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B' .rugman 

ΤΕΛΟΣ 
στην 

ΥΦΕΣΗ 

ΤΩΡΑ! 

ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

PAUL 
KRUGMAN 
Τέλος στην 
ύφεση τώρα! 
Μετάφραση 
Τίνα ©έου. 
Εκδόσεις Πόλις, 
2012, σελ. 272, 
τιµή16ευρώ 

Ο νοµπελίστας οικονοµολόγος 
παρουσιάζει 

την πρόσφατη 
χpnµmoτ^ιcπ:ωτική 
κρίση που αποτέλεσε 

το έναυσµα για m 
µεγαλύτερη πτ&χπκή 
στροφή της οικονοµίας 

µετά πι Μεγάλη 
Υφεση της δεκαετίας 

του 1930 και τις 
προσπάθειες αντιµετώπισής 

της ως τώρα. 
Προτεραιότητά µας 
πρέπει να είναι n επιστροφή 

σε µια ισχυρή 
ανάπτυξη µε άµεση 
αύξηση των κρατικών 
δαπανών. Ο Κρούγκµαν 

καταρρίπτει τις 
αντιρρήσεις και στριµώχνει 

τους θιασώτες 
του δόγµατος της λιτότητας 

στη γωνία 

(ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΚΩΣΤΗΣ ΓΚ1ΜΟΣΟΥΛΗΣ 

To αηδόνι στο 
πόδι της 
Εκδόσεις 
Καστανιώτη,2012, 
σελ. 197. τιΡ·ή 10.65 

Ενας ταξιτζής λίγο 
αλλιώτικος από τους 
άλλους είναι ο Θωµάς. 

Ενας ταξιτζής 
παραµυθάς, στη µέση 
του δικού του κόσµου. 

Ano το αυτοκίνητό 
του περνά όλο 

το τσίρκο µιας µικρής 
πόλης: υστερικά 

θηλυκά µε ύποπτες 
προθέσεις, κακοποιοί 

µε αβέβαιο προορισµό, 
παπάδες µε' 

ανεβασµένη λίµπιντο 
και ανέµελα ζευγάρια, 
οργανοπαίκτες από 
τα Βαλκάνια και ένας 
σκύλος που τον λένε 
Φάτσα Συνταξιδιώτες 
τής µιας διαδροµής, 
που του δίνουν κάτι 
για να του πάρουν κάτι 

ακριβότερο. 

ΠΟΙΗΣΗ 

ΙΟΥΛΓΓΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

To σπίτι 
Εκδόσεις Υψιλον/ 
Βιβλία, 2012, σελ. 36 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΟΝ. 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 
Σκιαγραφία 
µιας εφηβείας: 
Στον Πειραιά, 
1954-1973 
Εκδόσεις Κασταλία, 
2012, σελ. 172, 
τιµή ΙΟευρώ 

«Τοπίο; Μήτε opijovias, 
oupavos π και 

γη. Μόνο ένας γαλανός, 
πυκνός αέρας. 

∆υο πρόσωπα κοντά 
κοντά κι ύστερα n 
αφή, απαλή των χειλιών. 

To φιλί, χρόνων 
παµπάλαιων, να επιβισί 

mo νέο. Που κανείς 
δεν µπόρεσε ποτέ 

του να περιγράφει την 
έκταση που έχει To 
σππι τούτο του έρωτα. 
Μας». To νέο βιβλίο 
της Ιουλίτας Ηλιοπούλου 

αποτελείται από 
30 πεζόµορφα ποιήµατα 

30 ολοζώντανες, 
υπερρεαλιστικές 

εικόνες που αποτυπώνουν 
τον έρωτα 

την απώλεια και τη 
µοναξιά 

ΟΚΙΜΙΟ 

RAINER MARIA 
RILKE 
Κούκλες 
Εικονογράφηση 
Λόττε Πρίτσελ, 
µετάφραση Κώστας 
Κουτσουρελης 
Εκδόσεις 
Περισπωµένη, 2012, 
σελ. 75, τιµή 15 ευρω 

To 1913 ο Ρίλκε επισκέφθηκε 
µια έκθεση 

της γνωστής κουκλοποιούΛότε 
Πρίτσελ 

στο ατελιέ της στο 
Μόναχο. Η εντύπωση 
του ήταν τέτοια ώστε 
εµπνεύσθηκε ένα δοκίµιο 

για τις κούκλες ως 
έκφραση της συναισθηµαηκής 

αλληλεπίδρασης 
του παιδιού 

µετονκόσµο.Οιδυο 
τους cnjvavniGYiKav 
και πάλι λίγα χρόνια 
φγότερα στον βιβλιοφιλικό 

«Υπερίωνα» 
του Μονάχου. Εκείνη 
τη συνάντηση, εκείνη 
την περίφηµη έκδοση 
(στην οποία τα σκίτσα 
συνόδευαν το κείµενο) 
αναβιώνει ετούτη, 90 
χρόνια αργότερα 

Η επιστροφή ενός διπλωµάτη 
στα νεανικά 

χρόνια που τον διαµόρφωσαν 
µέσα από µια 

τριτοπρόσωππ αφήγηση 
που αναπλάθει 

παιδικές και εφηβικές 
αναµνήσας. Ο πρέσβης 

µας στο Βουκουρέστι 
επιστρέφοστη 

γεηονιά όπου µεγάλωσε, 
σε τόπους και κυρίως 
ανθρώπους που τον 

καθόρισαν, αφηγείται 
τις µικρές τους ιστορίες 

και παράλληλα τη 
µεγάλη ιστορία της Ελλάδας, 

από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή ως 

την πτώση της Χούντας, 
«ως έκτιση χρέους 

στην πατρίδα της 
πατρίδας που είναι τα 
παιδικά µας χρόνια». 

E Ft 
ΦΗΓΗΜΑΤΑ 

ΛΙΝΑ ΑΛΙΚΑΚΟΥ 
ΣΟΡΟΓΚΑ 
Μαυσωλείο 
παιχνιδιών 
Εκδόσεις Πλέθρον, 
2012, σελ. 140, 
τιµή 13 ευρω 

Ενας νάρκισσος πατέρας 
δολοφονείται 

ano τους κλωνοποιηµένους 
γιους του. Μια 

γιαγιά βγαίνει από τον 
πάγο πουτην κρατούσε 

ζωντανή στο Ινστιτούτο 
Κρυογονικής 

στο Κλίβελαντ του 
Οχάιο. Ο γιος ενός 
διάσηµου συγγραφέα 
ταξιδεύει στις σελίδες 

του βιβλίου του 
εγωπαθούς µπαµπά 
του και τον εκδικείται 
µε τον mo παράξενο 
τρόπο. Μια κοπελίτσα 
απολαµβάνει τη στοργή 

ενός ζευγαριού 
γκέι στο Σόχο της Νέας 

Υόρκης. ∆εκαοκτώ 
ιστορίες ή µία σε δεκαοκτώ 

συνέχαες, για 
τα ανθρώπινα πάθη. 

Σε αυτή τη οτήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκαν σε ένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία Public 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

— E N Η 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Οσο αντέχει η ψυχή 
ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΜΑΝΤΑ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ονειρεύτηκα τον δολοφόνο 
σου 

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Ερωτας πόλεµος 
ΤΗΣ ΚΑΙΤΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Γύρισε σελίδα 
TOY ΟΜΗΡΟΥ ΑΒΡΑΜΙ∆Η 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Πορφυρός κώδικας 
TOY MENIOV ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

< Για όλα υπάρχει λόγος 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Φιλµ νουάρ 
TOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝ ΑΚΗ 
"(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Για τ1 όνειρο πώς να µιλήσω 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

To πράσινο ακρογιάλι 
της πατρίδας 

ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

To νήµα 
ΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Ο αγώνας της ζωής µου 
TOY ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆Η 
(MVPubiications) 

Κυνηγοί κεφαλών 
ΤΟΥΤΖΟΝΕΣΜΠΟ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Τελευταία θυσία 
ΤΗΣ ΡΙΣΕΛ ΜΙΝΤ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

To κορίτσι 
που εξαφανίστηκε 

ΤΗΣΤΖΙΛΙΑΝΦΛΙΝ 
(Εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Σενάριο γάµου 
ΤΟΥΤΖΕΦΡΥ ΕΥΓΕΝΙ∆Η 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Κράτα τα µάπα σου κλειστά 
ΤΟΥΤΖΟΝ ΒΕΡΝΤΟΝ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Ano την άγνοια στη σοφία 
TOY ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ 
(Εκδόσεις Opera) 

Οι θεοί της Ατλαντίδος 
TOY ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΚΙΜΠΙΝΣ 
(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Ο γάµος από έρωτα 
έχει αποτύχει 

TOY ΠΑΣΚΑΛ ΜΠΡΥΚΝΕΡ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Νίτσε: 99 µαθήµατα 
καθηµερινής φιλοσοφίας 

TOY ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΣΥ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
TOY ΑΡΤΟΥΡ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

Η µαγεια 
ΤΗΣ ΡΟΝΤΑ ΜΠΕΡΝ 
(Εκδόσεις Λιβάνη) 

Ζωή 
TOY ΚΙΘ ΡΙΤΣΑΡΝΤ! 
(Εκδόσεις To Ροδακιό) 

Ο δρόµος της ευτυχίας: 
Φύλλα Πορείας IV 

TOY ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑ! 
(Εκδόσεις Opera) 

Η λογική της παράνοιας 
TOY ΣΤΕΛΙΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 
(Εκδόσεις Αρµός) 

To απόλυτο βιβλίο για τη γλώσσα 
του σώµατος 

ΤΩΝ ΑΛΑΝ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΙΖ 
(Εκδόσε ς Εσοπτρον) 

Time out: Η ελληνική αίσθηση του χρόνου 
TOY ΣΤΕΛΙΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 
(Εκδόσεις Αρµός) 
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α ΓΙΑΝΝΗΣ 
N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 

jbasko@dolnet.gr 

Γκενασιά 
Τι θυµάσαι όταν τελειώνεις ένα 

µυθιστόρηµα; Συνήθως τους 
ήρωες, τους χαρακτήρες που 
δηµιούργησε ο συγγραφέας. Μερικοί 

ήρωες ξεπέρασαν τους συγγραφείς 
τους, έγιναν mo γνωστοί από εκείνους. 
Ο πλοίαρχος Νέµο, ο Ρασκόλνικοφ, n 
Αννα Καρένινα, ο Ζορµπάς... Πριν από 
λίγεςηµέρες τέλειωσα το πολυσέλιδο Η 
λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων του 
Ζαν Μισέλ Γκενασιά (Πόλις) όπου σε 700 
σελίδες και γύρω από την αίθουσα ενός 
µπιστρό στροβιλίζονται οι ήρωές του. Καθένας 

και µια ιστορία Ολοι µαζί σκιτσάρουν 
την ιστορία της δεκαετίας του '60. 

Ηταν µια συγκλονιστική εποχή, γι' αυτό 
και συγγραφείς, σκηνοθέτες και δοκιµισφάφοι 

επανέρχονται συχνά σε αυτήν. 
Αυτό που ξεχωρίζει στον Γκενασιά είναι 
n δηµιουργία πολλών διαφορετικών χαρακτήρων, 

που καταφέρνουν να γίνουν 
ζωντανοί και να σε ακολουθούν και µετά 
το τέλος της οινάγνώοτις. Οι περισσότεροι 
προέρχονται ano τις ανατολικές χώρες, 
είναι πρόσφυγες που δεν συµπορεύθηκαν 
µε τη µία ή την άλλη πλευρά, παρέµειναν 

ανένταχτοι, απάτριδες. Οι ζωές τους 
διασταυρώνονται στην πίσω αίθουσα 
του µητστρό. Ανάµεσα τους ένας µικρός 
Γάλλος, ο Μισέλ, και n οικογένειά του, 
διασπασµένη ano έριδες ιδεολογικές, 
προσωπικές, συναισθηµατικές. 
Κάθε προσωπική ιστορία δηµιουργεί 
έναν χαρακτήρα. ∆ίνει έναν τύπο ανθρώπου 

που ξεχωρίζει, που µπορεί να 
γίνει σύµβολο και έξω από το βιβλίο. 
Ο Μισέλ είναι ο κρίκος που τους ενώνει 

και παράλληλα αφηγείται τη δική 
του ιστορία ενηλικίωσης µέσα σε ένα 
ταραγµένο Παρίσι. Ροκ-εν-ρολ, βιβλία 
ανεπίγνωστοι έρωτες και πολλά-πολλά 

ερωτήµατα για τη ζωή. Ο αδελφός 
του Φρανκ, ο φίλος του Πιερ, n Σεσίλ, 
n Καµίγ ζουν ανάµεσα στις ιδέες τους 
και στην πραγµατικότητα non θέλουν 
να αγνοούν. Η οµορφότερη βιβλιοφιλική 

σελίδα είναι όταν ο Μισέλ, φανατικός 
βιβλιοφάγος, εξιστορεί το πώς 

καταφέρνει να διαβάζει στον δρόµο 
χωρίς να τον πατάνε τα αυτοκίνητα ή 
να πατάει αυτός τα περιττώµατα των 
σκύλων. Στη λέσχη όλοι παίζουν σκάκι 
Εκεί Ba γίνουν και οι µεγάλες διαµάχες 
και θα αποκαλυφθούν τα µεγάλα µυστι 
κά που τυραννούν τη ζωή τους. Μέρες 
τώρα σκέφτοµαι την τύχη του Φρανκ, 
το πώς περνάει ο Τιµπορ, ο µόνος που 
επέλεξε τον επαναπατρισµό, τον Σάσα 

που το µυστικό του θα κορυφώσει 
ένα δράµα σης τελευταίες σελίδες, τη 
λ^επϊλεπτη Σεσίλ και την Καµίγ, που 
χάθηκαν άδοξα ano τον συναισθηµατικό 

κόσµο του Μισέλ. Γράφτηκε ότι 
είναι ένα κλασικό λαϊκό µυθιστόρηµα. 
Οντως έχει τη γοητεία του κλασικού. 
Μεγάλες ιστορίες, αντιπαραθέσεις, κίνηση 

πολλών χαρακτήρων, ισχυρά µέσα 
στην αδυναµία τους πρόσωπα To 

αν θά µείνει κλασικό θα µας το πει n 
Ιστορία Σήµερα όµως ξεχωρίζει Αυτό 
µπορούµε να το πούµε εµείς. 

www.clipnews.gr


