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Αυτοκρατορικές απολαύσεις, ταξίδια αγάπης
και µνη µες φωτιάς σε 13βιβλία
Ano τον Γιάννη

Τριαντάφυλλου ¦

δεν µπορεί να δοθεί σε ένα τόσο φλέγον ζήτηµα,
ταν ο τίτλος του περσινού βιβλίου του -τρελού
Θουκυδίδης
Ιστορία
ωστόσο η έντεχνα δοµηµένη σκέψη τής
µπεστ σέλερ στη Γαλλία και όλον τον κόσµοκαι
µτφρ.: Ν.Μ. Σκουτερόπουλος εκδόσεις Πόλις
τώρα Αγωνιστείτε, για να κερδίσουν το µέλλον συγγραφέως συνδράµει τον αναγνώστη στους
Ενα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καµιά
του. ¦
τους από την ελίτ του χρήµατος, που επιχειρεί προβληµατισµούς
βιβλιοθήκη, ταυτόχρονα ένας άθλος άξιος
να τους το κλέψει. Ενα βιβλίο - αχτίδα
κάθε θαυµασµού από τον Ν.Μ. Σκουτερόπουλο,
Ρούπερτ Αϊζακσον To παιδί και το άλογο
φωτός, σε ένα -κατά τ' άλλα- ζοφερό παγκόσµιο
ο οποίος ασχολήθηκε επί επτά χρόνια µε τη
εκδόσεις Πατάκη
σκηνικό.
µετάφραση τούτου του επιβλητικού κειµένου
ΜLa
µέρα, ο αυτιστικός γιος του συγγραφέα
της παγκόσµιας γραµµατείας, το οποίο οι εκδόσεις ¦ Γουίλιαµ Φόκνερ Καϋώςφυχορραγώ
πέφτει µπροστά στα πόδια της φοράδας
Πόλις παραδίδουν στο κοινό µε γενναιόδωρο
τού γείτονα. Εκείνη τον µυρίζει και τον χαϊδεύει
εκδόσεις Κέδρος
τρόπο: 1.233 σελίδες, αρχαίο και µεταφρασµένο
µε το κεφάλι της. Μια απροσδόκητη σχέση
Κλασικό
αριστούργηµα του πολυβραβευµένου
κείµενο, εισαγωγή, πολλές και εκτενείς
Αµερικανού, το οποίο γράφτηκε το καλοκαίριαγάπης ξεκινά. Ο πατέρας καταλαβαίνει ότι το
σηµειώσεις, παραποµπές, συγκριτικός πίνακας
παιδί διαθέτει µια σπάνια ικανότητα επικοινωνίας
του 1929, µέσα σε έξι βδοµάδες, από
γραφών, ευρετήριο, βιβλιογραφία κ.λπ. Ο ιοτορικός-θρύλος,
µε τα ζώα, γεγονός που υποδηλώνει και
τα µεσάνυχτα ώς τις τέσσερις το πρωί, κι ενώ ο
ο Θουκυδίδης, γράφει για τον Πελοποννησιακό
άλλα πράγµατα σχετικά µε τη νοηµοσύνη αλλά
Φόκνερ εργαζόταν νυχτερινή βάρδια σε τοπικό
Πόλεµο, όπως δεν έχει γράψει
και την πάθησή του. Κάπως έτσι, η οικογένεια
ηλεκτρικό σταθµό (αργότερα εργάστηκε και ως
κανείς άλλος, και ταυτόχρονα για τα πάθη που
αποφασίζει να ταξιδέψει στην άλλη άκρη του
σεναριογράφος στο Χόλιγουντ). Με αφορµή τον
κυβερνούν τις ψυχές των ανθρώπων τις κρίσιµες
κόσµου, προκειµένου να αναζητήσει το θαύµα
θάνατο µιας ηλικιωµένης γυναίκας και τη µεώρες, όταν όλα, ζωή και θάνατος, κρέµονται
από µια κλωστή. To ανάγνωσµα είναι ανεκτίµητο,
ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι «ο άνθρωπος
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πίσω από τον άθλο», ο N. M. Σκουτερόπουλος,
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έχει µεταφράσει και την Πολιτεία του Πλάτωνα,
επίσης από τις εκδόσεις Πόλις.
¦ Γουόλτερ Αϊζακσον Στιβ Τζοµπς η επίσηµη
βιογραφία
εκδόσεις Ψυχογιός
To
βιβλίο που όλοι περίµεναν µε αγωνία, ειδικά
µετά τη δυστυχή συγκυρία του θανάτου
του 56χρονου Τζοµπς στις αρχές Οκτωβρίου.
To πρόσωπο είναι γνωστό, ο άνθρωπος-σύµβολο
της τεχνολογίας του 2ΐου αιώνα, στην οποία
κυριάρχησε χάρη στις ρηξικέλευθες ιδέες
του. Ο συγγραφέας παρουσιάζει την επίσηµη
βιογραφία του mr. Apple, βασισµένη σε πληθώρα
συνεντεύξεων που έδωσαν ο ίδιος καθώς
και συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του, µέσα
σε διάστηµα δύο ετών. Πρόκειται, µε δύο λόγια,
για τη συναρπαστική ιστορία ενός εξαιρετικά
επιδραστικού,
µέσα από τη δουλειά του,
ανθρώπου, ο οποίος άλλαξε τα µέσα της ανθρώπινης
επικοινωνίας,
όπως µέχρι πριν από
λίγα χρόνια τα γνωρίζαµε. ¦
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¦ Μισέλ Κρυµπελλιέ
και Πιερ Πελλεγκρέν
Αριστοτέλης: Ο φιλόσοφος και οι επιστήµες
εκδόσεις Εστία
∆ύο
Γάλλοι, από τους σηµαντικότερους
διεθνώς
µελετητές του Αριστοτέλη, γράφουν
για τον µεγάλο δάσκαλο και φιλόσοφο, εστιάζοντας
στο έργο του από τη σκοπιά των επιστηµών,
της επιστηµολογίας
και της µεθοδολο-^
γίας. Ο Αριστοτέλης αποδέχεται την ακατάσχετη
πολλαπλότητα της πραγµατικότητας
και φιλοδοξεί
να ιδρύσει τόσες επιστήµες όσες και τα
επί µέρους αντικείµενα που αναγνωρίζει οε αυτήν.
Στο βιβλίο επιχειρείται η σκιαγράφηση ενός
«γεωγραφικού χάρτη της γνώσης» τού Αριστοτέλη.
Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι «υπάρχουν
πολλοί τρόποι για να είναι κανείς αριστοτελικός»
και δεν έχουν άδικο.
¦ Ζαν Μισέλ Γκενασιά
Η λέσχη των αϋεράπευτα αισιόδοξων
εκδόσεις Πόλις
Τέλη
της δεκαετίας του 'so, ένας ΐ2χρονος
Γάλλος γνωρίζει σε ένα παρισινό µπιστρό
πολιτικούς πρόσφυγες της Ανατολικής Ευρώ-*·
πης. Η καθηµερινή επαφή µαζί τους σε αυτήν
την αλλόκοτη «λέσχη», που έχει σαν «βιτρίνα»
της το σκάκι, θ' αλλάξει για πάντα τη ζωή του.
Είναι η περίοδος που η γαλλική νεολαία φλερτάρει,
χορεύει, αγωνιά, ονειρεύεται. Χρονικόκαλειδοσκόπιο
της εφηβείας, µε πολύ επιτυχηµένη
αναπαράσταση της εποχής, το βιβλίο,
ένα αυθεντικό λαϊκό µυθιστόρηµα γεµάτο δυνατά
συναισθήµατα, σηµείωσε σηµαντικές πωλήσεις
και µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες.

'ΛΠΝΛ*

ι ι"

Ν
ΕΜ
ΙΣΤΟΝ

γιγάντιο σύµπαν γεµάτο ιθαγενείς, αγρότες,
στρατηγούς, επαναστάτες,
γαιοκτήµονες
και
αποικιοκράτες ξεδιπλώνεται στα µάτια του αναγνώστη,
χάρη στην πένα του δηµοφιλούς
συγγραφέα. Ano τον Πάπυρο κυκλοφορεί το εξίσου
γοητευτικό βιβλίο τού Γκαλεάνο Οι καϋρέφτες.
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¦ Αλισον Πίρσον Μα πώς τα καταφέρνει1.
εκδόσεις ∆ιόπτρα
Μπρετ Ιστον Ελις
Μια
φρέσκια, non προσέγγιση της σύγχρονης
Αυτοκρατορικές απολαύσεις
γυναίκας και των πολλαπλών ρόλων^.
εκδόσεις Κέδρος
που αυτή καλείται να υποδυθεί στην κοινωνία,
To
άγριο, µαστουρωµένο,
αµφισεξουαλικό
προκειµένου να θεωρηθεί αποδεκτή και επιτυχηµένη.
αγόρι της ∆υτικής Ακτής είναι και πάλι εδώ,
Η ηρωίδα δουλεύει σε µια εταιρεία και
όπως και η πολύχρωµη, µανιοκαταθλιπτική,
είναι παντρεµένη,
µε δύο µικρά παιδιά. Οι υποχρεώσεις
µπερδεµένη παρέα του. Μόνο που ano τις
της δουλειάς την αναγκάζουν να
πρώτες τους περιπέτειες, τις οποίες οδηγούσε η
nilllHIIMiMIIPW
ταξιδεύει συχνά, µε αποτέλεσµα αναπόφευκτες
άγουρη ορµή των νιάτων, έχουν πλέον περάσει
2O και πλέον χρόνια και η σηµερινή Καλιφόρνια
γνωριµίες µε ενδιαφέροντες άνδρες. Αλλά και ο
ΚΕ∆ΡΟΣ
δεν είναι όπως εκείνη των '8ος. Ο εµβληµατικός
σύζυγός της έχει εξίσου βαρύ πρόγραµµα κι έτσι
συγγραφέας µιας ολόκληρης γενιάς,
οι κοινές ώρες τους είναι λίγες. Πού θα πάνε
αυτής µεταξύ 40-50, ο άνθρωπος πίσω από µυθιστορή
τελικά τα πράγµατα; Εγινε και ταινία, µε τη
θεραπείας του παιδιού τους από τους σαµάνους
ταφορά τής σορού ano τον σύζυγο και τα πέντε
µατα όπως Λιγότεροαπό µηδέν,Αµερικανική
παιδιά της, µέσα από πολλαπλές αφηγήσεις, της νότιας Μογγολίας. Ενα συναρπαστικό ηµερολόγιοσταρ τού Sex and the city Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
ψύχωση, Σεληνιακό τοπίο κ.ά., ο καταγραφέας όλων
πρωταγωνίστρια,
µαζί µε Πιρς Μπρόσναν
ο συγγραφέας σκιαγραφεί την αγροτική
ενός ταξιδιού αγάπης, το βιβλίο αποτέλεσε
των υπερβολών της τυφλωµένης από τον
ζωή στον αµερικανικό Νότο, µε γυµνό, ρεαλιστικό
και τη βάση σεναρίου για το γύρισµα ενός και Γκρεγκ Κινίαρ στους ανδρικούς ρόλους.
αυτοθαυµασµό ριγκανικής Αµερικής του τούρµπο
τρόπο και ασαφή όρια ανάµεσα στο γελοίο
εξίσου συγκινητικού ντοκιµαντέρ.
Βαθιά
¦ Ζαν Κλοντ Κάουφµαν
Η γυναικεία τσάντα
καπιταλισµού, επιστρέφει για να µας θυµίσει
και το τραγικό.
ανθρώπινο, ειδικά µε αφορµή τις µέρες αγάπης
εκδόσεις Μεταίχµιο
ότι ακόµα είναι ζωντανός, γράφει καλά
και γιορτών που έχουµε µπροστά µας.
Τ>Γθΐνωνιολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Κέ-ΙΧ,ντρο
και πως αν θέλουµε να τον διαβάσουµε, µπορούµε
Επιστηµονικής
Ερευνας της Γαλλίας
¦ Τζούλια Κρίστεβα
¦ Εντουάρντο
Γκαλεάνο Μνηµη της φωτιάς
πάντα να υπολογίζουµε ότι µέσα στις σελίδες
Αυτή η απίστευτη ανάγκη για πίστη
II, Πρόσωπα και µάσκες
(CNRS),
ο
συγγραφέας
επιχειρεί
να απαντήσει
των βιβλίων του θα βρούµε λίγη από την
εκδόσεις Μεταίχµιο
εκδόσεις Πάπυρος
σε ερωτήµατα, όπως: ποια είναι η σχέση των
αστρόσκονη των -περασµένων,
αλλά όχι πεθαµένωνΕίναι
η ανθρώπινη πίστη στα θεία µια αυταπάτη Προη
γή θη κε η Μνήµη της φωτιάς I, Η αρχή, του
γυναικών µε τις τσάντες τους, µε ποια κριτήρια
εφηβικών µας χρόνων.
ή ένα εξελικτικό πλεονέκτηµα;
Πώς
ίδιου συγγραφέα, από τις ίδιες εκδόσεις.
τις αγοράζουν, τι βάζουν µέσα, τι αφήνουν
¦ Στεφάν Εσέλ Αγωνιστείτε/
µπορεί να οδηγηθεί κάποιος που πιστεύει σε ακραίεςΟ Γκαλεάνο είναι ένας φωτισµένος Ουρουγουανός έξω κ.λπ. Προβαίνει και οε παροµοιώσεις:
«Η
εκδόσεις Πατάκη
καταστάσεις; Τι έχουν πει για το θέµα ο
που µιλά απλά και όµορφα για όσα βλέπει
τσάντα είναι για τη γυναίκα ό,τι είναι για το σαλιγκάρι
Κι άλλη επιστροφή: ο παππούς ξαναχτυπά...
Νίτσε, ο Χάιντεγκερ,
ο Φρόιντ, η Αρεντ, η
να συµβαίνουν γύρω του, από το ποδόσφαιρο
το καβούκι». Και καταλήγει: «Πραγµατική
∆εύτερο βιβλιαράκι του 95ΧΡονου Εσέλ, βετεράνου
Κλάιν κ.ά.; Η Βουλγάρα ψυχαναλύτρια, µέσα
µέχρι την πολιτική. Στην τριλογία Μνήµη της φωτιάς
ισότητα θα υπάρξει µόνον όταν οι άντρες
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και διπλωµάτη
από τη φιλοσοφία, την ιστορία και την ψυχανάλυση
ο Γκαλεάνο γράφει για την αγαπηµένη του
θα κουβαλούν -και αυτοί- µέσα σε µια τσάντα
, ο οποίος δεν το βάζει κάτω, αλλά συνεχίζει
, εξετάζει πώς δηµιουργείται η ανάγκη
Λατινική Αµερική και, χρησιµοποιώντας
θρύλους, το κολατσιό των παιδιών τους». Συνοπτικά, µια
να εκθέτει τις απόψεις του και να προτρέπει του ανθρώπου για πίστη, πώς διατηρείται, πώς
προφητείες και αληθινά γεγονότα, διηγείται τρυφερή µατιά από έναν άντρα τόσο στις γυ-^
τους νέους, πρώτα Ανανακτηοτε, όπωςήεκφράζεται κ.λπ. Σίγουρα οριστική απάντηση
µια ιστορία αντίστασης και πάθους. Ενα
ναίκες όσο και στις τσάντες τους... ?
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