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εξ αφορµησ 
Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠ∆ΛΗ 

Μνήµη Ζωρζ Σαρή 
Τα παιδιά και οι έφηβοι -uno «οµαλέε» 

συνθήκεε-παραδίνονται αµαχητί στα 
αισθήµατα tous. Παρορµητικά, µεταπίπτουν 

µε φυσικότητα από τη λύπη στη χαρά, 
από την οργή στον πανηγυρισµό. Βιώvovras 

τα πάντα µε ένταση, συχνά µε δραµατικό 
τρόπο, είναι φύσει αντίπαλα του κυνισµού. 

Η Ζωρζ Σαρή, εκτόε από καλή αφηγήτρια 
ιστοριών και περιπετειών για 

παιδιά, νέου3 και ενήλικεε, υπήρξε από το 
δεύτερο κιόλαε βιβλίο Tns, «To Ψέµα» 
(1970), εξαιρετικόε παλµογράφο3 και αντηχείο 

τέτοιων συναισθηµάτων. Ηξερε καλά 
ncos κουβαριάζονται και ncos δένονται κόµπο 
οι ψυχέ5 των παιδιών, ιδιαίτερα των κοριτσιών. 

Ηξερε ncos παθιάζονται και ncos απελπίζονται 
τα παιδιά και οι νέοι από µια ζήλεια, 

µιαν αναίτια προσβολή ή ένα ερωτικό 
καπρίτσιο. Κι επειδή γνώριζε και σεβόταν 
τούτα τα πάθη Tns παιδικήε και Tns εφηβιms 

ψυχή5 -αλλά και Tns ενήλικα, κι as µην 
το παραδέχονται οι πολλοί στον τόπο \ias, 

βραχυκυκλωµένοι άλλωστε στην επαρχιώτικη 
και ανασφαλή σοβαροφάνειά tous- µπορούσε 

κιόλας να τα οδηγήσει σε κείνη τη λύτρωση 
που χρειάζονται οι µικροί άνθρωποι 

για να κάψουν τη βενζίνη Tns µέρα3 και να 
αποκοιµηθούν. Για να µεγαλώσουν. 

To παιδί που ερωτοτροπεί πεισµωµένο µε 
την πηγή Tns 6uoTuxias του είναι ένα «ατού» 
που n Ζωρζ ήξερε να το χειριστεί, πετυχαίvovras 

τη σωστή δόση δράµατο3 και χιούµορ, 
oncos στη βραβευµένη «Νινέτ» (1993), 

που βάζει γυαλιά σε «καθιερωµένα» ιστορικά 
-και όχι µόνον- µυθιστορήµατα. «Αυτό 

το χτεε έσβησε, το σήµερα έχει µια πικρή 
γεύση. Θα σου τα πω όλα µε τη σειρά. ∆ε θέλω 

τίποτε να ξεχάσω, θέλω, όταν θα γεράσω, 
να θυµάµαι πόσο δυστυχισµένη ήµουν 

µια In Οκτωβρίου στην Αθήνα», γράφει στο 
ηµερολόγιο Tns µια άλλη ηρωίδα Tns, n δεκαπεντάχρονη 

Χριστίνα («To Ψέµα»), 
Κόρη Γαλλίδαε και Ελληνα Μικρασιάτη, αριστερή, 

κυνηγηµένη, ανήσυχη, καλλονή, n 
Σαρή είναι από tous ελάχιστοι συγγραφείΞ 
µα3 που εισηγούνται πειστικά και αβίαστα 
µια κοσµοπολίτικη εκδοχή νεοελληνικήε ταυτότητα5. 

locos γιατί χρειάστηκε στην πράξη 
να επινοήσει ένα ρόλο, που να φοριέται 

εξίσου έγκυρα στα υπόγεια του αθηναϊκού 
κέντρου (όπου κάθε τόσο «σταθµεύουν» οι 
αφηγήσειε Tns) και σε ένα τόξο απέραντων 

Η Ζωρζ Σαρή είναι από τους ελάχιστους συγγραφείς µας που εισηγούνται πειστικά και αβίαστα 
µια κοσµοπολίτικη εκδοχή νεοελληνικής ταυτότητας (φωτ. Νίκος Κοκκαλιάς). 

«Σε ό,τι έκανα υπήρχαν 
πάντα µέσα µου και µε 
καθοδηγούσαν n µητέρα µου 
κι n γιαγιά µου, υπάκουα σε 
κάτι και όταν δεν το έκανα, 
αισθανόµουν ένοχη». 

περιπλανήσεων, από τη Σενεγάλη µέχρι την 
Οδησσό, διά µέσου των Παρισίων. 

Στο γυναικείο σύµπαν Tns n σχέση µάνα3κόρα 
έχει την πρωτοκαθεδρία, ενώ µεταβιβάζεται 

κιόλα3, από τη µια φλογερή γυναίκα 
στην άλλη. «∆ε µου φτάνουν όλα τ' άλλα, θα 
πρέπει να παλέψω και µε την κόρη µου;», αναρωτιέται 

σε µια στιγµή µοναχική5 απελnioias 
n µητέρα Tns ηρωίδαε («To Ψέµα»). 

«Σε ό,τι έκανα υπήρχαν πάντα µέσα µου και 
µε καθοδηγούσαν n µητέρα µου κι n γιαγιά 
µου, υπάκουα σε κάτι και όταν δεν το έκανα 

αισθανόµουν ένοχη», λέει σε συνέντευξη 
στη Λ. Εξαρχοπούλου (αρχείο Ζ.Σ.). 

Oncos κάθε καλή αφηγήτρια αφήνει τα δύσκολα 
ερωτήµατα ανοιχτά, µολονότι φροντίζει 

για ένα κάποιο happy end. ∆ε στρογγυλεύει 
τα πράγµατα. Τα αφήνει µε tis αιχµέ5 

tous. Μετέχει, έτσι, Tns αληθννά συγYpacpns, 
KaOcbs δεν επείγεται να καλουπώσει 

τα πάντα στη λογική του αναµενόµενου 
και των αποπνικτικών κανόνων που εξακολουθούν 

να διδάσκονται eos «γλώσσα», χωpis 
καµία αφηγηµατική σπιρτάδα, σε oaous 

έχουν την ατυχία να υπόκεινται στον οδοστρωτήρα 
Tns ελληνικά εκπαίδευσα. Από 

την άποψη λοιπόν αυτή, την «επίσηµη», n 
Σαρή διασώζεται ακόµη eos πλανήτα πλούoios 

και ανεξερεύνητο3. 

διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Ευρωπαϊκή θητεία 
Είναι µυθιστόρηµα που έχει χαραγµένα στο 

πρόσωπο του τα σηµάδια του χρόνου. 
Και όµος είναι ένα έργο τρυφερά ροµαντικό, 

που εξυµνεί τον πολιτισµό µιλώντα5 για 
την ελπίδα στα πιο µαύρα χρόνια Tns ευρωπαϊκά 

ηπείρου. Η «Ευρωπαϊκή θητεία» 
είναι ένα3 µύθθ3 ηθτκόδ που υπερασπίζεται 
τα ανθρωπιστικά ιδεώδη: τη γενναιοδωρία, 
την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την πίστη 
otous koivoOs στόχουε' είναι ένα έργο επικό 

που εκφράζει αγωνιστικά τη νοσταλγία 
µια5 δηµιουργικά Ευρώπα. Γράφτηκε µε5 
στον πόλεµο από τον Γαλλοπολωνό Ροµαίν 
Γκαρύ, πρωτοείδε το epeos στο ελεύθερο αγγλικό 

έδαφο3 και τιµήθηκε µε το βραβείο των 
Γάλλων κριτικών το 1945 (εκδ. Γκοβόστα, 
2007, σελ. 245). 

Τον χειµώνα του 1943, ο 17xpovos Γιάνεκ 
κρύβεται στο daoos του πολωνικού Βίλνο για 
να αποφύγει την τύχη των δυο µεγαλύτερων 
αδελφών του, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη µάχη. 

Η πολιορκία του Στάλινγκραντ έχει αρχίσει. 
Ο Γιάνεκ θα βρει καταφύγιο σε µια µικρή 

οµάδα ανταρτών που έχει otous κόλποι 
Tns µαχητέ3 από κάθε εθνικότητα. Κι εκεί 
θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο τα Ζόσια, 

που εκδίδεται πληρώνοντα3 µε το σώµα 
Tns tis πληροφορίε3 που συγκεντρώνειθα 
γνωρίσει την ποίηση απ' τον αρχηγό Tns 

αντίστασα Ανταµ Ντοµπράνσκν θα γνωρίσει 
τον Μότσαρτ, τον Σοπέν και τον Σούµπερτ 
απ' τον κατασκευαστή µουσικών παιχνιδιών 
Αουγκούστουε Σρόντερ, Γερµανό αξιωµατικό 
που έχει εµπλακεί σε έναν πόλεµο που δεν 
µπορεί να καταλάβει. «Ολοι αυτοί οι άνθρωποι 

που ο κ. Γκαρύ τού3 παρουσιάζει να 
πάσχουν, να οργίζονται, να ανδραγαθούν και 

να πεθαίνουν», γράφει στον πρόλογο Tns ελληνική5 
έκδοσα του 1946 ο µεταφραστά 

N0oos ∆ετζώρτζα, «κάνουν otis σελίδε3 του 
βιβλίου του µια θητεία, την ευρωπαϊκή tous 
θητεία, τη θητεία tous στο αίτηµα και στην 
ιδέα µια3 Ευρώπα (πάντα υπό την πολιτιστική 

έννοια Tns λέξα) ωριµότερα, συνεπέστερα 
npos tis αξίεε 

που ανέδειξε ο πολιτισµ05 
Tns, και πιο σύµµετρα µε 
την αξία που λέγεται άν0pconos, 

]i\as, αν επιτρέπεται 
n έκφραση, Ευρωπαϊκά 

Οικουµένα, όπου 
θα υπάρχει Ελευθερία, "θα 
'χει µουσική, θα 'χει βιβλία, 
θα 'χει ψωµί για όλου3 και 
ζεστασιά αδελφική"». 

Μυθιστοριογράφο3 και 
σκηνοθέτα, ο Ροµαίν Γκαρύ 

(1914-1980) πήρε µέρο3 
στον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο ω s πιλότοε συµµετέχοντα3 

σε είκοσι πέντε 
αεροµαχίε3 µε tis δυνάµειε 
των Ελεύθερων Γάλλων 
του στρατηγού Ντε Γκωλ. 
Παρασηµοφορήθηκε και µετά την απελευθέρωση 

εργάστηκε στο γαλλικό διπλωµατικό 
σώµα, πρέσβα στη Βουλγαρία και την 
Ελβετία, και γενικόε πρόξενοε στο Aos 
Αντζελε5. ∆ηµοσίευσε τουλάχιστον τριάντα 
µυθιστορήµατα και έλαβε δύο φορέ5 το βραβείο 

Γκονκούρ για τα µυθιστορήµατα «Οι ρίζεε 
του ουρανού» το 1956 και «Η ζωή µπροστά 
σου» το 1975, έργο που κυκλοφόρησε 

µε το ψευδώνυµο Εµίλ Αζάρ (και που n πραγ¬ 

µατική ταυτότητά του αποκαλύφθηκε µόνο 
µετά τον θάνατο του). 

Νέοι, µοιραίοι, έτοιµοι να τραγουδήσουν, 
να χορέψουν και να γλεντήσουν, έτοιµοι να 
λοιδορήσουν την ανοησία του αξιωµατούχου 

Tns Γκεστάπο, Καρλ, έτοιµοι να παίξουν 
τη ζωή tous κοpώνα-γράµµατα, έτοιµοι για 

σαµποτάζ και την έκδοση 
παράνοµων εντύπων, οι 
ήρωε5 του Γκαρύ, αυτό το 
πολυεθνικό ψηφιδωτό που 
κρύβεται στο δάσοε και 
που αγωνίζεται για ένα 
σακί πατάτε5, γράφει ποιήµατα 

και παίζει βιολί, µιλάει 
για τον Κίπλινγκ και 

τον Πούσκιν, αγωνίζεται 
για να 'ρθει το 1>cos, αγωνίζεται 

για την Ευρώπη 
τα γνώσα, την Ευρώπη 
που έχει τα καλύτερα και 
ωραιότερα πανεπιστήµια 
του κόσµου, την Ευρώπη όπου 

γεννήθηκαν οι mo µεγάλε3 
\dizs, amis που ενέπνευσαν 

τα πιο σπουδαία 
έργα - για την Ευρώπη 

που εκτείνεται από την Αγγλία µέχρι την 
Ουκρανία και από τη Ρωσία µέχρι την 
Ελλάδα, για την Ευρώπη λίκνο των ιδεών, 
λίκνο του πολιτισµού, λίκνο των γραµµάτων, 
λίκνο των τεχνών, λίκνο των οικουµενικών 
αξιών, λίκνο των θεµελιωδών ελευθεριών, λίκνο 

των ιερών και αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων 
του ανθρώπου. 

ekotzia@yahoo.gr 

Ο Ερρίκος Σοφράς προτείνει: 

Η ζωντανή φωνή 
ενός παλιού δασκάλου 
Μαζί µε τις «∆ιαλέξεις νια ιον Σαίξπηρ» 

(1946), τούτα τα δοκίµια τοθ 
Ωντεν µε τίτλο «Ο ποιητής και n πολιτεία» 

(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
2011) είναι τα τιµιότερα πεζά του. Ο 

πρωτότυπος τίτλος: «To χέρι του βαφιά» 
(«The Dyer's Hand»), κείµενα και αφορισµοί 

της δεκαετίας 1950-60, ανάµεσά 
τους ο έξοχος εναρκτήριος λόνος του 
στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης στην 
Εδρα της Ποίησης (Ιούνιος 1956). Θέµατα 

τους n ανάννωση και n νραφή, n δηµιουρνία 
και n κριτική, ο χριστιανισµός 

και n τέχνη. Σκέψεις νια τη νένηση ενός 
ποιητή, την προσωπική φωνή, τους προνόνους 

και τις επιδράσεις, από τον επιφανέστερο 
ποιητή της νενιάς του (που 

ονοµάστηκε «νενιά του Ωντεν»). Ευγενικά 
ελληνικά από την Ελένη Πιπίνη. ∆ιευθυντής 

σειράς: Νάσος Βαγενάς. 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
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, Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

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

7. 

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

Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Η ιστορία ενός φανταστικού τοξιδιού από την άγνοια, απ' όπου 
όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, όπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

Time out, n ελληνική αίσθησι 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; 

Παγκόσµιος Μινώταυρος, του Γιάνη Βαρουφάκη (Λιβάνης). 
Η αφήγηση των αιτίων που οδήγησαν σε κρίση όλον 
τον πλανήτη. 

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

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

Μπορώ και χωρίς ευρω, του Ανδρέα Ρουµελιώτη (Ιανός). 
Ενα βιβλίο που αναφέρεται στην ανταλλακτική - αλληλέγγυο 
οικονοµία, τις κοινωνικές τράπεζες και τα εναλλακτικά 
νοµίσµατα. 

Η µαγεία, της Ρόντα Μπερν (Λιβάνης). 
Στο βιβλίο της n συγγραφέας αποκαλύπτει τις λέξεις 
και τη γνώση που κρύβουν. 

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

Ενα πολιτικό 
θρίλερ 
στην καρδιά 
της Ευρώπης, 
απ' άκρη σ' άκρη. 

S * r 

a 

3 
To ετήσιο 
ραντεβού 
της Λένας Μοντα 
µε τους αναγνώστες 
της. 

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

To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). 
Λυτή τπ φορά π δαιµόνια συνγραφέας καταπιάνεται 
µε την ιστορία της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Για τ' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 
(Καστανιώτης). Μια δολοφονία στα χρόνια της Κατοχής, 
που στοιχειώνει τη ζωή µιας γυναίκας. 

Κισµέτ, δεκατρείς ιστορίες αγάπης, του Ράινερ Μαρία Ρίλκε 
(Νεφέλη). Σύντοµες αφηγήσεις νια τα πάθη και τα άνθη 
του έρωτα, ιστορίες γραµµένες στην καµπή του 19ου προς τον 
20ό αιώνα. 

Οι τρεις υποσχέσεις, της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου 
(Ψυχογιός). Μια γυναίκα που γεννήθηκε τη µέρα 
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και n ζωή της συνδέθηκε 
µε τη µοίρα του νησιού. 

Η γοητεία µιας συντριβής, του ∆ηµήτρη Μάρδα 
(Καστανιώτης). Ενα πολιτικό θρίλερ και ταυτόχρονα µια 
απρόβλεπτη αστυνοµική περιπέτεια, στην καρδιά της Ευρώπης, 

7. Μια ζωή πολλές φορές, της Ελενας Μακρή (Liberis). 
Η διαδροµή δύο οικογενειών που ξεκίνησε προπολεµικά 
στη Θεσσαλία. 

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

Θεσσαλονίκην ,ου µ' εθέσπισεν, του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου (Ιανός). Ενα αυτοβιογραφικό βιβλίο που 
αναδεικνύει την ιστορία της θεσσαλονίκης. 

10. Η κυΡία µε τα µαύρα, της Μίτσης Πικραµένου (Τετράγωνο). 
Η µυθιστορηµατική βιογραφία της Πηνελόπης ∆έλτα. 

• Τα οτοιχεία αυτή την Εβδοµάδα προέρχονται ano τα βιβλιοπωλεία 
«Ιανός» (Αθήνα και θεσσαλονίκη). 

Μικρές ιστορίες 
για τα πάθη 
και τα άνθη 
του έρωτα. 

Η συγγραφέας 
που εµπνέεται 
από την ιστορία 
της Ελλάδας. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
∆ΟΚΙΜΙΟ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ 
Κρίση 
Πέντε κείµενα 
εκδ. Καλλιγράφος σελ. 52 

Οι οικονοµικές κρίσεις, τονίζει 
ο ιστορικός Βασίλης Κρεµµυδάς, 

είναι όλες τους γεγονός 
της εποχής του καπιταλισµού. 

Μία οικονοµική κρίση 
εµφανίζεται ως σύνολο και 
εκδηλώνεται εντός συνολιr 
κών πραγµατικοτήτων. Αν δεν 
µπορούµε να τεκµηριώσουµε 

µε µετρήσεις τις κυµάνσεις των οικονοµικών γεγονότων, 
δεν µπορούµε να µιλάµε για οικονοµική 

κρίση. Και το ίδιο αν τα οικονοµικά γεγονότα 
δεν συνταράσσουν τις κοινωνικές σχέσεις. To 
µικρό τοµίδιο µιλάει για την πρώτη οικονοµική 
κρίση της Ευρώπης στις αρχές του 17ου αι., για 
τον «ήρεµο» 18ο και τις αναστατώσεις του 19ου 
αι., για την ελληνική πτώχευση του 1893, για την 
κρίση του 1929 και, τέλος, για την ιστορία των 
κρίσεων από τη Βιοµηχανική Επανάσταση µέχρι 
το σηµερινό «κραχ» του δηµόσιου χρέους. 

ΚΛΑΣΙΚΟΙ 

FRANZ KAFKA 
Η Μεταµόρφωση 
Αναφορά σε µια Ακαδηµία 
µετ. Σ. Στρούµπος, ∆. Σπηλιώτη 
εκδ. Νεφέλη σελ. 224 

Τα ανήσυχα όνειρα µιας νύχτας 
προκαλούν τη «µεταµόρφωση» 

του εµπορικού 
αντιπροσώπου Γκρέγκορ 
Σάµσα σε τεράστιο, απεχθές 

ζωύφιο. Τι πραγµατικά 
του συνέβη; Ακριβώς τη 
στιγµή που n µηχανή-Γκρέγκορ 

Σάµσα µπλοκάρει και 
αρχίζει να δυσλειτουργεί, ο ίδιος 

βλέπει τον εαυτό του µεταµορφωµένο σε 
τεράστιο, απεχθές ζωύφιο. Απεκδύεται τα εναποµείναντα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά του και 
υιοθετεί την εικόνα που ο περίγυρος του απαιτεί. 

Ο τόµος περιλαµβάνει επίσης δραµατοποιηµένη 
µορφή της «Μεταµόρφωσης» καθώς και 

του διηγήµατος «Αναφορά σε µια Ακαδηµία». 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΟΜΠΕΝ ΓΚΟΥΛΜΠΕΡ 
∆οκίµια για την ύπαρξη της αγάπης 
µετ. Λύο Καλοβυρνάς 
εκδ. Πατάκη σελ. ¦ 

Ετος 1500 στην Κοπεγχάγη. 
Ενας άντρας πεντακοσίων 
ετών φθάνει στην πόλη. Elval 

κουρασµένος και θέλει 
να πεθάνει. Εδώ και πολλά 
χρόνια έχει γυρίσει την 
πλάτη του στην αγάπη, αλλά 

ξέρει ότι δεν θα βρει ησυχία 
εάν δεν στραφεί ξανά 

σε αυτήν. Μόνο που δεν 
είναι πια σίγουρος τι είναι n αγάπη. Τα «∆οκίµια 
για την ύπαρξη της αγάπης» είναι ένα µυθιστόρηµα 

µαγικού ρεαλισµού µε ευρωπαϊκή ψυχή, 
ένας ιστός από ιστορίες που διατρέχει αιώνες 
τώρα επιδιώκοντας την αναζήτηση µιας απάντησης 

στο ίδιο πάντα ερώτηµα: τι είναι αγάπη; 

ΓΚΟΝΣΑΛΟ Μ. ΤΑΒΑΡΕΣ 
Ιερουσαλήµ 
µετ. Αθηνά Ψύλλια 
εκδ. Καστανιώτη σελ. 1800 
Η Μύλια δηλώνει σχιζοφρενής. Ο Τέοντορ περιµένει 

να πεθάνουν οι γονείς 
του για να αφοσιωθεί 

στη µελέτη της Ιστορίας 

JΎ χ;.' Stfc Τη<; φΡ'κηί- 0 Ερνστ είναι ο 
\ * ερωτικός του αντίζηλος. Ο 

Χίνερκ κυκλοφορεί µε ένα 
πιστόλι και n Χάνα είναι 
πόρνη και προστάτις του Χίνερκ. 

Ο συγγραφέας ανήκει 
στη νέα γενιά των Πορτογάλων 

συγγραφέων και έχει βραβευτεί µε όλα 
σχεδόν τα λογοτεχνικά βραβεία της Πορτογαλίας 

και της Βραζιλίας. Ο Ζοζέ Σαραµάγκου, 
παραδίδοντας το οµώνυµο βραβείο στον Ταβάρες, 

είπε γι' αυτόν: «Η "Ιερουσαλήµ" είναι ένα 
µεγάλο βιβλίο, που ανήκει στη µεγάλη δυτική 
λογοτεχνία. Ο Γκονσάλο M. Ταβάρες δεν έχει το 
δικαίωµα να γράφει τόσο καλά στα 35 του χρόνια. 

Μου έρχεται να τον δείρω». 
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ΣΟΦΚΑΖΙΝΟΒΙΕΦ 
To σπίτι στην οδό Παραδείσου 
µετ. Εφη Μπάσδρα 
εκδ. Ψυχογιός σελ. 398 

Οταν n Μοντ µαθαίνει ότι ο 
άντρας της ο Νικήτας σκοτώθηκε 

σε αυτοκινητικό δυστύχηµα, 
χάνει τον κόσµο 

κάτω από τα πόδια της. Με 
την επιστροφή της πεθεράς 
της, Αντιγόνης, στο σπίτι της 
οδού Παραδείσου ύστερα 
από δεκαετίες απουσίας, το 
παρελθόν ξαναζωντανεύει. 

Η Μοντ θα έχει την ευκαιρία να το ερευνήσει, 
για να ανακαλύψει τη σπαρακτική ιστορία µιας 
νεαρής µητέρας που βρέθηκε παγιδευµένη στη 
δίνη του Εµφυλίου και αναγκάστηκε να πάρει 
µία τραγική απόφαση που άλλαξε για πάντα τη 
ζωή τη δική της και της οικογένειάς της. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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