
3 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΉ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 ~ ΠΡΟΣΩΠΑ!! -
Ενας ξένος στn χώρα τπς φιλοσοφίας 

Ο Ζακ ΝτεΡιvrά ονομάστηκε υποτιμητικά πάπας του μεταμοvrέρνοu, μα θα ήταν πιο σωστό να θεωρείται κλασικός 

Του JUAN CRUZ* καλεί έKπλrιςrι σε πoλλιJύς. Δεν έχει περάσει πο OρθOλoγιστΙKιiς φιλDσoψιιdις σK€ιμπς. Και, εδώ χύmτa και σε πολύ μικρό χΡOVΙKό διάσmμq. και amσTfi ταν Μαρξ, όταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός 
ΙΝΑ ΟΑlιγ / Ει PAIS λύς καιρός που ο Ντεριντά εθεωρείτο ο mo εμ που τα λέμε, δεν υπάρχει αμφιβολία όη είναι α το στέρεο έδαφος όπου νόμιζαν ότι πατούν οι ε· είχε καταρρεύσει ("Φαντάσματa του Μαρζιι), 

βλrιμαΤΙKό( αντιπρόσωπος μιας φιλοσοφίας "α κόμα mς μόδας, σε ορισμένους κύκλους, να λέ mKPITic; του Ντερινιά οποδείχmκε πολύ αστα που nταν ικανός να στοχάζεται ρε τρόπο ριζο

Ε

λάχιστοι είναι ίσως οι κριηκοί οι οποίοι, λα γαλλικά", που τα κύρια xaρακmpιστΙKά τπς γονιαl αστεία σχετικά με το πόσο δυσνότιτες εί θέστερο του αναμεvoμένoυ : κλονίστηκαν οι mo σπαστικό για τη δικαιοσύνη ("Η δύναμπ του νό 


τώρα που έφυγε από ττι ζωι'ι, αμψισβτιτούν rirav η rmσTnPOVIKιi xαλαρότrιτσ, n απoυσiα ναι οι vrrPlVlIavtc; διατυπώσεις, λες και είναι λί συμπαγείς βεβαιόrnτες, κατέρρευσαν οι mo κα μου))), που ιΊςερε να δΙf1σδύει σε χώρους τόσο ε


δημόσια στον Ζακ Ντεριντά τπν lδιότπτα συστπpιiς ακρίβειας και n τάσπ προς κάποιες γες οι άyvοιες και οι αδυναμίες Kατανόπσnς που λά θεμελJωμένες προσδοκίες. Και έμεινε αλώβπ mσφαλείς όπως n φιλία (ιιΠOλΠΙKιi κω φιλίο))) ι'ι 


του κλασικού rnς σύγχροvnς σκέιμπς. Η α · παράδοςες κατπγοριοποιπσεις, πολύ σκοτεινές μπορεί κανείς, σ' ουroύς τους χώρους, να ομο τος αυτός ο τόσο δυσφημισμένος -γιο λε<ιλa ο θάνατος ("Κάθε φορά μοναδικό, το τέλος του 


λλθεια είναι ότι αυτή η αναyvώρισπ, αν τη δει και απομακρυσμένες από τα πρότυπα καθaΡόm λoγnσει χωρίς ντρoπiι. γνεΙα, ελσφρόrnτα, ασυνoρmσία- Γαλλο-εβραιο κόσμου ιι), για να αναφέρουμε μερικές μόνο απι' 

κανείς από κάποιο nPOOffiIKιi, θα έπρεπε να προ- τας και ευταςίας που ισχύουν στους Χώρους τπς Ωστόσο, τα πράγματα άλλαςαν με μεγάλιι τα- αλγερινός φιλόσοφος, που τόλμτισε να υπερα- ης mo O71μαVΤΙKές του παρrμβάσιις. 


ΕΙ{ πρώτπς όψεωs θα μπο

ρούσε KOvciS να ω::εφτεί ότι Im.f!1iΡjI91W~t5~~~ί~~/·::<;~~':~γ,f
ήρθε επιτέλουs το πλιφωμα 

του χρόνου για να αποδοθεί Πολλά είναι το έΡΥΟ ~oυ Zo~ Νι:εριντό που έχρυν μεtαφΡ<Jστεί ΚΟΙ J(υχλοφορούν 
στο ελληνι~ό . Ανάμεσά τους περιλαμβόνοντοι ιο ξξι1ς: .Πλότωνος Φ<Jρμοκείο.δικαιοσύνη στον Ντεριντά 

KOI ότι οι ημέs που δέχθηκε (Αγρο), ~Twuταίο λέξn ρστσισμο':;. (Αγρο), .Περί Γρομμοτσλογίας. (ΓνώσΩ), 
.Πo"nι~ή χαι φιλία. (Εκκρεμές), ,Φοντόσμοτα του Μορξ» ζΕΙΙΚΡξμές), .γηεΡΩΧΟτα τελευταία χρόνια, ΊΟ γε
γροφπματα τnς τnλεόροσflς. (Εκκρέμές ). ~ΠανεπIστήμιo όνευ όρων» (E~φεμές),

γονόs ότι γlνόΊαν πλέον α
~Eμβαλo -Το ύψι) του Νπσεη (ΕσuΌ); «Η kuKn μυeολοyfο )ι (Εστίσ), ,Χώρα » (Κορ

ναφορά aTIS ιδέεs του δίπλα 
δομίτσο), .Γροφn ΚΟΙ διοφοράιι (ΚοστανΗ,llπς), .Πέρον του I(oσμoπo~πισμoύ )l

σε στοχαστών όπωs ο Ρόρτι, 
ΙΚρπικn), .Φωνή ~αι φαινόμενο» (Ολκός), "Τρiλo ~oι φιλοσαφία ,) (Ολκός). !<Απρο

ο Βάτιμο, ο Χό.μπε:ρμαs iι ο 
ύηόθεro ri κυριαρχίο » (Πστόκnς), !<Αντιστάσεις ψυχονόλυσΩςll (nMepov).

Ντέιβlντσον, αποδεικνύουν 

ότι οι aPXIKts αντιστόσns 
είχαν ξεπεραστεΙ Οτι τα ε· ναvτoύσαμε σ' αυτό το νέο πεδίο πολι
πεισόδια όπωs αυτό του βι tu<oίIs και KOIVWVUΙOίIs οτοχaστέs όπωs 
βλίου του Σόκαλ (όπου οι θέ  ο Φρόιντ, ο Σοσίιρ, ο Λακάν, ο Γκόφμαν 
OEIS του Ντεριντά παρουσιά και ο ίδιοs ο Μαρξ. ΨΥΧΟΓIΟΣ
ζονται ws πρότυπο μιαs φι

Τα έργα που ανήκουν α' αuτό το είδοs 
λοσοφlκήs γλώασαs επιτπ -ανάμεσά τουs πολλά από τα πιο σημα
δευμένns και στερnμένns ντικά του Ντεριντά- μπορεί να μην α ~~ νοήματοs) ή rns θορυβώ ναφέρανται καθόλου στη λoγoτεxviα, ... 
δουs αντίδρασηs μερικών ε ωστόσο τα περισσότερα προσφέρουν Εκ6όσεls ΙVYXOΓIOIπιιρανών καθηγητών του κε

πολύτψα εργαλεία γΙQ την προσέγγιση -0- '- '- '-'- '- '
μπριτζ, όταν ο Ντεριντά α "tns κειμενικήs και γλωσσοο'ιs διάστα ~,(ι, ..... (ι" ".... ι,, 1 . 

νακηρύχΘπκε εκεί Enirψos ons του λογοτεχνικού έργου . 
διδάκτωρ, ήταν σι τελευταί Το κυνήγι 
cs EnIGtoelS fVόs φιλοσοφι Ευέλικτα κριτήρια [n ς ~ΙΗUΧΙ(;.ς 

κού κυκλώματοs τιου χαρα
Η ιδέα των συνόρων ανάμεσα στα πε

κτπρΙζεταl απά αδιαλλαξία 
δία rns γνώσηs χάνει σννεχώs τη δύνα

και ακαμΨία. μή rns μέσα σε έναν κόσμο όπου οι δε
σμοί aλλnλεξάρτησηs γίνονται όλο ΚΟΙΣτη λογοτεχνία 
πιο C1fVOi και τα σύνορα (και επομένωs 

Πολύ φοβάμαι ότι μια τέ οι διaxωριστικέs γρaμμέs) τείνουν να ε
τοια ερμηνεία πρέπει μόλλον ξατμιστούν. Γι' αυτό και τα κριτήρια με 
να θεωρηθεί απλώs ένα νέο τα οποία προσδιορίζεται n αξία τπs ό  @1!ίD. 
επεισόδιο rns γνωστήs σύγ nOIOS φιλοσοφοο'ιs πρότασns πρέπει va 
ΧΙ1σns ονάμεσα στην εrιιθυ- Ζ(ι1( Μεριντά, ο Γaλλo-εβρaιo-aλyεpινός ψιλόσοφος που τόλμ1Jσε να υπερασπιστεί τον Μαρξ, όΤαν ο υπαρκιός σQ(J!aλισμός είχε καταρρεύσει. διαθέτουν ευελιξία και ποικιλομορφία, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 
μία και την πραγματικότητα. αναγvωρίζονταs ws μια απότιs πρωταρ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι (\ σημαντική ωθημένεs σχολέs λογοτεxvικήs κρnι New CιiticiSffi . Το γεγοvόs αυτό έχει σί ΗΠΑ λόγω του Β - Παγκοσμίσυ Πολέμοu XIKtS αξίεs όΧΙ την ικανότητα υπερά i\ Τ1ίΊκj "iΙ~ 1-.: ::\' :: ντι 
απήχηση που είχαν οι aπόψειs του Zcu< KIΊS των ΗΠΑ, όπωs η σχολή του Πανε  γουρα τη σημαοία του. Σε αντίθεση με (όιιωs Π.Χ . {1 Χάνα Αρεντ) , ο Ντεριντά anlOns τηs εδαφικι'ιs oυvoXΉs των διά
Ντεριντά από τη δεκαπία του '70 και πιστημίου του Γέιλ (με τον Πολ ντε Μαν ό,ΤΙ συνέβη με πολλούs Eupwnaious φι θριάμβευαε στο Χώρο rns λογοτεxνiοs φορων θεωρπτu<ών περιοΧών απέναντι Μια δrιΙ'αrιί ιστορία 

αγάπης οι ·άμεσαμετά εκδηλώθηκε ](IJpiws otlS πιο ΠΡΟ- επικεφαλΙΊs), και OTous κύκλουs του λοσόφουs που εγκαταστάθηκαν OΊIs και όΧΙ Tns φιλοσοφίαι. Μ' άλλα λόγια, ο OΤls εξωΊερlκέs EnIetaElS, αλλά την ικα
σε μια JUI"(LJI IKliΝτεριντά είχε πάντα κάτι το ξένο μtσα νότητα να κατανοούμε διαλεκτικά -δη

νέα γΌ\'οίκο-στη χώρα των φιλοαόφων . λαδή να σκεφτόμασΤΕ μέαα σ ' ένα νέο 
κι έι'ο. Υοηrωn/(όEival δίl<οln όμws αυτή η άρνηοπ φι πλαίσιο vοήματοs- την αναπόδραστη Ε
δημοσιογράφο 

λοσοφιισ'ιs ιθαγένεωs; Δεν φαίνε-ιαl ά τερογένεια που φαίνεται να χαρακτηρίΘαυμασμός και α'μφισβήτηση με φόντο 
δικο να αποξενώνεται KonOlOS μόνο και ζει τον κόσμο . 

τη μεΓαπολεμlκlί Αμφlκιί. 
μόνο επειδή αμφιαβήτησε ότι κύριο και Δεν ταιριάζει αυτι'ιν την ώρα του απο

Των DEREK ΑΠRΙDGΕ δήλωναν. LT1S λογοτεxvικέs του προτιμή· κρατώνταs σnμElώσειs και J(Qyovτas πρωταρχικό καθήκον TnS φιλοσοφίαs χαιρετισμού να αφεθούμε στη φιλοσο- Ένα μυΟΙ6τόρημα 
~ -. ..• .:.. ~.... ...::.~ ____ ... . .. _ Λ . _~_ _ ___ _ _.ι~1 _' .·. __ , •• ,., • .-.......
- Tl'lnMJ\<;: RΔΙWΙΝ r1 " I ~ nt'ΓIIAnIIi1rl\'A1,.,..,," '" 'T7c- III C' 'T'7A, C' '" ..... Τ'"' ...-ς),r"Ιος:' <"1 ..·.<"'I,.,V~C v ..... .....·.,... ....Λν<'<" C""n'_'_ ...... ', ... .; .......... ~ •• ',,",'''';'' ,..;,.,. .... <"'1 ~~ ..... ,..;..ς ... ~ _ .... ~.
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ΠάΌυλ Τσέλον. Παρότι τ~ όνομά τ~~ ~ τo~ ' έ~~λν~~ '~I~ό~;~;ό"~~~'~δbι"σ~ μεσα mlS διαφορε:τlΚfS μορφέs γνώσns; ντά τα εύσημα autiIs τns αξίαs (ιIs με

ο όνομα του Ζακ Ντεριντά έχει ίσωs

Τ μνημονευθεί πιο συχνά οπό οποιου

δήποτε άλλου συγχρόνου του σωχα

στή σε βιβλία, εφnμερίδεs, διαλέξε:ιs και 

συζητήσεls . Εχει γίνει θέμα ίQΙV1ών, καρ

τούν κα, ενόs τουλάχιστον ροκ τραγουδι

ού, από tous Scιitti PolίΙί ' προκάλεσε υ
μνητικά όσο κοι δnλnτnριώδΊI δομοσιεύ
ματα στον Τύπο' και έγραψε μερικά οπό 
τα πω δύσl<ολa φιλοσοφικά έργα του ΚΟΙ

ρού του. Αν θα τον θυμoύvτO\ στο μακΡ1

νό μέλλον, θα είναι Υια τη συμβολΙ'1 του 

στην κατανόηοη 'tIJS γλώσσαs, tns ταυ
τότηταs. των ηθικών αποφόοεων και των 

αισθητικών οξιών. 

Η "αποδόμηση .., ο φιλοσοφικόS όροs 
που συνδέθru<ε με το έργο του, πέρασε: 
στο λεξιλόγιο όΧΙ μόνο των φιλοσόφων 

κο, των θεωρητικών τη5 λογοτεxvias, αλ

λά και των ορχιτεκτόνων, των θεολόγων, 
των καλλιτεχνών, των θεωρητικών tns 
πολιτικήs, των μουσικοκριτικών, των 
παιδαγωγών , των κινηματογραφιστών, 

των νομικών κοι των ιστορικών. Η αντί
δροση στη οκέψη του ήταν cnians ευρύ
τατη και εvioτε σxλnpή, Kaews μέσα από 
το έργο του έθεσε υπό αμφισβήτηση Q

.<οδημαικοίJs κανόνεs αλλό κομιά φορό 

κοι την κοινή λογική . 

Απόρριψη προτύπου 

Η αφετορίο του Nτερlvτά ήτον η οπόρ

ριψη ενόs κοινού προτύπου γνώσηs και 

γλώσσοs, σύμφωνα με το οποίο η ι<οτα

νόηση μιαs ΈΝVoIas οπαιτεί γνωΡJμία με 

το νόημά τη5, ένα είδοs γνωριμίαs όπου 

το νόημα αυτό είναι όμεσα πορόν στη συ
νείδηση . Γι' αυτόν, το μοντέλο αυτό συνε

παγόταν τον "μύθο tns napouoioS», την 
υπόθεση ότι κερδίζοuμε την καλύτερη ΚΟ

τανόηση ενόs nPGyμatos όταν αυτό -και 
μόνον αυτό- είναι παρόν στη συνείδησπ . 

Υποστήριξε ότι γιο να κατανοήσουμε 

κάτι χρειάζεται να συλλόβουμε <ous τρό
nous με <ous oI\Oious συνδέεται με άλλα 
πράγματα, και την ικανότητα να το ανα· 

γνωρίσουμε οε άAλrs l1εpIOΤGOfIs ΚΟΙ μέ
σα σε διαφορπικό πλαίσιο οναφορόs 
κάτι που ποτέ δε:ν μπορεί εξαντλητικά να 

προβλεφθεί. Σ' ένα οπό τα πρώιμα έργα 
του πάνω στον Γερμανό φαινομενολόγο 

Eνtμoυvτ XoίJρσελ ("Η φωνή ιωι το φαι
νόμενο») υποστήριξε ότι η φιλοσοφική έμ· 

φαση στο "ζωντανό παρόν» έκρυβε μια ε
ξάρτηση οπό την ιδέα του θανάτου: Δεν 

μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα σήμα -μια 

λέξη IΊ μια πρόταση, n.x.- δίχωs να uno· 
νοώ ότι προϋπάρχει από μένα και θα υ
πάρχει και μετά από μένα.•είμαι» σημαί
νει "Είμαι Bvntos »_ 

Ηθικές αξΙες και αποφάσεις 
Ο Nτεριvτά ισχυριζόταν ότι αγαπούσε 

ό,τι '.αποδομούσε" . Γι' ουτόν, ήτον α πό· 
δειξrι μεγαλείου <ns σκέψηs του Πλάτωνο, 
του Ρουσό, του Χέγκελ ή του Λεβινάs, το 
yεyovos ότι τα κείμενά tous μπορούοαν 
να κινηθούν πέρα από ουτό που άμεσα 

χνά συνδεόταν μι: τον όρο "μεταμOVΤερνl
σμόs» (ε:νioτr με μια απόχρωση ηθικού 

σχετικισμού) οι προτιμήσεls του έκλιναν 

περισσότερο npos tous δύσβατουs οισθη
t\J<ous nrιpaIIatloμOUS των μovτερνιστών 
συγγραφέων . Γι' αυτόν, το yf:yOVOS ότι οι 
neIKtS αξίεs δεν μπορούν να εκφραστούν 
ws απλοί κανόνεs σuμπεριφοράs όΧΙ μόνο 
δεν μείωνε αλλά αύξανε τη βαρύτητα των 

ηθικών IJGs αποφάσεων. Στα πιο όψιμα 
γραπτά του ασχολfιθru<ε ιδlOίτερα με ηθι · 

κά και πολιτικά θέματα, ανάμεσά τous τη 

θρησκεία (τόοο τον χριστιανισμό όσο κοl 
τον ιουδαϊσμό), τη θανατική ποινΩ (στην 

οποία είχε σθεναρά αντ"αχθεί), τrι θέση 

των ζώων στη δυτn<ή φιλοσοφία . 

Καλός ακροατής 

Ητον fvas όνθρωποs με εξαιρεΤΙKιi 

σεμνότητα κοι γενναιοδωρία . Ono\Os έ· 
χει παραστεί σε κάποlO από tIS πολλέs 

oυ~ntIΊOfIs που έχουν αφιερωθεί στο 

έργο του, θα πρόσεξε με πόση ευσυνεl

δησία άκουγε τον κάθε ομιλητή -διάση

μο στοχαστή ή πρωτοετή φοιτητή

νταν anovtnoos γραμμ.έvεs στο Χέρι 
(πράνν<l που συχνά σιΊμαινε ότι δεν δια· 
βόζονταν) με καλοπροαίρετα σχόλια. 

Παρότι l1αρουσιάστηκε κΟ'ιό και

pous οπό Tous EnIKPIctS του σον έναι 
εγωκε:ντρικόs διανοούμενοs που περι
φρονούσε την αναζήτηση tns αλήθεl
as, δηλώνονιαs όη η ιστορική γνώση 
είναι αδύνατη και ό1:ι δεν υπόρχεl τί

ποτ' άλλο πέρα από τη γλώσσα, n εικό
να αυτή κάθε άλλο παρά ανταιlOκρινό

ταν στην πρα.γματικότητα . Ηταν έYas 

προσεκτικόs στοχαστήs, που επεσΤι
μOlνε ΤI5 αναπόφε\Jκτεs απλουστεύ
orIs σε ό ,ΤΙ έλεγε. Πάντα επέμενε στη 

φιλοσοφική και γλωσ

σική αυστηρόΤl1τα (α

κάμα κι αν η αντίληψή 

του γιο την αυστηρότη

τα ιΊταν διaφoρετικiι α

πό την παραδοσιακιΊ) ' 

KOI σεβόταν την αλή

θειο κοι την ιστορική 

ol<piDflG με πολύ παρα · 

δοσιακό τρόπο. 

CHRISTIE'S 

Κσρφί,οο (]C Cλημο φίJλλoI.} lOU 

Jat Ρί1 ΙI$ 

με σμ(100Υδι I(Οι ΗολύrlμQl.Jς λ\θους 

ε ΙΙι ;',ιII$}

CMF ί~5.c,ιν.)·~o,aoo(ε t2Q,OOO~ I50.(00)


7~~! 

Ο οίκος Christie 1 s 
έρχεται στην 

Αθήνα 
El1tλoγή κοσμημόιων .οι ρολΟγιών της 

δημοnροοίος MaQnlIicenI Jev,els and Wa1ches 

nou πpό~εlωl νσ δημοπρατηθούν στην Γενεύη, 
θα εκτεθούν στην Αθήvo σro OΞεvofioxr"o 

Μεγόλη BPεTovio τη Δείιτερο 18 Οκτωβρίου 
(12.00- 18:00) ΚΟΙ την Τρίτη 19 Oπωβρioυ 

( 10:00 · 17:00) . 

Γιο 'endez-vaus '01 εκτιμι';οεις <016 τη δι(:ρr.εια 

των ποραπόνω ημερομηνιών. παι:>o~oλσύ"ε 

απευΘυνθείπ στην ετοιρc(ο εΙKσσnKών 

συμβoύλ~)ν Απ Experτis e, 

,ηλ _ 210 74 74 333 e·malI arl@e"perlise.gr 

chrislies _com 

.-.---J 


Στην πραγματικότητα, το σωστό θο ή

ταν να πούμε ότι ο Ντεριντά -Qnws συ 

νέβη 1<α, με άAλous συγχρόνουs του 

otoxaatts, οι οποίοι fnions επικρίθη

καν- δε:ν υ 110στ ιiplξε την εξαφανωη. τη 

δ1άλυση ή την κατόργηση των ειδών, 

aλλ.ά την ανάδυσιι ενόs νέου ε:ίδοus, 

του οποίου τα όνομο δεν είχε προσδιο

ρίσει. Θα ήταν ένα είδοs περίπλοκο, ( 
tcpoyfVts και μιγαδικό, που θα περl· 
λάμβανε (ιIs αυθε:ντίεs σuγγρaφείs πολύ 

διαφορετncήs προέλευσns και χαρακτή· 

ρα. Μαζί με την αναφορά σε φιλοσό

φουs με την παραδασιακή έννοια . όπws 

ο Χέγκελ, ο Νίτσε ιΊ σ Γκαντόμερ, θα συ · 

ταθανότια τιμή . Αρκεί npos το παρόν 
να επισημάνουμε, ξεπροβοδίζοvτas 

τον, ότι ο συγγραφέαs IJas είχε δίκιο ό
ταν θύμωνε με tous fIlIJ<PIttS του και 

παρατηρούσε: "Aπέναvτl στην παραμι' 
κρή περιπλοκή, απέναντι στην παραμι

ιφή απόπειρα aλλayIΊs των κανόνων. οι 

υποτιθέμενοι συνήγοροι tns εΠΙΚΟινω
vias δωμαρτύρονταl για απουσία κανό· 

νων και σύγχυση» . 

. Ο ]υaπ (ruz είνοι καθΠΥπιίις Φιλοσο
φίaς στο Πανεπισrπpιo τπς Βαρκελώνπς 

κοι ερι:uνπτπς στο Ινστιτούτο Φιλοσο· 

φίa( του CSIC. 

βιβΛΙΟΠύλ1ε/οll rn( ΕΣΤΙΑΣ 
Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΛΣ Α.ε. 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

.. :~ 	Ε,ρ ιπ,δου 84. ι 05 53 AUn,a 
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Ντον ΝτεΛίλλο 

Κοσμόπολις 
ΜΕΤΑΦΡΑΣ.Η: θωμόs Ι:κάοοns 

Eνas navooxupos νεαράs ποnUΕκαlOμμυρlOύfΟS και η διαδρaμι1 ιου 
Νιον HtιΛίλλo 

o<ous δρόμοus (ns Ναιs γόρκns με [η lΙ 'μο\)liνο (ο\). Η ΖωΙ; μέcα 

οnό ια Ι2άμ :ο [ου αυιοχιvι1ιου lου KOI 1'5 oθόνEs lων υηολΟ'ι.οιών. 

Το αμερικάνικο όνεορο r.o\) πεθαίνει μαιi με [ous εκφρaοt.έ s [ου . 

βιβΛIOΠύJΛε{Oll rn( ΕΣΤΙΑΣ 
Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ&ΣΙΑΣ Λ.Ε. 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
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ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ 

Η πόλn των Αγώνων 

Tλ!O~ ΗΛ"Ο(·\Ο\' Ένα ωξιδl σε μιο πόΑπ που άλλαξε άσο δΕν είχε οι1λάξεl οπό ιην 
Ι Ι Irιι\n ΙC~, ιl y ι,;" ,.>\' 

iδρυοn ωυ ελ λno;.κο ίι κρόιοι.ιs. Δημοσιογραφική ίρεuνa βοοl· 


σμένπ οε εΚΟ\οVιόδεs δημόσ ιο έγγραφα. μεί1έ[( s κοι nΡοιάσεl s, 


κοθώs και cr. δεκάδ(s ΟUYεvιείιξε l s με ΙΟυ$ 


nρωlOγωlιιοιέs !OU -Αθήνα 2004._ 


ΜΕΤΑΞεΝΙΑ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ 

Οίl:: μιι λπλυμ Κι!\' 

Η Nri{/.. κόρη οllωΥέ, ·ειο..; 


υφαι'rOυΡΥών 

στο Πo.κισrάν. 


ερωτεύE:r<ι.ι τον Ντάνις. 


όταν αυτός γυρΙζει 


οπό rIJV ΙΙμερικιί_ 


Ο έρω ιάς roιις, 


όμως, πρέπει 


1·(,( παραμεil,τι κρυφός... 


Το πιο δημοφιλές 
έργο πακισταΥlκιίς 
μυθιστοριογραφίας 

όλων των επoχώ~'} 

που μεταφράστηκε 
σε 11 γ), (Vσσες. 

Ο ΕΧΘΡΟΣ 

ΤΟΥΘΕΟΥ 
i\1 ;1i:f)\'IIII\'T l't~II)\·/IJ\)rj . 

ιvfεrά το Βι/ΠΛΙΑ 


ΤΟΙ' χEfΜΩΝΛ . 


έρχεrαι ω δεύrερο 


μέρος ιιις φιλο)'Ιας. 


ένα βιβλίο πι_ούσιο 


σε πλοκιί κω ιστορικές 


λε;rrΟjlέρειες. 


Μια νέα διάστασlι 
στψ πολυθρύλητη 

μορφιί του Βασιλιά 
ιJρOoύρoυ, 

.~ ΥιΟ QνιtιτP"ι\ ιιε QflO1l f1σ U~ 

Μ." ρ.μ'J:W-η Ι . 106 J9 .\θή,α 


T~;.: ]I9))O!JJj.t·,, : !lO)HJ0<J8 
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