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Η Μαρία Στασινοηούλου προτείνει: 

Ενα αντίστροφο ταξίδι 
προς την αυτογνωσία 
ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΑΡΝΣ Ενα κάποιο τέλος, 
µετ. Θωµάς Σκάσσης εκδ. Μεταίχµιο 

Με αφορµή ένα περίεργο κληροδότηµα, από 
πρόσωπο σβησµένο στα αυλάκια του µυαλού, 
ο Τόνι Γουέµπστερ ανασκαλεύει το παρελθόν 
και βρίσκεται αντιµέτωπος µε αλήθειες και 
ψέµατα µιας ζωής, πολλών ζωών. 
Ενα βιβλίο για τη ρευστότητα του χρόνου και 
την αναξιοπιστία της µνήµης, για τη φιλία και 
τον έρωτα, για τον έρωτα και τον θάνατο, για 
την αγάπη και την προδοσία, για τις αυταπάτες 
και τις ψευδαισθήσεις της ζωής. Ενα αντίστροφο 

ταξίδι προς την αυτογνωσία που προκύπτει 
από τον αναστοχασµό και την επανεξέταση 
του παρελθόντος µε όρους βιωµένης πια ζωής. 

Απλό, σοφό, καλογραµµένο, µε πλήρως ανατρεπτικό 
και απροσδόκητο τέλος που το 

σφραγίζει n ωριµότητα, n οξεία παρατηρητικότητα, 
«n απόλυτη εξισορρόπηση µελαγχολίας 

και χιούµορ». 

ΤΖΟΥΛΙΑΝ fe 
ΜΠΑΡΝΣ 

ΤΕΛΟΣ 

Πρώτα σε πωλήσεις1 
γ.:~.-.| II '-' Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

Time out, n ελληνική αίσθηση του χρόνου, του Στέλιου 
' Ράµφου (Αρµός). Πώς βιώνει τον χρόνο ο µέσος Νεοέλληνας 

και πώς συνδέεται αυτό το γεγονός µε in σηµερινή κρίση 
ηου αντιµετωπίζει n χώρα µας; 

2β Η λογική της παράνοιας, του Στέλιου Ράµφου (Αρµός). 
Είκοσι κείµενα για την τρέχουσα κρίση. Ενας αδηµοσίευτος 
επίλογος ανοίγει νέο ορίζοντα κατανόησης του ελληνικού 
προβλήµατος. 

t Οσκαρ Ουάιλντ, 99 µαθήµατα σοφίας για µια ευτυχισµένη 
ζωή εδώ και τώρα, του Αλλαν Πέρσυ (εκδ. Πατάκης). 
Πώς µέσα από τη σκέψη του Ουάιλντ θα αντιµετωπίσουµε 
τα προβλήµατα και θα απολαύσουµε τη ζωή. 

Λ Γιατί δηµοκρατία, του Τζον Κην (Νεφέλη). 
' Υπάρχουν πολλά είδη δηµοκρατίας; Τι µορφές έχει σήµερα 

το πολίτευµα που όλοι υπερασπίζονται; 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, του Αρτουρ 
Σοπενχάουερ, µετ. Μυρτώ Καλοφωλιά (Πατάκης). 
Ενα οξύ και οργισµένο κείµενο, ηου α υτοσ u στήνεται 
ως εγχειρίδιο επικράτησης έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου. 

fa 
Από την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυτή είναι n ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού 
από την άγνοια, απ' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη οοφία, 
όπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

y Μαγεία, της Ρόντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 

δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

3. Η πόλη των απόντων, του Αλέξανδρου Μασσαβέτα 

(Πατάκης). Μια διαφορετική περιήγηση στη γοητευτική 
πολυπολιτισµικότητα της Κωνσταντινούπολης. 

v Νίτσε, 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας, του Αλλαν 
Πέρσυ (Πατάκης). Συµβουλές για την καταπολέµηση 
του σύνχρονου άγχους και της καθηµερινής αγωνίας. 

10· Ο «κόκκινος σουλτάνος», του Βασίλη l. Τζανακάρη 

(Μεταίχµιο). Η πραγµατική ιστορία του τελευταίου σουλτάνου 
της θεσσαλονίκης, του Αβδούλ Χαµίτ. 

Λογοτεχνία 
I Οσο αντέχει n ψυχή, της Λένας Μαντά (Ψυχογιός). 
-S!-® Η ιστορία µιας γυναίκας που έδωσε πολλές µάχες, για να χάσει 

τις περισσότερες. 

2, Φιλµ νουάρ, του ∆ηµήτρη Στεφανάκη (Ψυχογιός). 

Ενα κοσµοπολίτικο µυθιστόρηµα µε συναρπαστική δράση, 
παρασκήνιο και κατασκοπεία. 

3, Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνάκη 

(Ψυχογιός). Οσα θα συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής... 

4 Για t' όνειρο πώς να µιλήσω, της Ελένης Πριοβόλου 
(Καστανιώτης). Μια δολοφονία τον Μάρτιο του '44, 
ένας έρωτας έκτων υστέρων... 

C To κορίτσι που εξαφανίστηκε, της Τζίλιαν Φλιν (Μεταίχµιο). 
" Ενα µυθιστόρηµα για τα θανάσιµα µυστικά του συζυγικού βίου. 

φ To νήµα, της Βικτόρια Χίσλοπ (∆ιόπτρα). Αυτή τη φορά 
n δαιµόνια συγγραφέας καταπιάνεται µε την ιστορία 
της θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα. 

"J Κυνηγοί κεφαλών, του Τζο Νέσµπο (Μεταίχµιο). 
Ενα βιβλίο δράσης και σασπένς από τον Νορβηγό µετρ. 

ο Νορβηγικό δάσος, του Χαρούκι Μουρακάµι (Ψυχογιός). 
' Πάλι εδώ το θέµα της απώλειας. Αυτή τη φορά, n απώλεια 

της αθωότητας και της νεότητας. 

Q Σενάριο γάµου, του Τζέφρυ Ευγενίδης (Πατάκης). 
* Οι Ηνωµένες Πολιτείες της δεκαετίας του '80, της ύφεσης 

και της αναζήτησης. 

10· Γύρισε σελίδα, του Οµηρου Αβραµίδη (∆ιόπτρα). Τα πάθη 
και σι δυσκολίες ενός ζευγαριού ηου ενώ αγαπήθηκε πολύ, 
κατέληξε να ζει χωριστά. 

* To στοιχεία αυτή την εβδοµάδα προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«Επίκαιρα» (Αγ. Ιωάννη 41, Αγία Παρασκευή). 

Φιλµνβυφ  
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Κατασκοπεία, 

παρασκήνιο, 

κοσµ πολιτισµός 
στο νέο βιβλίο 

του ∆ηµ. Στεφανάκη. 

y 1L" dil 
Μια περιήγηση 

στην 
Κωνσταντινούπολη, 

µέσο ano τις διαδροµές 

των εθνοτήτων 

που την κοτοίκησον. 

Υπάρχουν πολλά 

είδη δηµοκρατίας; 

Η Αµερικανίδα 

συγγραφέας 

αστυνοµικών 

µυθιστορηµάτων, 

που έχει πολλούς 

φίλους στην Ελλάδα. 

Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

GEORGES SIMENON 
To χιόνι ήταν βρώµικο 
µετ. Αργυρώ Μακάρωφ 
εκδ. Αγρο σελ. 352 - 5 ευρώ 

Μια κατεχόµενη χώρα 
στον B' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Ο Φρανκ Φριντµάιερ, 
δεκαοκτώ χρονών, λύκος 
ανάµεσα στους λύκους, 
πεινασµένος και ανελέητος. 

Μόνο στο αίµα και στο 
χρήµα βρίσκει ικανοποίηση. 

Χωρίς ηθικές αρχές και 
χωρίς στόχο, ξεκινά την καριέρα 

του εγκληµατία, µε πρώτη πράξη το µαχαίρωµα 
ενός Γερµανού αξιωµατικού. Επειτα 

διαπράττει άλλο φόνο µε θύµα µια συγχωριανό 
του. Εξαπατά και ταπεινώνει ερωτικά µια νεαρή 

γυναίκα για να την τιµωρήσει για την έλξη 
που νιώθει προς αυτόν. Στο τέλος φυλακίζεται 
για ένα έγκληµα που δεν έχει κάνει. 

Ι∆ΕΕΣ 

ΠΩΛ BEN 
Φουκώ: Η σκέψη του, n προσωπικότπτά του 
µετ. Γιώργος Καράµπελας 
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας 
σελ. 284 -19 ευρώ 

Μισέλ Φουκώ και Πωλ 
Βεν. Ο φιλόσοφος και ο ιστορικός. 

Ο Πωλ Βεν συνθέτει 
εδώ το απροσδόκητο 

πορτρέτο του φίλου του και 
ξανανοίγει τη συζήτηση 
σχετικά µε τις πεποιθήσεις 
του. ∆ιατείνεται: «Οχι, ο 
Φουκώ δεν είναι αυτός που 
πιστεύει ο κόσµος! Ούτε 

δεξιός ούτε αριστερός, δεν ορκιζόταν ούτε 
στην Επανάσταση ούτε στην καθεστηκυία τάξη. 
Ακριβώς όµως γΓ αυτό, n δεξιά τον απέρριψε, 
ενώ n αριστερά πίστεψε πως αρκούσε που δεν 
ορκιζόταν στην καθεστηκυία τάξη για να είναι 
αριστερός». ∆εν ήταν στρουκτουραλιστής, αλλά 

ένας σκεπτικιστής φιλόσοφος που συγγένευε 
µε τον Μονταίν. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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διακρίνοντας 
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ 

Ei in Arcadia ego 
Να που ξαναέγινε επίκαιρη n λογοτεχνική 

στράτευση και n συνακόλουθη προβληµατική 
γύρω από tous βαθµού$ αυτονοµίαε 

του λογοτεχνικού έργου από tis κοινωνικέε 
συνθήκεε. Εξέλιξη αναµενόµενη όταν 

οι καιροί είναι δύσκολοι και n λογοτεχνία, 
eos λόγοε ηθικόε, νιώθει υποχρεωµένη 

να τεθεί στην υπηρεσία κρίσιµων κοινωνικών 
αιτηµάτων. To δίληµµα στο οποίο 

ο κριτικόε καλείται να απαντήσει είναι κατά 
πόσο, σε περιόδου5 πολιτική3 όξυνσηε 

και συγκρουσιακού κλίµατοε, επιτρέπει 
otis πολιτικέε και κοινωνικέε ιδέεε του κειµένου, 

του συγγραφέα και tis δικέε του να 
προσδιορίσουν αποφασιστικά την αισθητική 
µατιά του. Κατά πόσον κατορθώνει να 
σταθµίσει σχετικά ανεπηρέαστα αν υπάρχει 

ισορροπία ανάµεσα στα ιδεολογικά και 
αισθητικά συστατικά σύνθεσε του κειµένου. 

Κατά πόσον τέλθ3 πάντων n ιδεολογική 
του σύµπλευση ή n απόκλιση npos το κείµενο 

ορίζουν την καλαισθητική του κρίση. 
Παράδειγµα n περίπτωση του Γιάννη Μακριδάκη. 

Ο anonxos Tns οικονοµικήε πτώχευσηε 
είναι εξαιρετικά αισθητόε στα έργα του. Εξ 
αντιστίξεωε. Ανθρωποι Tns υπαίθρου δεµένοι 
µε τη φύση, πρόσωπα σε πλήρη αρµονία µε 
tous ρυθµού5 Tns Yns, οι ήρωεε του Χιώτη 
πεζογράφου ασκούν αµέσωε ή εµµέσωε κριτική 

σε µια αστική ζωή που έχει περιέλθει 
σε αδιέξοδο. Στη νουβέλα «To ζουµί του πετεινού» 

(Βιβλιοπωλείον Tns Εστίαε, σελ. 92), 
ο µπαρµπα Παναγήε ζει ευτυχισµένοε σε ένα 

αποµακρυσµένο κτήµα. Η γη του αντιγυρίζει 
απλόχερα την τρυφερή του αγάπη 

χαρίζοντά3 του νοστιµότατουε καρπούε - ιδανική 
πρώτη ύλη για το δεύτερο µεράκι του 

που είναι n µαγειρική, n µετατροπή των αγνών 
υλικών σε νόστιµα εδέσµατα. Ετσι το 

ταβερνάκι που έστησε µε τη σύζυγο τον ανταµείβει 
εν συνεχεία για τον αυθεντικό του 

βίο. Ωσπου µια µέρα πληροφορείται κατά σύµπτωση 
τα εθνικά προβλήµατα, µαθαίνει για 

το µνηµόνιο και την ελληνική δέσµευση να 
µειώσει το δηµόσιο χρέοε µέσα από τη διάθεση 

κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων. Ο κόσµοε 

γυρίζει ανάποδα. Θα 
ξεπουλήσουµε τον τόπο 

\ias στουε ξένουε; Θα εκποιήσουµε 
ό,τι παραλάβαµε 

από tous npoyovous 

\ias και οφείλουµε να διαφυλάξουµε 
ανέπαφο για 

χάρη των παιδιών ]ias; 
Την ώρα µάλιστα που n λύση 

υπάρχει ολάκερη και 
την εκπροσωπεί ο µπαρµπα 

Παναγήε, n δηµιουργική 
αυτάρκεια και n λιτή 

ζωή του; Για τρειε µέρε3 n 
ψυχική υγεία του ήρωα 
µπαίνει σε δοκιµασία. Οι 
οικείοι ανησυχούν. Η γερή 
όµωε κράση του δίνει τη λύση: ο µπαρµπα 
Παναγήε δίνει µια στην τηλεόραση, την κάνει 

κοµµάτια και επανέρχεται στον πρότερο 
ευτυχή του βίο. 

Oncos συνέβη και σε προηγούµενα έργα 
του, βρίσκω το κείµενο του Γιάννη Μακριδάκη 

απολαυστικό. Η εκφραστική του ικανότητα 
να δηµιουργεί αίσθηση acpOovias και 

πλησµονήε, n συνθετική επάρκεια να φιλοτεχνεί 
έναν κόσµο που κολυµπά µεε στα 

πλούτη Tns φύσηε, είναι αξιοζήλευτεε. 

Οταν όµω3 παίζεται το στοίχηµα Tns εθνική 
επιβίωσηε, ncos τοποθετούµαστε απέναντι 

στον πρωτόγονο ακτιβισµό του µπαρµπα 
Παναγή ο onoios (αν κρίνουµε απ' την 

πολιτική αρθρογραφία του δηµιουργού του) 
µοιάζει να θεωρεί τη στάση του πραγµατική 

λύση; ncos σχολιάζουµε αυτέε tis γραφικότητεε, 
όταν πιστεύουµε ncos οι «προαστικέε 

κοινωνικέε προτάBgB 
σειε» αποτελούν αφελή ——_ 

λαϊκισµό, και ntos σε έναν 
ι."ϋ,. j- κόσµο εξαιρετικά σύνθετο 

όπωε ο σηµερινόε αστικόε, 
δεν υπάρχει άλλη επιλογή 
απ' την ανάπτυξη \i\as οµόλογα 

σύνθετηε πολιτικήε 
σκέψηε; Καλώ s ή kokcos, n 
λογοτεχνία διαθέτει τα απαράγραπτα 

δικαιώµατά 
Tns. Απολαµβάνω τον κόσµο 

του Μακριδάκη όχι 
γιατί ταυτίζοµαι µε τον 
µπαρµπα Παναγή, ούτε 
γιατί πιστεύω στη σκέψη 
του (µε εξαίρεση όσεε δυνατότητε3 

µα3 απέµειναν 
απ' την αγάπη Tns φύons). 

Αλλά γιατί µέσα σε µια δυστοπική πραγµατικότητα 
µε άδηλο αύριο, ο συγγραφέα3 

χαρίζει τη διέξοδο ενόε δυνητικού σύµπαvros, 

zvos ουτοπικού παράδεισου, µια3 
Αρκαδίαε. Η λογοτεχνία στην προκειµένη 

περίπτωση λειτουργεί eos αντίβαρο προσφέρονταε 
µια ζωντανή αλληγορία, ένα παρηγορητικό 

αντιστάθµισµα, µια ψυχική παραµυθία. 
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δαιµονοποιηθεί, έχει γ3. 

Η πόλη των απόντων, 

(Πατάκης). Μια διαφορπολυπολιτισµικότητα 
τηv 

Νίτσε, 99 µαθήµατα κΠέρσυ 
(Πατάκης). Συµτου 

σύνχρονου άγχους 

10· Ο «κόκκινος σουλτάνο(Μεταίχµιο). 

Η πραγµατης 
θεσσαλονίκης, του 

Λογοτεχνία 
I Οσο αντέχει n ψυχή, τ-S!-® 

Η ιστορία µιας γυναίκαςτις 
περισσότερες. 

2, Φιλµ νουάρ, του ∆ηµήΕνα 

κοσµοπολίτικο µυθπαρασκήνιο 
και κατασκ3, 

Κυριακή απόγευµα στ(Ψυχογιός). 

Οσα θα συ4 

Για t' όνειρο πώς να µ(Καστανιώτης). 
Μια δοένας 

έρωτας έκτων υσC 

To κορίτσι που εξαφα" 
Ενα µυθιστόρηµα για ταφ 

To νήµα, της Βικτόρια 
n δαιµόνια συγγραφέατης 

θεσσαλονίκης στις 

"J Κυνηγοί κεφαλών, τοΕνα 
βιβλίο δράσης και 

ο Νορβηγικό δάσος, του' 
Πάλι εδώ το θέµα της ατης 

αθωότητας και της 

Q Σενάριο γάµου, του Τζ* 
Οι Ηνωµένες Πολιτείεςκαι 

της αναζήτησης. 

10· Γύρισε σελίδα, του Οµκαι 
σι δυσκολίες ενός ζκατέληξε 

να ζει χωριστ* 

To στοιχεία αυτή την εβδοµάδα 
«Επίκαιρα» (Αγ. Ιωάννη 41, Αγία ΠΝΕΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑ 
ΜΟΧΛΟ (επιµ.) 

αναµνήσεις του γιατρού M. Γιοέλ µ. 
Π. Μαρτινίδης . 

Πατάκης σελ. 164 
Στο γύρισµα του 20ού αιώνα, 

ο πληθυσµός της 
Θεσσαλονίκης αντιµετώπισε 

την πρόκληση του εκσυγχρονισµού. 
Η αυτοβιογραφία 

του γιατρού M. Γιοέλ 
δηµοσιεύθηκε σε συνέχειες 

στηνισπανοεβραϊκή 
εφηµερίδα La Action µεταξύ 

Απριλίου και Μαΐου 8 
και είναι µια πρωτότυπη πηγή που συµπυώνει 

τις αλλαγές στον ιδιωτικό και δηµόσιο  
Ο γιατρός Γιοέλ περιγράφει γλαφυρά και 

εξαιρετικό χιούµορ τις παλινδροµήσεις που ατηρούνται 
µεταξύ του σύγχρονου και του αδοσιακού 

τρόπου ζωής στους τοµείς της νωνικής 
και της εκπαιδευτικής πολιτικής,  

εργασίας, της οικογένειας, της υγείας και ιτερα 
στον τοµέα της άσκησης της ιατρικής. 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ l. ΑΡΓΥΡΙ∆ΗΣ 
Αλκη Ζέη 
Η τέχνη του να µιλάς στα παιδιά 
µε «έντιµο» τρόπο 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 120 - 8.80 

Η κατατοπιστική αυτή µελέτη 
για το έργο της Αλκής 

Ζέη εστιάζει κυρίως στην 
τέχνη µε την οποία n καταI 
ξιωµένη συγγραφέας γράSSfc— 

φει βιβλία παιδοκεντρικά 
, »™<ιγ<»ι^ και καταφέρνει να µιλήσει 

I στα παιδιά για γεγονότα-  

P" ταµπού της ιστορικής και 

κοινωνικής πραγµατικότητας 
µε «έντιµο» τρόπο, δηλαδή µε ευθυκρισία, 

ειλικρίνεια, ευαισθησία και µορφή προσιτή στο 
γλωσσικό και νοητικό τους επίπεδο. Χρησιµοποιώντας 

πλήθος αποσπασµάτων από τα έργα 
της Ζέη, ο Μιχάλης Αργυρίδης καταδεικνύει 
πως n συγγραφέας τολµά να αφηγείται µέσω 
των ηρώων της, τις τραγικές ιστορικές καταστάσεις 

που σηµάδεψαν δυσάρεστα την κοινωνική 
ζωή του τόπου. 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

ΧΑΡΟΥΚΙ ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 
Για τι πράνµα µιλάω, όταν µιλάω νια το τρέξιµο 
µετ. Βασίλης Κιµούλης 
εκδ. Ωκεανίδα σελ. 252 -14 ευρώ 

Υστερα από κοπιαστικά 
προγράµµατα προπόνησης 
και διαδροµές, οι αποκαλυπτικές 

αναµνήσεις του 
". ; . ' Χαρούκι Μουρακάµι αναφέρονται 

στην τετράµηνη 

mmmtm προετοιµασία του Γιαπωτ.·,>-,ι.ί 
Η.·..,·.!..., νέζου µυθιστοριογράφου 

για τον Μαραθώνιο της Νέας 
Υόρκης του 2005. Και 

περιγράφουν τοποθεσίες από τους Τζίνγκου 
κήπους στο Τόκιο όπου ο δροµέας µοιράστηκε 
κάποτε τη διαδροµή µε έναν ολυµπιονίκη, µέχρι 

τον ποταµό Τσαρλς στη Βοστώνη ανάµεσα 
σε νέες γυναίκες που τον άφηναν πίσω τους. 
Σαν κέρας της Αµάλθειας, n αφήγηση γεµίζει 
από αναµνήσεις και εµπνεύσεις: n καταλυτική 
στιγµή όπου ο Μουρακάµι αποφάσισε να γίνει 
συγγραφέας, σι θρίαµβοι κι σι απογοητεύσεις 
του, το πάθος του για τους δίσκους βινυλίου. 

GEORGES SIMENON 
To χιόνι ήταν βρώµικο 
µετ. Αργυρώ Μακάρωφ 
εκδ. Αγρο σελ. 352 - 5 ευρώ 

Μια κατεχόµστον 
B' Παγκµο. 

Ο Φρανκ 
δεκαοκτώ χρανάµεσα 

στοπεινασµένος 

τος. Μόνο στχρήµα 
βρίσκεση. 

Χωρίς ηθχωρίς 
στόχο, 

ριέρα του εγκληµατία, µε πρώτη 
χαίρωµα ενός Γερµανού αξιωµατδιαπράττει 

άλλο φόνο µε θύµα µτου. 
Εξαπατά και ταπεινώνει ερωρή 

γυναίκα για να την τιµωρήσει 
που νιώθει προς αυτόν. Στο τέλοςγια 

ένα έγκληµα που δεν έχει κά 

διακρίνονΤης 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚEi 

in ArcadΝα 
που ξαναέγινε επίκαιρη n λογοτεχνική 

στράτευση και n συνακόλουθη προβληµατική 
γύρω από tous βαθµού$ αυτονοµίαε 

του λογοτεχνικού έργου από tis κοινωνικέε 
συνθήκεε. Εξέλιξη αναµενόµενη όταν 

οι καιροί είναι δύσκολοι και n λογοτεχνία, 
eos λόγοε ηθικόε, νιώθει υποχρεωµένη 

να τεθεί στην υπηρεσία κρίσιµων κοινωνικών 
αιτηµάτων. To δίληµµα στο οποίο 

ο κριτικόε καλείται να απαντήσει είναι κατά 
πόσο, σε περιόδου5 πολιτική3 όξυνσηε 

και συγκρουσιακού κλίµατοε, επιτρέπει 
otis πολιτικέε και κοινωνικέε ιδέεε του κειµένου, 

του συγγραφέα και tis δικέε του να 
προσδιορίσουν αποφασιστικά την αισθητική 
µατιά του. Κατά πόσον κατορθώνει να 
σταθµίσει σχετικά ανεπηρέαστα αν υπάρχει 

ισορροπία ανάµεσα στα ιδεολογικά και 
αισθητικά συστατικά σύνθεσε του κειµένου. 

Κατά πόσον τέλθ3 πάντων n ιδεολογική 
του σύµπλευση ή n απόκλιση npos το κείµενο 

ορίζουν την καλαισθητική του κρίση. 
Παράδειγµα n περίπτωση του Γιάννη Μακριδάκη. 

Ο anonxos Tns οικονοµικήε πτώχευσηε 
είναι εξαιρετικά αισθητόε στα έργα του. Εξ 
αντιστίξεωε. Ανθρωποι Tns υπαίθρου δεµένοι 
µε τη φύση, πρόσωπα σε πλήρη αρµονία µε 
tous ρυθµού5 Tns Yns, οι ήρωεε του Χιώτη 
πεζογράφου ασκούν αµέσωε ή εµµέσωε κριτική 

σε µια αστική ζωή που έχει περιέλθει 
σε αδιέξοδο. Στη νουβέλα «To ζουµί του πετεινού» 

(Βιβλιοπωλείον Tns Εστίαε, σελ. 92), 
ο µπαρµπα Παναγήε ζει ευτυχισµένοε σε ένα 

αποµακρυσµένο κτήµα. Η γη του αντιγυρίζει 
απλόχερα την τρυφερή του αγάπη 

χαρίζοντά3 του νοστιµότατουε καρπούε - ιδανική 
πρώτη ύλη για το δεύτερο µεράκι του 

που είναι n µαγειρική, n µεγνών 
υλικών σε νόστιµα εδταβερνάκι 

που έστησε µε τνταµείβει 
εν συνεχεία για τοβίο. 

Ωσπου µια µέρα πληροφµπτωση 
τα εθνικά προβλήµατο 

µνηµόνιο και την ελληνιµειώσει 
το δηµόσιο χρέοε µθεση 

κρατικών περιουσιακών 
στοιχείων. Ο κόσµοε 

γυρίζει ανάποδα. Θα 
ξεπουλήσουµε τον τόπο 

\ias στουε ξένουε; Θα εκποιήσουµε 
ό,τι παραλάβαµε 

από tous npoyovous 

\ias και οφείλουµε να διαφυλάξουµε 
ανέπαφο για 

χάρη των παιδιών ]ias; 
Την ώρα µάλιστα που n λύση 

υπάρχει ολάκερη και 
την εκπροσωπεί ο µπαρµπα 

Παναγήε, n δηµιουργική 
αυτάρκεια και n λιτή 

ζωή του; Για τρειε µέρε3 n 
ψυχική υγεία του ήρωα 
µπαίνει σε δοκιµασία. Οι 
οικείοι ανησυχούν. Η γερή 
όµωε κράση του δίνει τη λύΠαναγήε 

δίνει µια στην τηλνει 
κοµµάτια και επανέρχερο 
ευτυχή του βίο. 

Oncos συνέβη και σε προτου, 
βρίσκω το κείµενο τουδάκη 
απολαυστικό. Η εκφρνότητα 

να δηµιουργεί αίσθηπλησµονήε, 
n συνθετική ελοτεχνεί 

έναν κόσµο που κπλούτη 
Tns φύσηε, είναΝΕΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΡΕΝΑ ΜΟΧΛΟ (επιµ.) 
Οι αναµνήσεις του γιατρού M. Γιοέλ 
επιµ. Π. Μαρτινίδης 
εκδ. Πατάκης σελ. 164 

Στο γύρισµα του 20ού αιώνα, 
ο πληθυσµός της 

Θεσσαλονίκης αντιµετώπισε 
την πρόκληση του εκσυγχρονισµού. 

Η αυτοβιογραφία 
του γιατρού M. Γιοέλ 

δηµοσιεύθηκε σε συνέχειες 
στηνισπανοεβραϊκή 

εφηµερίδα La Action µεταξύ 
Απριλίου και Μαΐου 

1938 και είναι µια πρωτότυπη πηγή που συµπυκνώνει 
τις αλλαγές στον ιδιωτικό και δηµόσιο 

βίο. Ο γιατρός Γιοέλ περιγράφει γλαφυρά και 
µε εξαιρετικό χιούµορ τις παλινδροµήσεις που 
παρατηρούνται µεταξύ του σύγχρονου και του 
παραδοσιακού τρόπου ζωής στους τοµείς της 
κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
της εργασίας, της οικογένειας, της υγείας και ιδιαίτερα 

στον τοµέα της άσκησης της ιατρικής. 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ l. ΑΡΓΥΡΙ∆ΗΣ 
Αλκη Ζέη 
Η τέχνη του να µιλάς στα παιδιά 
µε «έντιµο» τρόπο 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 120 - 8.80 

Η κατατοπιστλέτη 
για το έρΖέη 

εστιάζει κτέχνη 
µε την οI 

ξιωµένη συγγSSfc— 

φει βιβλία παι, 
»™<ιγ<»ι^ και καταφέρνεI 

στα παιδιά για 

P" ταµπού της ισκοινωνικής 

πρτας 
µε «έντιµο» τρόπο, δηλαδή µεειλικρίνεια, 

ευαισθησία και µορφήγλωσσικό 
και νοητικό τους επίπεδποιώντας 
πλήθος αποσπασµάτων 

της Ζέη, ο Μιχάλης Αργυρίδης κατπως 
n συγγραφέας τολµά να αφηγτων 
ηρώων της, τις τραγικές ιστορστάσεις 

που σηµάδεψαν δυσάρεσνική 
ζωή του τόπου. 
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