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εξ αφορµησ 
Του ΝΤΙΝΟΥ ΣΙΩΤΗ* 

Η ποίηση εκεί έξω 
To Μεντεγίν ins Κολοµβίαε είναι πολύ µακριά 

από την Αθήνα. Οχι µόνο γεωγραφικά 
αλλά και ποιητικά. Στο 22ο ∆ιεθνέε 

Φεστιβάλ Ποίησηε του Μεντεγίν (23 µε 30 
Ιουνίου) είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω 
ότι τα διαδραµατιζόµενα γύρω από την ποίηση 

στην Κολοµβία, σε σχέση µε όσα 
«τρέχουν» στην Ελλάδα, ανήκουν σε άλλον 
πλανήτη. Η πρόσληψη που έχει εκεί έξω n 
ποίηση είναι το κάτι άλλο, ουδεµία σχέση 
µε τα εδώ τεκταινόµενα. Και όταν λέω εδώ 
δεν εννοώ µόνο την Ελλάδα, αλλά και την 
Ευρώπη και us ΗΠΑ. 

Για tis 149 εκδηλώσει που έγιναν επί S 
ηµέρε5 σε 99 διαφορετικούε xtopous Tns πόXns, 

των προαστίων και γειτονικών κωµοπόλεων 
συνεργάστηκαν 19 δήµοι, εργάστηκαν 

III εθελοντέε, ήρθαν 77nounxs από 
40 χώρεε, συνέδραµαν 3 αεροπορικέ^ εταιρείεε, 

5 πρεσβείε3, 5 ανώνυµοι χορηγοί, 
6 κρατικέε υπηρεσίεε και 16 ιδιωτικέε επιχειρήσει. 

Τέσσεριε χιλιάδεε κόσµοε παρακολούθησε 
την έναρξη του φεστιβάλ, ενώ 

πάνω από 1.100 ποιητέε έχουν λάβει µέρο3 
στο Φεστιβάλ αυτό µέχρι σήµερα. 

Παίζει κάποιο ρόλο n Ελλάδα; Θα έλεγα 

πωβ ναι: 
• To φεστιβάλ το οργανώνει το λογοτεχνικό 

περιοδικό Prometeo («Oncos ο Προµηθέαε 
µε τη φωτιά µετέδωσε τη γνώση, έτσι 

κι εµείε µε τον "Προµηθέα" \ias µεταδίδουµε 
την ποίηση», λέει ο Φερνάντο Ρεντόν, 

διευθυντήε του Φεστιβάλ). 
• Η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στιε εκτιµήσει 

τόσο των παραγόντων του Φεστιβάλ 
όσο και πολλών ποιητών. Σοβαροί και αξιόλογοι 

ποιητέε είπαν ότι νιώθουν «πωε οι 
ρίζεε tous είναι στην Ελλάδα, από όπου ξεκίνησαν 

τα πάντα». 
• ∆εν υπήρχε ούτε έναε ποιητήε που να 

µην ήξερε τον Καβάφη, τον Σεφέρη, τον Ελύτη 
και τον Ρίτσο, οι οποίοι συνεχώ3 εµπνέουν. 

(Για τον τελευταίο το 2013 ετοιµάζουν 
ηµερίδα.) 

• Επειτα από εισήγηση Ελληνα ποιητή 
γράφεται από tous συµµετέχοντεε, σε πολXis 

γλώσσεε, το Global Poem, ποίηµα (που 
θα αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο) µε κεντρικό άξονα 

το µοτίβο: «Together we can. Together 
we are stronger. Together we can bring 
about a change». 

• Η Ελλάδα, µέσω του ∆ιεθνούε Λογο- 

Πάνω από 4.000 άτοµα παρακολούθησαν την έναρξη του 22ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης 
του Μεντεγίν. 

Οι ποιητές στη Λατινική 
Αµερική γράφουν και µιλούν 
εξ ονόµατος όσων δεν έχουν 
φωνή. Και γεµίζουν γήπεδα. 
Στην Ελλάδα ο ρόλος των 
ποιητών περιορίζεται, µιας 
και οι πάντες έχουν φωνή 
και άποχρη για όλα. Και 
δεν γεµίζουν ούτε ένα πατάρι. 
τεχνικού Φεστιβάλ Τήνου και του Κύκλου 
Ποιητών, είναι µέλοε του σκληρού πυρήνα 

του World Poetry Movement, που γεννήθηκε 
από το ∆ιεθνέ5 Φεστιβάλ noinans 

του Μεντεγίν. 
Η διαφορά µεταξύ Ελλάδα5 και Λατινική5 

Αµερικήε, όσον αφορά τη σχέση του 
ποιητή µε τα κοινά, είναι δεδοµένη. Οι ποι- 

ητέ5 στη Λατινική Αµερική γράφουν και µιλούν 
εξ ονόµατοε όσων δεν έχουν φωνή. 

Και γεµίζουν γήπεδα. Στην Ελλάδα ο ρόλοε 
των ποιητών περιορίζεται µια και οι πάντε5 
έχουν φωνή και άποψη για όλα. Και δεν γεµίζουν 

ούτε ένα πατάρι. Οι ποιητέ3 εκεί έξω 
συµµετέχουν ενεργά ans πολιτικέ^ και 

κοινωνικέε διαδικασίεε Tns χώραε tous. Εδώ 
οι περισσότεροι κλείνονται στο γυάλινο 
πύργο tous. Εκεί δηµιουργούν κοινωνικού5 
σπινθήρεε. Εδώ ενοχλούνται αν ένα5 ποιητή5 

καταγγείλει τα δηµόσια πράγµατα ή 
µιλήσει για την κρίση. 

Qs εκ τούτου n Αθήνα δεν θα γίνει ποτέ 
Μεντεγίν, όσο κι αν το επιδιώξει. Επειδή 
είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, 

όχι µόνο οι ποιητέΞ. Η ποίηση στη 
Λατινική Αµερική, το υπογάστριο αλλά και 
το υποσυνείδητο των ΗΠΑ, είναι πιο κοντά 
στη ζωή, λειτουργεί µε πιο ανθρώπινα ανακλαστικά. 

* Ο κ. Ντίνος Σιώτης είναι ποιητής. 

διακρίνοντας 
Της ελισαβετ κοτζια 

Ατµοσφαιρική πεζογραφία 
Ηπεριγραφική ικανότητα του τιµηµένου 

µε το βραβείο πρωτοεµφανιζόµενου πεζογράφου 
του περιοδικού «∆ιαβάζω» Γιώργου 

Μητά είναι αξιοθαύµαστη. Ο σαρανταεξάχρονοε 
συγγραφέαε έλαβε το µεταπτυχιακό 

του δίπλωµα απ' το πανεπιστήµιο Tns 
πρωτεύουσαε Tns κοµητείαε του Ανατολικού 
Γιορκσάιρ. Και µετέφερε στιε οµώνυµε$ 
«Ιστορίεε του Χολ» (Κίχλη, σελ. 140) τη βαθύτερη 

εντύπωσή του απ' τη βορειοανατολική 
πολιτεία Tns Αγγλίαε, από το άλλοτε ακµάζον 

βιοµηχανικό και αλιευτικό κέντρο και 
το σήµερα παρηκµασµένο Κίνγκστον απόν 
Χολ. Πρωταγωνιστέ3 στο βιβλίο είναι ο τόnos 

και ο καιρόε. Οι παντέρηµοι σκοτεινοί 
χειµωνιάτικοι δρόµοι, τα σκουρόχρωµα ψυχρά 

νερά του ποταµού Χάµπερ, οι συριστικέε 
ριπέε του παγωµένου ανέµου, οι κρουνοί 

νερού Tns ορµητικήε καταιγίδαε, τα χοντρά 
τζάµια που θολώνουν απ' το κρύο, οι 

θερµάστρεε που τριζοβολούν στέλνονταε κύµατα 

ζέστη5, n φωτεινή διαύγεια iris πρώιµη3 
άνοιξηε του βορρά, n φωτισµένη υπεραγορά 

που φαντάζει σαν πλοίο, n θερµή ατµόσφαιρα 
των θορυβωδών παµπ και n υποβλητική 
παρουσία Tns Κεντρική5 Βιβλιοθήκ^. 
Cottingham Road, Brooklyn 

Street, Newland Avenue, Cranbrook Avenue, 
Haworth Arms: οι ονοµασίε3, ισχυροί πυκνωτέε 

γλωσσικού και ιστορικού φορτίου. 
Ο vios πεζογράφοε διαθέτει το βίωµα του χώρου, 

την αίσθηση iris ατµόσφαιραε, τη συνείδηση 
Tns στιγµήε και µια έκφραση που 

κατορθώνει να tis αποτυπώνει στο χαρτί. Θα 
µπορούσαµε να κατατάξουµε tis τρειε ιστορίεε 

του Χολ στη συµβολιστική πεζογραφία 
που έδωσε έργα ποικιλώνυµων και¬ 

ρικών, χρωµατικών και χωρικών µοτίβων. Θα 
µπορούσαµε επίσηε να tis περιλάβουµε στα 
έργα που n διάθεσή tous παραπέµπει σε ατµοσφαιρικέε 

κινηµατογραφία oktyvts. 
∆ιότι, παρά τη φθορά, την παρακµή και τον 
µαρασµό Tns πόλη3, και, παρά τα γηρατειά, 
την αναπηρία και την τρέλα των ηρώων, otis 
ιστορίεε του Μητά υπάρχει ισχυρή δόση νοσταλγίαε. 

locos γι' αυτό 
που θα µπορούσε να ονοµαστεί 

οργανωµένη ζωή 
του βορρά - µια ζώσα αστική 

και πανεπιστηµιακή 
κοινότητα, κοινωνικέ$ παροχέε 

και κάποια πολεοδοµική 
τάξη. Κι ακόµα iocos 

για τον χαρακτηριστικά 
εµβληµατικό τόνο Tns εγγλέζικηε 

γλώσσαε, το ισοδύναµο 
Tns onoias αποτυπώνεται 

στην αίσθηση αξιοπρέπειαε 
που αποπνέει 

n στάση των ηρώων. 
Στιε ιστορίεε πρωταγωνιστούν 

τρεις Εγγλέζοι, 
που σταδιακά χάνουν τον 
παλιό tous εαυτό: µια γριά 
κυρία που παρακολουθεί να µειώνονται οι 
σωµατικέε Tns δυνάµειε, ένα$ πρωτοετή3 τυφλόε 

φοιτητήε που προσκρούει στον φραγµό 

µια3 ανέφικτα ερωτική5 σχέσηε και έvas 
εξοφληµένοε εργάτηε που παραληρώνταε 

θα παγιδευτεί µεε στα αραχνιασµένα 
µονοπάτια του σκοτισµένου του µυαλού. Και 
οι οµόλογοι πόλοι Tns αφήγησηε: τρεΐ5 Νοτιοευρωπαίοι 

φοιτητέε (έναε Ελληναε, ivas 
Τούρκοε κι tvas krnavos) που θα διασταυ¬ 

ρωθούν µε tous vronious κατοίκουε. Στο σηµείο 
αυτό, ωστόσο, θεωρώ ntos παρεµβαίνει 

n αδυναµία του καινούργιου συγγραφέα 
- n οποία συνίσταται στην περιορισµένη δυνατότητά 

του να αναπτύξει µια πλοκή (εξωτερικών 
ή ψυχολογικών) γεγονότων αντίστοιχηε 
δυναµικήε µε αυτή που διαθέτει 

n ατµόσφαιρα του έργου. Ο Μητάε διαγράφει 

ευκρινώ3 tous χαρακτήρεε 
µεε otous χώpous. 

Κι έπειτα; ntos σχετίζονται 
οι άνθρωποι αυτοί; 

Τι σκέφτονται και τι πράττουν; 
Νοµίζω ncos ο πεζογράφοε 

δεν κατορθώνει 
να ξεπεράσει το επίπεδο 
µιαε σειράε ευκόλωε προβλεπόµενων 

κοινοτοπιών 
(ή \i\as εντελώ3 ασαφού3 
κατάληξηε στην τρίτη ιστορία). 

Γεγονόε που καθιστά 
την υπόθεση κάθε 

κειµένου προσχηµατική 
προκειµένου να µπορέσει 
ο συγγραφέαε να πετύχει 
αυτό στο οποίο µοιάζει να 
αποσκοπεί εξαρχήε και 

που είναι n δηµιουργία Tns ατµόσφαιραε Tns 
πόληε. Εχει τόση σηµασία n συγκεκριµένη 
παρατήρηση, για έναν µάλιστα πρωτοεµφανιζόµενο 

πεζογράφο που έχει ήδη κατορθώσει 
τόσο πολλά; Θεωρώ ntos ναι, γιατί 

στην αφηγηµατική αυτή ανισορροπία οφείλεται, 
κατά την αίσθησή µου, n ελαφρώε 

µελοδραµατική χροιά του έργου. 

ekotziaiDvahoo.gr 

Ο Βαγγέλης Καραµανωλάκης προτείνει: 

Πρόσωπα που σφράγισαν 
τον νέο ελληνισµό 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆Ε∆Ε - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(επιµ.), «Η µατιά των άλλων». Προσλήψεις προσώπων 

που σφράγισαν τρεις αιώνες (18ος-20ός) εκδ. 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ιδρυµα 
Ερευνών 
πώς µας βλέπουν οι άλλοι; Ερώτηµα διαχρονικό, επίκαιρο, 

καθώς σι µατιές της ευρωπαϊκής κοινής 
γνώµης βαραίνουν πάνω µας, αποτελεί αντικείµενο 
του εξαιρετικού αυτού συλλογικού τόµου. Πώς είδαν, 

πώς ιστόρησαν σι «άλλοι», αλλά και «εµείς» 
πρόσωπα που σφράγισαν τις διαδροµές του νέου 
ελληνισµού; Από την ηρωοποίηση στην καταγγελία, 
από την Μπουµπουλίνα στον Πλαστήρα κι από τον 
Κοραή στον Ανδρέα Παπανδρέου, οι 14 µικρές αυτές 

βιογραφικές προσεγγίσεις συνδέουν το ατοµικό 
µε το συλλογικό, αναδεικνύουν οπτικές, αποσιωπήσεις, 

ερµηνείες, χρήσεις και επαναχρήσεις 
του παρελθόντος· στοιχεία του αδιάκοπου παιχνιδιού 

της Ιστορίας, αποτυπώσεις της διαρκούς τάσης 
του παρόντος να διαβάσει τις αγωνίες, τους φόβους 

και τις ελπίδες του στα πρόσωπα του χθες. 
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Πρώτα σε πωλήσεις- 
. Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Ο αγώνας της ζωής µου, του Αντώνη Νικοπολίδη 
(MVPublications). Η αυτοβιογραφία ιου µεγάλου 
ποδοσφαιριστή. Στιγµές και πρόσωπα του σύγχρονου 
ποδοσφαίρου. 

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

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

A Μαγεία, της Ράντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 
" δαιµονοποιπθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

C Life, του Κιθ Ρΐτσαρντς, µετ. Γιώργος Νένες (To Ροδακιό). 
* Η αυτοβιογραφία του µεγάλου σταρ της µουσικής και 

συνιδρυτή των Rolling Stones. 

∆ρόµος ευτυχίας, φύλλα πορείας II, του Χόρχε Μπουκάι 
(opera). «Η αναζήτηση της ευτυχίας δεν είναι απλώς δικαίωµα 
ορισµένων. Είναι, κατά τη γνώµη µου, φυσική υποχρέωση 
όλων» λέει ο Αργεντινός ψυχοθεραπευτής. 

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

Time out, n ελληνική αίσθηση του χρόνου, του Στέλιου 
Ράµφου (Αρµός). Πώς βιώνει τον χρόνο ο µέσος Νεοέλληνας 
και πώς συνδέεται αυτό το γεγονός µε τη σηµερινή κρίση που 
αντιµετωπίζει n χώρα µας; 

Ο γάµος από έρωτα έχει αποτύχει; Του Πασκάλ Μπρυκνέρ 
(Πατάκης). Πώς ένας θεσµός εθελοντικός, «ελεύθερος» και 
ακόµπ εξαιρετικά ανθεκτικός, αποτελεί πηγή δυστυχίας; 

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. 
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α Λογοτεχνία 
Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). 

-" Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 
τις περισσότερες. 

2. Ονειρεύτηκα τον δολοφόνο σου, της Αγγελικής Νίκολούλη 
(Καστανιώτης). Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, εµπνευσµένο 
από µιο επιτυχηµένη τηλεοπτική σειρά. 

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

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

--:. Γύρισε σελίδα, του Οµηρου Αβραµίδη (∆ιόπτρα). Τα πάθη 
και οι δυσκολίες ενός ζευγαριού που ενώ αγαπήθηκε πολύ, 
κατέληξε να ζει χωριστά. 

Για τ' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 
υ' (Καστανιώτης). Μια δολοφονία τον Μάρτιο του '44, ένας 

έρωτας εκ των υστέρων... 

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

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

q To κορίτσι που εξαφανίστηκε, της Τζίλιαν Φλιν 
(Μεταίχµιο). Ενα µυθιστόρηµα για τα θανάσιµα µυστικά του 
συζυγικού βίου. 

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

(JHPPEYTHU 

Είχε πολύ υλικό 
από το οποίο 
µπορούσε να οντλήσει 
n Αγγελική Νίκολούλη 
για το πρώτο 
της αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα. 

ΒΓΑΜΚ 
ΑΠΟΕΡΟΤΑ 
ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ. 

Τελικά, πράγµατι 
ο νόµος ano έρωτα 
καταλήγει πηγή 
δυστυχίας; 

Τον θαυµάζαµε 
κάτω από τα δοκάρια. 
Τώρα θα διαβάσουµε 
τις αναµνήσεις του 
καιτη διαδροµή του 
στα ελληνικά γήπεδο. 

* Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία 
των κατα ογπ µάτων Public. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ξενη πεζογραφια 
ΑΜΑΝΤΑΧΟΤΖΚΙΝΣΟΝ 
Οδός Μπριτάννια, αριθµός 22 
Μυρτώ Καλοφωλιά 
εκδ. Πατάκη σελ. 462 

Η Σιλβάνα και ο επτάχρονος 
γιος της Ορεκ ανεβαίνουν 
στο πλοίο που θα τους µεταφέρει 

από την Πολωνία στην 
Αγγλία, στον Γιάνους τον σύζυγο 

της, τώρα που ο πόλεµος 
τελείωσε. Οµως, εκείνη 

δεν είναι σίγουρη αν είναι 
γυναίκα κάποιου - αν είναι 
γυναίκα πια. Υστερα από τα 

χρόνια που έζησε µακριά από τον πολιτισµό, 
µέσα στο άγριο δάσος, το µόνο που ξέρει τώρα 
είναι πως εκείνη και ο Ορεκ κατάφεραν να επιβιώσουν. 

Στο Ιπσουιτς, ο Γιάνους ετοιµάζει το 
σπίτι που θα υποδεχτεί τη γυναίκα και το παιδί 
του. Εχει έξι χρόνια να τους δει αφ' ότου έφυγε 
κρυφά από την Πολωνία ως λιποτάκτης. Οµως, 
τα έξι χρόνια πολέµου που µεσολάβησαν τους 
έκαναν να µην είναι κανένας ο ίδιος. 

ψυχαναλυση 
ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
Λόγος και πράξις στην ψυχανάλυση 
εκδ. Ικαρος σελ. 178 
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χρόνια της ζωής µας και καλύπτεται από ανάγκες 
σχέσεων και κοινωνίας δεν χάνεται από την ψυχική 

σκηνή. Οµως ο ψυχαναλυτικός λόγος δεν αφορά 
µόνο στα άτοµα, αλλά και στις κοινότητες 

τις οποίες συγκροτούν. Οι µορφές που συγκροτούνται 
στον κοινωνικό βίο -πολιτιστικές, πολιτικές, 

θρησκευτικές και άλλες- δεν είναι άσχετες 
προς την δυναµική που διέπει τα άτοµα τα οποία 
τις πλάθουν. ΓΓ αυτό και n ψυχαναλυτική ακρόαση 

και όσα τη συγκροτούν αφορά σε προβληµατισµούς 
που αγγίζουν και χώρους πολύ ευρύτερους 

από τους χώρους των ψυχαναλυτών. 

RICHARD W. BULLIET 
Κυνηγοί, βοσκοί και χάµπουργκερ 
To παρελθόν και το µέλλον των σχέσεων 
µεταξύ ανθρώπων και ζώων 
µετ. Νίκος Κούρκουλος 
εκδ. του Εικοστού Πρώτου σελ. 400 - 21,30 ευρώ 

Με αφετηρία τον απροσδόκητο 
συσχετισµό ανάµεσα 

στη γοητεία που ασκούν οι 
σεξουαλικές και αιµατηρές 
φαντασιώσεις και την ψυχοI 
λογική και σωµατική µας αποξένωση 

από τα ζώα που 
1 µας θρέφουν και µας ντύνουν, 

ο συγγραφέας διαπιστώνει 
ότι έχει ανατείλει µια 

νέα εποχή στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων και 
ζώων - µια αλλαγή που έγινε µπροστά στα µάτια 

µας και δεν έχει ακόµη βρει τον θεωρητικό 
της. Σε αντιστάθµισµα για την αποµάκρυνση από 

τα παραγωγικά ζώα, ο «µεταοικοσιστισµός» 
ευνοεί νέες ευαισθησίες που εκφράζονται από 
τη µια µε τη λατρεία και τον εξανθρωπισµό των 
ζώων συντροφιάς και από την άλλη µε το ενδιαφέρον 

για τα άγρια ζώα και την προστασία τους. 

κλασικοι 
ΛΕΟΝΙΝΤ ΑΝΤΡΕΓΙΕΦ 
Ερεβος 
µει. Σταυρούλα Αργυροπούλου 
εκδ. Ροές σελ. 144 - 6 ευρώ 

Στα χρόνια της τσαρικής 

ΑΝΤΡΕΠΕΦ Ρωσίας, ένας νεαρός ιδεαλιστής 
επαναστάτης, νιώθοντας 
τον κλοιό των χαφιέδων 
και της αστυνοµίας 

να σφίγγει γύρω του, βρίσκει 
καταφύγιο σε ένα 

πορνείο. To ότι ο ίδιος «δεν 
έχει πάει ποτέ µε γυναίκα» 
θα αποτελέσει ένα µόνο από 

τα προβλήµατά του, καθώς στην επαφή του 
µε έναν άγνωστο γι' αυτόν κόσµο, σύντοµα θα 
νιώσει τον δικό του να καταρρέει. 

παιδικο 
ΑΝΤΡΙΟΥ ΛΕΪΝ 
Οι περιπέτειες του νεαρού Σέρλοκ Χολµς 
Νέφος θανάτου 
µετ. Ανδρέας Μιχαηλίδης 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 392 - 3.30 ευρώ 

Οταν ο δεκατετράχρονος 
Σέρλοκ Χολµς ανακαλύπτει 
ένα πτώµα καλυµµένο µε 
διογκωµένες φλύκταινες, n 
ζωή του αλλάζει για πάντα. 
To ατρόµητο πνεύµα του και 
n δίψα του για περιπέτειες 
τον οδηγούν σε ένα ταξίδι όλο 

αγωνία - από την ήσυχη εξοχή 
στον υπόκοσµο των 

λονδρέζικων λιµανιών. Μέσα από τη φωτιά, την 
απαγωγή και τα κυκλώµατα κατασκοπείας θα 
βρεθεί στην καρδιά µιας φρικτής πλεκτάνης 
που θέτει σε κίνδυνο το µέλλον ολόκληρης της 
Βρετανίας. Ο νεαρός Χολµς θα χρειαστεί και 
την τελευταία ρανίδα θάρρους προκειµένου να 
κατατροπώσει έναν καταχθόνιο αντίπαλο. 
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