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EKHNEI TEAEYTAIA IEAIAA 

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 
ΕΦ Η Σ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο εχθρός του λαού 
«Μπορεί να επιβιώσει n αλήθεια σε µια αστική 

κοινωνία;» αναρωτιέται ο Χένρικ Ιψεν 
σ' ένα από τα πιο πολιτικά έργα του, τον , 
«Εχθρό του λαού», γραµµένο ως απάντηση 
στη γενική κατακραυγή που είχαν προκαλέσει, 

ένα χρόνο νωρίτερα, οι «Βρυκόλακες». 
Στο φετινό Φεστιβάλ Tns Αβινιόν, ο Τόµα5 
Οστερµαγιερ, συχνός επισκέπτης και του 
δικού nas Φεστιβάλ, ανεβάζει το έργο 
npoxcoparvras ένα βήµα mo πέρα τον προβληµατισµό 

του Νορβηγού συγγραφέα: 
«Μπορεί να υπάρξει αληθινή δηµοκρατία 
σ' ένα καπιταλιστικό σύστηµα όπου τα πάντα 

συντρίβονται από τον άγριο φιλελευθερισµό;». 

Ο δρ Στόκµαν, κεντρικός ήρωας του έργου, 
γίνεται εν µια νυκτί από δηµοφιλή5 πολίτης 

µια5 επαρχιακής λοστρόπολης, αποδιοποµπαίθ5 

τράγο5 και εχθρ05 του λαού. 
Αιτία n απόφασή του να αποκαλύψει πως 
τα νερά των λουτρών, Tns πρόσφατα επένδυσης 

του δήµου µε στόχο να προσελκύσει 
τουρίστεβ και έσοδα, είναι µολυσµένα. 
Και δεν θα βρει απέναντι του µόνο 

την πολιτική και οικονοµική εξουσία, τον 
δήµαρχο αδελφό του και τον πεθερό του 
ιδιοκτήτη του εργοστασίου που ευθύνεται 
για τη µόλυνση, αλλά και όλους tous δηµότε5. 

Χειραγωγούµενη κοινή γνώµη, ψυχολογία 
Tns µάζαβ, διεφθαρµένη εξουσία· 

ο Στόκµαν ολισθαίνει κι αυτόε σε ακρότητες: 
«Μια µειοψηφία µπορεί να έχει δίκιο, 

n πλειοψηφία ποτέ». 
Στην Αβινιόν, στη σκηνή που ο Στόκµαν 

καλεί tous κατοίκους Tns πόλης για να tous 

ανακοινώσει την ανακάλυψή του, ο Οστερµαγιερ 
ανάβει τα φώτα του θεάτρου µετατρέποντάς 

το σε πραγµατική λαϊκή συνέλευση. 
Ζητά τις παρεµβάσεις των θεατών, 

που τίθενται στο πλευρό του Στόκµαν και 
καταγγέλλουν άλλθ5 tis απολύσει στην Πεζώ, 

άλλος το φαρµακευτικό σκάνδαλο 
«Mediator», που προκάλεσε περί tous 2.000 
θανάτους στη Γαλλία, ένας τρίτος υπενθυµίζει 

ότι και ο Χίτλερ εξελέγη δηµοκρατικά. 
Ο Οστερµαγιερ δεν επιθυµεί την οµοφωνία, 

Ο Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Χένρικ 
Ιψεν σε φωτογραφία του 1863. 

To Φεστιβάλ της Αβινιόν 
ανοίγει τις πύλες του σε έργα 
που µιλούν για την κρίση, 
για τον αδηφάγο κόσµο 
της οικονοµίας, των τραπεζιτών 

και των χρηµατιστών. 

αλλά tis αντιπαραθέσει και τον προβληµατισµό. 
Π' αυτό βάζει εµβόλιµο στην παράσταση 
ένα πολεµικό κείµενο αναρχικής 

πνοής που εκδόθηκε πριν από λίγα χρόνια 

στη Γαλλία, γραµµένο από µια «Αόρατη επιτροπή», 
µε τίτλο «Η εξέγερση που έρχεται». 

Γι" αυτό και αλλάζει λίγο το τέλθ5' όταν 
ο Στόκµαν βρίσκεται µε tis µετοχές των 

λουτρών στα χέρια του, απαξιωµένες πρώτα 
κι αγορασµένες στη συνέχεια για ένα κοµµάτι 

ψωµί από τον πεθερό του, ο Οστερµαγιερ 
καλλιεργεί την αµφιβολία, ενώ ο Ιψεν 

µας αφήνει µε την εντύπωση πως θα αρνηθεί 
οδηγούµενθ5 στην ολοκληρωτική προσωπική 

καταστροφή. 
To Φεστιβάλ της Αβινιόν ανοίγει τις πύλε5 

του σε έργα που µιλούν για την κρίση. 
Εκτός από τον «Εχθρό του λαού», άλλος ένας 

Γερµανός σκηνοθέτα, ο Νικόλας Στέµαν, 
ανεβάζει το έργο τα Ελφρίντε Γέλινεκ 

«Τα συµβόλαια του εµπόρου, µια οικονοµική 
κωµωδία» και ο Γάλλθ3 Μπρυνό Μεϋσσά 
ανεβάζει το «15%». Και τα δύο έργα µιλούν, 

µε εντελώε διαφορετικό τρόπο, για τον 
αδηφάγο κόσµο τα οτκονοµίαε, των τραπεζιτών 

και των χρηµατιστών. 
Αν στην Αβινιόν σκηνοθέτεε και συγγραφείς 

καταγγέλλουν το σύστηµα που δηµιουργεί 
την κρίση, στην Αθήνα είδαµε παραστάσεις 

που µιλούσαν έµµεσα ή άµεσα 
για τα θύµατά Tns, για tous avOpconous και 
τις κοινωνίες που βιώνουν στο πετσί τους 
τις συνέπειές της. Καλεσµένη από την 
Αργεντινή, n οµάδα του Κλαούντιο Τολκατσίρ, 

που ξεκίνησε το 2001 από ένα µικρό 
διαµέρισµα του Μπουένος Αϊρες, παρουσίασε 

το «Tercer cuerpo: n τστορία ενός παράλογου 
εγχειρήµατος», µια ιστορία πέντε 

ανθρώπων που αναζητούν την ταυτότητα 
και την αλήθεια tous σε έναν κόσµο που καταρρέει, 

σε µια κοινωνία που στερείται και 
τα πλέον αναγκαία. Η δική µας Λένα Κιτσοπούλου, 

µε µηδενιστική διάθεση, στο 
«Αθανάσιος ∆ιάκος; n επιστροφή» ανατέµνει 
έναν τυπικό Ελληνα (φορέα του γονιδίου του 
ήρωα του '21) αντιµέτωπο µε την κρίση και 
τις προσωπικές του µαταιώσεις. Η Ιστορία 
συναντά τις ιστορίες των πολλών σε µία συγκυρία 

που ιδιωτικό και δηµόσιο τέµνονται 
οδυνηρά και αναπόδραστα. 

Ανάγκη για ευρωπαϊκό New Deal 
Ενα µανιφέστο ελπίδας από δύο σχεδόν αιωνόβιες φωνές της διανόησης 

STEPHANE HESSEL - EDGAR MORIN 
Ο δρόµος της ελπίδας 
Μτφρ.: Σώτη Τριαντάφυλλου 
εκδ. Πατάκης σελ. 86 

Του ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εντέλει, αν κάτι χρειάζεται µεταρρύθµιση, αυτό 
είναι n πολιτική. Γιατί, αν παντού στον 

κόσµο οι λαοί αντιµετωπίζουν τις mo οδυνηρές 
όψεις της ξέφρενα εξουσίας του χρήµατος 
και το άχθος του οικονοµικού φιλελευθερισµού 

(αραβικές χώρες, Ισραήλ, Ινδία, 
Χιλή, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Αγγλία, Ισλανδία κ. λπ.), τότε n αγανάκτηση 

θα επεκτείνεται και θα εντείνεται. Σίγουρα 
οι εξεγέρσεις αυτές εµπνέονται από καλές 
προθέσεις. Αλλά, αν στον αντίποδα των εξεγέρσεων 

υπάρχουν ολιγαρχικού τύπου παρεκκλίσειβ 
και διαδικασίες εκφυλισµού και 

αποξήρανσης της δηµοκρατίας, στην αγανάκτηση 
και στους αγανακτισµένους λείπει 

n πολιτική σκέψη που θα µπορούσε να οργανώσει 
και να προσανατολίσει. Μαζί µε τη 

σοσιαλδηµοκρατία, που έχει βουβαθεί µπροστά 
στο σύστηµα εκείνο που κάποτε ήταν 

ο lojpios εχθρό5 της, και tous λεγόµενουε συστηµικού5 
non έχουν παραδοθεί στην ιδέα 

του αθάνατου καπιταλισµού, µια µεγάλη µερίδα 
τα Αριστερά5 καταγγέλλει 6ixcos να 

προτείνει. Μαζί µε ένα ευρωπαϊκό new deal, 
ζητείται ελπίς. 

Σε αυτήν την περίοδο απογοήτευσης, αγωνίας 
και αβεβαιότητας, δύο δηµοφιλείς, 

σχεδόν αιωνόβιες φωνές στη Γαλλία, ο Στεφάν 
Εσσέλ (yvcootos από τα πρόσφατα βιβλία 
του «Αγανακτήστε!» και «Αγωνιστείτε!») 

και ο επίσα γνωστός κοινωνιολόγος 
Εντγκάρ Μορέν έρχονται µε ένα µτκρό µανιφέστο 

να δώσουν ώθηση στην ελπίδα: διατυπώνουν 
µια περιεκτική πρόταση, ανοιχτή 

στον δηµόστο δτάλογο, για µια γόνιµη και µετριοπαθή 
αντίδραση στην Ευρώπη - κάτι που 

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Εντγκάρ Μορέν. 

θα µπορούσε να αποτελεί ένα ολόκληρο καινοτόµο, 
πολιτικό πρόγραµµα. To σχέδιο τους 

για την Ευρώπη και τον κόσµο δεν αποτελεί 
πρόταση ίδρυσης κάποιου νέου πολιτικού 
κόµµατος ούτε συσπείρωσης γύρω από 

ένα παλαιό. Απεναντία5, n αναγέννηση 
που προτείνουν προϋποθέτει την εκούσια 
διάλυση των σηµερινών κοµµάτων και την 

ανασύνθεση tous γύρω ano τέσσερα πυλώνεε 
που τροφοδότησαν tis ιδέε5 τα δηµιουργίας, 

της ισότητας και της δικαιοσύνης: 
την ελευθεριακή κουλτούρα ποα αφορά την 
ελευθερία των ανθρώπων, τη σοσιαλιστική 
που αφορά τη βελτίωση της κοινωνίας, την 
κοµµουνιστική που αφορά την κοινοτική αδελφότητα 

και, τέλος, την οικολογική ποα 
αποκαθιστά τη σχέση µας µε τη φύση και 
τη µητέρα Γη. 

Τα αιτήµατα για συνολικότερες πολιτικ 
ενάντια σε κοινές απειλές, oncos οι πυρηνιkcs, 

οι εθνοθρησκευτικές συγκρούσεις, οι οικολογικές 
καταστροφές, n τυραννία του χρήµατο5 

κ.λπ., συνοδεύονται από την ανάγκη 
για υλοποίηση αυτόνοµων περιφερειακών και 
εθνικών πολιτικών µέσα από διαδικασίε5 παγκοσµτοποίησα 

αλλά και αποπαγκοσµιοποίησης, 
ανάπτυξης αλλά και οικονοµικής 

επιβράδυνσα. 
«Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουµε ότι 
n παγκοσµιοποίηση είναι, την ίδια στιγµή, 

ό,τι καλύτερο και ό, τι χειρότερο µπορεί 
να συµβεί στην ανθρωπότητα», τονίζουν οι 
Στεφάν Εσσέλ και Εντγκάρ Μορέν. «To πλανητικό 

µας σύστηµα θα πεθάνει αν δεν µεταµορφωθεί. 
Και αυτή n µεταµόρφωση δεν 

µπορεί να συµβεί παρά µόνο µετά από πολλαπλέβ 
διαδικασίε5, που θα συρρέουν n µία 

µέσα στην άλλη σαν παραπόταµοι ενός µεγάλου 
ποταµού. Η εποχή \ias µπορεί να γίνει 

τΐ αρχή εν05 καινούργιου κεφαλαίου τα 
IoTopias». 

«Ο δρόµος τα ελπίδας» που συνυπογράφουν 
εδώ οι δύο µεγάλοι στοχαστές µαζί 

µε το «Μανιφέστο των ανήσυχων οικονοµολόγων» 
(εκδ. Πόλΐ5, 2011) αποτελούν 

υποδείγµατα δρόµων oannpias και προτάσεων 
που µπορούν να εφαρµοστούν για πολιτικές 

υπέρ τα ανθρωπότητα. Και, σίγουρα, 
κινούνται στον αντίποδα των µαντχάίσµών 
και Tns σηµερινής τυφλής πολιτικής, που οδηγεί 

µόνο σε καταστροφές. 

Η Ρίτα Κολαΐτη προτείνει: 

Από το παζάρι της Πόλης 
στα κανάλια της Βενετίας 
M ΕΤ1 N APNTITI, To Τουρκάκι, µτφρ.: Ρίτα Κολαΐτη, 
εκδ. Καλέντης 
Οταν διάβασα το «Τουρκάκι» το ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα. 
Οταν άρχισα να το µεταφράζω, αφέθηκα να παρασυρθώ 
µες στα σοκάκια του Παζαριού τα Κωνσταντινούπολα, 
να µαγευτώ ano εικόνε5 βγαλµένες ano πίνακες οριενταλιστών, 

να χαθώ µες στα κανάλια της Βενετίας αναζητώντας 
το εργαστήριο του Τιτσιάνο, να σταθώ πίσω από µια 

πόρτα κρυφακούγοντας τα υποκριτικά λόγια των ιεροεξεταστών... 
Ενα εκπληκτικό βιβλίο, γραµµένο από έναν αριστοτέχνη 

συγγραφέα. 

ΑΝΤΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΊΌΜΙ∆ΗΣ, Οι κεραίες της εποχής µου, 
εκδ. Καστανιώτη 
Με τσιτσερόνε τον Ανταίο Χρυσοστοµίδη, ένα ταξίδι σε κόσµους 

µαγικούς, κόσµους διαποτισµένους από τον µύθο και 
το όνειρο, εκεί όπου κατοικούν σι αγαπηµένοι µας συγγραφείς. 

Ενα ταξίδι µε πολλούς σταθµούς: 33 συνολικά. Ενα 
ταξίδι αληθινό όπως εκείνα ποα µόνον n λογοτεχνία µπορεί 

να µας προσφέρει. Ο! ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΟΥ 

Πρώτα σε πωλήσεις 
Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

i Η ∆ράµα και n περιοχή inc, συλλογικό (∆ήµος ∆ράµας). 
Τα πορίσµατα µιας επιστηµονικής συνάντησης µε κείµενα για 
την ιστορία και τον πολιτισµό της περιοχής. 

-y Στου δρόµου τα µισά, του π. Φιλόθεου Φάρου (Αρµός). ^* 
Σκέψεις και απόψεις για το πώς µπορεί να αλλάξει ρότα π ζωή 
των ανθρώπων ακόµη και στη µέση ηλικία. 

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. 

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

3. 

5. 

6. 

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

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

7Time 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; 

q Κωνσταντινούπολη, n πόλη των απόντων, του Αλέξανδρου 
*** Μασσαβέτα (Πατάκης). ∆ιαδροµές στην Κωνσταντινούπολη, 

βαδίζοντας στα ίχνη των πολλών εθνοτήτων που πέρασαν από 
εκεί. 

q Είναι ο καπιταλισµός, ηλίθιε!, του Νίκου Μπογιόπουλου 
(Λιβάνης). Σκέψεις και εκτιµήσεις για την Ελλάδα της κρίσης 
αλλά και για τα αίτιά της. 

j r» Για ένα σύνταγµα της Ευρώπης, του Γιούργκεν Χάµπερµας 
(Πατάκης). Ενα δοκίµιο-έκκληση, για το «κατασκευαστικό» 
λάθος της Ευρωζώνης. 

AUTH την 
Εβδοµάδα Λογοτεχνία 

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

2 Μισές αλήθειες, του Κυριάκου Συφιλτζόγλου (Μελάνι). 
* Ποιήµατα. «Από το ύψος των περιστάσεων/ εξαφανίστηκε 

το ύψος/ πλέον έχουµε νο κάνουµε/ µόνο µε περιστάσεις...». 

3# 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 ο' όλο 
τον πλανήτη. 

4-. ΚυΡ|ακη απόγευµα στη Βιέννη, της Μάριος Βαµβουνάκη 
(Ψυχογιός). Οσα θα συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής... 

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

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

"1 Για την αγάπη της γεωµετρίας, της Σώτης Τριανταφύλλου 
* (Πατάκης). Mio εξαιρετική ηρωίδα, µέσα από^ιην ενηλικίωση 

της οποίας εκτυλίσσεται όλη n σύγχρονη ιστορία της χώρας. 

Q Σύγκρουση βασιλέων, του George R.R. Martin (Anubis). 
To δεύτερο βιβλίο τπς επικής σειράς ηου έχει τιµηθεί µε τρία 
βραβεία Locus. 

q Ο άνθρωπος που έτρωγε πολλά, του Αύγουστου Κορτώ 
(Καστανιώτης). Ενα βιβλίο µε προσωπικές ιστορίες 
καθηµερινής παραφροσύνης, ακρότητας και αθεράπευτου 
πάθους. 

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

• Αυτή την εβδοµάδα, ra στοιχεία προέρχονται από to βιβλιοπωλείο 
«Ειρµός» (Γ. Ζερβού 6, ∆ράµα). ^lOTlAkllHIMIITIE 

IT t lUTftvpvai^MMiCM 

-*Τ 
Ενα βιβλίο 
για την ιστορία 
και τον πολιτισµό 
της ∆ράµας. 

To νέο εκδοτικό 
φαινόµενο, ο πρώτος 
τόµος της τριλογίας. 
Μια ιστορία πάθους. 

Είκοσι κείµενα 
για την τρέχουσα 
κρίση. 

Ενα αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα, 
βασισµένο σε αληθινή 
ιστορία. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
I a λ Η MIK Η 11E Ζ Ο i ΡΑ ΦIΗ 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ 
Επιλεγµένα διηγήµατα 
επιµ. Βασίλης Βασιλειάδης 
εκδ. Αρµίδα σελ. 270 

Η διηγηµατογραφία του Νί-  
"""""" κου Νικολάίδη ανταποκρίθηκε 

επάξια στη λεπτότητα 
της τέχνης της µικρογραφίας 

και πέτυχε να ισορροπήσει 
στο αντιθετικό δίπολο 

s που προσδιορίζει το διήγηµα: 
τον παράδοξο συσχετισµό 
της στενής φόρµας και 

της εσωτερικής εµβάθυνσης. Ο συγγραφέας 
συνδυάζει τη λεπτή ψυχονράφηση των προσώπων 

µε την αυστηρή λιτότητα στη γλώσσα, διαµορφώνοντας 
το προσωπικό του ύφος, ένα πυκνό 

δίκτυο υπαινιγµών, συµβόλων, αφηγηµατικής 
οικονοµίας, αµφισηµιών και αποσιωπήσεων. 
Ο συνδυασµός της εµβάθυνσης και του υπαινικτικού 

λειτουργήµατος που ανέµεναν οι 
δηµοτικιστές από τη µικρή διηγηµατογραφική 
φόρµα, γνώρισε στον Νικολάίδη στιγµές πλήρους 

ανταπόκρισης. 

ΣΟΦΙΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Η κόρη του ξενοδόχου 
εκδ. Αγρα σελ. 180 

∆ύο ιστορίες, δύο εποχές. 
Η πρώτη εκτυλίσσεται το 
1975, περιλαµβάνει τις τελευταίες 

µέρες της ζωής 
ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου, 

κατοικίας µιας 
µητέρας και κόρης. Καταλυτικά 

στοιχεία n επίσκεψη 
της θείας, n επίσκεψη 

ενός άντρο και το φάντασµα 
του πατέρα. Και ακόµα, το ξύπνηµα του ερωτισµού, 

ο ανταγωνισµός και n ωµότητα της 
αποκάλυψης. Η δεύτερη ιστορία εκτυλίσσεται 
το 2000 και παρακολουθεί µερικές µέρες από 
τη ζωή µιας γυναίκας χαµένης στο παραλήρηµά 

της. Σκληρότητα, οργή και άρνηση σε µια ιστορία 
που συναντά κάπου την πρώτη µε τρόπο 

που επιτρέπει να διαβαστούν και µαζί 
και χωριστά. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ROLAND BARTHES 
Ηµερολόγιο πένθους 
µετ. Κατερίνα Σχινά 
εκδ. Πατάκη σελ. 278 

Στις 25 Οκτωβρίου 1977 πέθανε 
n Ανριέτ, n µητέρα του 

Ρολάν Μπαρτ. Ηδη από την 
εποµένη της εκδηµίας της, 
ο συννραφέας της «Μυθολογίας» 

και της «Επικράτειας 
των σηµείων» αρχίζει να 

κρατά συστηµατικά ηµερολόγιο, 
παρακολουθώντας 

µέρα τη µέρα τη χαοτική αλληλουχία των συναισθηµάτων. 
«Να γράφεις για να θυµάσαι;» 

αναρωτιέται κάποια στιγµή στις ηµερολογιακές 
αυτές σηµειώσεις. «Οχι για να θυµάµαι ενώ», 
απαντά, «αλλά για αντιπαλέψω τον σπαραγµό 

της λήθης, στον βαθµό που προαναγγέλλεται 
απόλυτη». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
R A J PATEL 
Η αξία των πραγµάτων 
Αγορές και δηµοκρατικοί θεσµοί 
µετ. Αθανάσιος Κατσικέρος 
εκδ. Κριτική σελ. 376 

Την ώρα που τα συνταξιοδοτικά 
ταµεία καταρρέουν και 

οι αποταµιεύσεις εξανεµίζονται, 
είναι ανάγκη να θέσουµε 

το ερώτηµα: πώς καθορίζεται 
n αξία των πρανµάτων; 

Καλύπτοντας µια πλατιά γκάµα 
θεµάτων, από τα δωρεάν 

γεύµατα µέχρι τις αµυντικές 
δαπάνες και από τον έρωτα ώς την τηλεόραση, 
ο συγγραφέας φέρνει στο φως τις κοινωνικές 
επιπτώσεις του φον,τ'αµενταλισµού της αγοράς 

και εξηγεί γιατί n τιµή των πραγµάτων που θεωρούµε 
σηµαντικά πάντοτε διαφέρει από την αληθινή 
τους αξία. To βιβλίο έχει γίνει µπεστ σέλερ 

και µεταφράςτηκε σε δεκαπέντε γλώσες. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ 
Ο έρωτας και n ειρωνεία 
µετ. Ανταίος Χρυσοστοµίδης 
εκδ. Καστανιώτη σελ. 118 

Ενας παθιασµένος έρωτας 
που θα έχει την ατυχία να 
µπλεχτεί στα γρανάζια της 
θρησκείας και θα καταλήξει 
στην καταστροφή. Μια γυναίκα 

που θα θελήσει να 
κρατήσει ζωντανή την κληρονοµιά 

µιας αγίας και ενός 
αγγέλου θα θεωρηθεί αιρετική 

και θα καεί ζωντανή. Μια θπριοδαµάστρια 
θα αποκαλύψει τα µυστικά της συζυγικής της 
ζωής, εκτελώντας προµελετηµένα παιχνίδια 
µε τα λιοντάρια. Κι ένας άξεστος χωριάτης θα 
ανακαλύψει τη χαρά της ουτοπίας πεθαίνοντας 
ως κοµµουνιστής ήρωας. Τέσσερις ιστορίες 
συνθέτουν το βιβλίο του νοµπελίστα Ντάριο 
Φο, ο οποίος δεν παύει να ψάχνει την κρυµµένη 

αλήθεια πίσω από την επίσηµη εκδοχή κάθε 
ιστορίας. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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