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«ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ME 
"ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΕΣΜ» 
ΔΥΟ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ βιβλία του 
Μένη Κουμανταρέα 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τον 
Κέδρο, δυο από τα καλύτερα του 
κατά γενική παραδοχή. Και τα δύο 
είναι νουβέλες, μικρά 
μυθιστορήματα ή μεγάλα 
διηγήματα δηλαδή, αναλόγως πώς 
θα το δει κανείς, είδος στο οποίο 
έχει διαπρέψει ο Κουμανταρέας. 
To πρώτο, για το οποίο κάνουμε κι 
εδώ λόγο, είναι το περίφημα «Η 
κυρία Κούλα», βιβλίο του 1978, 
ενώ το έτερο, μεγαλύτερο και πιο 
ζοφερό, το «Κουρείο», εκδόθηκε 
ένα χρόνο αργότερα, το 1979. 
Κεντρικό θέμα στην «Κυρία 
Κούλα» n συνάντηση και n 
ανάπτυξη ερωτικού αισθήματος 
στον ηλεκτρικό της Αθήνας 
ανάμεσα σε μια ώριμη, 
συντηρητική και παντρεμένη 
γυνάίκα κι ένα νεαρό φοιτητή. 
Οι πρώτες δειλές ματιές, σι 
πρώτες κουβέντες, καθημερινά, 
τελετουργικά, που κάνουν 
σταδιακά πειστική την αδιανόητη 
μετατόπιση της κεντρικής 
ηρωίδας: να τολμήσει να αφεθεί 
στον έρωτά της για το νεαρό 
Μίμη, φοιτητή του Πολυτεχνείου, 
γνωρίζοντας ότι μια τέτοια σχέση 
δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει 
αίσια τέλος. Ο Κουμανταρέας 
περιγράφει την ιστορία του 
με συγκρατημένο, ψυχρό ύφος, 

Ο Μένης Κουμανταρέας 

ξεκάθαρες και ουσιώδεις 
περιγραφές, αφήνοντας να 
αναδυθεί από μόνο του το 
πορτρέτο μιας γυναίκας 
τόσο συνηθισμένης, που 
καταλήγει τραγική. 
Η «Κυρία Κούλα» μεταφέρθηκε 
στην τηλεόραση σε σκηνοθεσία 
Διαγόρα Χρονόπουλου, με τη 
Βέρα Ζαβιτσιάνου και τον Φίλιππο 
Σοφιανό στους κεντρικούς ρόλους. 
Αναμένονται δε n θεατρική 
διασκευή του από τον Ακη Δήμου 
και n σκηνοθεσία του από τον 
Νίκο Μαστοράκη στο Θέατρο 
Τέχνης το φθινόπωρο. 

Απομυθοποιημένο Παρίσι 
Αντιθέτως, για πρώτη φορά 

εκδίδεται το «παρισινό 
ημερολόγιο» του Βασίλη 
Βασιλικού, το βιβλίο με το 
θαυμάσιο τίτλο «Οι γάτες της rue 
d' hauteville». Πρόκειται για 
αυτοβιογραφικό αφήγημα, 
γραμμένο μέσα σε ένα μήνα, 
το φθινόπωρο του 1993. 
To ζευγάρι Βασίλης Βασιλικός 
Βάσω Παπαντωνίου ετοιμάζεται 
να επιστρέψει στην Ελλάδα για 
μόνιμη εγκατάσταση. 
Η σκέψη αυτή γεννά αμφιβολίες 
και φόβους για τη ζωή που τους 
περιμένει σε μια χώρα που έχει 
αλλάξει πολύ από τις αρχές της 
δεκαετίας του '80, όταν ο 
Βασιλικός αναλάμβανε τα ηνία της 
ΕΡΤ. Την ίδια στιγμή, γύρω τους 
το Παρίσι έχει πάψει να είναι πια n 
πόλη που αγάπησαν, φαντάζει κι 
αυτό ξένο, θυμίζει «το Παρίσι της 
αυτοεξορίας. Γκρίζο, αδιάφορο». 
Κι όμως, γραμμένο με διαύγεια 
και χαμηλούς τόνους, απολαυστικό 
στην ανάγνωση, διανθισμένο με 
μετέωρες σκέψεις και αισθήματα, 
δείχνει μια πιο ευάλωτη πλευρά 
του γνωστού συγγραφέα. 
Ταυτόχρονα, είναι τεκμήριο 
μιας μεταβατικής εποχής, 
ημερολόγιο μιας καμπής, 
όταν τα όνειρα είχαν αρχίσει να 
ξεθωριάζουν και n επιστροφή 
στην Ελλάδα δεν προσέφερε 
πια υπαρξιακή διέξοδο. 

Η ΚΥΡΙΑ ΚΟΥΛΑ 
ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 
ΚΕΔΡΟΣ 2010 (ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ) 
ΣΕΛ. 90, ΤΙΜΗ €12,00 

01 ΓΑΤΕΣ ΤΗΣ 
RUE D' HAUTEVILLE 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΠΑΤΑΚΗΣ 
ΣΕΛ. 216. ΤΙΜΗ €14,00 

Top ten 
της εβδομάδας 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 
Πανεπιστημίου 17, Αθήνα - τηλ. 2103258440 

01. «To τελευταίο τσιγάρο», 
Λένα Μαντά (εκδ. Ψυχογιός) 

02. «To στρατηγικό βάθος - 
Η διεθνής θέση της Τουρκίας», 
Αχμέτ Νταβούτογλου 
(εκδ. Ποιότητα) 

03. «Λευκή ορχιδέα», 
Καίτη Οικονόμου 
(εκδ. Ψυχογιός) 

04. «Συνδεδεμένοι 
Η εκπληκτική δύναμη 
των κοινωνικών δικτύων 
και πώς αυτά διαμορφώνουν 
τη ζωή μας», 
Νικόλας Χριστάκης (εκδ. Κάτοπτρο) 

05. «Ο Φρόιντ στο Μανχάταν», 
Λικ Μποσί(εκδ. Καλέντης) 

06. «Αργυρώ - κάθε μέρα 
ελληνικά», 
Αργυρώ Μπαρμπαρίγου 
(εκδ. Λυμπέρη) 

07. «Βαλίτσες και φύγαμε», 
Γιάννης Μανόλης 
Χάρης Παπαδόπουλος 
(εκδ. Λιβάνη) 

08. «Γιατί το Βυζάντιο», 
Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ 
(εκδ. Ελληνικά Γράμματα) 

09. «Logicomix», 
Απόστολος Δοξιάδης (εκδ. Ικαρος) 

10. «To νησί», 
Βικτόρια Χίσλοπ (εκδ. Διόπτρα) 

Πρόταση 
ΑΜΑΡΤΩΛΑ 
ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΔΙΟΠΤΡΑ 2010 
ΣΕΛ. 336, ΤΙΜΗ €17,00 

«Ιστορίες και ζωές που θα 
πλεχθούν γύρω από το μοναστήρι 

της Παναγιάς της Χορταρούς 
και θα ψελλίσουν ότι ένα θαύμα 
μπορείνα είναι ανομολόγητη 

αμαρτία και πως μια αμαρτία 
μπορείνα είναι το προσωπικό 
θαύμα στη ζωή ενός ανθρώπου». 
Γιατί όχι; 

'- 
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ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΕΛΗΝΗ 
ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ 
ΨΥΧΟΠΟΣ 2010 
ΣΕΛ. 416, ΤΙΜΗ €15,50 

«Πρόθυμη να εξερευνήσει τις νέες 

ικανότητες που απόκτησε ως Αθάνατη, 
n Εβερ στρέφεται στον αγαπημένο της 
Ντέιμεν. Καθώς, όμως, εκείνη ασκείται 

να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της, 
ο Ντέιμεν αρχίζει να χάνει τις δικές 

του». Σίκουελ με προοπτική για 
μακροημέρευση για τους φίλους 
των... αθάνατων πλασμάτων. 

TO ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 
ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
CARL H0N0RE 
ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ 2010 
ΣΕΛ. 448, ΤΙΜΗ €18,89 

«Ο Καρλ Ονορέ εξετάζει τις τελευταίες 
επιστημονικές έρευνες και αποδεικνύει 
ότι n ανατροφή των παιδιών μας δεν 

χρειάζεται να μοιάζει με αγώνα 

συγκέντρωσης γνώσεων και εφοδίων. 
Με χιούμορ και αμεσότητα, ξεδιπλώνει 
μπροοτά μας όλα όσα ψιθυρίζουν 
μεταξύ τους οι γονείς». Τα παιδιά τι να 
λένε άραγε; 

Sh Ι Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ 
ΜΤΦΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΡΗΣ 
ΕΣΤΙΑ 2010 
ΣΕΛ. 218, ΤΙΜΗ €17,00 

«Αλλο ένα δοκίμιο γραμμένο σαν 
συναρπαστικό μυθιστόρημα από τον 
Μιλαν Κούντερα. Ο γνωστός Τσέχος 

ουγγραφέας χτίζει το δικό του 
Πάνθεον, όπου συναντιούνται οι 

σκέψεις του, τα παλιά υπαρξιακά και 
αισθητικά θέματά του και οι παλιοίτου 
έρωτες, ο Ραμπελαί, ο Φελλίνι, ο 

Μαλαπάρτε...». Αλήθεια είναι. 
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