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NΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
ano τη ΓΙΟΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

· argiropoulou@alHcamedia.gr

Ο εχδρός

«ΡΩΓΜΕΣΣΤΗΣΙΩΠΗ»,Ζέτα Κουντούρη, «Η ΣΧΈ∆ΙΑ»,Μιχάλης Μοδινός,
εκδόσεις «Κέδρος».Πόσο
ξέρουµε τα πρόσωπατης οικογένειας
µας;Όχι τόσο τους χαρακτήρες
όσο τις ζωές. Και όσα κουβαλά

εκδόσεις«Καστανιώτη».Πώς µια
καταστροφή µπορείνα γίνει έργο
τέχνης; To έργο λέγεται «Μέδουσα»
και είναι εµπνευσµένοαπό το

«ΦΟΝΟΣ ΣΤΟΡΩΜΑΪΚΟΛΟΝΠΝΙΟΥΜ»,
Kelli Stanley,µετάφραση
Νίκος Τσάπαρης,εκδόσεις

«Ο ΕΧθΡΟΣ»,Νταβίντε Καλί - Σερζ
Μπλοκ, µετάφρασηΦίλιπποςΜανδηλαρσς,
εκδόσεις «Πστάκη».Είναι

«Περίπλους».Στα 836 από κτίσεως

τόσο δύσκολο οι συγκρούσειςκαι η

Ρώµης,στη «Λυκότρυπα»,ένα

βία να δώσουν τη θέση τους στην

πορνείοτου Λοντίνιουµ, του σηµερινού

ειρήνη, τη συµπόνια,την κατανόηση;

η ψυχή, µε τα τραύµατα, τα λάθη,

ναυάγιο της οµώνυµηςφρεγάτας

τις «αµαρτίες»της τις περισσότερες

πουξεκίνησε το ταξίδι της τον

φορές όχι ερήµηντων πρώτωναλλά

Ιούνιο του 1816 προκειµένουνα

ζάπλουτος Σύριος απεσταλµένοςτου

βαθιά τρυφερό ενήλικο παραµύθι

Λονδίνου, δολοφονείται ένας

Σε τούτο το άγριο και συνάµα

εξαιτίας τους. Μια γυναίκα, µέσα

ιδρυθεί µια αποικία στην Αφρική,

αυτοκράτορα ∆οµιτιανού. To πτώµα

-µια αλληγορία για τον πόλεµοπου

από τις επισκέψειςτης στη µητέρα

αλλά προσέκρουσεσε ύφαλο. Τις

του βρίσκεται στον υπόσκαφοναό

ζούµε καθηµερινά,έξω µας όσο και

της πουβρίσκεται έγκλειστησ' ένα

ανατριχιαστικές σκηνές φόβου, τρέλας

του Μίθρα πουλατρεύουν παράνοµα

µέσα µας- ένας στρατιώτης µόνος

γηροκοµείο,και στον ψυχίατρο της

εξευτελισµού και απόγνωσης

οι ρωµαϊκέςλεγεώνες, ενώ άλλα

και φοβισµένοςστο όρυγµα του,

πουκαταλήγεινα τον ερωτευτεί,

των ναυαγώνστη σχεδία -τέτοιες

τρία ακολουθούν. Με το φόβο της

αναζητά τον εχθρό. Αυτόν πουτου

προσπαθείνα βρει τον εαυτό της

πουέφτασαν µέχρι τον κανιβαλισµό-

ενδεχόµενηςεξέγερσης των ντόπιων

έχουν κατονοµάσειως... εχθρό. Αν ο

τις ισορροπίεςτης την αλήθεια.
Θυµός πίκρα,αγάπη.Μνήµες από
το παρελθόνανακαλούνταιπροκειµένου

αναπαριστάστον πίνακάτου
ο φιλόδοξος ζωγράφος Τεοντόρ

Βρετανώνεναντίον των Ρωµαίων,ο

ίδιος δεν τον σκοτώσει, θα προλάβει

προσωπικόςγιατρός του Ρωµαίου

να τον σκοτώσει εκείνος, αφού, σύµφωνα

Ζερικώ. Η κυρία Ζεπαρντιέ,πουδεν

έπαρχουΑγκρικόλα, «Αρκτούρος»,

εγκατέλειπεµε τίποτα τη φρεγάτα,

ελληνικής παιδείας και µαθητής του

«είναι ένα θηρίο πουδεν γνωρίζει τι

γίνει η σύνθεσητου παζλ. Η κόρη

είναι ο «ΡοβινσώναςΚρούσος»που

∆ιοσκουρίδη, µε βοηθό τον απελεύθερο

σηµαίνει συµπόνια».Κανείςτους δεν

είναι σκληρή. Καταπέλτης.Η... άλλη

στο ατελιέ του στη Μονµάρτη τού

του Βρούτιο αναλαµβάνουννα

έχει δει το πρόσωποτου άλλου. To

αµέτοχη. ∆εν µιλά. Σχεδόνµόνο

προσφέρει«ζωντανό υλικό». Και

να δώσουν απαντήσειςγια να

ανασαίνει. Ακούει (ακούει;)τις κατηγορίες. αυτός ξεχνά τα πάντα. Και µε µόνη
Με το βλέµµααπλανές.Και

µε το εγχειρίδιο, ο... απέναντι

εξιχνιάσουν τους παραπάνωφόνους.

µόνο σίγουρο είναι πωςείναι εχθροί.

Σε τούτο το αστυνοµικό - ιστορικό

Τι περιµένουν;Ποιος θα βγει πρώτος

τούτη την εµµονήαναπαριστάτη

µυθιστόρηµα η βραβευµένηστο

από την «τρύπα»του. Ο ήρωάς µας

ενίοτε χαµογελά.Αδιόρατα. Σηµάδι

φρίκη του θανάτου. Με πολλούςτίτλους

είδος της συγγραφέας µάς «κλείνει

τολµά. Σέρνεται. Και φτάνει στην

αδιαφορίας, ειρωνείαςή ανάληψης

και περγαµηνέςστο ενεργητικό

το µάτι» υποµειδιώντας,έχοντας

απέναντιµεριά. Η «τρύπα»εδώ

φτιάξει µια πολύπλοκηρωµαϊκή

είναι άδεια. To µόνο πουυπάρχει

για τη σχέση µάνας- κόρης, πουη

του, ο συγγραφέαςκαι κριτικός µάς
υπενθυµίζειπως µόνο η τέχνη και η

ίντριγκα, που µας περιδιαβαίνει

είναι ένα άλµπουµµε οικογενειακές

«φόρµα»της αποτελεί«µήτρα»για

δηµιουργία µπορούννα αντιµετωπίσουν

στις φυλακές και τα πορνείατης

φωτογραφίες κι ένα εγχειρίδιο/Ιδιο

αυτοκρατορίας.

µε το δικό του.

ευθυνών;Μια πικρήποιητικήσάγκα

όλες τις άλλες...
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το θάνατο επί ίσοις όροις.

