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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ 
Της µαριασ τοπαλη 

Εξορκισµός (a λα βρετανικά...) 
Ηπλαζ του Μπράιτον, όχι µακριά ano το 

Λονδίνο, εκτείνεται σε µήκοε χιλιοµέτρων. 
Οταν έχει ζέστη, οι λουσµένοι στα θολά, 

παγωµένα νερά είναι πραγµατικά χτλτά6es 
- µε καταγωγή από όλα τα µήκη και τα 

πλάτη Tns yns. Φυσικά υπάρχουν ανάµεσά 
tous ένα σωρό παιδιά, κάθε ηλικία5. Πιο πίσω 

τεντώνεται ο παραλιακόβ που, ontos το 
ξέρουµε κι από τα δικά µα3 τουριστικά µέρη, 

φιλοξενεί µπαρ κι εστιατόρια στη σειρά. 
Μόνο που, στα περισσότερα από αυτά, τα παιδιά 

δεν είναι ευπρόσδεκτα, ειδοποιεί ανάλογη 
πινακίδα. Καταµεσήµερο, άλλωστε, κι ο κόσµοε 

είναι ήδη τύφλα στο µεθύσι, µε τα εύλογα 
στοµαχικά επακόλουθα: ακόµη και δίxcos 

τιε προειδοποιητικέε ταµπελίτσεε, ποιos 
θα ήθελε να «απολαύσει» ένα µικρό παιδί 
παρόµοιο θέαµα; Κι αν στην επαρχία τα 

πράγµατα είναι περισσότερο ελαστικά, στο 
διάσηµο λονδρέζικο Νότινγκ Χιλ ο υπεύθυvos 

του παµπ δείχνει ευγενικά την έξοδο (είναι 
δώδεκα το µεσηµέρι) σε αυτούε που σπρώχνουν 

µπροστά tous ένα παιδικό καρότσι. 
Εχει σχολιαστεί ποικιλότροπα το γεγονόε 

ότι n χώρα που, όπωε µαε το θύµισε πρόσφατα 
και n τελετή έναρξηε των Ολυµπιακών, 

γέννησε και εξακολουθεί να γεννά µερικά 
από τα σηµαντικότερα έργα Tns παι6ums 
και Tns νεαντκήε κουλτούραε, ελέγχεται 

σκληρή και αφιλόξενη για χιξ µικρέε ηλικίεε. 
Τα παιδιά είναι συχνά περισσότερο ανεπιθύµητα 

από τα κατοικίδια σε πανσιόν και σε 
ξενοδοχεία. Υπάρχουν, φυσικά, οι χώροι και 
οι δραστηριότητε3 που προορίζονται αποκλειστικά 

γι' αυτά - µα n υπόλοιπη κοινωνία 
είναι απέναντι tous εχθρική και αδιαπέραστη. 

Μια µελέτη Tns Unicef (2007) που 
διεξήχθη σε 21 χώρε5, ήθελε τα Βρετανόπουλα 

να είναι τα πλέον δυστυχισµένα στον 
∆υτικό Κόσµο. Πόσο παράξενο ακούγεται αυτό 

για µια χώρα που οι ταινίεε και τα βιβλία 
Tns για παιδιά είναι διαρκήε πειρασµόε για 
tous λάτρειε του είδουε... Πρόσφατα θεσπίστηκε 

κανονισµόε «πιστοποίηση» όσων 
(δασκάλων, παιδαγωγών αλλά και καλλιτεχνών, 

αθλητών κ.λπ.) έρχονται µε οποιον- 

Από την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Η «Μαίρη Πόπινς», π πρώτη 
που ενδιαφέρεται για τα προκλητικά παραµεληµένα παιδιά. 

Η χώρα που γέννησε και 
εξακολουθεί να γεννά µερικά 
από τα σηµαντικότερα έργα 
της παιδικής και της νεανικής 
κουλτούρας, ελέγχεται 
ως σκληρή και αφιλόξενη 
για τις µικρές ηλικίες. 
δήποτε τρόπο σε επαφή µε τα παιδιά σε παιδικούε 

σταθµούε, σχολεία, σχολέ5, ενώ n βία 
ανάµεσα στα ίδια τα παιδιά αποτελεί επίση5 

τεράστιο πρόβληµα. Οι φανταστικοί ήρωεε 
είναι, συνήθωβ, οι ίδιοι θύµατα κακοµεταχείριση. 

Ο Χάρι Πότερ έχει δει, eos βρέφοε, 
tous γονείε του να εκτελούνται βάναυσα 
µπροστά στα µάτια του. Η Γουέντι και τα αδέρφια 

Tns στο «Πήτερ Παν» έχουν ένα... 
σκυλί για νταντά. Στη «Μαίρη Πόπινε» n διάσηµη 

γκουβερνάντα είναι n πρώτη που εν¬ 

διαφέρεται για τα προκλητικά παραµεληµένα 
παιδιά Tns λονδρέζικηε αστικήε τάξη$. Στη 
«Ματίλντα» του Ρόαλντ Νταλ οι γονείε απαξιώνουν 

το χαρισµατικό παιδί tous. 

Μοιάζει σάµπωε n δηµιουργία µε επίκεντρο 
το παιδί να αποτελεί αντίβαρο ελπίδαε 

για τα µικρά θύµατα, που, µάλιστα, σκληραγωγούνται 
αλύπητα στην εκπαίδευση eos 

εν δυνάµει µελλοντικοί στρατιώτε3. Η λατρεία, 
άλλωστε, του στρατού, στο πάλαι ποτέ 

imperium δεν κρύβεται - κτ ήταν γερή παραφωνία 
στην τελετή έναρξηε n µεταφορά 

Tns σηµαία3 από tous αξιωµατικούε του βρετανικού 
στρατού: τίποτε πιο αταίριαστο από 

tous Στρατοΰε σε µια Ολυµπιάδα... 
Εξορκισµόε, λοιπόν, \i\as «εθνικήε» πληγήε; 
Αν, πάντωε, τηρούσαµε tis αναλογίεε µεταφέρονταε 

την προβληµατική στα καθ' ηµάε, 
τι θα έπρεπε άραγε να αναλογιστούµε 

για τη µοίρα που, στην πραγµατική ζωή, επιφυλάσσουµε 
στο προσφιλέ3 θέµα Tns καλλιτεχνικήε 

\ias παραγωγή3, το «αχ-Ελλάδασ'-αγαπώ»; 

∆ιλήµµατα σε µια δύσκολη εποχή 
Η Ελλάδα της δικτατορίας µε τη -µατιά µιας Ελληνοαµερικανΐδας συγγραφέως 

ΝΑΤΑΛΙ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
To πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας 
µετ: Χίλντα Παπαδηµητρ^ 
εκδ. Πατάκης, σελ. 576 

Tuc, ΝΤΟΡΑΣ ΜΑΚΡΗ 

Γεννηµένη και µεγαλωµένη στο Μίσιγκαν 
των ΗΠΑ, n Ελληνοαµερικανίδα Νάταλι 

Μπακόπουλοε τοποθετεί το πρώτο Tns 

µυθιστόρηµα, που κυκλοφόρησε σχεδόν 
ταυτόχρονα στα αγγλικά και τα ελληνικά, 
στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο Tns αφήγησηε 
βρίσκεται µια αθηναϊκή οικογένεια των βορείων 

προαστίων, Tns onoias την πορεία και 
εξέλιξη παρακολουθεί ο αναγνώστηε από 
τα χαράµατα Tns 21ns Απριλίου 1967 eos τον 
∆εκέµβριο του '73. Οτ πολιτικέ5 εξελίξειε, 
ο φόβθ5 κατ n αβεβαιότητα διερευνώνται µέσα 

από us προσωπικέε επιλογέ5 των τεσσάρων 
µελών Tns οικογένεια5: την 20χρονη 

Σοφία, φοιτήτρια Γαλλικήε Φιλολογίαε 
που γίνεται µέλοε ακτιβιστικήε οργάνωσηε 
για να καταλήξει λίγο αργότερα εξόριστη 
στο Παρίστ. Τη 16χρονη Αννα, που είναι ένα 

είδοε σιωπηλού µάρτυρα Tns αντικαθεστωτικά 
διαµαρτυρία5 Tns µεγαλύτερα αδελφή5 

Tns, µέχρΐ5 ότου n ίδια αναµειχθεί 
στην αντιστασιακή δράση προκειµένου να 
ξεχάσει τον έρωτά Tns για ένα παντρεµένο 

άνδρα. Τη χήρα µητέρα tous Ελένη που 
αγωνιά για την τύχη Tns οικογένειά5 τηε, 
αλλά που και αυτή µπαίνει στον αντιστασιακό 

αγώνα περτθάλπονταε κρυφά θύµατα 
βασανισµών. Κατ τέλθ5, τον αδελφό Tns 

Ελένηε, Μιχάλη, διακεκριµένο ποιητή, 
που, λόγω Tns ανάµειξή5 του στον εµφύλτο, 
βρίσκεται υπό το καθεστώε συνεχού5 παρακολούθησα. 

Στη δτάρκετα Tns αφήγησα γίνετατ αντιληπτή 
n πεποίθηση Tns συγγραφέωε όττ 

n πολιτική και προσωπική ζωή αλληλοεµπλέκονται 
και αλληλοτροφοδοτούνται, ό- 

ncos άλλωστε οµολογεί µία από tis ηρωίδεε: 
«Ηξερε το σύνθηµα ότι το προσωπικό είναι 
πολιτικό, και Tns φαινόταν λογικό - φυσικά». 
Ιδιαίτερα εµφανή5 γίνεται αυτή n σχέση 
στην περίπτωση των νεαρών ηρωίδων, 
Tns Zocpias και Tns Awas, που βιώνουν ταυτόχρονα 

την πολιτική και σεξουαλική tous 

αφύπνιση και φτάνουν στην ενηλικίωση µέσα 
από τη διττή αυτή ωρίµανση. Οπωε συνειδητοποιεί 

n Αννα καθώε µπαίνετ στο κτίριο 
του Πολυτεχνείου µαζί µε tous συµφοιτητέε 

Tns λίγε3 ώρε3 πριν 
από την εισβολή του τανκ, «µε 
πολιτική άποψη και σεξουαλική 

αυτονοµία ήταν ισότιµο 
µέλοε Tns επονοµαζόµενα 
νεανικήε κουλτούραε». 

Κόρη Ελληνα που µετανάστευσε 
στην Αµερτκή, n Μπακόπουλθ5 

εµπνέεται από την 
πρόσφατη ιστορία Tns Ελλάδαε 
και έχει συνείδηση Tns πνευµατικήε 

και πολιτισµικήε Tns 

κληρονοµιάε. Αλλωστε, όπωε 
αποκαλύπτει n ίδια, «To πράσινο 

ακρογιάλι» είναι χαλαρά 
βασισµένο στην ιστορία τα ευρύτερα οικογένειάε 

Tns και ο ήρωά5 Tns, Μιχάλα, είναι 
εµπνευσµένοε από τον ποιητή Μιχάλη 

Κατσαρό, του οποίου n Μπακόπουλοε είναι 
ανιψιά. Ωστόσο, n µυθιστορηµατική στροφή 

npos την Ιστορία και συγκεκριµένα npos 
την προσωπική ιστορική εµπειρία είναι χαρακτηριστικό 

γνώρισµα Tns ελληνοαµερικανικήε 
λογοτεχνικήε παραγωγήε και «To 

πράσινο ακρογιάλι» δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Ontos σ' ένα µεγάλο µέροε ελληνοαµερικανικών 

αφηγηµάτων και εδώ χρησιµοποιείται 
n ρεαλιστική αναπαραστασιακή περιγραφή 

και ο παντογνώστα αφηγητήε, προκειµένου 
να αναδυθεί µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
πιστότητα και ακρίβεια n συγκε- 

Ν A ΤΑAI ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

στικη προσέγγιση, ενω παρέχει στον αγγλόφωνο 
αναγνώστη πλήθοε πληροφοριών 

για την Ελλάδα τα επταετίαε 1967-74 και 
έωε ένα βαθµό πετυχαίνει τη χρονοτοπική 
ανάπλαση Tns πραγµατικότητα3 µε τη βοήθεια 

Tns φαντασίαε, είναι αµφίβολο εάν έχει 
να δώσει κάτι καινούργιο στον Ελληνα 

αναγνώστη. Πέρα από µια ενδιαφέρουσα πλοκή 
που καθιστά την ανάγνωση απολαυστική, 
το µυθιστόρηµα δεν φαίνεται να διαθέτει 
θεµατική ή υφολογική πρωτοτυπία, αφού 

eos επί το πλείστον αναπαράγει 
προκαθορισµένεε ταυτότητεε 

και θέσειε για την Ελλάδα 
Tns δεκαετίαε του 1960. 

Επιπλέον, δεν αναδεικνύεται 
αρκετά n ιδιαίτερη φυσιογνωµία 

του χώρου όπου εκτυλίσσονται 
τα γεγονότα, είτε 

αυτή είναι n Αθήνα είτε το 
Παρίσι και απουσιάζει το χρώµα 

και το άρωµα που αναδίδουν 
οι γειτονιέε Tns ελληνικήε 

πρωτεύουσαε. Λείπει n αίσθηση 
Tns κοινωνική5 διαστρωµάτωσα 

του πληθυσµού 
που προέβαλε αντίσταση στη χούντα, ενώ 
δεν διαφαίνεται κάποια γλωσσική διαφοροποίηση 

στον λόγο των ηρώων και ηρωίδων 
που θα έδινε το στίγµα τα ταξικήε tous 

προέλευσα, του φύλου ή τα γενιάε στην 
οποία ανήκουν. 

Αν και n Μπακόπουλοε δεν πετυχαίνει να 
συµπυκνώσει µε επάρκεια το πρόσφατο ελληνικό 

παρελθόν σ' αυτό το πρώτο Tns συγγραφικό 
τόλµηµα, «To πράστνο ακρογιάλι 

δεν παύετ» να είναι ένα αξιόλογο µυθιστόρηµα, 
µε ετδικό ενδιαφέρον για τον Ελληνα 

αναγνώστη, αφού του δίνεται n δυνατότητα 
να δει την πρόσφατη τστορία του 

µέσα από µια παραλλακττκή οπτική, που είναι 
ταυτόχρονα µια θέαση γνώριµη αλλά και 

Ο Πάσχος Μάνδρα βέλης προτείνει: 

Ιστορία δύο αιώνων 
γεµάτη χρεοκοπίες 
Σε ό,τι αφορά την κρίση, είναι λάθος το ερώτηµα 

«ηώς φτάσαµε ώς εδώ;». ∆ιαβάζοντας το βιβλίο 
του καλού δηµοσιογράφου κ. Γιώρνου Ρωµαίου 

«Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών» 
(εκδ. Πατάκη), το ανωνιώδες ερώτηµα 

των ηµερών πρέπει να είναι «πώς ξαναφτάσαµε 
ώς εδώ;». Η απάντηση είναι απλή: επειδή 

δεν διδασκόµαστε στο σχολείο (και δεν διαβάζουµε 
µετά) ιστορία, νια να µάθουµε ότι τα δάνεια 

και οι χρεοκοπίες είναι σύµφυτες µε την ιστορία 
µας· και τα δύο ξεκινούν πριν καν n 

Ελλάδα γίνει κράτος, n' αυτό πρέπει να διαβάσουµε 
το βιβλίο του κ. Ρωµαίου. Οχι µόνο για 

να µάθουµε πώς χρεοκοπήσαµε στο παρελθόν 
-αυτό, δυστυχώς, το ξέρουµε πλέον εµπειρικάαλλά 

πώς ανέκαµψε n χώρα µετά τις οδυνηρές 
αυτές καµπές. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙ 

ΕΛΛΑ∆Α 
∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΩΝ 

: ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ! 

•vJis 
Πρώτα σε πωλήσεις1 

2 

tZo Μελέτες, λευκώµατα, βιογραφίες 

1 Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη, της Μάρως Βαµβουνάκη 
: (Ψυχογιός). Οσα Ba συµβούλευε ένας ψυχαναλυτής... 

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

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

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

5β Τέλος στην ύφεση τώρα!, του Paul Krugman (Πόλις). 
Προτεραιότητα µας πρέπει να είναι n επιστροφή 
στην ανάπτυξη, λέει ο διάσηµος οικονοµολόγος. 

ββ 
Μαγεία, της Ρόντα Μπερν (Λιβάνης). Μια λέξη που έχει 
δαιµονοποιηθεί, έχει γοητεύσει, έχει προκαλέσει. 

7^ Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέµατα, του John Mearsheimer 
(Πατάκης). To πλούσια τεκµηριωµένο βιβλίο µπορεί 
νο µας κάνει v' αλλάξουµε γνώµη για τα αίτια... 

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

Q, Η µαγεία της πραγµατικότητας, του Richard Dawkins 
(Τραυλός). Ο κορυφαίος βιολόγος εξηγεί πώς συµβαίνουν 
µερικά από τα mo εντυπωσιακό -και µε πρώτη µοτιά 
ανεξήγητα- φυσικά φαινόµενο. 

10. Απο την άγνοια στη σοφία, του Χόρχε Μπουκάι (opera). 
Αυτή είναι π ιστορία ενός φανταστικού ταξιδιού οπό 
την άγνοια, αη' όπου όλοι ξεκινάµε, προς τη σοφία, 
όπου δεν φτάνουµε ποτέ. 

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

Ερωτας πόλεµος, της Καίτης Οικονόµου (Ψυχογιός). 
Τι άλλο είναι ο έρωτας εκτός από πόλεµο; 

Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, της Ε. L. James (Πατάκης). 
To πρώτο µπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε σε µορφή e-book, 
το πρώτο µέρος µιας τριλογίας που διαβάζεται σε όλο 
τον πλονήτη. 

Κράτα τα µάτια σου κλειστά, του John verdon (∆ιόπτρα). 
To όνειρο της κακοµαθηµένης Τζίλιαν Περι τελειώνει το βράδυ 
της δεξίωσης του γάµου ιης. 

Φιλµ νουάρ, του ∆ηµήτρη Στεφανάκη (Ψυχογιός). 
Ενα κοσµοπολίτικο µυθιστόρηµα µε συναρπαστική δράση, 
παρασκήνιο και κατασκοπεία. 

Στις στάχτες, της Rosamund Lupton (∆ιόπτρα). 
Ενα τροµερό έγκληµα σ' ένα σχολείο και οι εύθραυστες 
ισορροπίες σε µια µικρή κοινωνία. 

To παιχνίδι του στέµµατος, του George R.R. Martin 
(Anubis). Σε έναν κόσµο όπου οι χειµώνες διαρκούν δεκαετίες 
ολόκληρες, βασιλείς και βασίλισσες, ιππότες και µάγοι, 
ευγενείς και δολοφόνοι βρίσκονται αντιµέτωποι σ' ένα 
θανατερό παιχνίδι... 

Q Τελευταία θυσία, του Richelle Mead (∆ιόπτρα). 
* Ενα βιβλίο για τον φόνο, τον φθόνο, την αγάπη και τη θυσία. 

q Εντιµότατη εταιρεία, των Doninique Manotti - DOA (Πόλις). 
Οι δύο συγγραφείς ξεδιπλώνουν µια σύγχρονη 
πραγµατικότητα, συχνά εφιαλτική. 

10· Μια Ψ°Ρα κι ένα καλοκαίρι, της Μεταξίας Κράλλη 
(Ψυχονιός). Τρεις ερωτικές ιστορίες πλέκονται κάτω 
από τον καλοκαιρινό ήλιο. 

• Αυτή την εβδοµάδα τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλιοπωλείο 
«ΤσιοπεΛάκος» (Ασκληπιού 15, Τρίκαλα). 

Ενα βιβλίο 
που µας αποκαλύπτει 
ένα ερώτηµα παλιό, 
που έχουν πολλοί. 

Εντιµότατη 
ctaipeia 

Οταν n σύγχρονη 
πολιτική ιστορία 
µπλέκεται 
µε το αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα. 

κριµένη εποχή. Οµωε µια τέτοια µυθοπλα- ανοίκεια. 
Επιµέλεια: ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ 

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
JO NESBO 
Ο λυτρωτής 
µει. Γωγώ Αρβανίτη 
εκδ. Μεταίχµιο σελ. 608 - 8,80 £ 

Jo Nesbo 

ευρω 
Μια παγωµένη βραδιά στο 
Οσλο, παραµονές Χριστουγέννων, 

ο κόσµος είναι µαζεµένος 
σε µια υπαίθρια συναυλία 

του Στρατού Σωτηρίας. 
Μια δυνατή έκρηξη 

διακόπτει τη µουσική και ένας 
ένστολος πέφτει νεκρός. 

Ο Χάρι Χόλε και n οµάδα του δεν έχουν 
πολλά στοιχεία στη διάθεσή τους: δεν υπάρχει 
ύποπτος ούτε κίνητρο. Μέσω όµως µιας πιστωτικής 

κάρτας, ενός ψεύτικου διαβατηρίου και 
µιας τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον εργοδότη 

του, n αστυνοµία καταφέρνει να στριµώξει 
έναν ύποπτο. Ο Χάρι Χόλε θα βρεθεί στο κατόπι 
ενός πληρωµένου δολοφόνου, χωρίς χρήµατα 
και όλο και πιο απελπισµένου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
ΖΩΗ ΜΠΕΛΟΥΚΑ 
Οι γυναίκες του Αυγούστου 
εκδ. Καστανιώτη σελ. 220 

Τις χωρίζουν πολλά, αλλά τις 
«',ϊϋίϊϊ-,!,. ενώνει n φιλία. Η Ευτυχία, n 

Μαρίζα, n Βίκη, n Φωτεινή 
και n Χαρά. Πέντε γυναίκες 
που χτίζουν µαζί και χώρια 

. τα όνειρά τους. Ποιο θα είναι 

Λϋ^κΛ όµως το µέλλον; Και πόσο 

σίγουρος µπορεί να είναι κανείς 
γι' αυτό; Και τι θα γίνει όταν ξεγυµνωθεί ο 

εαυτός της καθεµιάς και µάθουν όλες τα µυστικά 
των υπολοίπων; Θα κατορθώσει ο χρόνος να 

φέρει τη γιατρειά ή, όταν τον χρειαζόµαστε περισσότερο 
αη' όλα, ο γιατρός αυτός απουσιάζει; 

ΝΙΚΟΣ l. ΜΕΓΑ∆ΟΥΚΑΣ 
Ο τάφος του Κικέρωνα 
εκδ. Περίπλους σελ. 322 

Ενα πολιτικό και ερωτικό 
µυθιστόρηµα, που συνδυάζει 

το σασπένς µε την 
πολιτική ίντριγκα. Η ιστορία 

εξελίσσεται µεταξύ 
Μαδρίτης, Λισσαβώνας, 
Λένινγκραντ, Ιασίου, Ιωαννίνων 

και Αθηνών. Ο 
45χρονος Αγγελος Αξιώτης ερευνά µια πολιτική 

συνωµοσία στα Βαλκάνια, µε στόχο την επιστροφή 
των εστεµµένων στις χώρες της 

Χερσονήσου, µετά την πτώση του κοµµουνισµού. 
Με «οδηγό» έναν ξεχασµένο κώδικα 

που βρήκε στη Μονή της Μολυβδοσκέπαστης, 
στα ελληνοαλβανικά σύνορα, να ξεσκεπάσει 
τους συνωµότες, ισορροπώντας ανάµεσα στις 
δικές του αξίες, στα προσωπικά του αδιέξοδα 
και όσα συµβαίνουν γύρω του. 

ΠΟΙΗΣΗ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΣΑΡΗΣ 
Αλλιώς 
εκδ. Γαβριηλίδης σελ. 40 

«Τα χρόνια θα φεύγουν, τα 
δύσκολα χρόνια/ Σηµάδια ανεξίτηλα, 

λουλούδια τατουάζ/ 
Θ' ανθίζουν στ' αλήθεια 

στο δέρµα ηλιοτρόπια/ Στην 
κάθε προσπάθεια το χτες θα 
νικάς». Χρόνια «υπηρέτης» 
του παιδικού παραµυθιού, ο 

∆ηµήτρης Κάσσαρης αυτήν τη φορά ξετυλίγει 
την ευαισθησία του σε στίχους. «Και τώρα/ ερήµην 

σου/ κάθε φορά/ λόγοι συνήγοροι/ µε 
ευφράδεια θα ερίζουν/ πάνω αη' το ξεσκισµένο 

σου ρούχο/ το νόηµά σου διαµελίζοντας/ 
σε τηλε-κοινωνικές τοποθετήσεις. Ενώ κοράκια/ 

του τίποτα/ θα συντοµεύουν/ µε µακελειό-φιέστα/ 
τον επετειακό σου θάνατο/ ώσπου 

να πάρεις ένδοξη θέση/ δίπλα στο 
πτώµα - Πολυτεχνείο. 

ΜΕΛΕΤΗ 
N ΕΛ A ΛΟ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΟΥΧΟΥ 
Η χειραφέτηση της Ευρώπης Συνταγµατική 
θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
εκδ. Παπαζηση σελ. 382 

Η σηµερινή κρίση, περισσότε¦ 
ρο από ποτέ άλλοτε, αναδεικνύει 

ότι ένα από τα µείζονα 
ζητήµατα που οφείλει να αντιµετωπίσει 

n Ευρωπαϊκή Ενωση 
είναι βαθιά θεσµικό και άπτεται 
των θεµελίων της: Η χειραφέτηση 

της Ευρώπης επιτάσσει ένα 
«ευρωπαϊκό» Σύνταγµα. Αντικείµενο του βιβλίου 
είναι οι θεωρητικές συνταγµατικές προϋποθέσεις 

που θεµελιώνουν το «ευρωπαϊκό» Σύνταγµα, 
το αναδεικνύουν και το µορφοποιούν. Εκκινεί από 
την ανά-γνωση της κλασικής θεωρίας του Συντάγµατος 

µέσα από το πραγµατικό και µεθοδολογικό 
πρίσµα που επιβάλλει το ευρω-ενωσιακό φαινόµενο 

ως προϊόν της ιστορίας. Και θέση του είναι ότι 
το Συνταγµατικό ∆ίκαιο αποτελεί ταυτόχρονα το 

εργαλείο, το θεµέλιο, αν όχι τη µήτρα της πορείας 
προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Επιµέλεια: Ζ.Π.Χ. 
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