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«Ρεμβασμό^
του Δεκαπενταύγουστου»
Αν ο Βιζυηνόςυπερβαίνειτην επίπεδηηθογραφία
της εποχήςτου προςτην κατεύθυνση
του ψυχογραφήματος,ο ΑλέξανδροςΠαπαδιαμάντης
(1851-1911)
απογειώνεταιπροςτα
υψίπεδατης ποίησης.Συγγραφέας:Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης.Εκδόσεις«Πατάκη».

«Η τέχνη Tns χα pas»
«Τώραμόνομια βαθιάγαλήνηκατακλύζει
το ώριμοκορμίτης, καθώς
η επιδερμίδα,οι φλέβες, οι αρθρώσεις
σκιρτούν.Κορμίπουεξουσιάζει
τον εαυτότου, πουέγινε σοφόχάρη
στη νοημοσύνητης σάρκας.Νοημοσύνη
βαθιάτης ύλης,της αφής,της
όρασης,της γεύσης. Ανάσκελαστο
βράχο,η Μοντέσταπαρατηρείπως,
χωρίς τις εύθραυστες παιδιάστικες
φοβίες,οι ώριμεςαισθήσειςτης μπορούν
να κλείσουνμέσατους όλοτο
γαλάζιο,όλοτον αέρα,την απόσταση.
Σαστισμένη,ανακαλύπτειτη σημασίατης τέχνης πουτο σώμα
της κατέκτησεαε εκείνοτο μακρύ,σύντομοταξίδι των πενήνταχρόνων
της. Είναι σαν μια δεύτερη νεότητα, με τη σαφή επίγνωσηεπιπλέον
ότι είσαι νέος,την επίγνωσητου πώςνα χαίρεσαι,να αγγίζεις,
να κοιτάζεις.Πενήνταχρόνων,η χρυσήηλικίατων ανακαλύψεων,
Πενήντα
χρόνων,η ευτυχισμένη ηλικία που άδικα συκοφαντείταιαπό
τα ληξιαρχεία και απότους ποιητές».Συγγραφέας:ΣαπιέντζαΓκολιάρντα

«Τα φτερά wis πεταλούδα8»
«Ταφτερά της πεταλούδας»περιέχουν
τα γνωστάυλικά απότα οποία
είναι φτιαγμένεςοι ιστορίεςτου αστυνόμου
Μονταλμπάνο:το νομοθετικό
σκοτάδι,οι πολιτικοί,τα κληροδοτήματα
μιας ανίκανης κυβέρνησης, η
απερίγραπτηανικανότητατωνανωτέρων,
ο τρόπος ομιλίαςτου Καταρέλλα,
που μονίμωςμπερδεύειτο συνομιλητή
του, η βαρυστομαχιά,οι βλαστήμιες,
το θέατρο,το ψεύτικοδόλωμα
και η ανικανοποίητηηδονή του
αστυνόμου. Αυτή τη φορά όμως η
σύνθεσηείναι διαφορετική.Όλα αυτά φαίνεται να τα ενώνειμια μυστική
πλεκτάνη,που ξεκινάει απότον τρόπομε τον οποίοβλέπειτα
πράγματαένας Μονταλμπάνοδιαφορετικός,μεσήλικαςπια, και καταλήγει
στη σχέσητου με τη Λίβια,πουμοιάζειμε «κινούμενηάμμο».
Κι ευθύνεται για το έμφραγμα που υπέστη όταν συνειδητοποίησε
ποια ήταν η πραγματικότητα,όταντα «τέρατα»μοιάζουνμε ανεμόμυλους,
η «πρόνοια»
εξυπηρετεί εγκληματικούςσκοπούς,τα σημεία
υποδοχήςμεταναστώνείναι στρατόπεδασυγκέντρωσης,οι παράνομες
συλλήψειςμοιάζουνμε σκηνοθετημένηοπερέτακαι ο σύλλογος
«Μπουονοβολοντά»-που τον αποτελούνελεήμονεςκαι φιλεύσπλαχνοι
πολίτες- είναι μια εγκληματική οργάνωσηπουειδικεύεται στο
εμπόριοκαιτην εκμετάλλευσητων καινούριωνσκλάβων.
Συγγραφέας:
CamilleriAndrea.

«Η αρχαιολογίαnis vooTaAyias:
il(i)S οι αρχαίοι Έλληνεδ αναπαρέστησαν
το μυθικό παρελθόνtous»
Ο John Boardmanερευνά πώς οι Έλληνες
έπλασανκαι ανέπλασαντην υλική
όψητου παρελθόντοςτους μέσααπόαντικείμενα
και μέσααπθεικόνες:αυτά που
μπορούμε να ανακτήσουμε, αυτά που
αναφέρονται σε κείμενα, και αυτά που
μπορούμε να εικάσουμε. Συγκεντρώνει
επίσηςτα πολυάριθμασχετικάχωρίατων
αρχαίωνσυγγραφέων,παραφράζοντας
το περιεχόμενοτους. Οι πηγές αυτές, οι
οποίες παρουσιάζονταικατ' αλφαβητική
σειρά και συνοδεύονταιαπόπίνακεςθεών,ηρώων,τόπωνκαι κατηγοριών
αντικειμένων,αποτελούνένα πολύ ενδιαφέρονανάγνωσμα
αυτές καθ' εαυτές, καθώςκαι χρήσιμουλικόέρευναςγια τους σπουδαστές.
Η Αρχαιολογίατης νοσταλγίαςπροσφέρεινέες διεισδυτικές
ματιές στη διαμόρφωσητου μύθου και στην εκπληκτικήφαντασία
ενός λαού που δημιούργησετον πρώτοσύγχρονοπολιτισμόμέσα
απότα λείψανατου παρελθόντοςτου. ΣυγγραφέαςBoardmanJohn.
Εκδόσεις«Πατάκη».
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