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ελληνικη λογοτεχνία
Ο Χρίστος
Παπαδηµητρίου
σε εικονογράφηση
του Αλέκου Παπαδάτου
για το (djogicombo)που
έγραψε το 2009 µαζί µε
του Απόστολο∆οξιάδη
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Πληγές και φιλιά
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η πιο κρυφή πληγή

ΑΡΓΥΡΟ ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ
Λευκή ρεβάνς

Εκδόσεις Ικαρος, 2012, σελ. 461,
τιµή 17,90 ευρω

Εκδόσεις Ψυχογιός, 2012,
σελ. 408, τιµή 13 ευρώ

Ο έρωτας στα
χρόνια της κρίσης

Οι ήρωες της
Αργυρώς Μαντόγλου
περιπλανιούνται

µε ιστορικό
βάθος που
ανάγεται στα
στην Αθήνα
∆εκεµβριανά
της καθηµερινής
1.1.U ,Ί'
του 1944.
βίας, των
πΛπγη Ο Βαγγέλης
αστέγων και
Ραπτόπουλος
της παραλυτικής
µεταφέρεται στην εναρκτήρια
µοναξιάς (αρχής γενοµένης
φάση του Εµφυλίου όχι τόσο
από τα ∆εκεµβριανά του 2008),
για να δοκιµάσει τις δυνάµεις
ενώ συχνά πέφτουν θύµατα
του στο ιστορικό µυθιστόρηµα,
της παράνοιας και της επιθεπκότητας
αλλά κυρίως για να ανιχνεύσει
που πλήττουν όλες πς
αναλογίες του παρόντος µε
µητροπόλεις του καιρού µας.
ένα εξ ολοκλήρου τραυµατικό
Ενα µυθιστόρηµα που ξετυλίγει
παρελθόν. Κλίµα έντασης και
παιγνιωδώς την αστυνοµική
αδιάκοπης ανησυχίας σε ένα
πλοκή για να τη µεταµορφώσει
βιβλίο όπου n πολιτική και n
από ένα σηµείο και µετά σε
Ιστορία µετατρέπονται σε αναπόσπαστο
υπαρξιακό θρίλερ ενισχυµένο
στοιχείο του καθηµερινούαπό ένα πάνθεον γυναικείων
βίου.
χαρακτήρων.

Μια οικογένεια
διασχίζει την Ιστορία
ΧΡΙΣΤΟΣ X.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ανεξαρτησία
Μετάφραση
Νίνα Μπούρη.
Εκδόσεις Πατάκη,
2012, σελ. 485,
τιµή 18,70 ευρω

ΧΡΕ10ΕΧ.

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡ

Εκδόσεις Πόλις,
2012, σελ. 450,
τιµή 18 ευρω
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ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
Ο µέτοικος
και η συµµετρία
Εκδόσεις Πόλις, 2012,
σελ. 296, τιµή 15 ευρώ

Εκδόσεις Κέδρος, 2012, σελ. 216,
τιµή li ευρώ

απροσδιοριστίας και του τυχαίου. Η γκάµα
∆υο άγγελοι
Οπως και σε
περιλαµβάνει τις mo διαφορετικές και
κατεβαίνουν
παλαιότερα
αστάθµητες καταστάσεις: από ης περιπλανήσεις
βιβλία του, ο
στη Γη για να
ενός ταβλαδόρου µαθηµατικού ανά
τη σώσουν
συγγραφέας
ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑ
τον κόσµο και τον έρωτα της αµερικανοθρεµµένης
έστω και την
συνθέτει την
µάνας του για έναν Τσιγγάνο ο
τελευταία
αγάπη του για
TmtfOt
MEUtUliHI
I
i στιγµή από
To
χρονικό µιας οικογένειας που
οποίος έχει σπουδάσει στη Φαρµακευτική,
τα Μαθηµαηκά
ο m roKdl
''_
ρ.
* την καταστροφή.
ξεκινά από τα χρόνια της ένοπλης
µέχρι την ανάπτυξη της τροµοκρατικής
µε τη µυθοπλασία.
αντίστασης κατά των συνταγµαταρχών,
δράσης στην Αθήνα µετά το 1974 και ης
Πρόκειται
Ο ήρωάς
συνεχίζεται στην περίοδο
πυρκαγιές της Πύλου το 2007.
ωστόσο για σαφώς προβληµατικούςτου, ένας πλάνητος, περιοδεύει
της Μεταπολίτευσης, περνάει από τις υπηρεσίες Μετακινούµενος σε πολλαπλά επίπεδα
από το Αντόπαζαρ της Μκρασίας
διασωστες: ο ένας
της Stasi στην Ανατολική Γερµανία
του χώρου και του χρόνου, ο συγγραφέας
παρασύρεται από τη γοητεία
στην Ιταλία του Μεσοπολέµου,
και καταλήγει στις σύγχρονες διαµάχες των
πετυχαίνει να εντάξα ης χαοτικές επιλογές
της νυχτερινής ζωής και ο άλλος
από εκεί στην Ισπανία του
µαθηµατικών στις ΗΠΑ, επιστρέφοντας κατά των ηρώων του - επιλογές που εµφανίζονται
δεν είναι ποτέ σίγουρος για
Εµφυλίου και τέλος στη Γαλλία
καιρούς στις προγονικές ρίζες και στον
άλλοτε ως απότοκα των συναισθηµατικών
το n ακριβώς πρέπει να κάνει.
της Κατοχής και της Αντίστασης.
Αγώνα του 1821.
Ευτυχώς που υπάρχει ελπίδα:
Γνωρίζεται µε σηµανηκές προσωπικότητες
τους παρορµήσεων και άλλοτε ως ττρόίόντα
Ο Χρίστος X. Παπαδηµητρίου, που έχει
της πολιτικής οττγκυρίας ή των απρόβλεπτων ο έρωτας ενός ζωγράφου και
του 20ού αιώνα και
µιας δακτυλογράφου. Ο θεατρικός µοιράζεται µαζί τους το πάθος
γράψει µαζί µε τον Απόστολο ∆οξιάδη το
ιστορικών συνθηκών - σε µια άψογα
Logicomix (2009) και έχει δηµοσιεύσει ένα
οργανωµένη λογοτεχνική τάξη, όπου και το
συγγραφέας Βασίλης
για τη συµµετρία Χρησιµοποιεί
µυθιστόρηµα για τον Αλαν Τούρινγκ, τον
τελευταίο πετραδάκι µοιάζει να έχει µπει στη
Κατσικονούρης παρουσιάζει το
τον µαθηµατικό ορθολογισµό ως
σωστή του θέση. Ενα µυθιστόρηµα ενηλικίωσηςπρώτο του µυθιστόρηµα, µια
πατέρα της επιστήµης των υπολογιστών
εργαλείο ανάλυσης ιστορικών
(Τούρ/ννκ, µαθήµατα aydnns, 2001), επινοεί
γεγονότων αλλά και φαινοµένων
στο οποίο n πολιτική συναντά την
γλυκόπικρη κωµωδία.
µια παιγνιώδη και πολυεπίπεδη σύνθεση,
Ιστορία και τα µαθηµαηκά προσφέρουν τη
της καθηµερινότητας.
όπου τα πάντα υπόκεινται στον νόµο της
βάση για µια εργώδη υπαρξιακή αναζήτηση.

Η πολιτική συναντά
τα µαθηµατικά και τον
έρωτα σε ένα πολυεπίπεδο
µυθιστόρηµα ενηλικίωσης

Ο Aoxcryosκαι n apxiAoxias
ΣΠΥΡΟΣ
ΛΙΓΚΑΣ
Εγκληµα
στην ταξιαρχία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ
Μπαµπούσκα.
Ενα
µελαγχολικό
µυθιστόρηµα
(...που έχει πλάκα)

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εκ Πειραιώς

ΛΙΛΑ ΚΟΝΟΜΑΡΑ
To δείπνο

Εκδόσεις Τόπος, 2012, σελ. 417,
τιµή 18,40 ευρω

Εκδόσεις Κέδρος, 2012, σελ. 258,
τιµή 12,50 ευρώ

Ο συγγραφέας,
Τρεις ιστορίες
µε κοινούς
γέννηµα
ήρωες περιλαµβάνει
θρέµµα των
στην οποία εµπλέκονται σι ελληνικές µυστικές
«To
Μανιάτικων
δείπνο». Ολα
του
Πειραιά,
υπηρεσίες, ο Στρατός... και n Τουρκία
αρχίζουν σε
παρουσιάζΒ
ένα δείπνο
την ανθρωπογεωγραφία
ανταποκριτής ελληνικών µέσων ενηµέρωσης
Οήρωας
του Σπύρου Λίγκα (Αθήνα,
όπου ο Αντώνης,
του
1971) δεν είναι ούτε αστυνοµικός
στην Τουρκία, στο παρόν µυθιστόρηµα
ένας αποτυχηµένος
µεγάλου λιµανιού.
αναφέρεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
ούτε δηµοσιογράφος αλλά αξιωµατικός
µουσικός, διατρέχει
Ο ήρωάς του, ένας τελειόφοιτος
στην εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία
του Στρατού, ο Σταύρος
τη ζωή του µε πολλές αναφορές
του ∆ηµοτικού, περιεργάζεται
και στην ανηπαλότητα ανάµεσα στις ελληνικές
Βρανάς. Ο ίδιος αφηγείται την περιπέτειά
στο σήµερα Στη δεύτερη
ης γειτονιές, τα στέκια
µυστικές υπηρεσίες. Οι γνώσεις του
του στην Κω, όπου στάλθηκε να εξιχνιάσει
ιστορία n Λήδα, µια αρχαιολόγος,
και τα ύποπτα µέρη. Αφηγείται
για την τουρκική πολιτική κατάσταση, σε
τον θάνατο µιας αρχιλοχίου, της Μαρίνας
γράφει ένα ηµερολόγιο
συνδυασµό µε τις γνώσεις του για την ελληνική πς συνήθειες των κατοίκων, τα
Πετροπούλου, n οποία υπηρετούσε στο
που απευθύνεται στον εραστή
ήθη - άλλοτε σκληρά, άλλοτε
πραγµατικότητα, του επιτρέπει να
2o Γραφείο της Ταξιαρχίας. Στις έρευνες
της. Στην τρίτη n ασιάπσσα
αγαπησιάρικα. Καταλογογραφεί
καυτηριάσει τα ακραία στοιχεία και των
εµπλέκονται n ΕΥΠ, n Ελληνική Αστυνοµία
οικιακή βοηθός στο σπίη όπου
ονοµασίες σινεµάδων, λαϊκών
δύο πλευρών.
και ο Στρατός.
κέντρων, πορνείων, ξεχνοδοχείων παρατίθεται το δείπνο βρίσκεται
Κλειδί για τη λύση του αινίγµατος είναι
Σχετίστηκε άραγε το θύµα µε τούρκο
πια στην Αµερική και αφηγείται
του σεξ, αλλά και πλοίων
n µνεία των Τυραννοκτόνων Αρµόδιου και
πράκτορα; Ο θάνατος της είναι πολιτική
τα γεγονότα όπως τα έζησε
Αριστογείτονα, οι οποίοι το 514 π.Χ. σκότωσαν του 6ου Στόλου καθώς και των
δολοφονία ή έγκληµα πάθους; Ποια n σχέση
n ίδια ανατρέποντας πολλά
εµπορικών και µικρών ετπβαηκών
τον τύραννο Ιππαρχο: n δολοφονία,
της νεκρής µε αξιωµατικούς του στρατεύµατος;
δεδοµένα
που έδεναν στο λιµάνι.
που αρχικά θεωρήθηκε πολιτική, αποδείχθηκε
Κατά τα καθιερωµένα, το αίνιγµα θα
ότι διαπράχτηκε για προσωπικούς
Ενας χάρτης του πειραιώπκου
λύσει ο κεντρικός ήρωας.
πολιπσµού.
λόγους - και ειδικότερα σεξουαλικούς.
Ο συγγραφέας, ο οποίος έχει εργαστεί ως

Η εξιχνίαση µιας δολοφονίας

Εκ Πειραιώς

