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ΜΙΜΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Όπλων Kpiois 
ΝΕΚΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Μια σκηνή από τον Τρωικό Πόλεµο δίνει τον τίτλο του 
βιβλίου, ρίχνει νέο φως στο θεµελιώδες δίληµµα της 
Αριστεράς σε εποχές κρίσης και προαναγγέλλει µια νέα 
σύνθεσή της, µια νέα ιδρυτική πράξη. Είναι µια κάθοδος 
στον Κάτω Κόσµο, όπου τα µεγάλα πνεύµατα της Αριστεράς 

-σοσιαλιστές, κοµµουνιστές, κεντροαριστεροίσυγκρίνουν 
τις δικές τους περιπέτειες µε εκείνη της ελληνικής 

και ευρωπαϊκής Αριστεράς στη µεγάλη κρίση του 
2008-2013, διερευνούν το παράδοξο του αριστερού κινήµατος 

σε περιόδους µεγάλης κρίσης και απαντούν στο 
ερώτηµα «Τι να κάνουµε;». 
Τα µέρη του βιβλίου είναί: ΟδυσσΑίας-«Άµλετ»: ο τελευταίος 

θεωρητικός της Σοσιαλδηµοκρατ'ιας-ΜαρξΚέυνς: 
το δράµα δεν έχει πρωταγωνιστή- To Μαγικό Φανάρι 

του Φρανσουά Μιτεράν-0 σύντροφος Ενρίκο και 
ο «Αόρατος Γορίλλας» της Ιστορίας-Η Νέκυια του Ανδρέα 

Παπανδρέου. Στο βιβλίο ξαναζωντανεύει και 
σχολιάζει το δράµα της δικής pas εποχής n σκέψη των 
Λένιν. Τρότσκι, Λούξεµπουργκ. Γκράµσι, αλλά και των 
Μπέρνστάίν, Κάουτσκι. Χίλφερντινγκ και Μπλουµ. Των 
Τολιάτι. Τορέζ, Μπερλινγκουέρ. Φλωράκη. Κύρκου αλλά 
καιτωνΆτλι, Νένι. Κάλαχαν. Μπραντ. Μιτεράν, Πάλµε 
και Ανδρέα Παπανδρέου. 

ΤΖΕΝΗ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ 

To σύνδροµο ιου γαλάζιου πρίγκιπα 
To "Σύνδροµο του γαλάζιου πρίγκιπα" δεν είναι ακόµα ένα βιβλίο που αναφέρεται θεωρητικά 

στις σχέσεις των δύο φύλων. Είναι n απάντηση στα ερωτήµατα γύρω ano τις 
φαινοµενικά αψυχολόγητες αντιδράσεις και των δύο φύλων, που θα βοηθήσει τους 
άνδρες να κατανοήσουν καλύτερα τις γυναίκες και αντίστροφα. 

Εκδόσεις'Εναστρον. Σελ. 117 

ΚΥΡ 

Τα "παιδία παίζει" είναι αττική σύνταξη 
Οι "γέροι πεινάνε" είναι κοµµένη σύνταξη 
Ο ΚΥΡ. πιστός στο ραντεβού του. επιστρέφει µε το κλασικό λεύκωµα που θα γίνει το 
απαραίτητο γιατρικό ενάντια στην κρίση για το 2013. Αθώα συγκυβέρνηση. δόλιες ξένες 

δυνάµεις, οριζόντιες περικοπές, κάθετες διαπραγµατεύσεις και ένα πανηγύρι µετάθεσης 
ευθυνών ξεπετάγονται από τις εµπνεύσεις του διάσηµου σκιτσογράφου. 

ΛΙΛΑ ΚΟΝΟΜΑΡΑ 

TO ∆ΕΙΠΝΟ 

ifY, 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα. 
Σελ. 234 

ΛΙΛΑ ΚΟΝΟΜΑΡΑ 
To δείπνο 

Ένα δείπνο µεταξύ φίλων. 
µια όµορφη καλοκαιρινή 
βραδιά. Αβρότητες, γέλια, 
ανάλαφρες κουβέντες... 
Μέχρι που n εικόνα ανατρέπεται. 

Μέσα από ηµερολογιακές 
καταγραφές, εξιστορήσεις 
και εσωτερικούς µονολόγους. 

µια αρχαιολόγος, ένας 
αποτυχηµένος µουσικός, µια 
οικιακή βοηθός από την Άπω 
Ανατολή ξετυλίγουν το µίτο 
της αφήγησης σε τρεις διαφορετικούς 

τόπους: στη σύγχρονη 
Αθήνα, στον αρχαιολογικό 

χώρο της Κέρου 
και στη Νέα Υόρκη. 

• Η Λίλα Κονοµάρα γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Σπούδασε 

σύγχρονη λογοτεχνία στο 
Παρίσι και εργάστηκε ως 
καθηγήτρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών. Ως λογοτέχνης 
πρωτοεµφανίστηκε 

το 2002 µε το βιβλίο Μακάο. 
To δείπνο είναι το πιο πρόσφατο 

βιβλίο της. 
Παράλληλα, µεταφράζει 
γαλλική λογοτεχνία και αρθρογραφεί 

σε εφηµερίδες 
και λογοτεχνικά περιοδικά. 

Εκδόσεις Κέδρος. 
Σελ. 345 
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