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ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Σόφκα Ζ ινό β i εφ 
Είκοσι πέντε χρόνια µετράει n σχέση της µε την Ελλάδα. Σχέση, που σφραγίστηκε µε την απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας. 
Μόνιµη κάτοικος Αθηνών από το 2001, n Βρετανή συγγραφέας µε πς ρωσικές ρίζες Σόφκα Ζινόβιεφ, µε αφορµή το «Σπίτι στην οδό 
Παραδείσου», µιλάει στην «ΠτΚ» για τον ελληνικό Εµφύλιο που ενέπνευσε το βιβλίο ιης, το δραµατικό στοιχείο που διέπει την ιστορία 
-ου λαού µας, τις ενδιαφέρουσες αντιθέσεις στις ανθρώπινες σχέσεις, την αντίδραση των συµπατριωτών της στα γραφόµενά της. 

Η σχέση της µε την Ελλάδα µετράει είκοσι πέντε χρόνια. 
Μόνιµη κάτοικος της χώρας µας από το 2011 n Βρετανίδα 

συγγραφέας µε τις ρωσικές καταβολές Σόφκα Ζινόβιεφ 
θέλησε να πάρει την ελληνική υπηκοότητα. To «Σπίτι στην 
οδό Παραδείσου», µια διαδροµή στα γεγονότα που σηµάδεψαν 

τέσσερις γενιές της Ελλάδας, αποτέλεσε την αφορµή 
να µιλήσει στην «ΠτΚ». 

Γράψατε για µια µαυρη, για την Ελλάδα, εποχή. Τι 
ήταν αυτό που σας κέντρισε να το κάνετε και πώς διεξήγατε 

την ερευνά σας; 
Από τα φοιτητικά µου χρόνια και συγκεκριµένα όταν έκανα 

τη διδακτορική µου διατριβή, µε θέµα την σύγχρονη 
Ελλάδα, µου τράβηξε το ενδιαφέρον n οδυνηρή αυτή σελίδα 

της ελληνικής ιστορίας. Για την έρευνά µου βασίσθηκα 
κυρίως σε µαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από πρώτο 
χέρι τα γεγονότα. Φυσικά, ανέτρεξα και σε πολλές γραπτές 

ιστορικές πηγές. 

Ξεκινάτε την ιστορία σας από ένα ατύχηµα, που κοστίζει 
µια ζωή, αλλά συνάµα ενώνει άλλες, φωτίζει σκοτεινές 

πλευρές και τελικά επιφέρει τη λύτρωση. Επηρεαστήκατε, 
οε κάποιο βαθµό, από την αρχαία ελληνική 

τραγωδία; 
Πιστεύω πως ναι, αλλά µάλλον υποσυνείδητα. Η επιρροή της 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας είναι θα 'λεγα, ένα δεδοµένο 
στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισµού µας. Ηθελα να υπάρχει 

ο µύθος της Αντιγόνης σαν ένας µακρινός απόηχος στο 
βιβλίο και όχι σαν βασικό στοιχείο της δοµής του βιβλίου. 

«Οι Ελληνες 
έχουν in δύναµη να 

αντιµετωπίζουν 
τις πιο δύσκολες 

καταστάσεις» 

Μικρασιατική καταστροφή. Εµφύλιος, Πολυτεχνείο, 
τα mo πρόσφατα γεγονότα του ∆εκέµβρη του 2008, 
όπως τα έζησαν τέσσερις γενιές Ελλήνων, παρελαύνουν 

από τις σελίδες σας. Τι θελήσατε να επισηµάνετε 
µε αυτή την αλληλουχία δραµατικών καταστάσεων 

που σηµάδεψαν την ιστορία της Ελλάδας; 
Ο ελληνικός 20ός αιώνας χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές 

µε σταθερό το στοιχείο του δράµατος. Πόλεµος, ξενιτιά, 
κατοχή, πείνα. Εµφύλιος, χούντα κ.λπ. Σχεδόν καµία 

γένια δεν έχει ζήσει την απόλυτη ηρεµία και την ειρήνη. 
Ακόµη και n σηµερινή νέα γενιά που συγκριτικά µε τις 

προηγούµεν ες µεγάλωσε σε σταθερό πολιτικό περιβάλλον 
και οικονοµική ευηµερία, έχει τα προβλήµατά της. Με ενδιέφερε 

πολύ να καταλάβω πώς τα βιώµατα της κάθε γενιάς 
πέρασαν στην επόµενη. Π' αυτό πιστεύω δεν µπορεί 

να αποφύγει κανείς m σύγκριση των ∆εκεµβριανών του '44 
µε τα ∆εκεµβριανά ιου 2008, παρόλο που έλαβαν χώρα για 
εντελώς διαφορετικούς λογούς. Ηθελα να ερευνήσω βαθύτερα 

το γεγονός ότι ενώ π.x. πολλά είναι αυτά που αλλάζουν 
από γενιά σε γενιά, σε ένα έθνος, αλλά κυρίως σε µια 

οικογένεια, παραµένει πάντα µια δυνατή συνδετική κλωστή 
που τίποτα δεν µπορεί να την «κόψει». 

Η µια εκ των ηρωίδων σας, n Αντιγόνη, διεγράφη 
από την οικογένειά της λόγω των κοµµουνιστικών της 
φρονηµάτων. To ίδιο έγινε και µε τη γιαγιά σας -δισέγγονη 

της Μεγάλης Αικατερίνης- την «Κόκκινη πριγκίπισσά» 
σας. Αποτέλεσε αυτή π οµοιότητα έµπνευση 

για να πλάσετε τον µύθο οας; 
Σίγουρα δεν ήταν µια συνειδητή µου προσπάθεια να επανεξετάσω 

τις κοµµουνιστικές αρχές και αξίες. Η ιστορία ιης γιαγιάς 
µου, που γεννήθηκε πριγκίπισσα στην τσαρική Ρωσία, 

για να καταλήξει µέλος του ΚΚ στην Αγγλία, προκαλώντας την 
οργή φίλων και συγγενών, µε εντυπωσίασε πολύ. Αλλά σε 
εκείνο το βιβλίο µου. ήθελα να αναδείξω πως το συναίσθηµα 

υπάρχει έντονα στην πολιτική, παρόλο που πιστεύουµε 
on ο ορθολογισµός είναι το κύριο.χαρακτηριστικό της. Με 
αυτά τα δεδοµένα στο τελευταίο µου βιβλίο, ο χαρακτήρας 
της Αντιγόνης συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά 
και βιώµατα αρκετών γυναικών που πολέµησαν στον Εµφύλιο. 

Ωστόσο θα έλεγα ότι n Μαρία Μπέικου, την οποία θαύµαζα 
και είχα συναντήσει κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια, 

µε ενέπνευσε περισσότερο από m Ρωσίδα γιαγιά µου. 
Εστιάζετε, επίσης, στις ανθρώπινες σχέσεις είτε είναι 
γονεϊκές είτε αδελφικές ή συζυγικές. Με την προδοσία 

και τον φόβο της σε πρώτο πλάνο. Μιλήστε µας 
γι' αυτό τον συνδυασµό ιστορικοπολπικών γεγονότων 
και ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης που κάνατε. 
To πλεονέκτηµα για έναν συγγραφέα µυθιστορήµατος είναι 

ότι µπορεί να αναλύσει, όπως θέλει, τα συναισθήµατα. 
Ολες οι ανθρώπινες σχέσεις διέπονται από τα στοιχεία 

της αντιπαράθεσης, αλλά και της αγάπης. Από τους αρχαίους 
µύθους µέχρι τα σύγχρονα µυθιστορήµατα, αλλά και ης 

κινηµατογραφικές ταινίες, το κεντρικό θέµα είναι n ισορροπία 
και ανισορροπία µεταξύ αγάπης και µίσους, δηµιουργικότητας 

και καταστροφής, ανταγωνισµού και συµφιλίωσης. 
Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες διάφορες παραλλαγές 

αυτών των αντιθέσεων, είτε µέσα σε µια σχέση είτε µέσα 
στην ίδια οικογένεια. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΕΥΑ Ζ0Λ1 - ZYNTTT ΠΕΡΙΝΙΟΝ 

τι ειδε η λιρα kazan 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ M ΕΛΠΑ 
ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ. ΚΕ∆ΡΟΣ 2012. 
ΣΕΛ 336. ΤΙΜΗ 16,50 ΕΥΡΩ 

Σκοτεινές 
συναλλαγές 

Ιούλιος 2010. Ο Νουανκούο, επικεφαλής 
της Υπηρεσίας ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 

του Λόγος, φυγαδεύεται οικογενειακώς. 
Ο Φελίξ γραµµατέας του δικαστηρίου 

της Νίκαιας, συµµετέχει στην έρευνα στο 
γιοτ του τραπεζίτη Στέφενσεν. Λίγες µέρες 
πριν το πτώµα της γυναίκας του έχει ανασυρθεί 

από τον Βυθό του λιµανιού. Η Λίρα 
Καζάν, Ρωσίδα δηµοσιογράφος, αναχωρεί 

για το Λονδίνο. Ο Λούτσκι, µέλος της 
ρωσικής ολιγαρχίας που ελέγχει την τοπική 

στρατιωτική βιοµηχανία, µόλις έχει εισαγάγει 
τις επιχειρήσεις του στο χρηµατιστήριο 

του Σίτι. To ρεπορτάζ της Λίρας θα 
αποδειχτεί πολύ επικίνδυνο. 

∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ 

ΛΟΥΚΑΣ θ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ 

ο θαµµένος 
θησαυροσ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ι0ΛΚ0Σ 2912 
ΣΕΛ 176 ΤΙΜΗ 12 ETO 

Με άρωµα 
Ελλάδας 

Ο συγγραφεσς µε ipv παρούσα συλλογή 
διηγηµάτων του προσεγγίζει και ρίχνει 

φως. σε δυο ενότητες θεµάτων: Η πρώτη 
πραγµατεύεται την ιστορική παθογένεια 

-κατάρα της φυλής µας-τον διχασµό 
και το αντίδοτο του- γιατί n ιστορική διαδροµή 

του λάου υας απήδεικνύει πως 
υπάρχει κα; οι ονθοωποί του οφείλουν 
να φέρουν στο φως τον «θαµµένο θησαυρό» 

Η δεύτερη ασχολείται µε m γη 
µας. τη δική µας Ελλάδα, που ταξιδεύει 
στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και αποτελεί 
το λίκνο του ευρωηαικού πολιτισµού, και 
την ειρήνη, το πολυτιµότερο αγαθό για την 
ευηµερία των λαών 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

HUBERT REEVES 

µιλωντασ πα 
TO ΣΥΜΠΑΝ 
στα εγγονια µου 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΠΤΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 2012 
li: ΐαί T'MH?EYPC 

Τα µυστήρια 
του ουρανού 

Ενα καλοκαίρι, που οι νύχτες είναι ξάστερες 
ο διάσηµος αστροφυσικός παππούς εξηγεί 
στη 1 Αχρονη εγγονή του τα µυστήρια του ουρανού 

Με απλή γλώσσα περιγράφει ττ ξέρουµε 
και τι µένει να µάθουµε γύρω από τον 

Ηλιο, τη Σελήνη, τη Γη, τα αστέρια, το απέραντο 
σύµπαν Εκτός οπό τις ειδικές γνώσεις 

και τις απαντήσεις που παίρνει κανείς από 
αυτό το βιβλιαράκι, ταξιδεύει στο διάστηµα, 

αη' όπου δεν λείπει ο ροµαντισµός και 
n ποίηση Ο Hubert Reeves ο' αυτό το εξαιρετικά 

ευκολοδιάβαστο και ενδιαφέρον για 
µικρούς και µεγάλους Βιβλίο, µας προσφέρει 

το πανόραµα όλων όσα γνοορίζει σήµερα 
n επιστήµη για το σύµπαν 

www.clipnews.gr
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ΒΙΒΛΙΟ 

Γεγονότα που σηµάδεψαν τέσσερις γενιές Ελλήνων ξεδιπλώνονται 
µέσα από τις σελίδες του µυθιστορήµατος της Σόφκα ΖινόΒιεφ 

Στο βιβλίο σας αναφέρεστε στην άγνοια των Βρετανών 
σχετικά µε τη βιαιότητα που επέδειξε ο στρατός τους το 
'44 στην Ελλάδα. Πώς αντιδρούν οι αναγνώστες στη 
γενέτειρα σας, διαβάζοντας αυτές τις «γκρίζες σελίδες» 
που αφορούν τους προγόνους τους; 
Νοµίζω το πεδίο της κριτικής κατά των Βρετανών και για 
την στάση τους απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και απέναντι 
στις πρώην αποικιοκρατίες τους, όπου λειτούργησαν µε 
γνώµονα το οικονοµικό τους συµφέρον, είναι αρκετά µεγά- 

Της 
ΚΡΙΣΤΥΣ ΚΟΥΝΙΝΙΟΤΗ 

kouninioti@petop.gr 

> Η ιδανική της µέρα ξεκινάει «µε κολύµπι 
στη θάλασσα, νωρίς το πρωί, και στη 

συνέχεια, µερικές ώρες γράψιµο. Ακόµη 
καλύτερα, να έχω τον άνδρα µου και 

τις κόρες µου κοντά. Κάποια βράδια µε φίλους 
είναι το ιδανικό κλείσιµο» λέει. 

> Αγαπηµένα µέρη στην Ελλάδα; «Η πρώτη 
µου αγάπη ήταν το Ναύπλιο, όπου έκανα 
την ερευνά µου σαν φοιτήτρια. Αγάπησα 
και την Αθήνα, παρόλο που είναι µια 

δύσκολη πόλη. Για διακοπές, σταθερά στα 
∆ωδεκάνησα, αλλά και στα Βουνό της Φθιώτιδας, 

στο ∆ίκαστρο, αη' όπου κατάγεται 
και n οικογένεια του άνδρα µου» απαντά, 

> Της αρέσουν πολλά είδη ελληνικής µουσικής. 
Από ρεµπέτικα µέχρι Θεοδωράκης, 

Χατζιδάκης, Μικρούτσικος, Παπάζογλου, 
αλλά και Σαββόπουλος. «Πρέπει να οµολογήσω 

όµως ότι µου αρέσουν πολύ και κάποια 
παλιοµοδίτικα τραγούδια του Πουλόπουλου 

και της Μαρινέλλας» προσθέτει. 

> Τα Ελληνικά τα έµαθε περισσότερο µέσα 
από παρέες και όχι σε σχολείο. «Παρόλο 
που νιώθω άνετα όταν µιλάω, δεν µπορώ 
να πω ότι συµβαίνει το ίδιο όταν γράφω. 
Είναι ελάχιστοι οι συγγραφείς που 

µπόρεσαν να κάνουν την µετάβαση από τη 
µητρική σε µια άλλη γλώσσα. Αυτοί που το 
κατάφεραν, όπως ο Ναµηόκοφ και ο Κόνραντ, 

έγιναν γνωστοί και γι' αυτό το κατόρθωµα» 
εξηγεί. 

> Γράφει ήδη το επόµενο Βιβλίο της που 
δεν είναι µυθιστόρηµα, αλλά n γεµάτη 
ίντριγκες ιστορία µεταξύ του παππού της, 
της γιαγιάς της, και του εκκεντρικού Λόρδου 

Μπέρνερς, που ήταν συνθέτης, συγγραφέας 
και ζωγράφος. 

λο. Από την άλλη, θαυµάζω τους Βρετανούς για την ικανότητά 
τους να παραδέχονται σήµερα αυτά τα µεγάλα τους λάθη. 

Χάρηκα πολύ όταν έλαβα µηνύµατα από πολλούς Βρετανούς 
αναγνώστες, οι οποίοι µου δήλωναν ότι δεν είχαν 

ιδέα για τον ρόλο των Βρετανών στην Ελλάδα κατά τον B' 
Παγκόσµιο πόλεµο, αλλά ούτε και για τα ∆εκεµβριανά του 
'44. Παρόλο που επρόκειτο για «γκρίζες σελίδες» της βρετανικής 

ιστορίας, εκτίµησαν το περιεχόµενο του βιβλίου µου 
και αυτό το θεωρώ πολύ θετικό και ώριµο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΟΦΚΑ ΖΙΝΟΒΙΕΦ 
to mm ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΦΗ ΜΠΑΣ∆ΡΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΠΟΣ, 2012, 
ΣΕΛ 408, ΤΙΜΗ 16,60 ΕΥΡΟ 

Η ΕΛΛΑ∆Α, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 

Οι Ελληνες έχουν δοκιµαστεί και εξακολουθούν να 
δοκιµάζονται Πιστεύετε ότι οφείλεται στο αίµα που 
κυλάει στις φλέβες τους; 
Είµαι συνήθως επιφυλακτική µε θεωρίες που βασίζονται 
σε γενετικά στοιχεία. Συχνά υποκρύπτουν µια ρατσιστική 

αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία n µοίρα µας ορίζεται 
αποκλειστικά από τα βιολογικά χαρακτηριστικά µας. Νοµίζω 

αυτό που ορίζει τον χαρακτήρα µας, από παιδιά µέχρι 
τη στιγµή που θα ενηλικιωθούµε, είναι το περιβάλλον 

που µεγαλώσαµε, µαζί φυσικά µε κάποια γενετικά χαρακτηριστικά 
µας. Η Ελλάδα δηµιούργησε από µόνη της µερικά 

από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα, αλλά 
αυτά τα προβλήµατα έχουν επιδεινωθεί σε µεγάλο βαθµό 
από εξωτερικούς παράγοντες. 
Εγκατασταθήκατε στην Ελλάδα το 2001. Μέσα σε έντεκα 
χρόνια, τα πράγµατα έχουν αλλάξει δραµατικά. Εσείς, 
πώς βλέπετε αυτή την κρίση; Περιµένατε ότι θα ερχόταν 

κάποια στιγµή; 
∆εν είµαι οικονοµολόγος, αλλά ο άναρχος τρόπος µε τον 
οποίο n Ελλάδα αναπτυσσόταν προκαλούσε ανησυχία -και 
όχι µόνο από περιβαλλοντικής πλευράς. Είναι οδυνηρό να 
διαπιστώνει κανείς πόσο υποφέρουν σήµερα οι Ελληνες, 
αλλά είναι επίσης θλιβερό να επανεµφανίζονται ακραίες δυνάµεις 

στην πολιτική σκηνή που καλλιεργούν το εσωτερικό 
µίσος. Ολα αυτά µας παραπέµπουν στον Εµφύλιο, αν και 
αυτό που βίωσαν οι Ελληνες τότε, ήταν φυσικά πολύ χειρότερο. 

Μια άλλη διαπίστωση που έκανα στο πλαίσιο της 
έρευνας για το βιβλίο µου, είναι ότι οι Ελληνες έχουν τη 
δύναµη να αντιµετωπίζουν τις πιο δύσκολες καταστάσεις. 
Γνωρίζετε καλά τα «κουσούρια» των συγχρόνων Ελλήνων. 

Σας δυσκόλεψε n εξοικείωση µε αυτή τη νοοτροπία; 
Η σχέση µου µε την Ελλάδα κλείνει τώρα µια εικοσιπενταετία. 

Αυτή n σχέση έχει βάθος, και όπως ένας γάµος, βασίζεται 
στην αγάπη, αλλά παράλληλα απαιτεί και συµβιβασµούς. 
Παρ' όλα τα προβλήµατα που έχει n Ελλάδα, παραµένει 

για εµένα, γοητευτική. Οταν ήρθα στην Ελλάδα µε τον 
Ελληνα σύζυγο µου και τις δύο κόρες µας το 2001, αποφάσισα 

να πάρω και την ελληνική υπηκοότητα. Αυτό ήταν για 
µένα σαν µια δήλωση πίστης. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
αλατι κοκκινο 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2012. 
ΣΕΛ 312. ΤΙΜΗ 16 ΕΥΡΟ 

Αίνιγµα 
στη Σκύρο 

To ξηµέρωµα της 26ης Ιουλίου 2001 βρίσκει 
το νησί της Σκύρου ανάστατο µετά την 

επίσκεψη του Εγκέλαδου. Ο σεισµός διώχνει 
τους τουρίστες και επισκιάζει τον θάνατο 
της 1 άχρονης «σηµαδεµένης» «αλλιώς, 

που βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκκλήσι. Ο 
αστυνόµος Ψαθάς καταφθάνει στο νησί και 
µαζί µε µια ετερόκλητη παρέα προσπαθεί 
να εξιχνιάσει το αίνιγµα. Η υπόθεση κρύβει 

παγίδες. Ο Ψαθάς θα κοπιάσει για να 
βρει άκρη ανάµεσα στις φήµες που διασπείρονται, 

στις προλήψεις των ντόπιων, 
στους φόβους και τα µυστικά τους. Οπως 
όλοι ψιθυρίζουν, κάθε ιστορία γίνεται παραµύθι, 

αµέσως µόλις στεγνώσει το αίµα της. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ T' αποµνηµονεύµατα 
ενός γάτου 

Ο Ζάχος Ζάχαρης είναι ένας γάτος διόλου 
µετριόφρων. Οπως ο ίδιος ξεκαθαρίζει: 
«Εγώ δεν είµαι ένας οποιοσδήποτε 

γάτος. Εγώ τυγχάνω πανέξυπνος, κούκλος 
και απίστευτα ταλαντούχος». Κάτι 

Χέµινγουεϊ, κάτι Σάλιντζερ, κάτιΛούις Κάρολ 
έκαναν όνοµα γιατί εγώ δεν είχα βγει 

ακόµα στο λογοτεχνικό κουρµπέτι». Μετά 
από έξι και κάτι ζωές, λοιπόν, τρύπωσε 
πρώτα στο σπίτι κι έπειτα στο κεφάλι 

της συγγραφέως, n οποία και κατέγραψε 
τις σκέψεις του. Ετσι, προέκυψαν τα αποµνηµονεύµατά 

του, «(και ολίγον από αποµνηµονεύµατά 
της, αφού σι ζωές µας διαπλέχτηκαν 

αγρίως)» σηµειώνει, ο ίδιος. 

ΛΕΝΑ ∆ΙΒΑΝΗ 
εγω ο ζαχοσ 
ζαχαρησ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΏΤΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 192. ΤΙΜΗ 10 ΕΥΡΩ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 
to φαγκρι και 
to σκουµπρι 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012. 
ΣΕΛ, 92. ΤΙΜΗ 14,40 ΕΥΡΟ 

Αναβρασµός 
στη θάλασσα 

Ενα αντιπολεµικό παραµύθι που διαδραµατίζεται 
στον γαλάζιο βυθό της θάλασσας. Ο 

Σωτήρης το σκουµπρί και ο Φάνης το φαγκρί 
διεκδικούν ένα πρωί το ίδιο λαχταριστό 
σκουλήκι. Αυτή n ασήµαντη αφορµή 

διχάζει τα ψάρια. Από τη µία φάλαινες και 
καρχαρίες, από την άλλη µπακαλιάροι και 
αστακοί µε πανοπλίες. Εξαψη στη θάλασσα 

κι αναβρασµός! Πεδίο µάχης κινδυνεύει 
να γίνει ο ωκεανός! θα αποφευχθεί τελικά 
ο εξοντωτικός πόλεµος-, Για ποιο λόγο το 

σκουλήκι της έριδος δεν είναι τόσο ελκυστικό 
όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως; Και 

τι αποκαλύψεις ετοιµάζεται να κάνει ο σοφός 
γερο-κοκωβιός; 
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