φορά 
ξυπνάει το ουρλιαχτό 
ενός λύκου... 

* Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Τσιοπελάκος» (Ασκληπιού 15, Τρίκαλα). 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΚΡΗΣ - ΣΤΑΪΚΟΣ 

ο Αγγλος πρόξενος 
εκδ. Ωκεανίδα 
σελ. 838 - 35 ευρω 

Η ζωή και n πολυσχιδής 
δράση του Noel C. Rees, ενός 

άγνωστου Βρετανού 
Φιλέλληνα της γενιάς του 
B' Παγκοσµίου Πολέµου, ισάξιου 

των C. M. 
Woodhouse, Nicholas 
Hammond και Patrick 
Leigh Fermor. Με το βιβλίο 
αυτό έρχονται για πρώτη 

φορά στο φως συνταρακτικά στοιχεία για τη 
δράση των βρετανικών µυστικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα, βασισµένα σε αδηµοσίευτα ελληνικά, 

γερµανικά βρετανικά και ελβετικά αρχεία, 
σε πλήθος συνεντεύξεων και αδηµοσίευτης αλληλογραφίας. 

Ο Πέτρος Στ. Μακρής-Στάικος είναι 
συγγραφέας του βιβλίου" «Κίτσος Μαλτέζος 
- ο αγαπηµένος των θεών». 

ΠΟΙΗΣΗ 
ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ 
Η ιστορία τπς δυτικής φιλοσοφίας σε 1OO χαϊκού 
Από τους Προσωκρατικούς έως τον Ντερριντά 
εκδ. Πατάκη 
σελ. 128 - 7,50 ευρω 

∆εν είναι εύκολο εγχείρηµα 
να συµπυκνώσεις τη 

σκέψη ενός φιλοσόφου σε 
17 συλλαβές. Ο Χάρης Βλαβιανός 

το επιχειρεί µε τρόπο 
προκλητικό και ενίοτε 

tΛ V διασκεδαστικό αποσπώντας 
την κεντρική ιδέα του έρI 
νου εκατό φιλοσόφων του 

δυτικού κόσµου- από την 
αρχαία Ελλάδα µέχρι τις µέρες µας. Συνδυάζει 
έτσι τον αναλυτικό λόγο της δυτικής σκέψης µε 
την µινιµαλιστική φόρµα της ανατολικής ποίησης. 

Και δηµιουργεί µια πυκνή καλλιτεχνική ουσία 
που φωτίζει µε τον πλάγιο τρόπο της το δάσος 
της νόησης µέσα στο οποίο βαδίζουµε. 

Fra κι mi m 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΣΣΑΣ επιµ. 
Ενώ κι εσύ... και σι άλλοι 
li Ελληνες ψυχοθεραπευτές ξετυλίγουν το κουβάρι 

των οικογενειακών σχέσεων 
εκδ. Αρµός σελ. 302 -18 ευρω 

Στην εποχή µας n έννοια 
του ψυχολογικού ανθρώπου 
κερδίζει διαρκώς έδαφος. 
Σκοπός του βιβλίου είναι να 
παραθέσει τον προβληµατισµό 

που αναπτύχθηκε στις 
συζητήσεις µε ένδεκα ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές 

σχετικά µε την ποιότητα των 
σχέσεων και την ισορροπία 

µέσα στην οικογένεια. Τίθενται ζητήµατα όπως 
κατά πόσον ο γάµος σκοτώνει τον έρωτα, πόσο 
κρίσιµα είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, 

τι σηµαίνει να είσαι µητέρα ή πατέρας 
για το µέλλον των παιδιών µας. Συζητούν οι X. 
Κατάκη, M. Γιωσαφάτ, π. Β. Θερµός, Ελ. Καραγιάννη, 

Τρ. Ζαχαριάδης, Φ. Βερβελίδου, Κ. Βλασσόπουλος, 
Αθ. Ανδρουτσοπούλου, ∆. Κυριαζής, 

Χρ. Ζιούβας και Χρ. Μιχαλοπούλου.  

Ί 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

ΑΝΑΓΧΙΑ 

I  

∆ΟΚΙΜΙΟ 
MATTHEW ARNOLD 
κουλτούρα και αναρχία 
µετ. Γιώργος Χρηοτίδης 
εκδ. Πάπυρος σελ. 400 

Η αγγλική κοινωνία διέρχεται 
κατή τον κορυφαίο 

Αγγλο ποιητή και κριτικό 
του 19ου αιώνα, µια φάση 
παρακµής. Οι τρεις µεγάλες 

τάξεις που αποτελούν 
το έθνος αγωνίζονται για τα 
δικά τους στενά υλικά συµφέροντα. 

Η αριστοκρατία 
είναι οι Βάρβαροι σι οποίοι 

νέµονται την εξουσία και την έγγειο ιδιοκτησία 
χωρίς να τους αξίζουν τα προνόµια αυτά. Η φιλελεύθερη 

µεσαία τάξη είναι σι Φιλισταίοι που 
πιστεύουν ότι το οικονοµικό κέρδος είναι ο µοναδικός 

σκοπός της ζωής και επιδιώκουν µερίδιο 
της εξουσίας. To Πλήθος τέλος είναι ο εργαζόµενος 

λαός που παλεύει για πρόσβαση στο 
Κοινοβούλιο και µερίδιο από τα πλούτη των Φιλισταίων. 

Ολέθρια συνέπεια αυτού του ταξικού 
συστήµατος είναι n επικράτηση της αναρχίας. 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
JEROME CHARYN 
Πινγκ Πονγκ 
Καυτά κοψίµατα και διαβολεµένα φάλτσα 
µετ. Αντώνης Καλοκύρης 
εκδ. Αγρα σελ. 304 -16,50 ευρω 

To πινγκ πονγκ παίζεται σε 
κάθε γωνιά του κόσµου από 
250 εκατοµµύρια ανθρώπους. 

Και έχει µαγέψει µε 
τρόπο υπνωτικό την φαντασία 

του Τζέροµ Τσάρυν. To 
κοµψό χρονικό του συνυφαίνει 

έτσι τη ζωή του µε 
απίθανες ιστορίες των πλέον 

αξιοµνηµόνευτων παικτών 
και στιγµών του πινγκ πονγκ - από τον 

Μάρτυ Ράισµαν και τον Ντικ Μάιλς ως την Ρουθ 
Ααρονς και τον συγγραφέα Χένρι Μίλλερ που επί 

εβδοµήντα χρόνια χειριζόταν τη ρακέτα. Και 
από τη διπλωµατία του πινγκ πονγκ (Κίνα - ΗΠΑ 
1971) ως τη µετανάστευσή του αθλήµατος από 
τα υπόγεια µπαρ της Νέας Υόρκης στους χώρους 

αναψυχής του Λας Βέγκας.  
ΕπιµέλΕΐα: Ζ.Π .X. 
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