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εξ αφορµησ 
Του ΚΩΣΤΑ Θ. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

Ano ιον ερωτισµό στην «τσόντα» 
Οταν n γλώσσα Tns 9ecopias συναντά το 

αποτύπωµα Tns εµπειρίαε, µε βλέµµα 
υποψιασµένο και πνεύµα ανοιχτό, τότε απελευθερώνει 

σκέψειε και εικόνεε που υπερβαίνουν 
τη στεγνή ακαδηµαϊκή προσέγγιση 

και συµβάλλουν σηµαντικά στη χειραφέτηση. 
Ειδικά, όταν το θέµα αφορά ns 

ερωτικέ3 συµπεριφορέε και πρακτικέε, eos αναπαραστάσε^ 
ή eos διαµεσολαβηµένη επικοινωνία, 

κι ακόµα περισσότερο, όταν προέρχεται 
από tis ϊδιεΞ tis γυναίκεε, που προσεγγίζουν 

µε υποδειγµατικό τρόπο έναν κατ' 
εξοχήν ανδροκρατούµενο -και συχνά φαλλοκρατικό- 

χώρο, oncos την πορνογραφία και 
tis αίθουσεε προβολήε, στο ευρύτερο πλαίσιο 

τηε sexploitation, δηλ. Tns µεγιστοποίησα 
ενόε «unonpoiovTos» µε χαµηλέε οικονοµι^ 

και καλλιτεχνικέε προϋποθέσετε. 
Auto αποτυπώνεται στο άρθρο Tns Mapias 

Κοµνηνού, αναπληρώτριαε καθηγήτρια5 
στο Τµήµα EMME του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

και Tns Ορσαλίαε-Ελένα Κασσαβέτη, 
υποψήφιαε διδάκτοροε στο ίδιο τµήµα, µε 
τον τίτλο «Ιδιωτική µου ζωή: µία απόπειρα 
εικονογραφίαε του ελληνικού ερωτικού κινηµατογράφου 

Tns περιόδου 1971-1974», που 
περιλαµβάνεται στον (εξαιρετικό) συλλογικό 

τόµο, µε επιµέλεια Tns Κατερίναε Σαρικάκη 
και Tns Λίζαε Τσαλίκη, «Μέσα ΕπιKoivcovias, 

λαϊκή κουλτούρα και n βιοµηχανία 
του σεξ» (εκδ. Παπαζήση). 

Κατ' apx0s, για πρώτη iocos φορά στα σύγχρονα 
εκδοτικά χρονικά ένα «πανεπιστηµιακό» 
βιβλίο περιβάλλεται µε ένα ελκυστικό, 

ευρηµατικό εξώφυλλο: pin-up girls στιγµιότυπα, 
του Αµερικανού Τζιλ Ελβγκρεν, από 

tous σηµαντικότερου s στο είδοε αυτό Tns 
pop ζωγραφικήε, που το βλέπαµε καρφιτσωµένο 

µε πινέζεε otous Toixous των 
βουλκανιζατέρ και τα εσωτερικά φύλλα από 

tis ντουλάπεε των φαντάρων ή των µποξέρ, 
εηίσα, συχνά σε εξώφυλλα pulp εκδόσεων 

και στα φλίπερ. 
Η ευχάριστη έκπληξη συνεχίζεται στη θεµατολογία 

και την προσέγγιση ενόε φαινοµένου, 
που στα καθ' ηµάε κωδικοποιήθηκε 

eos «πορνό» και «τσόντα»: για πρώτη φορά 
γυναίκεε µιλούν (και γράφουν) δηµόσια, µε 
διεισδυτικό και ελκυστικό τρόπο, για όσα οι 
άνδρεε συζητούν χαµηλόφωνα otis «αντροπαρέε3» 

tous. 
Η µελέτη αφορά εκείνεε tis ταινίεε, αλλά 

και tous συντελεστέε tous (παραγωγούε, σκη- 

Για πρώτη φορά γυναίκες 
µιλούν (και γράφουν) 
δηµόσια, µε διεισδυτικό και 
ελκυστικό τρόπο, για όσα οι 
άνδρες συζητούν χαµηλόφωνα 
στις « αντροπαρέες» τους. 
νοθέτεε, πρωταγωνιστέ3 και Kupicos πρωταγωνίστριεε), 

που είτε µε ήπιο (soft) είτε µε 
«σκληρό» (hard) τρόπο, αφηγούνται, συχνά 
µε µοτίβα αστυνοµικήε πλοκήε ή κοινωνικού 

δράµατοε, τα ερωτικά πάθη σε ένα, συνήθωε, 
µεσοαστικό, κοσµοπολίτικο περιβάλλον, 
στο οποίο εκτυλίσσονται κοινωνικέε, 

ταξικέε διαφορέε, αλλά και δολοπλοκίεε. 
Η προσέγγιση αναδεικνύει tis αρετέε και δεξιότητεε 

των συγγραφέων, που διερευνούν 
tous µηχανισµούε και τα στερεότυπα του εί6ous, 

xcopis οι ίδιεε να εγκλωβίζονται στον 
ακαδηµαϊκό, στερεότυπο λόγο. 

Οµωε, n υπεραξία του κειµένου έγκειται 

στο ότι «ξυπνά» µνήµεε: εφηβικέε, σχολικέε, 
κινηµατογρ αφικέε, όταν n νεοελληνική κοινωνία 

αναζητούσε µια νέα ταυτότητα και n 
µικροαστική οικογένεια λειτουργούσε ακόµα 

µε ταµπού, την ίδια στιγµή που µαθητέε 
και φοιτητέε ξεφύλλιζαν σκανδιναβικά πορνό 

ή συναντούσαν συνωµοτικά φαντάρουε 
και «επαρχιώτεΞ» axis σκοτεινέε αίθουσεε 

Tns «Αλάσκα3», Tns «E0as», του «Αρίωνα» και 

Tns «Aivas», περιµένονταε tis «προσθήκε3» 
(τσόντεε) του µηχανικού προβολή5 («Γράµµατα, 

χασάπη!»), αποθεώνονταε ταυτόχρονα 
την Γκιζέλα Ντάλι και τον Κώστα Γκουσγκούνη. 

Αυτή n πλούσια και αντιφατική «υποκουλτούρα», 
καθώε και συναφή φαινόµενα 

στο πλαίσιο Tns νεανικήε κουλτούραε και του 
pop πολιτισµού, διόλου αµελητέα eos θέµα 
των πολιτιστικών σπουδών, είναι Kaipos να 
αναδειχθεί επιτέλου3 πέρα από ιδεοληψίεε 
και θεωρητικέε ανεπάρκειεε. 

Η «ιδιωτική uas ζωή», oncos έδειξαν και 
σι συγγραφείε του άρθρου, αξίζει µια καλύτερη 

µοίρα από την αυτολογοκρισία, τα κλισέ 
και tis εµµονέε. 

Νέα στροφή στην πεζογραφία του ∆ηµήτρη 
Νόλλα αποτελούν τα δέκα διηγήµατα 

Tns συλλογή3 «Στον τόπο» («Ii;apos, 
σελ. 85). Κείµενα Tns τελευταίαε δεκαετίαε 
υπογραµµίζουν µια πτυχή που αχνοφαινόταν 

στην προηγούµενη διηγηµατογραφική 
του εργασία «Ο παλαιόε εχθρόε» (2004). Elval 

n στροφή από τον χώρο του ασύµπτωτου, 
του άδειου και του ξένου npos µια πλευρά 

στην οποία συγκεντρώνεται µια αχτίδα 
ζεστασιάε, µια υποψία θερµότηταε, µια µικρή 

εστία θαλπωρήε και αγάπα. ∆ιότι το επίδικο 
θέµα είναι το συναίσθηµα, το ψυχικό 

δέσιµο, n διαθεσιµότητα στην ανθρώπινη 
σχέση. Στην παλαιότερη πεζογραφία του 

Νόλλα ο κόσµοε εµφανιζόταν αµετακίνητα 
στενάχωροε, οριστικά αφιλόξενο3, πάγια εxOpiKos' 

µια δυστοπία που το σταθερά αρνητικό 
πρόσηµο Tns οφειλόταν στα άφιλα 

άτοµα, στα άβουλα υποκείµενα και στα ανερµάτιστα 
όντα που τον κατοικούσαν. 

Κόσµοε φτιαγµένοε από tis απλανείε τροχιέε 
σηµαδιακών κι αταίριαστων, περιλάµβανε 
πρόσωπα που δύσκολα εντάσσονταν στην 
κοινότητα. Αεργοι, απατεώνεε και απροσάρµοστοι· 

αιθεροβάµονεε, αµφιρρεπείε 
και ηµιπαράφρονεε' ταπεινωµένοι, εκφυλισµένοι 

και βαριά ασθενείε. Ασχετα βλέµµατα, 
άνθρωποι που ξεχνιούνταν, µορφέε που περιφέρονταν, 

φιγούρεε που χάνονταν µέσα 
σε 6ai0aAous, σε πηγάδια και σε στοέε' φιγούρε5 

που λοξοδροµούσαν, παραστρατούσαν, 
παραπλανούνταν. Koottos xcopis στάση 

για tous πλάνητεε, xcopis αιγίδα για tous 

πένητε3, xcopis τη φωλιά µια3 Θερµή3 αγκαλιάε. 
Αναπόδραστα, το απηνέ3, άσπλα- 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Αλλαγή πλεύσης 
χνο, άξενο σύµπαν του Νόλλα εκτροχιαζόταν 

και πνιγόταν στο αίµα. Πλάι, έτσι, στουε 
διπλοπρόσωποα και otous ξεγυµνωµέvous, 

otous δύσµοιροα και otous ηττηµέvous, 
µέσα στο σύµπαν του λυκόφωτοε ετελείτο 

το αδιανόητο. Φιγούρε5 φθονερέε. 

αναίσχυντε5, χαµερπεί3, 
ρυπαρέ3 και ασύδοτε3 βύθιζαν 

το µαχαίρι κατάστηθα, 
πυροβολούσαν και πυροδοτούσαν 

εκρηκτικού3 
µηχανισµού3. Ηταν ο κόσµο3 

του νείκου3 και Tns έριδοε 

xcopis µια θέση για τη 
στοργή, την τρυφερότητα 
και τον έρωτα. 

Με τον «Τόπο», στην 
προηγούµενη ποιητική Tns 
απάνθρωπα αποξένωσα, 
ο ∆ηµήτρα Νόλλαε αντιπαραθέτει 

την καινούργια 
ποιητική τα φιλότηταε. 
Οχι βέβαια κάτι ριζοσπαστικά αλλιώτικο, αλλά 

µια ελαφρώε πειραγµένη εκδοχή του παλαιότερου. 
∆ιότι οι ήρωέε του εξακολουθούν 

να βρίσκονται στο κοινωνικό και στο ψυχικό 
περιθώριο (φανατικοί εργένηδεε, µοναχικοί 

γέροντεε, ερωτικά τραυµατισµένοι, αποµονωµένοι 
αιπόλοι). Στα προγενέστερα ο 

παράγων συναίσθηµα εισέβαλλε µέσω του 
κενού και Tns anouoias. Εδώ αντιθέτωε τίθεται 

ευθέωε eos εκδήλωση ευθύνα για τον 
άλλο: n επιδίωξη Tns φροντίδαε ενόε απροστάτευτου 

βρέφος και το αντίδωρο τα προσφοράε 
συντροφίαε (στα «Καµένα χαρτιά» 

και «Μωρό στην αιώρα», δύο πεζά που δεν 

είναι τυχαίο ncos αποτελούν χριστουγεννιάτικα 
διηγήµατα). To «Ενα κουλούρι για 

δυο» και το «Αναπόδραστεε συναντήσει» 
τα οποία διέπονται από την ευαγγελική ρήση 

«ου καλόν είναι τον άνθρωπον µόνον». 
Τέλοε, το «Μάτζικερτ», n «Νεκρή φύση επί 

των υδάτων» και «Η τιµή 
των ονείρων», που νοµιµοποιούν 

την πολιτισµική ετερότητα 
του ανένταχτου 

στην αγκαλιά Tns κοινότηTas 
µετανάστη. 

Στην καινούργια συλλογή, 
ο Νόλλαε ισορροπεί επί 

ξυρού ακµήε και νικάει. 
Στον «Παλαιό εχθρό» υπήρχαν 

διηγήµατα όπου εµπλέκονταν 
κρίσιµα κοινωνικά 

ζητήµατα και ευαίσθητα 
προβλήµατα πολιτικά 

ορθότηταε τα οποία 
ενδεχοµένου υπερέβαιναν 

την αντοχή του µυθοπλαστικού υλικού 
tous («Κανέναε µόνο3 του και λυπηµένοε», 
«Ο άλαλοε άλλοε»). Αντιθέτωε, «Στον τόπο» 

n κρατούσα ιδέα στηρίζεται, χωνεύεται, αφοµοιώνεται 
µέσα από µια ποικιλία περιστάσεων 

µε κοινό συστατικό την παράκαµψη 
του ορθού λόγου - µέσα από την αιφνίδια 
αποκάλυψη n οποία διαπερνά σαν ακτίνα, 
µέσα την αλόγιστη αφοσίωση n οποία προσφέρεται 

δωρεάν, µέσα από την ακλόνητη 
εµµονή, µέσα από τη γενναιόδωρη προσφορά, 

µέσα από τη δεισιδαίµονα πίστη. 

ekotzia@yahoo.gr 

Ο Κώστας Κατσουλάρης προτείνει: 

∆ύο συλλογές κειµένων 
µε περισσή ευαισθησία 
Μεταξύ των γνωστών Ισραηλινών συγγραφέων, 

στην ιδιοσυγκρασία µου και 
στο αίσθηµα µου ταιριάζει περισσότερο 
ο 58χρονος Νταβίντ Γκρόσµαν. Η συλλογή 

έξι κειµένων του υπό τον τίτλο 
«Γράφοντας µες στο σκοτάδι» (εκδ. 
Scripta. µτφρ. Μάγκυ Κοέν) µου αποκάλυψε 

έναν στοχαστή µε εξαιρετική ευαισθησία 
και καθαρότητα βλέµµατος, έναν 

ουµανιστή λογοτέχνη «µεγάλου 
σχήµατος». 

Σε άλλη κλίµακα, n συλλογή τριών εκτενών 
διηγηµάτων «Ιστορίες του Χαλ» 

(εκδ. Κίχλη) του 46χρονου Γιώργου 
Μητά αξίζουν ακόµη µία υπόµνηση, τόσο 

για την υποβλητική ατµόσφαιρά 
τους όσο και για την πεζή ποιητικότητα 
που αναβλύζει µέσα από τα υπόκωφα 
δράµατα των χαρακτήρων και της υγρής 

πολίχνης που τους στοιχειώνει. 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
r. p u c. ήόπ Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

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

Κρίση και αριστερή διέξοδος, του Κώστα Λαπαβίτσα 
(Λιβάνης). Ποιοι είναι οι µηχανισµοί που εξηγούν τη σηµερινή 
κρίση; Συνδέεται n ελληνική µε την παγκόσµια κρίση 
του καπιταλισµού; 

ί To τιµωρό χέρι του λαού, του Ιάσονα Χανδρινού (Θεµέλιο). 
Ενα βιβλίο µε πολλές αποκαλύψεις για τη δράση του ΕλΑΣ 
και της ΟΠΑΑ στην κατεχόµενη Αθήνα. 

Για ένα σύνταγµα της Ευρώπης, του Γιούργκεν Χάµπερµας 
(Πατάκης). To «κατασκευαστικό λάθος» της Ευρωζώνης 
και ποιες είναι οι λύσεις για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

C Λαϊκή ιστορία του κόσµου, του Κρις Χάρµαν (Τόπος). 
* Μια άλλη µατιά στην ανάγνωση της παγκόσµιας πορείας 

του ανθρώπου. 

Τα επόµενα 100 χρόνια, του Τζωρτζ Φρίντµαν (Ενάλιος). 
Ενα προφητικό βιβλίο για το τι µέλλει να συµβεί τον 21ο αιώνα. 

Τέσσερα δοκίµια κριτικής φιλοσοφίας, του Ιµάνουελ Καντ 
(Νήσος). Ενα από τα βασικά έργα του µεγάλου φιλοσόφου. 

Η λακανική αριστερά, του Γιάννη Σταυρακάκη (Σαββάλας). 
Ενας νέος πολιτικός και θεωρητικός ορίζοντος µέσω 
των θεωριών του Αακάν. 

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

Βαϊµάρη, n ανάπηρη δηµοκρατία, του X. Βίνκλερ (Πόλις). 
Ο σύντοµος βίος του πρώτου δηµοκρατικού πολιτεύµατος 
στην ιστορία της Γερµανίας. 

, Λογοτεχνία 

l. 

_ 

4. 

To αστείο, του Γιάννη Παλαβού (Νεφέλη). 
∆εκαεπτά διηγήµατα για τη θολή µεθόριο ανάµεσα 
στην πραγµατικότητα και ό,τι την αναιρεί. 

Χίλιες και δύο νύχτες, του Γιόζεφ Ροτ (Ολκός). 
Στη Βιέννη του 19ου αιώνα και της αλόγιστης σπατάλης φτάνει 
ο Σάχης της Περσίας. 

Κισµέτ, του Ράινερ Μαρία Ρίλκε (Νεφέλη). 
∆εκατρείς ιστορίες αγάπης για τα πάθη και τα άνθη του έρωτα. 

Ο ερηµίτης του µαύρου βουνού, του Φερνάρντο Πεσσόα 
(Νεφέλη). Συµβουλές, αξιώµατα και τρόποι του καλώς 
ονειρεύεσθαι. 

C Ο λυτρωτής, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
* Ενα ακόµα αστυνοµικό µυθιστόρηµα του δαιµόνιου 

Σκανδιναβού µε τον αστυνόµο Χάρι Χόλε σε δράση. 

ββ 
Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μοντα (Ψυχογιός). 
Μια ακόµα ηρωίδα που παλεύει µε τις αντιξοότητες της ζωής 
στο νέο µυθιστόρηµα της συγνραφέως. 

"7 To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
Από την Κρήτη n συγνραφέας που επέλεξε να είναι Ελληνίδα 
ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και αφηγείται στιγµές τπς ιστορίας 
της τον 20ό αιώνα. 

Q Να σου πω µια ιστορία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
* Ποιες ανάγκες των ανθρώπων εξυπηρετούν οι ιστορίες; 

Ο Χόρχε Μπουκάι αφηγείται µερικές... 

Q To πρόβληµα Σπινόζα, του Ιρβιν Γιάλοµ µετ. Ευαγγελία 
Ανδριτσάνου (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; 

10· Ανάπλους, του Θανάση Βαλτινού (Εστία). 
Με τη συµβολή της νεορής δηµοσιογράφου, n αποτύπωση 
µιας εφ' όλης της ύλης συνέντευξης. 

¦ Τα στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Πολιτεία» {Ασκληπιού 3. Αθήνα). 

Η ανέµελη ζωή 
της αστικής τάξης 
στη Βιέννη του 19ου 
αιώνα που κρύβει 
ό,τι επέρχεται. 

. 
Ενα από τα βιβλία 
στα οποία οι Ελληνες 
αναγνώστες 
αναζητούν 
απαντήσεις 
για τον εαυτό τους 
και τον τρόπο 
ζωής τους. 

Ενας νέος 
συγγραφέας 
που καταπιάνεται 
µε θέµατα τα οποία 
πάντα απασχολούν 
τους ανθρώπους. 

Λαϊκή 
ιστορία 

ιον κόσµου 

Μια άλλη µατιά 
στην ανάγνωση 
της ιστορίας 
του ανθρώπου 
στον πλανήτη Γη. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
LUC FERRY 
Homo Aestheticus 
µετ. Χαρά Μπακονικόλα, Φώτης Σιάτιστας 
επιµ. Αθηνά Μιράσγεζη 
εκδ. Ευρυδίκη σελ. 478 - 26 ευρώ 

Μια εσωτερική αντίφαση 
παραµένει κρυµµένη στην 

j6h καρδιά της Αισθητικής: το 

αισθητό αποκτά την αυτονοµία 
του έναντι του νοητού 

µόνον όταν υποχωρεί από το 
iSSSS™ "fe* βάθρο του ο Θεός - και n ανθρώπινη 

µατιά Τον αντικαθι—'- 
στα. Οταν όµως εκπίπτει n 

υπερβατικότητα, δεν υπάρχει πια κανένα αρχιµήδειο 
σηµείο, τίποτα δεν εγγυάται τη διυποκειµενικότητα. 

Η αισθητική εµπειρία είναι πλέον δυνατή, 
είναι όµως µεταδόσιµη; Αρχίζοντας από τις απαρχές 

της νεότερης Αισθητικής, τον 17ο αιώνα, 
το βιβλίο επιχειρεί να διαγράψει την πορεία της 
αισθητικής σκέψης µέχρι τη µετανεωτερικότητα. 
Μεγάλοι σταθµοί, Καντ, Χέγκελ και Νίτσε. To έργο 

φέρνει στο προσκήνιο τις ηθικές και πολιτικές 
συνιστώσες της Αισθητικής. 

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
FERNANDO PESSOA 
Ο Ερηµίτης του Μαύρου Βουνού 
Συµβουλές, αξιώµατα και τρόποι του καλώς ονειρεύεσθαι 

µετ. Μαρία Παπαδήµο 
εκδ. Νεφέλη σελ. 64 - 9 ευρώ 

Αλλοτε χωρίς προσωπείο 
και άλλοτε µέσω του αινιγµατικού 

του Ερηµίτη, ο Φερνάντο 
Πεσσόα µας διδάσκει 

πώς να ζούµε, δίνοντας 

Πί συµβουλές εφ' όλης της ύλης, 

διατυπώνοντας αφορισµούς 
και κανόνες, προτείνοντας 
τεχνικές και τρόπους 

ζωής και ονείρου. Αν ο Αντρας µε τα Μαύρα του 
«Οδοιπόρου» περιορίζεται σε µια εµβληµατική 
εντολή, ο µυστηριώδης Ερηµίτης του Μαύρου 
Βουνού συνδιαλέγεται διά µακρόν µε τον άγνωστο 

συνοµιλητή του, τον καθένα από µας, δίνοντας 
απαντήσεις οξυδερκείς, ανατρεπτικές και 

αδυσώπητες. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
Ο κύκλος του βιβλίου 
Ο συγγραφέας, ο επιµελητής-τυπογράιρος, 
ο εκδότης, ο κριτικός, ο αναγνώστης 
εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού 
σελ. 132 

Η παραγωγή του βιβλίου 
δεν απασχολεί συχνά την 
κοινωνία, αναφέρει εισαγωγικά 

ο Βασίλης Κρεµµυδάς. 
Είναι ωστόσο τοµέας 

που απαιτεί την εργασία 
ενός πλήθους ειδικοτήτων: 

από τη βαθιά 
σκέψη ώς τη χειρωναξία, 

από την τεχνική ώς την τέχνη. ∆ιαθέτει χαρακτηριστικά 
καθετοποιηµένης παραγωνής, µε τη 

µεσολάβηση του εµπόρου, µικρού και µεγάλου, 
και µε εµπλοκή της διαφήµισης από τα 

ΜΜΕ. Συµµετέχουν σι Π. Μάρκαρης, Σ. Σερέφας, 
∆. Κούρτοβικ, Αιµ. Καλιακάτσος, N. Παπανεωρνίου, 

Σπ. Μολφέτας, N. Βαγενάς, Ρ. Γαλανάκη, 
Γ. ∆άλλας, M. Στεφανοπούλου και Π. Τατσόπουλος. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
JOHN J. MEARSHEIMER 
Γιατί σι πολιτικοί λένε ψέµατα 
Η αλήθεια για το ψέµα στη διεθνή πολιτική σκηνή 
µετ. Νίνα Μπούρη 
εκδ. Πατάκη σελ. 222 - 2,50 ευρώ 

Είναι άραγε n ψευδολογία 
στην εξωτερική πολιτική µια 
επονείδιστη και κατακριτέα 
συµπεριφορά ή ένα χρήσιµο 
εργαλείο διακυβέρνησης: 
Πότε είναι καλό να πουν ψέµατα 

οι ηγέτες στους πολίτες 
τους; Ο συγγραφέας είναι ένας 

από τους σηµαντικότερους 
πολιτικούς και προσφέρει την πρώτη συστηµατική 

ανάλυση του ψεύδους ως εργαλείου 
διακυβέρνησης, κατηγοριοποιώντας τα είδη, τις 
αιτίες και τα δυνητικά οφέλη και βλάβες. Και n 
σηµαντικότερη διάκριση που κάνει είναι ανάµεσα 

στο ψέµα που ένας ηγέτης απευθύνει προς 
µια άλλη χώρα και στο ψέµα που απευθύνει 
στον λαό του. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 
MISHA GLENNY 
Darkmarket Η αόρατη απειλή πίσω 
από την οθόνη του υπολογιστή σου 
µετ. Ελσα Βιδάλη 
εκδ. Πάπυρος σελ. 432 -18 ευρώ 

-ina* j Σε λιγότερο από δύο δεκαεI 
τίες οι αποκαλούµενες «κρίσι^^^^^9 
µες εθνικές υποδοµές» των 

I περισσότερων κρατών έχουν 
..^Mftrij καταλήξει να ελέγχονται από 

Μ&Β όλο και πιο περίπλοκα πληροφοριακά 

συστήµατα. Συγγρα| 
φέας του MoMafia, ο Μισο 

Γκλένι γράφει ένα «τεχνολογικό θρίλερ», όχι 
προϊόν φαντασίας αλλά τεκµηριωµένης έρευνας, 

παρουσιάζοντας την εµφάνιση, γιγάντωση 
και πτώση του Darkmarket. ενός από τους πιο 
περιβόητους ιστότοπους του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο, οι οποίοι εµφανίστηκαν στη δεκαετία 

του 2000.0 συγγραφέας φωτίζει τις όψεις 
ενός πολύπλοκου ψηφιακού εγκληµατικού δικτύου 

µε κόµβους στην Αγγλία, την Τουρκία, τη 
Σρι Λάνκα, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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