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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 
Της ΤΙΤΙΚΛΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΛ 

To βιβλίο ως «µαγικό αντικείµενο: 
Εγραφα πριν από λίγο καιρό για τον Ρίτσαρντ 

Ρούσο και την οµιλία του στην 
έκθεση βιβλίου στη Νέα Υόρκη, όπου διακήρυξε 

τη δυνατότητα παράκαµψηε των κατεστηµένων 
διόδων προβολήε του βιβλίου 

µέσα από την προσωπική επαφή µε το κοινό 
και τα βιβλιοπωλεία. Επανέρχοµαι στην 

προβληµατική Tns συµφιλίωσηε Tns ποιότητα 
µε το κέρδοε, µια κατά το δυνατόν ανώδυνη 

δηλαδή συνένωση Tns συµβολικήε 
µε την εµπορική αξία του βιβλίου, µε το παράδειγµα 

του Αντρέ Σιφρίν. Τον γνωρίσαµε 
πριν από αρκετά χρόνια από µια πρώτη έκδοση 

του βιβλίου του «Εκδόσεις xcopis εκδότ^» 
(εκδ. Πόλιε), που σήµερα κυκλοφορεί 

και πάλι από us εκδόσεις Αιώρα - όπωε 
και «Οι λέξειε και το χρήµα». Πριν από ενάµιση 

µήνα βρισκόταν στην Ελλάδα, και σε 

διάφορε5 εκδηλώσει αναφέρθηκε στο πρωτοπόρο 
εγχείρηµά του, τον µη κερδοσκοπικό 

οίκο New Press, τον οποίο έχει ιδρύσει από 
το 1992. Ρωσοεβραϊκήδ καταγωγήε, yios του 
ιδρυτή του µυθικού εκδοτικού οίκου ms Πλειάδαε, 

επί σειρά ετών στέλεχοε στον εκδοτικό 
οίκο Πάνθεον που ο πατέρα5 του δηµιούργησε 

στην Αµερική µετά την αναγκαστική 

tous εξορία στΐ3 αρχέε του B' Παγκοσµίου 
Πολέµου, ο Σιφρίν αφήνει ένα µικρό 

παράθυρο στην ελπίδα για ανάκαµψη 
του χώρου των Μέσων αλλά και του βιβλίου, 

µέσα από εναλλακτικ επιλογέ5. 
Ο Σιφρίν λοιπόν δηµιούργησε τον εκδοτικό 

του οίκο µε χρήµατα πανεπιστηµίων που τον 
στήριξαν και σήµερα είναι εντελώε αυτόνοµοε, 

µε πωλήσει έντυπεε και ηλεκτρονικέε 
που καλύπτουν πλήρωε το κόστα του. 

Ο κατάλογόε του περιλαµβάνει, σύµφωνα µε 
το ιδεώδεε του για τον ρόλο του εκδότη eos 
«φίλτρου», µόνο επιλεγµένα και ποιοτικά βιβλία, 

Τσόµσκι, Φουκό, Ζιν, Αρεντ µεταξύ άλλων 
πολλών, τα οποία όµω3 πουλάνε επίση3 

αρκετά oncos αποδεικνύεται, απευθύνονται 
δηλαδή εντέλει σε ένα αρκετά ευρύ κοινό. 
Απόλυτα avoixras στην πραγµατικότητα του 
∆ιαδικτύου, που του αποφέρει σηµαντικά 
κέρδη (ο Μάνκελ και µόνο τού έδωσε από us 
ηλεκτρονικέ^ πωλήσειε το κεφάλαιο που χρει- 

0 Αντρέ Σιφρίν, ιδρυτής του πρωτοποριακού, µπ κερδοσκοπικού εκδοτικού οίκου New Press. 

Υπάρχει ζωή και χωρίο, 
το µπεστ-σέλερ. Με πολλά καλά 
βιβλία που απευθύνονται σε ένα 
απαιτητικό κοινό, Με πολλές 
βιβλιοθήκες ώστε το καλό βιβλίο 
να είναι προσιτό σε όλους. 

άστηκε για να στήσει τον οίκο του), δεν διστάζει 
να προτείνει τη στήριξη του εντύπου 

από το ηλεκτρονικό δίκτυο, µε φορολόγηση 
εταιρειών oncos n Google λόγου χάρη. Πολύ 
ρεαλιστήε από την άλλη, δεν επιδιώκει τη µετατροπή 

Tns ενηµέρωσηε ή Tns έκδοσηε σε 
αφιλοκερδέε λειτούργηµα, αλλά προασπίζεται 

µια ορθολογική tous αντίληψη: το βιβλίο 
και n πληροφορία δεν αποτελούν αγαθά από 

τα οποία πρέπει κανείδ να προσδοκά θησαυρούε, 
παρότι αποτελούν σίγουρα αγαθά 

που µπορούν να ζήσουν tous συντελεστέ3 
tous. Αρκεί αυτοί να είναι λιτοδίαιτοι ή του¬ 

λάχιστον ολιγαρκείε, µα και n πνευµατικότητα 
αντισταθµίζει στην περίπτωση αυτή 

το «διαφυγόν» κέρδοε. 
Υπάρχει ζωή λοιπόν και xcopis το µπεστσέλερ, 

λέει ο Σιφρίν. Με πολλά καλά βιβλία 
που απευθύνονται σε ένα απαιτητικό κοινό. 
Με πολλέε βιβλιοθήκες που -ιδεωδώε και πάλι- 

πρέπει να υπάρχουν σε όλεε tis χώρεε, 
ώστε το καλό βιβλίο να είναι προσιτό σε όλουε. 

Με τη στήριξη των βιβλιοπωλείων που 
µπορούν να ανοίξουν νέουε δρόµουε στον 
αναγνώστη και οι βιβλιοπώλεε tous συνεχίζουν 

τη µεγάλη παράδοση που έχει τροφοδοτήσει, 
σε επίπεδο χαρακτήρων, πλούσια 

το ευρωπαϊκό µυθιστόρηµα. Με την αποδοχή 
ότι το βιβλίο είναι ένα «µαγικό αντικείµενο» 

και δεν είναι ένα εµπορικό αγαθό 
σαν όλα τα άλλα: προϋποθέτει ένα είδοε δέσµευσηε 

την οποία αναλαµβάνει onoios ασχολείται 
µαζί του µε ορίζοντα το µέλλον. 

Η επιτυχία του µα3 δείχνει έναν δρόµο για 
την αναδιαµόρφωση του εκδοτικού τοπίου 

\ias που κλυδωνίζεται, σε άλλεε βάσειε, ενδεχοµένου 
πιο στέρεεε τελικά. 

Στον πολιτισµό των σκουπιδιών 
Τρόµος και ελπίδα για την ανθρωπότητα µετά την παγκόσµια κρίοη 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΟΕΟ∆ΩΡΟΥ 
Οι άρχοντες των σκουπιδιών 
εκδ. Καστανιώτης 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ 

Η εικόνα των αθλίων, Ka0cbs διασχίζουν tis 
γειτονιέε Tns Αθήναε κρατώνταε έναν γάντζο 
κι ανασκαλεύουν τα σκουπίδια ψάχνονταε 
µέταλλα ή σπρώχνουν ένα κλεµµένο καρότσι 

του σούπερ µάρκετ γεµάτο µε ανακυκλώσιµα 
υλικά, µαρτυρά άραγε µια εν τω γίγνεσθαι 
«Αποκάλυψη»; Ποια καλύτερη απόδειξη 
χρειάζεται κανείε για το ότι βασικέε 

δοµέε έχουν καταρρεύσει -γύρω µα3 και 
µέσα µαε; Ο Βασίλη Παπαθεοδώρου πιάνει, 
θα 'λεγε κανείε, µε την πένα του την άκρη 
εν03 τέτοιου βρωµερού γάντζου, για να τραβήξει 

από µέσα Tns το αφηγηµατικό νήµα 

\i\as δυστοπίαε µε τον εύγλωττο τίτλο «Οι 
άρχοντεε των σκουπιδιών». 

Η πλοκή στηρίζεται σε µια παραδοχή, µετρήσιµη 
µάλιστα µε τη βοήθεια ενόε «ασιµωφικού 
τύπου» µοντέλου ιστορικήε πρόβλεψα, 

που οι εφευρέτεε του πασχίζουν να 
τελειοποιήσουν σε όλη τη διάρκεια Tns αφήγησηε. 

Σύµφωνα µε αυτήν, n ανθρωπότητα, 
αφού φτάσει σε ένα ζενίθ παγκόσµιαε 

κρίσηε, µπαίνει κατόπιν σε µια fast rewind 
διαδικασία αντιστροφήε Tns lcrcopias. Κυλώνταε 

npos τα πίσω, ξαναπερνά µε ταχύτητα 
από τα γνωστά στάδια, ώσπου να µηδενίσει. 

To «Απόλυτο Μηδέν» νοείται διττά· 

eos βιβλική καταστροφή, αφενόε, µε τη 
µορφή σκουπιδοκατακλυσµού (τα σκουπίδια 

είναι όχι µόνο το κυρίαρχο ντεκόρ αλλά 
και ο µεγάλθ3 πρωταγωνιστή3 amvis Tns 

αφήγησηε), eos προϋπόθεση, αφετέρου, για 
να γεννηθεί το καινούργιο. 

Η «κλάση» του πολυβραβευµένου Παπαθεοδώρου, 
που κατέχει την κοφτή, κινηµατογραφική 

γραφή, επαληθεύεται στο βι¬ 

βλίο των «Αρχόντων», για εφήβου$ και νέous 

ενηλίκου5. Τρειε ιστορίεε διακλαδώνονται 
και συµπλέκονται ευρηµατικά, µε φόντο 

την αντίστροφη µέτρηση του Πολιτισµού. 
To βιβλίο χωρίζεται σε εισαγωγή και 

δύο µέρη, αποτελούµενα αντίστοιχα από 17 
και 41 ολιγοσέλιδα κεφάλαια, όπου κλιµακώνεται, 

µε γρήγορεε εναλλαγέ5 εικόνων και 
6p0ons, ένα θέµα που, αν ήταν ταινία, θα 
είχε όλα τα στοιχεία Tns υπερπαραγωγήε. 

Τα βέλη Tns κριτικά 
του συγγραφέα στρέφονται, 

xcopis όµω$ διδακτισµό 
και ηθικολογία, κατά 

των σκοτεινών πλευρών 
του πολιτισµού: αλόγιστη 
εκµετάλλευση Tns φύσηε, 
εξαθλίωση των ανθρώπων, 

ανοχή Tns ένδειαε 
πλάι στον υπέρµετρο 
πλούτο, θεοποίηση του 
χρήµατοε και Tns κατανάλωσηε, 

αδυναµία Tns τεχνολογίαε 
να δώσει από 

µόνη Tns λύση εκεί που οι 
αξίεε καταρρέουν, αδιέξοδο 

των βίαιων, χαοτικών 
διαµαρτυριών. Θεµελιώδες 

ιδιωτικέε αξίε3 oncos 
n συντροφική και n οικογενειακή αγάπη, αλλά 

και δηµόσιεε, oncos n ελευθερία και n δηµοκρατία, 
αναβαπτίζονται µέσα από tis 

δοκιµασίεε Tns παγκόσµια5 Kpions και τίθενται 
στη βάση επανεκκίνησηε ενόε κόσµου 

που, κυριολεκτικά και µεταφορικά, βυθίζεται 
στη θάλασσα των ίδιων του των σκουπιδιών. 

Φορτισµένεε, έντονεε, είναι µόνον 
οι σχέσε^ ανάµεσα otous πρωταγωνιστέ3 
των δύο αντρικών «τριγώνων», εκείνου 
των επιστηµόνων (Γιόναε/Πελεγκρίτι/Ρίτσαρντ) 

και εκείνου των µισθοφόρων 
(Μαξ/Πολ/Ντιέγκο), καθώε και n σχέση του 

Οι άρχοντες 
tuv σκουπιδιών 

ενόε µισθοφόρου µε το παιδί (Πολ/Τζίµπα). 
Οσεε συνάπτονται µέσω των «µέσων κοινωνικά 

δικτύωσα» αποδεικνύονται επιφανειακέε 
ή επικίνδυνα απατηλέε. Οι γυναίκεε 

«παίζουν» oaepcos σε δεύτερο πλάνο, 
σε «βοηθητικούε» ρόλουε. Πρόδηλη είναι n 
αναφορά του συγγραφέα, όσο µάλιστα αναπτύσσεται 

n αφήγηση, σε κλασικά γουέστερν 
και σε πολεµικέ3 περιπέτειεε. 

«υπερπαραγωγή» (µε τα καλά Tns και 
µε τα κακά Tns) λύνεται 
κιόλαε n πλοκή µε τρόπο 
θεαµατικό, µε σεισµούε 
και καταποντισµούε, ενώ 
έχουν προηγηθεί εµβληµατικά 

στιγµιότυπα-αναφορέε 
σε µεγάλεε ιστοριkes 

στιγµέ3. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε τη «∆έκατη» 
σταυροφορία npos tous 
«Αγιουε Σκουπιδότοποι» 
ή το «κι εσύ τέκνον Βρούτε» 

- µόνο που ο Βρούτοε 
εδώ έχει γίνει «Mnpous»... 
Είναι οπωσδήποτε αξιοσηµείωτο 

ότι ivas συγγραφέα5 
από την Αθήνα 

τού σήµερα µεταποιεί, όncos 
εικάζουµε, την καθηµερινή 

πλέον εµπειρία Tns φρίκα, zns κατάρρευσα 
του παλιού \ias κόσµου και Tns 

διαρκούε αγωνίαε και ανασφάλεια3 για το αύριο, 
σε ένα παγκόσµιο θρίλερ. Και είναι χαρακτηριστικό 

ότι σαν «ξόρκι σωτηρίαε» επιλέγει 
να «ροκάρει» στο τέλοε µια φράση 

που, σε προηγούµενο επεισόδιο Tns αφήYnons, 
είχε συνδεθεί µε την ωµή βία και τον 

τρόµο: «Πάµε πάλι, ξανά από την αρχή». Η 
ελπίδα ξαναγεννιέται στο -κυριολεκτικό- σκοτάδι. 

To αγαθό φυτρώνει µέσα από τη φύτρα 
του κακού. To σκουπίδι είναι πια n µόνη 

πηγή πλούτου και ενέργεια3. 

Ο Νίκος ∆αββέτας προτείνει: 

Οι σελίδες πίσω 
από τους συγγραφείς 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ, «Οι κεραίες της εποχής µου», 
εκδ. Καστανιώτης 

Εχετε την περιέργεια να γνωρίσετε τις καθηµερινές «ιδιοτροπίες» 
ενός γνωστού συγγραφέα; Θέλετε να µάθετε 

πόσο τον επηρέασαν ο τόπος, ο χώρος και ο χρόνος 
που µεγάλωσε; Προβληµατίζεστε αν n πολιτική κατάσταση 

της χώρας του διαµόρφωσε το ίδιο του το δηµιουργικό 
έργο; Τα ερωτήµατα αυτά φαίνεται πως απασχολούσαν 

για πολλά χρόνια τον µεταφραστή Ανταίο 
Χρυσοστοµίδη. Γύρεψε τις απαντήσεις από τους ίδιους 
τους δηµιουργούς µε τον φακό της επιτυχηµένης τηλεοπτικής 

εκποµπής «Οι κεραίες της εποχής µας» και τώρα 
µας παραδίδει όλες τις συνεντεύξεις του µε τους συγγραφείς, 

το άγνωστο παρασκήνιο και τα παραλειπόµενα 
των συναντήσεών τους. Από τις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν 

µεγάλα ονόµατα της σύγχρονης λογοτεχνίας, 
(Παµούκ, Σαραµάγκου, Ταµπούκι, Λιόσα, Κιουρεσέι, 

Φουέντες, Τζον Αε Καρέ κ. ά.) που µας αποκαλύπτουν, 
ο καθένας µε τον τρόπο του, αθέατες όψεις από 

τον κόσµο της γραφής. 

ANIAKKKTOCPOMIiKI 

01 ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΟΥ 
ιο. t u anamaeiwri 

Πρώτα σε πωλήσεις1 

l. — 

, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

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

Οσκορ 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. 

Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυτή είναι n ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού από 
την άγνοια, αη' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, 
όπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

Η καταστροφή ως ευκαιρία, του Χρήστου Γιανναρά (Ιανός). 
«Να ξαναϋπάρξει Ελλάδα, που να τη χρειάζονται 
οι κοινωνίες των εθνών και να τη σέβονται. Να επανιδρυθεί 
το κράτος ξαναχτίζοντας εξ υηαρχής την ελληνική 
του ταυτότητα». 

5^ Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνόκη 
(Ψυχογιός). Οσα θα συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής... 

fa 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. 

"J Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
* Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές νια την καταπολέµηση 

του σύνχρονου άγχους και της καθηµερινής ανωνίας. 

3. Η απόρρητη ιστορία του Αιγαίου, του ∆ηµήτρη Μηλάκα 
(To Ποντίκι). Ενα βιβλίο για τα πετρέλαια του Αιγαίου. 

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

Η άνοδος και n πτώση του Homo Economicus, του Γιάννη 
Παπαδογιάννη (Παπαδόπουλος). Τι πήγε στραβά 
στην παγκόσµια οικονοµία τα τελευταία 5 χρόνια; 

0 Λογοτεχνία 
Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 
τις περισσότερες. 

013ος επιβάτης, του Γιάννη Μαρή (Αγρα). 
Σε νέο έκδοση το αστυνοµικό µυθιστόρηµα που δηµοσιεύτηκε 
στην «Απογευµατινή», σε συνέχειες, το 1962. 

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

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

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

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

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

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

Οι προσκεκληµένοι, του Πιερ Ασουλίν (Πόλις). Ενα καυστικό 
µυθιστόρηµα για τον υφέρηοντα ρατσισµό και τα στερεότυπα 
που επικρατούν στη γαλλική κοινωνία. 

10· Κράτα τα µάτια σου κλειστά, του John verdon (∆ιόπτρα). 
To όνειρο της κακοµαθηµένης Τζίλιαν Πέρι τελειώνει το βράδυ 
της δεξίωσης του νόµου της. 

: Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται οπό το βιβλιοπωλείο 
«Ιανός» (Αθήνα και θεσσαλονίκη). 

l. 

Η0Μ0 
ECONOMICUS 

Γιατί n οικονοµική 
επιστήµη απέτυχε 
να αντιληφθεί 
την επερχόµενη 
τραγωδία; 

Ενα µυθιστόρηµα 
που πρωτοεµφανίστηκε 
στον ηµερήσιο Τύπο, 
το 1962, σε συνέχειες. 

Ενα µυθιστόρηµα 
που ανατέµνει 
τη σύγχρονη υψηλή 
γαλλική κοινωνία 
και τις υποκρισίες της. 

Ενα µυθιστόρηµα 
που διαβάζεται ήδη 
σε ολόκληρο 
τον κόσµο. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΚΑΝΤ-: 

ΜΕΛΕΤΗ 
JEAN - BAPTISTE BOTUL 
Η σεξουαλική ζωη του Καντ 
µετ. l. Αβραµίδου 
εκδ. Νεφέλη σελ. 122 

Πρόκειται για έναν κύκλο οκτώ 
οµιλιών τις οποίες εκφώνησε 

ο Μποτύλ στην Παραγουάη 
τον Μάιο του 

1946. «Για µένα», έγραφε 
ο Μποτύλ, «n σεξουαλική 

¦ · —t ζωή του Καντ είναι από τα 
\r \ '+Μ σοβαρότερα θέµατα της δυ^^1^^ 

τικής µεταφυσικής». ∆ιότι n 

I σεξουαλικότητά του είναι n 

βασιλική οδός που οδηγεί 
στη γνώση του καντιανισµού. ΙΙ' αυτό και την 
«Κριτική του Καθαρού Λόγου» θα πρέπει να τη 
διαβάσουµε σαν «δράµα και αυτοβιογραφία». 
Οι αρχαίοι πίστευαν πως οι µεγαλύτερες προσωπικότητες 

απαθανατίστηκαν µε τη µορφή αστέρων 
που θα ακτινοβολούν αιωνίως. Χάρη 

στον Μποτύλ, θα πρέπει να φανταστούµε τον 
Καντ όχι µε τη µορφή ενός ήλιου, αλλά µιας 
τροµακτικής µαύρης τρύπας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
MASHA G ESSEN 
Βλαντιµίρ Πούτιν 
Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο 
µετ. Τιτίνα Σπερελάκη 
εκδ. Πατάκη σελ. 432 -19 ευρω 

Πώς ένας χαµηλόβαθµος 
πράκτορας της KG B αναρριχήθηκε 

στην προεδρία της 
Ρωσίας; To 1999 το περιβάλλον 

του Μπόρις Γέλτσιν άρχισε 
να ψάχνει έναν διάδοχο 

για τον ασθενούντα πρόεδρο. 
Απρόσωπο πλάσµα, ο 

Πούτιν έγινε από τη µια µέρα 
στην άλλη το πρόσωπο της 

ηµέρας. Η Ρωσία και µια ξελογιασµένη ∆ύση είδαν 
στον Πούτιν τον προοδευτικό ηγέτη των ονείρων 

τους, ακόµα και όταν, µε ανελέητη αποτελεσµατικότητα, 
ο νέος αρχηγός ξήλωνε τα µέσα 

ενηµέρωσης της χώρας, αποσπούσε διά της 
βίας από την ανθούσα επιχειρηµατική τάξη τον 
έλεγχο και τα πλούτη της και αποδεκάτιζε τους 
εύθραυστους µηχανισµούς της ∆ηµοκρατίας. 

ΛΕΥΚΩΜΑ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 
Τα βοτσαλωτά της Σαντορίνης και της Μήλου 
εκδ. Βότσαλο σελ. 128 - 25 ευρω 

Μια τέχνη που ξεκίνησε τα 

I µινωικά χρόνια, διέσχισε 

I την ελληνιστική περίοδο µε ¦^^^MQ^fl 
τη µορφή εκλεκτών ψηφιI 
δωτών, ξενιτεύθηκε όταν 

υποδουλώθηκε ο τόπος, 
για να επανέλθει σε συνθήκες 

ανοικοδόµησης και ελευθερίας 
στον τόπο όπου 

γεννήθηκε. Στη Σαντορίνη n τέχνη του βοτσαλωτού 
επανεµφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Οµως οι απανωτοί σεισµοί του 20ού αιώνα 
κατέστρεψαν αρκετά έργα, τα οποίοι οι Σαντορινιοί 

που αγαπούν το βοτσαλωτά αντικατέστησαν 
µε νέες συνθέσεις στα δάπεδα µέσα στις 

αυλές, στις πλατείες και στους δρόµους. Καλλωπίζοντας 
τους χώρους, σι µάστορες του νησιού 

αποδίδουν πάντα στα έργα τους ένα αίσθηµα 
στερεότητας, δύναµης και αντοχής. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
DOMINIQUE ΜΟΝΟΤΤΙ & DOA 
Εντιµότατη εταιρεία 
µετ. Γιάννης Στρίγκος εκδ. Πόλις σελ. 422 

Λίγες ηµέρες πριν από τις 
προεδρικές εκλογές στη 
Γαλλία, µια οµάδα οικολόγων 
ακτιβιστών, µε τη βοήθεια ενός 

χάκερ, µπαίνει στον υπολογιστή 
ενός στελέχους της 

Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. 
Κατά τη διάρκεια της υποκλοπής, 

το στέλεχος δολοφονείται 
από δύο κουκουλοφόρους, 

αλλά n δολοφονία καταγράφεται 
στον σκληρό δίσκο των οικολόγων. Εντροµα τα 
µέλη της οµάδας περνούν στην παρανοµία, ενώ 
την έρευνα αναλαµβάνει ο αστυνόµος Παρίς. Ο 
αστυνόµος ανακαλύπτει πως το θύµα ήταν επιφορτισµένο 

µε την παρακολούθηση µιας άκρως 
απόρρητης υπόθεσης. Στο µεταξύ οι µυστικές 
υπηρεσίες προσπαθούν να φορτώσουν τον φόνο 

στους οικολόγους. Γιατί αυτό που διακυβεύεται 
είναι το µέλλον της πυρηνικής βιοµηχανίας 

και το ποιος θα επικρατήσει στις εκλογές. 

DANNY WALLACE 
To κορίτσι της οδού Σάρλοτ 
µετ. Χριστίνα Σωτηροπούλου 
εκδ. Κλειδάριθµος σελ. 526 

Ο Τζέισον την είδε εντελώς 
ξαφνική - n κοπέλα είχε 
µόλις σταµατήσει ένα άδειο 
ταξί και πάλευε να ανοίξει 
την πόρτα κρατώντας ένα 

. t. j βουνό από πακέτα. Ο Τζέιi·· 
αον τη ρώτησε αν χρειάζε,Λ.'Γί 

τα i βοήθεια κι εκείνη του 
¦ χαµογέλασε.Και τότε τα 

πάντα φωτίστηκαν. Τώρα ο 
Τζέισον, πρώην δάσκαλος, πρώην σύντροφος 
και ερασιτέχνης συγγραφέας, βρίσκεται µπροστά 

σε ένα δίληµµα. Να την αναζητήσει; Και 
πώς, µέσα σε µια πόλη επτά εκατοµµυρίων κατοίκων, 

έχοντας για µόνο στοιχείο στα χέρια 
του µια παλιοµοδίτικη φωτονραφική µηχανή 
µιας χρήσης; 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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