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φων, που έχουν πάντοτε στο κέντρο 
τους τον ιδιαίτερο κόσµο ή υπόκοσµο 
της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. 
Φτιάχνοντας µια παρωδία των άθλων 
του Ηρακλή, και βάζοντας το δηµοσιογράφο 

Σπίλο στο ρόλο του «υπερήρωα», 
ο .Κουνενής καταφέρνει να βγάζει γέλιο 
µέσα από καταστάσεις που φλερτάρουν 
µε τον απόλυτο σουρεαλισµό. Τι άλλο 
να σκεφτεί κανείς όταν ο Σπίλος µε την 
κρυφή του κάµερα πιάνει στα πράσα 
έτερο δηµοσιογράφο µε τη σύζυγο 
υπερυπουργού κι ενώ στις περιπαίξεις 
τους εµπλέκονται ένας παπαγάλος κι 
ένας... ιπποπόταµος; Η συνέχεια επί... 
του βιβλίου. 

Ξιφίρ Φαλέρ 
Η Αθηνά Κακούρη, µε δόκιµη θητεία 
στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα, κάνει 
µια παράλληλη καριέρα σε µυθιστορήµατα 

µε ιστορικό υπόβαθρο, µέσα στο 
οποίο κινεί συχνά έναν πολυπρόσωπο 
κι αντιπροσωπευτικό της εποχής θίασο. 
Αγαπηµένη της περίοδος οι αρχές 

του αιώνα, στην οποία καιτοποθέτησε 
τα τελευταία τρία µυθιστορήµατα της, 
τα «Πριµαρόλια» (η Πάτρα της σταφίδας), 

ο «Χαρταετός» (τα Λαυρεωτικά), 
«Θέκλη» (τα χρόνια του Μεσοπολέµου). 

Με το «Ξιφίρ Φαλέρ» παραµένει 
στα χρόνια του Μεσοπολέµου, µε την 
Ελλάδα να παραµένει µετέωρη για το 
αν θα αναµιχθεί στον A' Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Κι εδώ, όπως και στα προηγούµενα, 

η Κακούρη στήνει πειστικές 
αναπαραστάσεις της εποχής, φτιάχνει 
ήρωες που τους χαρακτηρίζει η µεγάλη 
κινητικότητα, µεριµνώντας ταυτόχρονα 
ώστε η ιστορία της να «αντηχεί» στα 

σηµερινά δρώµενα. 

Οι µικρές απολαύσεις 
του κυρίου Ευαγγελινού 
Βραβευµένη ως πρωτοεµφανιζόµενη 
πεζογράφος στα βραβεία «Διαβάζω» 
µε το εµβληµατικό «Αυτή η αργή µέρα 
προχωρούσε» (Πόλις), η Νίκη Αναστασέα 

δεν κατάφερε µε το δεύτερο βιβλίο 
της να συνεγείρει οµόθυµες αντιδράσεις, 

παρότι και το «Επικράνθη, διά 
χειρός Αλέξη Ραζή» ήταν ευρηµατικό 
και υψηλής στόχευσης µυθιστόρηµα. 

Σε τούτο, το τρίτο «κατά συρροήν» µυθιστόρη 
µα της, φλερτάρει µε το αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα, ωστόσο µονάχα 
στο σκέλος της ύπαρξης πτώµατος, 
φόνου, δολοφόνου. Κατά τα λοιπά, το 
αφηγηµατικό κλίµα ουδόλως µοιάζει 
µε το στακάτο και κάπως πολυφορεµένο 

ύφος του µέσου αστυνοµικού 
µυθιστορήµατος, αλλά και συνολικά 
το συγγραφικό βάρος φαίνεται να δίνεται 

περισσότερο στους χαρακτήρες 
και τα πάθη τους και λιγότερο στο 
whodunit. 

Εν µέρει ελληνίζων 
Ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος έχει ζηλευτό 
βιογραφικό: Μέλος της Γαλλικής 

Ακαδηµίας, διευθυντής του Κέντρου 
Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας 
και αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύµατος 

Ερευνών, έχει στη φαρέτρα του 
είκοσι τόµους επιγραφικών συλλογών, 
µονογραφιών και συλλογικών έργων 
και περισσότερες από εκατό µικρότερες 

επιστηµονικές συµβολές. To «Εν 
µέρει ελληνίζων», παράφραση του καβαφικού 

«εν µέρει χριοτιανίζων», του 
ποιήµατος που παρατίθεται ως µότο 
στην αρχή του βιβλίου, είναι το πρώτο 
του µυθιστόρηµα. Διαβάζοντας το οπισθόφυλλο, 

φαίνεται πως ο συγγραφέας 
θέλησε µέσα από αυτό να κάνει πράξη 
τον καβαφικό στίχο που ακολουθεί στο 
ποίηµα «Τα επικίνδυνα», απ' όπου και 
αντιγράφουµε: «Δυναµωµένος µε θεωρία 

και µελέτη, εγώ τα πάθη µου δεν 
θα φοβούµαι σα δειλός...». Η ιστορία 
λαµβάνει χώρα στην ταραγµένη περίοδο 

του αντιβρετανικού αγώνα, στην 
Κύπρο. Θα επανέλθουµε, µε εκτενέστερο 

σηµείωµα... 

Απέραντα άδειο σπίτι 
Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, στο ετήσιο 
πια ραντεβού του µε το αναγνωστικό 
κοινό, επιστρέφει µε ένα σπονδυλωτό 
αφήγηµα, που έχει ως σηµείο αναφοράς 

έναν επινοηµένο από τον ίδιο 
τόπο: To παραθαλάσσιο θέρετρο Λίµνη 
Αχαΐας. Και οι επτά ήρωες του βιβλίου 
του είναι ταυτόχρονα επισκέπτες του 
διεθνούς αεροδροµίου της Αθήνας 
και όλοι τους συνδέονται µε το προ¬ 

αναφερθέν θέρετρο. Κάθε αφήγηµα 
συµπυκνώνεται υπό τη µορφή ερωτήµατος, 

φανερώνοντας το στοχαστικό 
και αφηγηµατικό πλουραλισµό του εγχειρήµατος. 

Τι είναι πιο επικίνδυνο, να 
εγκλωβιστείς σε ένα ασανσέρ ή στους 
κόλπους της Αγίας Νεοελληνικής Οικογένειας; 

είναι το πρώτο από τα επτά 
(καµιά φορά και «θανάσιµα») ερωτήµατα. 
Μα... θέλει ρώτηµα; 

Η µανία µε την Ανοιξη 
Επανακυκλοφορία, τρία χρόνια µετά, 
σε άλλο εκδοτικό οίκο, µε άλλο εξώφυλλο 

και σελιδοποίηση, του καλύτερου 
ίσως µυθιστορήµατος του Αρη 

Μαραγκόπουλου. To «Η µανία µε την 
Ανοιξη» εκτυλίσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 

σε ένα νησί που δεν κατονοµάζεται 
(θυµίζει ωστόσο Ικαρία), οι 

κάτοικοι του οποίου έχουν ορισµένες 
παράξενες για τα δυτικά ήθη συνήθειες. 

Παράλληλα, κάποιες αιµατηρές 
βοµβιστικές επιθέσεις ανατρέπουν τις 
ισορροπίες στο νησί, δίνοντας αφορµή 
στο συγγραφέα για ένα σχόλιο ή 

καλύτερα µια ανατοµία της ελληνικής 
τροµοκρατίας. Πλούσιο µυθιστόρηµα, 
που συνδέειτη σύγχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα 

µετηντραυµατική µετεµφυλιακή 
Ιστορία, δίνοντας παράλληλα 

µια «εναλλακτική» ζωή στη Φλώρα, 
την ηρωίδα του Τσίρκα από το βιβλίο 
του «Η χαµένη άνοιξη». 

Η ελεηµοσύνη των γυναικών 
To διήγηµα είναι ο προνοµιακός χώρος 
του Ανδρέα Μήτσου, βραβευµένου 
πρόσφατα µε το Βραβείο Αναγνωστών 
για τη νουβέλα του «Ο κύριος Επισκοπάκης», 

που ανέβηκε και στο θέατρο 
σε σκηνοθεσία Στέλιου Μάινα. Στην 
«Ελέηµοσύνη των γυναικών», µέσα από 
ιστορίες που φλερτάρουν µε το παράδοξο 

καιτο ονειρικό, ο συγγραφέας αλιεύει 
χαρακτήρες, στιγµές, αισθήµατα. 

Συνηθισµένοι άνθρωποι εν µέσω ασυνήθιστων, 
θαυµαστών καταστάσεων κι 

ένας αφηγητής διατεθειµένος ακόµη 
καινά διαστρεβλώσει ή καινά παραποίησε 

i τα γεγονότα. 
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