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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΟΥΡΑΝΙΑ 
T0YT0YNTZH 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2011. 
ΣΕΛ 560. ΤΙΜΗ 17 90 ΕΥΡΟ 

Στα δαιδαλώδη 
µονοπάτια του νου 
Η φωτογραφία του απαχθέντος µικρού Μάθιου 

στις εφηµερίδες φέρνει στον νου της 
ψυχοθεραπεύτριας Φρίντα Κλάιν τα νοσηρά 

όνειρα ενός ασθενούς της, που περιγράφουν 

λεπτοµερώς τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού που αυτός λαχταρά να αποκτήσει. 

Εικόνες πανοµοιότυπες... Απλή σύµπτωση; 
Παιχνίδια του µυαλού;Ή υπάρχει έστω 

και n ελάχιστη πιθανότητα να σχετίζονται 
οι δύο υποθέσεις, Πώς µπορεί n Φρίντα 
να παραβιάσει το ιατρικό απόρρητο; Πόσο 
θα βοηθήσουν οι ψυχαναλυτικές γνώσεις 
της στην εξιχνίαση της υπόθεσης; Και πώς 
εµπλέκεται σε όλα αυτά µία απαγωγή που 

είχε γίνει είκοσι χρόνια πριν; 

ΠΟΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ 

ιστοριεσ ντροπησ 
01 ΑΝ∆ΡΕΣ. 01 ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ. 
01 ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ... 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ. 2012. 
ΣΕΛ.424 ΤΙΜΗ 15.50 ΕΥΡΩ 

Μια διαφορετική 
φυλακή 
Για αιώνες και χιλιετίες, σε όλα τα πλάτη 

και µήκη της υφηλίου, οι γυναίκες ζούοαν 
σαν «χρηστικά αντικείµενα» και n ζωή τους 
έµοιαζε µε αυτή των κατοικιδίων. Όλοι οι 

απίστευτα απάνθρωποι καταναγκασµοί που 
τους είχαν επιβληθεί «θεσµικά» ήταν λεπτοµερώς 

σχεδιασµένοι: Από τους άνδρες πρώτα 

και από τους νόµους έπειτα, τους οποίους 
θεσµοθετούσαν αποκλειστικά και µόνον 
οι άνδρες. Τι συνέβη όµως και κάποια 

στιγµή, στο µικρό έστω κοµµάτι του πλανήτη, 
όπου έτυχε να ζούµε, ανατράπηκαν όλα 

αυτά τα φοβερά; Και για ποιους λόγους όλα 
αυτά επιζούν ακόµη οε ένα µεγάλο τµήµα 

του σύγχρονου κόσµου µας; 

ΠΟΙΗΣΗ 

Αφηγητής 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ 

αφηγητής 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙ∆ΕΡΗ, 2011. 
ΣΕΛ 32, ΤΙΜΗ 5 ΕΥΡΟ 

Η σκοτεινή πλευρά της 
ζωής και του έρωτα 

Η ανά χείρας συλλογή αναφέρεται στο πώς 
n σκοτεινή πλευρά της ζωής καιτου έρωτα 

µπορεί να αποτελέσει έµπνευση για δηµιουργία. 

Στο πώς οι «δοξασίες» που αναφέρονται 

στον θάνατο περιορίζουν το ανθρώπινο 

ον και του θέτουν όρια που ουσιαστικά 
είναι ανύπαρκτα. ∆είγµα γραφής 

από το οµότιτλο της συλλογής ποίηµα: «Περιστασιακά 
αναζήτησες κάτι/Οταν κλειδιά 

γενναιόδωρα έπεσαν στα πόδια σου/Ανοιξες 
τη µια µετά την άλλπ τις πόρτες/Αλλά 

ήξερες ότι καµιά δεν ήταν του σπιτιού 
σου/Μια και την είχες βρει από καιρό/Και 
την έκλεισες µε ορθογώνιο µονόλιθο/Από 
φόβο µήπως σταµατήσει n αναζήτηση». 
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