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4 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κυριακή 12 Μαΐου 2013 
EBAOMAAA nOAITIIMOI BIBAIO KINHMATOrPAOOZ NTIZAIN THAEOPAEH 

Σήµα κατατεθέν n τιµή στη µνήµη To χρέος, οι θύµησες, n ελπίδα και ο σεβασµός στη θυσία είναι λέξεις-κλειδιά, που ανοίγουν τις καµαρόπορτες της καρδιάς µας 
ΚΛ∆ΙΡΗ ∆ΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΛΙΤΑΝΕΙΑ Εκδ. Ιωλκός, Αθήνα, ∆εκ. 2012 
Tuc ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΦΙ∆Α 
Εχω µπροστά µου το τελευταίο από τα γεννήµατα ijjuxns xns γλυκολάλητη5 noirrrpias, Tns κ. Κλαίpns Αγγελίδου. Τούτο το έργο tns είναι το 23ο - το 25ο, δεν έχει σειρά γιατί σε τέτοιο έργο χάνεται n επαφή µε tous αριθµοί^ και τα δεφτέρια... Ονοµάζεται «Λιτανεία». Σε υποδέχεται µε το µεγάλο έργο του γλύπτη Αριστείδη Πατσόγλου που αναφέρεται στη θυσία των αγωνιστών Tns λευτεριάβ Tns Κύπρου. Σήµα κατατεθέν n τιµή στη µνήµη. Σ' αυτήν n πρώτη θέση. Η αναφορά otous απόντε5/παρόντε5 που συµπορεύτηκε µαζί tous οδοιπορώντα5 γιανα βρει, να αναστήσει µια ελεύθερη Κύπρο, στΐ5 παρυφέ5 του ονείρου ακόµα. Όµω8, αυτό «το ακόµα» είναι που δεν αφήνει την πένα από το χέρι xns. Αυτή είναι n µαγική τέχνη να οπλίζει ψυχέ5 να αντισταθούν στη φθορά. «Στο θέατρο της Σαλαµίνας, αναµµένα κεριά στον Άγιο Θύρσο και στον Απόστολο Ανδρέα, αγιάσµατα, ευλογία». Oimos τόπο s n Σαλαµίνα. Ζεστέ5 µνήµε5 όχι καρτ ποστάλ που έχουν µια θέση στη βιβλιοθήκη να λένε κάτι για xpovous που διαβήκαν. Εικόνε5 που βγάζουν θυµίαµα είναι οι τόποι για την κ. Αγγελίδου. ∆εν είναι xuxaios ο τίτλο$ που επιλέχτηκε για τούτο το έργο xns. Λιτανεία είναι n ποµπή και n τελετουργία νεκρών επιφανών. To ξεπροβόδισµα νεκρών µε χιµέ5 ήταν n τελευταία τελετή που όριζε την οφειλόµενη τιµή στον εκλιπόντα από tous apxaious xpovous ακόµα, tous πρώτον αιώνε5, που ο σεβασµό5 στον άνθρωπο έβαζε θεµέλιο λίθο axis κοινωνίε5. Σήµερα, που φαίνεχαι nos οι θεµέλιοι λίθοι διασαλεύονχαι, n «Λιχανεία» xns κ. Αγγελίδου έρχεχαι να θυµίσει nos n µνήµη, το χρέο$, οι θύµησε5, n ελπίδα, ο σεβασµό5 σχη θυσία δεν είναι έννοιε$ φιλολογικά avaq>op0s. Είναι χρυπάνια που διαπερνούν χην παχυδερµϊα που πάει να σχηµαχισχεί σχον κοινωνικό ισχό. Είναι λέξεΐ8-κλειδιά, που ανοίγουν xis καµαρόπορχεΒ xns καρδκ^ µα5, για να µπορεί να χτυπά ακόµη, όχαν θυµάχαι χο γιασεµί axis µοσχοµύρισχε$ αυλέ5. Και σε µα5, που δεν έχυχε να χο ζήσουµε αυχό χο θάµα, n ποίηση xns κ. Αγγελίδου φέρνει ζωνχανά χηναναπαράσχαση χου ανεµόµυλου που χχυπούν χα φχερά χου µέσα σχον χρόνο και επανέρχεχαι n άνοιξη µε χα χελιδόνια και xous oxixous χων ποιηµάχων, γιαχί n «άλλη Άνοιξη» προσµένει και ζηχά δικαίωση. 

η νέα ποιητική συλλογή της κ. Κλαίρης Αγγελίδου αποτίνει φόρο τιµής στις χιλιάδες αγωνιστών που πολέµησαν και ονειρεύονται ακόµα τη λευτεριά της Κύπρου. 
«Έζησα τη ζωή µου µες στη Θάλασσα των ονείρων Της γλώσσας του Οµήρου». Είναι «δεσµευχικό χοπίο» χούχο χο βιβλίο όχι µόνον από χον ορισµό χου χίχλου. Έχει, «Μέρο5 πρώχον», χη θύµηση. Την αναφορά axous εκλιπόνχε$ που έχουν ονοµασχική θέση. Μεχά, έχει θέση -µε χελεχουργική κλιµάκωση- n ανχιφώνηση. Εδώ έρχεχαι n ελπίδα και n προσµονή να πάρει χην πένα και να χην χαξιδέψει σε γραφέ5 λιγόλογε5, που γεννούν εικόνε$ περίσσεκ^ x0pns, αλλά όχι xap0s. Πονάνε οι θύµησε$ εκείνον που καχαλαβαίνει... Σχο πρώχο µέρο$ ιχνηλαχεί σχα µνήµαχα χων ηρώων σκορπίζονχα$ γιασεµιά και oxixous: «Μένω στης Σαλαµίνας το θέατρο, ακούονταςτην Ελληνίδα φωνή:Υµνους Βυζαντινούς... 
Εκεί, στο κοχυλόσπαρτο ακρογιάλι της πόλης τωνΤευκριδών, περιµένω τον Κίµωνα...». ∆εν υπάρχει xonos ανάπαυσα για χον ποιηχή. BaoaviaxiKos anicpopos αλλά και λυχρωχικόΒ προορισµό5. Να µην αφήσουµε χα κλειδιά απ' xis αυλόπορχε5 να σκουριάσουν. Τα έχουµε έχοιµα «ανά πάσα σχιγµή», σχο εικονοσχάσι: «Ανά πάσα σχιγµή». Είναι n προσταγή όσων έχουν πάρει χο µήνυµα για να χο µεχαφέρουν. Oyo)s είναι και χο παράπονο που πρέπει να αφεθεί να βγει απ' χα εσώψυχα: «Κύριε, ούτοι εν άρµασι, κι εµείς βάδην... διανύσαµε τους αιώνες της Ιστορίας...». Εµεί5 βάδην. Εµεί$ οδοιπορούνχε5. Εµεί5 ελπίζονχε5. Εµεί5 µαχόµενοι. Εµεί5 εδώ / παρόνχεε, θέλει να πει ο oxixos xns κ. Αγγελίδου. «Χτίζουµε το λιθόστρωτο της Μνήµης 

Λιτανεία Κλαίρη Αγγελίδου 

j! 
Με αισχύλειου$ axixous», διαβάζουµε παρακάχω: 
Λιθόστρωτο n µνήµη. Αισχύλοε ο εµπνευσχήε. Ελλάδα ηµηχέρα γη xns ipuxums xpoq>o0oaias. Απέρανχε$ διαδροµέ$ αιώνων σχοχασµού που ο ποιηχήε φέρνει πίσω-µπρο5, στην οθόνη που αγναντεύει, nourms εκ χου ποιώ. Του δηµιουργώ. Του ρήµαχο8 που έχει σηµασία µέσα απ' χο απαράµιλλον κλέθ5 xns ελληνική γλώσσα5. «Ευτυχία της γενιάς µου, Η γλώσσα µου, Στις ακτές του ονείρου». Είναι να µη γίνει αναφορά στη «Λιτανεία» για τη γλώσσα µας; Όµωε χο µήνυµα είναι άλλο σχο έργο χούχο, που επιγράφεχαι «Λιχανεία». Είναι ενθάρρυνση και προχροπή να φύγουµε µπροσχά. «Ας ηχήσουν οι σάλπιγγες Παιάνες θριαµβικοί. Να πορευτούν οι στρατιές γερόντων, νέων γυναικών Στο δρόµο του γυρισµού µε κλάδους ελαίας. Μυρσίνη και δάφνη στη ρηµαγµένη πόλη». Και ως επίλογο ακούµε την ποιήτρια να µας διαβάζει τον στίχο τούτο: «...διεκδικώ την ψυχή µου Στη ροδίζουσα αυγή της Ελπίδας», για να µπορέσουµε να δώσουµε στην «Ελπίδα» την τελευταία λέξη όπως διαισθάνοµαι ότι θα ήθελε. Η ελπίδα είναι n χροφοδοσία ψυχή$ όσων δεν ζουν xcopis αυχά που έχουν ανάγκη να φα- νχάζονχαι, eos οικείο χώρο. Είναι n χροφοδοσία ψυχών σχον αιώνα. Η φανχασία είναι πιο δυναχή απ' χη γνώση, αναθυµάµαι, Ka0(bs κλείνω χο βιβλίο, χορχάχη απ' χο χαξίδι που µου προσέφερε 

∆ΠΟΚΡΙΣΕΙΣ / Tuc τιτικας δηµητρουλια 

Κρυφές και φανερές πληγές ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ρ∆ΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Η πιο κρυφή πληγή εκδ. Ικαρος 
Από τα τέλη xns δεκαεχία5 χου '70, όχαν πρωχοεµφανίσχηκε σχα γράµµαχα µε χα «Κοµµαχάκια», χο 1979, που χα ακολούθησαν ebs χο 1985 χα «∆ιόδια» και χα «Τζιχζίκια», ο Ραπχόπουλθ5 είναι πάνχα ποικιλοχρόπω$ παρών και δρασχήριοΒ σχα λογοχεχνικά µα5 πράγµαχα. Kupicos µε χα κείµενά χου που συχνά, onos και ο \6\os συνηθίζει να λέει, διχάζουν xous αναγνώσχε5 χου, αλλά και xous κριχικού$. Αδιαµφισβήχηχα καλό5 αφηγηχή5, χόσο σχα µυθοπλασιακά όσο και σχα µη µυθοπλασιακά χου έργα, xcopis σχερεόχυπα και χαµπού σχην προσέγγισή χου xns λογοχεχνία5 και xns λογοχεxviKOxnxas (θυµίζω το πολύ ενδιαφέρον «Η δική µου Αµερική»), λόγΐ05 και λάχρη5 χου Καζανχζάκη από χη µια και xns ποπ κουλχούρα5 από χην άλλη, ona6os xns ερισχικτ^ σχη δηµόσια σφαίρα, σχολίασε πριν από λίγο καιρό µε χην «Υψηλή χέχνη xns anoxuxias» χην κρίση δοκιµιακά και ηµερολογιακά. Σήµερα, επανέρχεχαι σ' αυχήν λογοχεχνικά. «Η πιο κρυφή πληγή» είναι µια ερωχική ισχορία µε δίπχυχο φόνχο: χα ∆εκεµβριανά και χη σηµερινή κρίση. Θα µπορούσε κανεί5 να µιλήσει και για χρίπχυχο, αφού n δεκαεχία χου '70 µοιάζει να σφραγίζει κι αυχή χο κείµενο. Σχο µυθιστόρηµα 

όµω5 αυχό xns Niiais και χου Μιχάλη από χη µια υπάρχουν οι σχιγµέ5 που είναι πληγέ5 κι από χην άλλη n ροή που καχευνάζει, ακόµη κι όχαν δεν γιατρεύει. Ετσι, n αρχή xns µεταπολίτευση είναι διπλή στιγµή-πληγή, αφού τότε γεννιέται ο έρωτα5 του Μιχάλη για τη Νίκη αλλά και ξεκινά µια νέα πορεία για τη χώρα, που καταλήγει στα σηµερινά αδιέξοδα. Τα ∆εκεµβριανά είναι ακόµη περισσότερο µια στιγµή-πληγή, κρυφή πληγή αφού, για τον Ραπτόπουλο, οι δυναµικοί διχασµοί xns νεοελληνική5 Koivovias που εκφράστηκαν τότε απωθήθηκαν αλλά συνέχισαν να λειτουργούν. Αυτοί ακριβοί που προσπάθησε να γιατρέψει, ανεπιτυχώ5, n µεταπολίτευση. Με βάση µια ερωτική ιστορία που περνά από σαράντα κύµατα και δεν καταλήγει κι αυτή, σαν την Ελλάδα, πουθενά, ο Ραπτόπουλθ5 γράφει ένα από τα πιο φιλόδοξα µυθιστορήµατά του: ο Μιχάλη είναι n0onoios και διασκευάζει την «Εξαφάνιση» του Αριστοτέλη Νικολαίδη για το θέατρο, ασκείται στη χωλότητα για να παίξει Οιδίποδα, διαβάζει µανιωδώ5 για τα ∆εκεµβριανά, oncas τον είχε προστάξει παιδί ακόµη n Νίκη, είναι ένα5 από tous Αγανακτισµένου s και περιµένει πότε θα γυρίσει και πάλι σ' αυτόν n αγαπηµένη του. Μανιώδη αναγνώστη oncos και συγγραφέα5, ο Ραπτόπουλθ5 κλείνει το µάτι στον αναγνώστη παραθέτοντα5 και κρύβοντα5 ονόµαχα, oncos χου Κουµανχαρέα λόγου χάρη, για να θέσει 

ζηχήµαχα σχεχικά µε χην ίδια χη λειχουργία xns λογοχεχνία5 σχον κόσµο: µια καλή φανχασχική ιστορία µπορεί να συνοψίζει χο πνεύµα µια5 εποχή5 πολύ καλύχερα από πολλέ5 αληθινέ5, λέει λόγου χάρη. Κι αυχήν ακριβοί χην ισχορία, πολύπχυχη µε ένχονο χο δοκιµιακό σχοιχείο, προσπαθεί να σχήσει σχο βιβλίο χου, για να αποκρυπχογραφήσει εκείνα χα γεγονόχα και xis συνάψει xous που οδηγούν axis προσωπικέ8 (ένχονο χο σχοιχείο xns ψυχανάλυσα µε χο όνοµα χου παχέρα σε πρώχο πλάνο) και xis συλλογικέ5 αποχυχίε8. To κείµενο χου όµω5 έχει δύο φανερέ5 πληγέ5: πρώχον, n σχέση ανάµεσα σχην Ισχορία και χη µυθοπλασία είναι βιασµένη και αναποχελεσµαχική, oncos και σε άλλα µυθισχορήµαχα µε φιλοδοξίε5 ερµηνεία5 xns Kpions αυχή χην περίοδο* δεύχερον, ο συγγραφέα5 χάνει σχην πορεία κάθε αίσθηση αφηγηµαχική5 οικονοµία5, µε αποχέλεσµα ο αναγνώσχα να αποσυνχονίζεχαι και να χάνει χο ενδιαφέρον χου. Υπερβολικά πολλά προσωπεία, επίπεδα λόγου και αφηγηµαχικά χερχίπια που συσκοχίζουν χο νόηµα, χαρακχήρε5 επί ξύλου κρεµάµενοι, ξεκρέµασχε5 ισχορικέ5 αφηγήσεΐ5. To µυθισχόρηµα διαβάζεχαι χελικά ovxtos ανχισχικχικά npos χην «Υψηλή χέχνη xns anoxuxias», os n πραγµάχωση xns anoxuxias amhs σχο πεδίο χου µυθισχορήµαχο5, από έναν συγγραφέα που ovxos αποχυγχάνει µε σχυλ. Αλλά αυχό δεν φχάνει. 

Ο Ηλίας Μαγκλίνης προτείνει: Ο Νίκος ∆αββέτας µάς έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε σύντοµα, δραστικά µυθιστορήµατα, στα οποία n πρόσφατη ελληνική ιστορία δεν είναι απλώς σκηνικό, αλλά στιγµατίζει τους ήρωες ποικιλοτρόπως. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στο τελευταίο του βιβλίο, «Ο ζωγράφος του Μπελογιάννη» (εκδ. Μεταίχµιο), το οποίο ο συγγραφέας χαρακτηρίζει «πολιτικό νουάρ µυθιστόρηµα»: Η περιπέτεια ενός ιστορικού σκίτσου και ενός γνήσια ελληνικού δράµατος, όπως ήταν n δίκη και n εκτέλεση Μπελογιάννη, µπλέκονται µε τη δολοφονία ενός Ελληνα συγγραφέα στο Παρίσι. Για να λυθεί το έγκληµα, θα πρέπει ένας Γάλλος αστυνόµος να καταδυθεί στα σκοτάδια της µετεµφυλιακής Ελλάδας, αλλά και στις εξαλλοσύνες του Μάη του '68. Μια καλώς εννοούµενη διαπλοκή ανάµεσα στην ιστορία, στην πολιτική και στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα, δοσµένη γλαφυρά και µε ρέοντα λόγο. — 

Πρώτα σε πωλήσεις Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες Αυτή την εβδοµάδα 
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Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, του Κάρλο M. Τσιπόλα (Κέδρος). Ενα πνευµατώδες δοκίµιο σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσει, να κατανοήσει και να εξουδετερώσει την ανθρώπινη ηλιθιότητα. 1821, n αρχή που δεν ολοκληρώθηκε, της Αθηνάς Κακούρη (Πατάκης). Μια συνοπτική παρουσίαση όσων έγιναν τα δέκα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, έως τη δολοφονία του Καποδίστρια. Αυτή είναι n κουζίνα µου, του Βαγγέλη ∆ρίσκα (Πατάκης). «Σ' αυτό το βιβλίο, µοιράζοµαι µαζί σας το πάθος µου για τη µαγειρική µέσα από 380 συνταγές». Ζιοβάνι - Ο Θρύλος, n αυτοβιογραφία µου, του Ζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα (MVPublications). Μια ζωή γεµάτη τίτλους, αποθέωση, χαµόγελα και δάκρυα. Κουβεντιάζοντας µε τον Ανδρέα, του Γιάννη Καψή (Λιβάνης). Ρητά και απόρρητα είναι ο υπότιτλος ενός βιβλίου µε πολλές µνήµες που φωτίζουν µια πολιτική προσωπικότητα. Κήπος, σχεδιασµός, δηµιουργία, συντήρηση, του Στέλιου Ε. Χάλαρη (Ψύχαλος). Ενας πρακτικός οδηγός για τη δηµιουργία ενός κήπου από το µηδέν. Αθήνα - Ιχνηλατώντας την πόλη µε οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία, των Θ. Γιοχάλα, T. Καφετζάκη (Εστία). Μια διαφορετική ξενάγηση σε κτίρια και µνηµεία της Αθήνας, µέσα από τη λογοτεχνία. Οι λογισµοί καθορίζουν τη ζωή µας, του Γέροντα Θαδδαίου (Εν πλω). Βίος και διδαχές του γέροντα θαδδαίου της Βιτόβνιτσα. To τέρας κι εγώ, του Σταµάτη Μαλέλη (Λιβάνης). Ενα βιβλίο που αναφέρεται στην κατάθλιψη και σε όσα βίωσε µ' αυτό το «τέρας» ο συγγραφέας. Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι; Του Φραγκούλη Φράγκου, (Λιβάνης). ο συγγραφέας αναζήτησε έγγραφα, αρχεία, στοιχεία και βιβλιογραφία, ώστε να διεµβολίσει την ιστορική πραγµατικότητα της Μικρός Ασίας. 
Αυτή την εβδοµάδα Λογοτεχνία 
l. 
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Ο τελευταίος χορός, της Βίκτώρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). ∆ιηγήµατα µε ήρωες που κινούνται στους αθηναϊκούς δρόµους και στα χωριά της χώρας. Ουρανόπετρα, του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχµιο). Μια διαδροµή ανάµεσα σε Κύπρο, Αθήνα, Θεσσαλία, Ηπειρο, από το 1878 έως το 1917. Ενας άνδρας διεκδικεί και αναζητεί. Η αµαρτία της οµορφιάς, της Σόφης Θεοδωρίδου (Ψυχογιός). Η ιστορία ενός µεγάλου έρωτα σε ταραγµένα χρόνια. 1Q84, του Χαρούκι Μουρακάµι, βιβλίο τρίτο (Ψυχογιός). To τελευταίο µέρος της τριλογίας που υµνεί τον έρωτα και το όνειρο. Πενήντα αποχρώσεις του γκρι - Η απελευθέρωση, της Ε. L James (Πατάκης). Ο τρίτος τόµος της τριλογίας που έγινε παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός. To χειρόγραφο της Ακρα, του πάολο Κοέλιο (Λιβάνης). Ενα κάλεσµα για να συλλογιστούµε τις αρχές και την ανθρωπιά µας. 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 σε όλο τον πλανήτη. Ο ύπνος των χιλίων ηµερών, της Νικόλ-Αννας Μανιάτη (Ψυχογιός). Μια απουσία, σαν θάνατος, ενός ανθρώπου για τρία ολόκληρα χρόνια. Αγγελος ή δαίµονας, της Ιζαµπέλλας Παλάσκα (Λιβάνης). Η ιστορία µιας αµφιλεγόµενης προσωπικότητας που έδρασε στα χρόνια της Κατοχής. Τα ηράνθεµα θα ανθίσουν ξανά, του Γιώργου Πολυράκη (Ψυχογιός). Ενα µυθιστόρηµα που εκτυλίσσεται στη Βαλένθια του 15ου αιώνα και δηλώνει πως «αν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις το ανέλπιστο». 
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i Ενας πρακτικός οδηγός για τη δηµιουργία ενός κήπου από το µηδέν. 

ΟΠΙΜΟΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
Βίος και διδαχές του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα. ^ 
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ΑΓΓΕΛΙ ∆ΑΙΜυ 
Η ιστορία µιας αµφιλεγόµενης προσωπικότητας που έδρασε στα χρόνια της Κατοχής. 
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Μια απουσία, σαν θάνατος, ενός ανθρώπου για τρία ολόκληρα χρόνια. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από τα βιβλιοπωλεία «Παηασωτηρίου». Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 
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η άσκηση του Ροτ της Βασιλικής Ηλιοπούλου εκδ. Πατάκης Ο Εκιορας Λαζαρίδης έρχεται στην Αθήνα για να δηµοσιεύσει την προσωπική µαρτυρία του πατέρα του, κατά επιθυµία του. Η µνήµη του, άµαχ;, τον προδίδει. 

2 Απιστία µετά φόνου του Μάρκου Κρητικού εκδ. Νεφέλη Ενας σαρανταπεντάρης τραπεζικός υπάλληλος γίνεται αυτόπτης µάρτυρας ενός στυγερού εγκλήµατος µπροστά στο σπίτι του στα Πατήσια. 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΧΙ1Μ11ΝΛΣ 
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ελληνικη πεζογραφια ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ζούµε τις τελευταίες µας µέρες εκδ. Πατάκη, σελ. 120 η Αθήνα της κρίσης. ∆ιαδηλώσεις, επεισόδια, µαγαζιά που κλείνουν. «Αγανακτισµένοι» και «δόγµα του σοκ». Μια νεαρή γυναίκα, n Κατερίνα, προσπαθεί να αφουγκραστεί τον εαυτό της, γίνεται δέκτης της περιρρέουσας ατµόσφαιρας, επιχειρεί αποδράσεις που µένουν ανολοκλήρωτες και ρίχνεται, µε όλη τη δύναµη της ύπαρξής της, στον έρωτά της για τον Παύλο, έναν άντρα µυστηριώδη και ανεξιχνίαστο. Ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις, συναισθήµατα που ψάχνουν τρόπους να εκφραστούν σε έναν κόσµο που καταρρέει µε πάταγο. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ Κ∆Ρ∆ΓΙΩΡΓΟΣ Alter Ego εκδ. Μεταίχµιο, σελ. 504 -17,70 ευρώ Ενας συγγραφέας κάνει την εµφάνισή του µε ψευδώνυµο και γνωρίζει ανέλπιστα γρήγορα την επιτυχία. Γράφει κι άλλα βιβλία. Ενα κάθε δύο χρόνια. Τα φέρνει στο φως της δηµοσιότητας µε το ίδιο ψευδώνυµο. Κι n αποδοχή τους είναι όλο και µεγαλύτερη. Με τον καιρό όµως ασφυκτιά κρυµµένος πίσω από τον λογοτεχνικό του σωσία και αισθάνεται την ανάγκη να φανερώσει την πραγµατική του ταυτότητα. Τότε διαπιστώνει έντροµος πως ζει µέσα σε έναν ιδιότυπο ψυχικό λαβύρινθο. 
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ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΟΥΝΙ∆Σ Χνάρια Λαφριά εκδ. To Ροδακιό, σελ. 58 «Χνάρια λαφριά» είναι n νέα ποιητική συλλογή του λογοτέχνη- µεταφραστή Γιώργου Μπρουνιά, γνωστού από προηγούµενα έργα του, όπως n βραβευθείσα (2009) από την Ακαδηµία Αθηνών συλλογή «Τέντα στον αέρα». Τα ποιήµατα λειτουργούν αυτόνοµα, ωστόσο τέµνονται σε ένα σηµείο n ζωή είναι δύσκολη αλλά αξίζει τον κόπο. Πώς είναι όταν δεχόµαστε απρόσµενα ένα δώρο και δίχως να ξέρουµε την προέλευσή του, το βάζουµε στην τσέπη νιώθοντας τα βήµατά µας κατά πολύ ελαφρύτερα; Συµβαίνει σε όλους. Παντού. 

δικαιο Ο Ιερεµίας Μπένθαµ και n ελληνική επανάσταση ειο. - επιµ.: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Φιλήµων Παιονίδης εκδ. Ιδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, σελ. 256 ¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦1 Αντικείµενο του τόµου είναι n µελέτη της σχέσης του σπουδαίου Βρετανού φιλοσόφου και M νοµοµαθούς Ιερεµία Μπένθαµ µε τις πρώτες Η ελληνικές επαναστατιjfl κές κυβερνήσεις και το Σύνταγµα της Επιδαύρου. Υστερα από ελληνική πρόσκληση ο Μπένθαµ, ένθερµος υποστηρικτής κάθε προσπάθειας πολιτικής και εθνικής χειραφέτησης υπόδουλων λαών και δηµιουργίας θεσµών και νοµοθεσίας επάνω σε ορθολογικές βάσεις, παρενέβη στα ελληνικά πράγµατα στέλνοντας στους εγχώριους ιθύνοντες διάφορα δοκίµια, επιστολές αλλά και απεσταλµένους. Τα κείµενά του περί νοµοθεσίας είναι ιδιαίτερης σηµασίας. r 
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οικονοµια ΚΑΡΛΟΣ Τ∆ΪΜΠΟ η πρόταση της αποανάπτυξης Καπιταλισµός, κρίση, βαρβαρότητα µετ. Νίκος Κοκκάλας Οι εκδόσεις των Συναδέλφων, σελ. 214 η αποανάπτυξη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τις απολαύσεις της ζωής. Απεναντίας διεκδικεί κατηγορηµατικά την ανάκτησή τους απορρίπτοντας την απατηλή λάµψη της αλόγιστης κατανάλωσης. Η ανάκτηση αυτή επιτυγχάνεται υπό τον όρο ότι υιοθετούµε τον ορισµό της ευηµερίας που δίνει ο Μάµφρεντ Λιντς «ως συνένωση τριών στοιχείων: πλούτος αγαθών, πλούτος χρόνου και πλούτος σχέσεων». Η αποανάπτυξη βασισµένη στην αυτοεπάρκεια και την εκούσια απλότητα, φαίνεται να απορρέει από µια µη βίαιη και αντιαυταρχική φιλοσοφία. 
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