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Ελένη Πριορολου 
Σαν ήταν µικρή, οι άγγελοι του κάστρου φρουρούσαν τους φόβους της, κι ύστερα έγινε n συγγραφή τρόπος να τους εκφράζει. 
Ξεκίνησε µε παραµυθία και τη στιγµή που «φούσκωσε το προζύµι», καταπιάστηκε µε τη λογοτεχνία για ενήλικες, που την 
αντάµειψαν το 2010 µε το Βραβείο Αναγνωστών. Πορευόµενη κάθε εποχή σύµφωνα µε τις εσωτερικές της ανάγκες, n Ελένη 
Πριοβόλου µιλάει στην «ΠτΚ» για το ενδιαφέρον της για την εξέλιξη των πρωτοπόρων ιδεών, τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης, 
τις διαψεύσεις και τη δέουσα ανάδυσή µας απ' αυτές. Στην αβεβαιότητα δε των καιρών, προτάσσει την ανακάλυψη της ποίησης του 
κόσµου στα πράγµατα. 

Γεννηθήκατε στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου. Ηχεί 
µυθιστορηµατικό τοπωνύµιο. Είχατε από νωρίς στο 
νου σας να ασχοληθείτε µε τη συγγραφή; 
Αγγελόκαστρο στη δική µου συνείδηση είναι το κάστρο 
των αγγέλων. Αυτών που έδιωχναν τα στοιχειά των παιδικών 

µου φόβων. Οι φόβοι αυτοί ήταν συνταυτισµένοι µε το 
σκοτάδι µέσα στο οποίο ήταν βυθισµένο το Αγγελόκαστρο, 
αφού το ηλεκτρικό ρεύµα ήρθε το '68, αν θυµάµαι καλά και 
εγώ ήµουν µόλις εννιά χρονών. Η νύχτα, τα ρέµατα, ο αέρας, 

n καταιγίδα, οι θροΐσεις, όλα έπαιρναν στη συνείδησή 
µου µια διάσταση µεταφυσική. Οι άγγελοι φρουροί των 

φόβων και τα αστέρια σηµατωροί του ονείρου. Ετσι δηµιουργήθηκε 
το πρωτόπλαστο λογοτεχνικό ιδεώδες µέσω της 

σύγχυσης ανάµεσα στο πραγµατικό και το φανταστικό, καθώς 
και n πάλη ανάµεσα στον κόσµο του «βλέπω» και αυτόν 

του «αισθάνοµαι». Οσο για m συγγραφή διαµορφώθηκε 
µέσα από µια ανάγκη να εκφράζω τους παιδικούς µου 

φόβους, τους οποίους δε µπορούσα να οµολογήσω, γιατί 
τόσο το σχολικό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον µάλλον 

ευνοούσαν την ανάπτυξη των φόβων. Φόβος του θεού, 
του δασκάλου, του διαβόλου, της φύσης... 

Ξεκινήσατε από την παιδική λογοτεχνία. Τι σας προσέλκυσε 
ο* αυτήν; 

Η ανάγκη να βάζω εκµαγείο στον κόσµο των αοράτων. Να 
καθιστώ σύµβολα τα συναισθήµατα και να αναζητώ µέσω 
του παραµυθιού την παραµυθία. Επειτα µέσα µου έφερα 
το νάµα από τις αφηγήσεις των γιαγιάδων, τις ψαλτικές µελωδίες 

του πατέρα µου, το ηπειρώτικο κλαρίνο των πανηγυριών. 
Είναι πάντα ένα καλό αλικό για να ανατρέχω και 

να ερευνώ τον κόσµο, όχι µόνο όπως τον βλέπουµε µε τα 
µάτια, αλλά και όπως τον αισθανόµαστε µε την ψυχή µας. 

Από το 2001 απευθύνεστε και αε ενήλικες. Πώς αποφασίσατε 
να πάρετε αυτό τον δρόµο, που σας επιφύλασσε, 

µάλιστα, µεγάλη αναγνωρισιµότητα; 
∆εν το αποφάσισα ξαφνικά. To προζύµι υπήρχε και περίµενα 

τη στιγµή να φουσκώσει. Εξάλλου δεν πιστεύω πως 
είναι ένας άλλος δρόµος αυτός της παιδικής από m λογοτεχνία 

για ενήλικες. Είναι ενιαίος και αδιάσπαστος. Είναι 
πορεία ζωής και συγγραφικής ενηλικίωσης. Οταν σε ηλικία 
είκοσι ενός ετών απέκτησα τον γιο µου, έγραψα το πρώτο 

µου παραµύθι για να του περιγράψω τον κόσµο που θα 
µεγάλωνε. Ετσι µεγάλωνα και εγώ, µαζί µε τα παιδιά και τα 
παραµύθια. Κάθε εποχή πορεύοµαι σύµφωνα µε τις εσωτερικές 

µου ανάγκες. 

Τρία χρόνια µετά το «Οπως ήθελα να ζήσω» (Βραβείο 
Αναγνωστών 2010) κρατάµε στα χέρια µας το «Για τ' 
όνειρο πώς να µιλήσω». Εδώ συναντάµε τον Ροδώνα 

του Κεραµικού καθώς και τους χαρακτήρες που 
τον δηµιούργησαν. Μιλήστε µας γι' αυτή τη συνέχεια. 
Πρόθεσή µου είναι, µέσα από την κατατρεγµένη ιστορία µας 
να παρακολουθήσω την εξέλιξη των λεγοµένων πρωτοπόρων 

ιδεών. Πάντα οι ιδέες ξεκινούν εύοσµες σαν τα παλτά 
ρόδα που µοσχοµύριζαν στις αυλές των γιαγιάδων µας για 
να καταλήξουν στην πορεία σαν τα ροδα του θερµοκηπίου. 

Πανέµορφα εξωτερικά, αποτέλεσµα µόχθου των ερευνητών, 
µα από τις πολλές γονιδιακές διασταυρώσεις, καταλήγουν 

άοσµα, ήτοι χωρίς συναισθήµατα. Οι ιδέες όσο 
βρίσκονται στο στάδιο της ουτοπίας µοσχοµυρίζουν, αλλάζουν 

τον κόσµο, ανατρέπουν τα καθεστώτα. Οταν όµως 
φτάσουν στο σηµείο διαχείρισης ενός αξιωµατούχου συστήµατος, 

µεταλλάσσονται σε καθεστώς. Κατά κανόνα σκληρό 
και ανελέητο. 

«Για µένα, n οδός 
προς το ανέφικτο είναι 

n προκριτοτέρα» 

Ο έρωτας µιας έφηβης για ένα δολοφονηµένο νεαρό 
µε ηγετική προσωπικότητα ξετυλίγει το κουβάρι µιας 
θαµµένης αλήθειας. Μια σύζυγος και µητέρα περιµένει 

αδιαµαρτύρητα τον εξόριστο κοµµουνιστή σύζυγο 
της. Ενας καθηγητής, µένει πιστός στην ανάµνηση της 
νεκρής του αγάπης. Πιστεύετε στον ιδανικό έρωτα; 
To ιδεατό, σε κάθε έκφανση της ζωής, οφείλει να είναι σκοπός 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Auto όµως προϋποθέτει βαθιά 
γνώση, σοφία και απαλλαγή από τον εγωισµό. Χωρίς 

να έχω καταφέρει να το πετύχω σαν βίωση, το επεξεργάζοµαι 
ως λογοτεχνικό µοντέλο για να ασκούµαι και να πορεύοµαι 

στην αυτογνωσία. Εξάλλου, αν βάλουµε σαν στόχο 
ζωής την πορεία προς το ανέφικτο, έχουµε κάνει ένα βήµα 
για τη υποταγή του εγωισµού, την κατάργηση της ανταποδοτικότητας 

στις σχέσεις, τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης 
του ανθρώπου µε τις έννοιες, σι οποίες δεν έχουν πάντα 
χρηστική αξία αλλά και οντολογική. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΠΡΓΟΙΚ0ΖΙΑΣ 

«ΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ 
εκδοσεισ στιγµη. 2012, 
τιµη 8.50 ευρο 

Στη µαγεία 
των στίχων 
Νέα συλλογή του συµπολίτη Γ. Κοζια. Σαράντα 

µία συν µία ποιητικές αφηγήσεις 

χαρτογραφούν τον έρωτα, τη µοναξιά, την 

αναζήτηση της ευτυχίας, την απόλαυση για 
τη ∆εύτερη Ζωή ή τη χαρά για την Πέµπτη 

∆ιάσταση Εικόνες-ποιήµατα, µουσικέςποιήµατα 
καταθέτουν ιστορίες για αθώους, 

ταπεινούς δειλούς ενόχους που αγαπιούνται, 

λατρεύονται, προδίδονται και προδίδουν 
ανάµεσα από χίµαιρες και ευκαιρίες, 

από ήττες και λιτανείες Σαράντα µία και 
µία ιστορίες για την σιδερένια αναγκαιότητα 
που ψιθυρίζει: «Ανθρωπε κάνε την τελευταία 

σου προσπάθεια!». Τα σχέδια της συλλογής 
είναι της ζωγράφου Εύης Τσακνιά. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Π ΝΤ.ΤΖΕΐΜΣ 

ΜΙΑ ΑΨΟΓΗ 
∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ 
µεταφραση τουλα τ0λ!α 
εκδοσεισ καστανιπτη 2012 
σελ 496 τιµη 15 εύρο 

Με κοµµένη 
την ανάσα 

Τι αυµβαίνε; στο Οίκηµα των µαθητευόµενων 
νοσοκόµων Νάιτινγκειλ, Την ώρα 

που επιχειρείται µια εργαστηριακή άακηοη 

µαθητευόµενων νοσηλευτριών, µια 
φοιτήτρια δολοφονείται µε άγριο τρόπο 
Τον πρώτο φόνο ακολουθεί δεύτερος και 

τότε καλείται ο Ανταµ Νταλγκλίς να λύσει 

το µυστήριο Και ενώ n ατµόσφαιρα γίνεται 
όλο και πιο επικίνδυνη, ακόµα και 

για τον ίδιο ιον Νταλγκλίς, µια τριτη δολοφονία 

ακολουθεί τις δύο πρώτες Οι 
χαρακτήρες περιγράφονται ως δυνάµει 

θύτες και θύµατα και n λύση, που αποκαλύπτεται 
µόνο στις τελευταίες σελίδες 

του Βιβλίου, ξαφν.άζει 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

TOM PAKMAN 

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΑΡΤΙΝ τη 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ. 2012 
ΣΕΛ 384. ΤΙΜΗ 17 ΕΥΡΟ 

Ο Τύπος 
σε κρίση 

Η ιστορία των ιδιόρρυθµων, αγχωµένων 
εργαζοµένων µιας αγγλόφωνης εφηµερίδας 

µε έδρα στη Ρώµη Η ιστορία των συντακτών, 

των διεθνών ανταποκριτών και 
των διορθωτών της Αλλά και n ιστορία του 
µυστηριώδους ιδρυτή της εφηµερίδας στα 
µέσα του προηγούµενου αιώνα, και ταιν 
διαδόχων του Με την κρίση στον Τύπο να 

απειλεί την επιβίωση της εφηµερίδας οι 
δηµοσιογράφοι κάνουν ό,η µπορούν για 
να γεµίσουν τις σελίδες της µε ελκυστικό 
θέµατα Οµως για τους εργαζόµενους της 

εφηµερίδας το πιο ενδιαφέρον θέµα είναι 
n προσωπική τους ζωή και αγαΛ/ίζονται να 
διασώσουν όνειρα και φιλοδοξίες 

www.clipnews.gr
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Μετά το βραβευµένο της «Οπως ήθελα να ζήσω», η Ελένη ΠριοΒόλου παρουσιάζει w 
δεύτερο µέρος της τριλογίας, uno τον τίτλο «Για f όνειρο πώς να µιλήσω» [Φωτ. Γιώργος 
Μαυρόπουλος] 

Της 

ΚΡΙΠΥΣΚΟΥΝΙΝΙΟΤΗ 

kouniniotifpetop.gr 

> Οταν Βάζει τελεία οε κάθε της Βιβλίο 
νιώθει: «Σα να έφτασα στο τέλος ενός ταξιδιού 

και περιµένω στη στάση να αρχίσω 
το επόµενο». 

>Γράφει από τα µέσα του φθινοπώρου 
µέχρι το τέλος της άνοιξης. «Τους υπόλοιπους 

µήνες διαβάζω πολύ, περπατάω, 
παρατηρώ, ασχολούµαι µε των "ανθρώπων 

τα άστεα", στοχάζοµαι και προετοιµάζω 
το επόµενο ταξίδι ψυχής και 

µόχθου» λέει. 

> Αν ήταν ηρωίδα µυθιστορήµατος, ποια 
θα ήταν; «Αν και δεν ταυτίζοµαι εύκολα 

µε τους ήρωες µυθιστορηµάτων, τελευταία 
µε έχει γοητεύσει ο χαρακτήρας 

της Ντάγκνι Τάγκαρτ, από την τριλογία 
της Αϋν Ραντ, «Ο Ατλας Επαναστάτησε» 
απαντά. 

> Ερχονται ιδέες να την ξυπνήσουν στη 
διάρκεια του νυχτερινού της ύπνου; «Γενικά 

κάνω ήσυχο ύπνο, µε τη συνείδησή 
µου αναπαµένη, όπως έλεγε n γιαγιά 

µου. Οµως, συχνά κατά τη διάρκεια της 
γραφής, µπορεί να λυθεί ένας κόµπος ή 

ένας γρίφος µέσα στη νύχτα, οπότε πετάγοµαι 
και φυσικά δεν περιµένω το πρωί 

για να τακτοποιήσω την εκκρεµότητα. 
Αυτές οι στιγµές παράγουν συνήθως ένα 

άρτιο αποτέλεσµα» οµολογεί. 

>Η ρήση που την εκφράζει, ώστε να 
την ακολουθεί στη ζωή της είναι από τον 
«Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή: «Βούλοµαι 
καλώς δρων εξαµαρτείν µάλλον ή νικ0ν 
κακώς. Ητοι: Προτιµώ να αποτύχω χρησιµοποιώντας 

θεµιτά µέοα παρά να πετύχω 
χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα». 

«Ζω ίσον διαψεύδοµαι» δηλώνει ο κεντρικός ήρωας, 
ο αδικοχαµένος Αγγελος, ενώ έτερος χαρακτήρας, ο 
Αθως, αποκηρύσσει τον κοµµουνισµό, «την πλάνη 
µιας ιδέας», έχοντας κι αυτός περάσει ένα σωρό διαψεύσεις... 

Είναι κέρδος οι διαψεύσεις, θεωρείτε; 
Μεγάλωσα και ωρίµασα µέσα από τις διαψεύσεις. Είδα 
«µύθους», να αποδοµούνται προδίδοντας το ιδεώδες για 
το οποίο άλλες γενιές τις ακολούθησαν. Οι µπροστάρηδες 

των αγώνων για ισοπολιτεία, ισονοµία και κοινωνική 
δικαιοσύνη κατέληξαν αξιωµατούχοι του συστήµατος 

και συµµέτοχοι ή συνένοχοι στο κατάντηµα της χώρας. Η 

Εκκλησία, ο ρόλος της, τα πολιτικά κόµµατα, n λειτουργία 
του κράτους και αυτή της ίδιας της οικογένειας. Τι άλλο 

από µια αλυσίδα διαψεύσεων είναι n ζωή; To στοίχηµα 
είναι πώς να µη λεκιάσει το όνειρο και να µην αιθαλωθεί 

n ελπίδα και n αγωνιστική διάθεση. Ετσι έµαθα να 
προχωρώ και να βελτιώνω τη δική µου στάση απέναντι 
στις συνθήκες. Φυσικά αυτό προϋποθέτει να έχει κανείς 
προετοιµάσει το έδαφος, ώστε µετά από κάθε διάψευση 
να βγαίνει mo δυνατός και έχοντας κάνει ένα βήµα προς 
την αυτογνωσία. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

i 
ΙΙΟΪ ΝΑ *1*ΗΪ.Ο 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 
ΓΙΑ T* ΟΝΕΙΡΟ 
ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 672. ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 

Η ΠΟΙΗΣΗ TOY ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ TO ΟΠΛΟ TOY ΕΛΛΗΝΑ 

Τα βιβλία σας εκτυλίσσονται στο παρελθόν. Τι σας γοητεύει 
σ' αυτό, που δεν έχει το σήµερα; 

Η καθαρότητα της οπτικής και το στοιχείο της έρευνας, µε αρχή 
το: «Μην πιστεύεις τίποτα και ερεύνα την αλήθεια». Οι εποχές 
στην ουσία δεν αλλάζουν παρά µε την παρεµβολή της τεχνολογίας. 

Auto δεν παράγει απαραίτητα πολιτισµό, αφού ο 
άνθρωπος όσο πάει και εξαγριώνεται. Εξάλλου ερευνώντας το 
«τις πταίει» στον πολύπαθο ετούτο τόπο, θεωρώ σκόπιµο να 
κάνω ανάδροµο ταξίδι στις απαρχές. Για τούτο και τα τελευταία 

βιβλία καλύπτουν όλο το ιστορικό φάσµα, από την εποχή 
που n Ελλάδα βγήκε από m βυζαντινή-οθωµανική φεουδαρχική 

δοµή και βυθίστηκε στη φραγκολεβαντίνικη νοοτροπία, 
υποταγµένη στα ξένα συµφέροντα µε τις ευλογίες πασών 

των πολιτικών και τη συνενοχή µεγάλου µέρος των πολιτών. 

Η εξαιρετική χρήση των Ελληνικών κάνει, µεταξύ άλλων, 
τα βιβλία σας να ξεχωρίζουν. Πώς µπορεί να αναζωπυρωθεί 

το ενδιαφέρον των παιδιών για τη γλώσσα µας; 
Φοβούµαι πως αν αυτό δεν καταστεί σκοπός του εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι δύσκολο να κατορθωθεί, εκτός από τις 
εξαιρετικές περιπτώσεις που αναλάβει το έργο ένας φωτισµένος 

δάσκαλος. Οπως όµως είπα και mo πάνω, για µένα, n 
οδός προς το ανέφικτο είναι n προκριτοτέρα. Αυτή την ιστορική 

στιγµή ο κύκλος φαυλότητας τείνει να κλείσει. Αν επαναπροσδιοριστούν 
και οι αξίες θα έχουµε κάνει ένα νέο βήµα. 

Εξάλλου για την Ελλάδα n γλώσσα είναι όπλο, αρκεί να το 
γνωρίσει ο Ελληνας. 

Πόσο σας επηρεάζει n αβεβαιότητα του παρόντος και σι 
άγνωστες προεκτάσεις της στο µέλλον; 
∆εν υπήρχε σε καµία ιστορική περίοδο βέβαιο παρόν και υπολογίσιµο 

µέλλον. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ιστορία 
πολέµων, πείνας, µετανάστευσης, αποικιοκρατίας, σταυροφοριών, 

γενοκτονίας, φασισµών, σεισµών, λιµών, πολέµων και 
καταποντισµών. To µεσοδιάστηµα είναι ζωή, είναι τέχνη, είναι 
όνειρο, είναι ελπίδα, είναι ένα απλό χωριάτικο κατώφλι, ένα 
νησί στο Αιγαίο ή ένα ακόµα ταξίδι στο φεγγάρι. Είναι n ποίηση 

του κόσµου, αρκεί να την ανακαλύψουµε στα πράγµατα. 
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Μια ενδιαφέρουσα 
οµιλία 

Πρόκειται για ανεπτυγµένη µορφή της οµιλίας 
του Ράµφου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών [Μέγαρον-Plus). 

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε 
στις 16/2/2012. Οπως επισηµαίνει ο ίδιος: 

«Πρόθεσή µου ήταν και είναι να προχωρήσω 
σε συστηµατικότερη κατανόηση του νεοελληνικού 

πνευµατικού πολιτισµού υπό το 
πρίσµα της συµβολικής του χρόνου του, ώστε 
να φωτισθούν καλύτερα κάποιες συστατικές 
δυσχέρειες της παραγωγικής µας συνυπάρξεως 

µε το σηµερινό ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
πολιτισµικό περιβάλλον, παροξυστική 

φανέρωση των οποίων βιώνουµε οδυνηρά 
κατά την παρούσα κρίση». 
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Μπροστά 
σε δύσκολες επιλογές 

Μια ζωή στη σκιά του πολιτικού, έκανε τα 
πάντα για να διατηρεί λαµπερή την εικόνα 

της οικογένειας της. Και θα τα είχε καταφέρει 
µια χαρά, αν δεν έκανε το στραβοπάτηµα 

ο Ρίτσαρντ που τώρα πια µε το 
προσωπείο του µεταµεληµένου συζύγου 
και πατέρα ζητά τη συγχώρεσή της. Πώς 
θα αντιδράσουν οι κόρες της; Πώς να µιλήσει 

n Ντιάνα για ηθική όταν διατηρεί 
παράλληλη σχέση µε νεότερο της; Και n 
Λίζΐ; Πώς να µιλήσει για λάθη, αυτή που 
υπήρξε το µαύρο πρόβατο της οικογένειας 

ως πρώην τοξικοµανής-, Τι θα επιλέξουν 
οι τρεις γυναίκες; Τα γνώριµα µονοπάτια 
ή την περιπέτεια της ζωής 
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Ιστοριούλα 
για όνειρα γλυκά 

Κάποια ρούχα είναι ραµµένα µε µεταξωτή 
κλωστή, άλλα είναι µάλλινα βαριά κι άλλα 
σαν πέπλα ανάλαφρα. Υπάρχουν όµως και 
κάποια ρούχα έτσι φτιαγµένα, ώστε να µας 
ζεσταίνουν τον χειµώνα και να µας δροσίζουν 

το καλοκαίρι. Ποιος ράφτης ξέρει να 
τα ράβει και πού θα τον βρούµε; Μια φορά 
κι έναν καιρό... Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, 

µάγισσες και Βασιλιάδες πάνε κι έρχονται 
ανάµεσα στα παραµύθια και στην 

αλήθεια Φτάνουν στις άκρες του κόσµου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος 
ζούνε και κοιµούνται αυτοί καλά κι εµείς 
καλύτερα! Για παιδιά µε µεγάλη φαντασία 
και για γονείς µε πολλή όρεξη! 

δεύτερο µέρος της τριλογίας, uno τον τίτλο «Για f όνειρο πώς να µιλήσω» [Φωτ. Γιώργος 
Μαυρόπουλος] 

«Ζω ίσον διαψεύδοµαι» δηλώνει ο κεντρικός ήρωας, 
ο αδικοχαµένος Αγγελος, ενώ έτερος χαρακτήρας, ο 
Αθως, αποκηρύσσει τον κοµµουνισµό, «την πλάνη 
µιας ιδέας», έχοντας κι αυτός περάσει ένα σωρό διαψεύσεις... 

Είναι κέρδος οι διαψεύσεις, θεωρείτε; 
Μεγάλωσα και ωρίµασα µέσα από τις διαψεύσεις. Είδα 
«µύθους», να αποδοµούνται προδίδοντας το ιδεώδες για 
το οποίο άλλες γενιές τις ακολούθησαν. Οι µπροστάρηδες 

των αγώνων για ισοπολιτεία, ισονοµία και κοινωνική 
δικαιοσύνη κατέληξαν αξιωµατούχοι του συστήµατος 

και συµµέτοχοι ή συνένοχοι στο κατάντηµα της χώρας. Η 

Εκκλησία, ο ρόλος τηςγία 
του κράτους και αυτλο 

από µια αλυσίδα διµα 
είναι πώς να µη λεκλωθεί 

n ελπίδα και n απροχωρώ 
και να βελτιστις 

συνθήκες. Φυσικάπροετοιµάσει 
το έδαφονα 

βγαίνει mo δυνατόςτην 
αυτογνωσία. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

¦-.. TIME OUT: 

πελιοσ ραµφοσ 
TIMEOUT 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ 
TOY ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ. 2012. 
ΣΕΛ. Ο,, ΤΙΜΗ 8 ΕΥΡΩ 

Μια ενδιαφέρουσα 
οµιλία 

Πρόκειται για ανεπτυγµένη µορφή της οµιλίας 
του Ράµφου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών [Μέγαρον-Plus). 

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε 
στις 16/2/2012. Οπως επισηµαίνει ο ίδιος: 

«Πρόθεσή µου ήταν και είναι να προχωρήσω 
σε συστηµατικότερη κατανόηση του νεοελληνικού 

πνευµατικού πολιτισµού υπό το 
πρίσµα της συµβολικής του χρόνου του, ώστε 
να φωτισθούν καλύτερα κάποιες συστατικές 
δυσχέρειες της παραγωγικής µας συνυπάρξεως 

µε το σηµερινό ευρωπαϊκό και παγκόσµιο 
πολιτισµικό περιβάλλον, παροξυστική 

φανέρωση των οποίων βιώνουµε οδυνηρά 
κατά την παρούσα κρίση». 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

jennifer weiner 
Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΛΕΞΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ 
(1ΝΣΤΑΝΤΟΥΡ0Υ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ, 20! 2, 
ΣΕΛ. 512. ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 

www.clipnews.gr


