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Λεύκωμα 
ΚΩΣΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Η τέχνη στο εφήμερο 
Επιμέλεια A.Δ. Παπαγιαννίδης, 
Εκδόσεις Μίλητος, 2011, 
σελ. 143 

φλΐα 45 i 

Η έκδοση περιλαμβάνει 

56 σχέδιαεικονογραφήσεις 

του εικαστικού 
καλλιτέχνη Κώστα - Ηρακλή Γεωργίου 

που δημιουργήθηκαν για 
το ένθετο «Εβδομάδα» του «Βήματος 

της Κυριακής» στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980. 
Πρόκειται για μια εικαστική δουλειά, 

μια απόπειρα ενσωμάτωσης 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
στον Τύπο, έναν χώρο ταυτισμένο 
με το εφήμερο, που έκανε ιδιαίτερη 

εντύπωση στους αναγνώστες 
της εφημερίδας, αλλά και σε κριτικούς 

τέχνης. 

Περιοδικό 
Οδός Πανός 
Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2011, τεύχος 
152-153, σελ. 176, τιμή 10 ευρω 

To περιοδικό φιλοξενεί 
ένα αφιέρωμα 

στον ΠαύλοΣιδπρόπουλο 

(1948-1990) με χειρόγραφα 
του καλλιτέχνη, 

αλλά και 
μια συνέντευξη 
της αδελφής του 

Μελίνας Σιδηροπούλου, που μιλάει 
για πρώτη φορά από τότε που αυτός 
«έφυγε». Επίσης, οι Δημήτρης Πουλικάκος 

και Θέκλα Τσελεπή μιλούν γι' 
αυτόν και μεταξύ πολλών άλλων κειμένων 

n τελευταία ραδιοφωνική (και 
απομαγνητοφωνημένη) ουνέντευξή 
του στον Δημήτρη Δημητράκο, έντεκα 

ημέρες πριν από τον θάνατο του. 
Τελευταίος αποχαιρετισμός και στον 
ζωγράφο Δημήτρη Λαλέτα. 
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Αστυνομικό 
ΧΙΛΝΤΑ ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ 
Για μια χούφτα βινύλια 
Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2011, σελ. 383, 
τιμή 15,50 ευρω 

Ο αστυνόμος 
Χάρης Νικολόπουλος 

πλησιάζει 
τα σαράντα, 

αλλά ζει ακόμα 
με τη μαμά του 
και απασχολείται 
σε δουλειές ρουτίνας 

στη ΓΑΛΑ. 
Για πρώτη φορά τού αναθέτουν τη 
διαλεύκανση μιας ανθρωποκτονίας, 

ενός συλλέκτη δίσκων βιολιου, 
του Σταμάτη Παυλίδη, που θα 

τον αναγκάσει να μπλεχτεί σε μια 
παρέα στην οποία όλοι έχουν κάτι 
να κρύψουν. Και ο Χάρης θα αναρωτηθεί: 

«Μα είναι δυνατόν να 
σκοτώσει κάποιος για μια χούφτα 
βινύλια;», στο πρώτο μυθιστόρημα 
της γνωστής μεταφράστριας. 

Μυθιστόρημα 
MICHAEL ARDITTI 
Ο εχθρός του καλού 
Μετάφραση Χρήστος Οικονόμου, 
Εκδόσεις Πόλις, 2011, σελ. 570, 
τιμή 21 ευρω 

Ο Εντουιν, πρώην 
επίσκοπος, 

έχει χάσει την πίστη 
του. Η Μάρτα 

είναι μια αμφιλεγόμενη 
ανθρωπολόγος. 
Ο γιος 

τους, ο Κλέμεντ, 
είναι ένας γκέι 

ζωγράφος που στοιχειώνεται από 
τον θάνατο του δίδυμου αδελφού 
του. Η κόρη τους Σουζάνα παλεύει 
να ξεπεράσει τον χωρισμό της από 
έναν δολοφόνο με τον οποίο διατηρούσε 

ερωτική σχέση. Η θρησκευτική 
ζωή, διά μέσου της οικογένειας 

Γκράνβιλ, όπως αυτή βιώνεται 
εν μέσω των συγκρούσεων 

και των συμβιβασμών της σύγχρονης 
βρετανικής κοινωνίας. 
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Μυθιστόρημα 
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 
Χαρέμι ανδρών 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011, σελ. 221, 
τιμή 12,78 ευρω 

Ποια ανάγκη κάνει 
την ηρωίδα να 

βάλει αγγελία για 
να δημιουργήσει 
ένα χαρέμι από έξι 
άνδρες Ποιο κίνητρο 

υποκινεί τους 
υποψηφίους να 
απαντήσουν, αναλαμβάνοντας 

έκαστος το ένα έκτο 
των εξόδων της; Τι κοινό έχουν ένας 
διονυσιακός εραστής που απαγγέλλει 

ποίηση, ένας ρομαντικός φυσιολάτρης, 
ένας ομοφυλόφιλος καλλιτέχνης, 
ένας αθηναίος ζωγράφος, 

ένας αρχαιολόγος-ταξιδευτής και 
ένας τεχνοκράτης; Η πολύπλοκη γυναικεία 

ύπαρξη στην ορατή και αόρατη 
σχέση της με τον αρσενικό 

εταίρο της στη ζωή. 

Περιοδικό 
Ουτοπία 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011, 
Τεύχος 93, σελ. 190, τιμή li ευρω 

To τεύχος αυτό 
της διμηνιαίας 
έκδοσης για 

τη θεωρία και 
τον πολιτισμό κυκλοφορεί 

σε μια 
στιγμή όπου είναι 

πλέον ορατές 
οι συνέπειες της 

κρίσης. Η κρίση της χώρας μας, 
υποστηρίζει n σύνταξη του περιοδικού, 

αποτελεί μια συγκεκριμένη, 
ιδιόμορφη περίπτωση της καθολικής 

δομικής κρίσης της καπιταλιστικής 
οικονομίας. Επιπλέον, οι 

εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο, 
οι μετανάστες, το άσυλο και πλούσιο 

υλικό για προβληματισμό, 
όπως επίσης και καλλιτεχνικές 
«εικονογραφήσεις» της κρίσης. 

To νεανικό 
μυθιστόρημα του 
Μαρξ «Σκόρπιον 
και Φέλιξ» είναι 
ένα σατιρικό 
έργο πολεμικής 
που οι «πούροι» 
μαρξιστές 
δεν άφησαν 
να μελετηθεί 

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

Σήμερατο βιβλιοπωλεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ιανός (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1 Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ 

του Κυριάκου Γιαλένιου 
(Εκδόσεις Μελάνι) 

2 ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ 

της Λένας Μαντά fΕκδόαεις Ψυχογιός) 

3 Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ 

του Βασίλη Αλεξάκη 
(Εκδόσεις Εξάντας) 

4 ΑΝΕΜΩΛΙΑ 

του Ισίδωρου Ζουργού 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

5 ΑΓΙΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ - ΕΙΣ TAN ΠΟΛΙΝ 

του Γιάννη Καλπούζου 
(Εκδόσεις Μεταίχμιο) 

β TO ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ 

της Κοίτης Οικονόμου 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

7 ΟΠΩΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΗΣΩ 

της Ελένης Πριόβολου 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

8 ΤΑ ΣΑΚΙΑ 

της Ιωάννας Καρυσπάνη 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

9 ΤΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΕΛΙΚΑ 

της Αλκυόνης Παηαδάκη 
(Εκδόσεις Καλέντη) 

10 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

του θωρά Κοροβίνη 
(Εκδόσεις Αγρα) 

1 TO ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ 

του Ουρπέρτο Εκο 
(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

2 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 

του Νταβίντ Γκρόσμαν 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

3 Η ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

της Καμίλλα Λάκμπεργκ 
(Εκδόσεις Μεταίχμιο) 

4 ΝΕΜΕΣΙΣ 

του Τ?ο Νέομπο 
(Εκδόσεις Μεταίχμιο) 

5 ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

του Χόρχε Μπουκάι 
(Εκδόσεις Opera) 

6 Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ 

των Σάρα Λεσλι, Κάρτραϊτ Μπάκλι, 
Ντέιβιντ Τζονσον 
(Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες) 

7 Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

του Ντέιβιντ Γκίλμουρ 
(Εκδόσεις Πατάκη) 

S Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

του Ραλφ Ελισον (Εκδόσεις Κέδρος) 

9 TO ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑ! 

της Τζούλια Γκρέγκσον 
(Εκδόσεις Διόπτρα) 

10 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 

των Ιρβιν Γιάλομ - Τζίνι Ελκιν 
(Εκδόσεις Αγρα) 

ΔΟΚΙΜΙΑ» ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά. 

1 ΝΙΤΣΕ 99 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
του Αλλον Πέρσυ (Εκδόσεις Πατάκη) 

2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

του Βασίλειου Μαρκεζίνη (Εκδόσεις Διβάνη) 

3 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ 

του Χρήστου Γιανναρά 
(Εκδόσεις Ιανός) 

4 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
του Ματθαίου Γιωσαφάτ 
(Εκδόσεις Αρμός) 

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ. ΠΩΣ Η COLDMAN SACHS 

ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
του Μαρκ Ρος (Εκδόσεις Μεταίχμιο) 

β ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΤΕ 

του Στεφαν Εσσέλ (Εκδόσεις Πατάκη) 

7 ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
του Παναγιώτη Κονδύλη 
(Εκδόσεις Θεμέλιο) 

8 TO ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ 

της Ναόμι Κλάιν 
(Εκδόσεις Νεφέλη) 

9 ΠΕΡΙ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

του Γιώργου Κοντογιώργη 
(Εκδόσεις Ιανός) 

10 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΥ 

του Σταύρου Θεοδωράκη (Εκδόσεις Ποταμός) 

ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ N. ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ 

jbasko@dolnet.gr 

Οταν ο Μαρξ έκανε σάτιρα. To ένθετο 
«Domenica» (Κυριακή) της «Repubblica» 
ασχολείται με την έκδοση στην Ιταλία του 
νεανικού μυθιστορήματος του Καρλ Μαρξ 
Σκόρπιον και Φέλιξ. Πρόκειται για ένα 
νεανικό σατιρικό μυθιστόρημα του Καρλ 
Μαρξ, το οποίο οι μελετητές-οπαδοί του 
για χρόνια αγνόησαν ηθελημένα (;) μιας και 
εξέθετε ίσως το πρόσωπο του σοβαρού 
φιλοσόφου, όπως το καθιέρωσαν οι πιστοί 
του. To μυθιστόρημα, γραμμένο το 1837, 
όταν ακόμη ο Κάρολος Μαρξ ήταν μόλις 19 
ετών, είναι σαφώς επηρεασμένο από το Η 
ζωή του Τρίστραμ Σάντι του Λόρενς Στερν. 
Στο μαρξιανό μυθιστόρημα ο αφηγητής 
διηγείται σε ενεστώτα χρόνο τις περιπέτειες 
τριών ηρώων, του Φέλιξ, του Σκόρπιον και 
του Μέρτεν, και προσπαθεί να αποκαλύψει τα 
στοιχεία που τους καθορίζουν. 
Προάγγελος του μαρξιστικού έργου. To 
μυθιστόρημα έχει ένα ειρωνικό, ανατρεπτικό 

ύφος, που ορισμένες φορές 
μετατρέπεται σε πολεμική 
εναντίον της φιλοσοφίας. 
To βιβλίο, όπως γράφει 
ο βιογράφος του Μαρξ, 
Francis Wheen, είναι ένας 
«παράλογοε xeipappos από 
κέφι καιεμπαιγμούε». To 
μυθιστόρημα του Μαρξ πήρε 
πολλές αρνητικές κριτικές 
αλλά ο F. Wheen παραδέχεται 
ότι υπάρχει ένα κομμάτι που 
θυμίζει τη διάσημη αρχική 
παράγραφο του βιβλίου του 
Μαρξ Η 18η Μπρυμέρ του 
Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 
όπου έγραφε: «Ο Χένκελ λέει 
κόπου ότι όλα τα γεγονότα 
και οι ηροσωπικότητεε ms 

vnopias επανεμφανίζονται με τον έναν n 
τον άλλον τρόπο, -έχασε να προσθέσει: την 
πρώτη φορά νε τραγωδία, m δεύτερη ωε 
φάρσα». 
.Αλλος μελετητής του σημείωνε ότι είναι μια 
πρώτη αρχή της ενασχόλησης του Μαρξ με 
την πολιτική, αλλά και της πολεμικής του 
στον Χένκελ, ενώ 
άλλοι πιστεύουν ότι 
είναι περισσότερο 
μια πολεμική 
ενάντια στον 
Λοκ. τον Φίχτε 
και τον Καντ. To 
μυθιστόρημα 
αυτό ο Μαρξ δεν 
το τελείωσε ποτέ. 
Λέγεται μάλιστα 
ότι ένα τμήμα 
του το έκαψε 
μόνος του μαζί με 
ορισμένα νεανικά 
του έργα που τα 
είχε αποκηρύξει. 
Διασώθηκαν μόνο κάποια κεφάλαια ως 
σήμερα, αρκετά όμως για να μας δώσουν 
το πνεύμα που διακατείχε τον νεαρό Μαρξ. 
Οι νεότεροι μελετητές του Μαρξ αναζητούν 
σε αυτό το μυθιστόρημα στοιχεία που 
παρεισέφρησαν αργότερα στα βασικά του 
έργα και κυρίως στο Κεφάλαιο. Η «αποαγιοποίηοη» 

του Μαρξ είχε τα θετικά της 
σημεία, καθώς γίνεται μια προσπάθεια να 
κατανοηθεί εκ νέου n κληρονομιά του. 

M «αποαγιοποίηση» 
του Μαρξ οδηγεί τους 
μελετητές σε άγνωστες 
πλευρές της ζωής και της 
δημιουργίας του 
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