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Βιβλιογραφίες 
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Η οικονοµία διαφορετικά 
«ΑΟΖ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ» 
Ο. ΚΑΡΥΩΤΗ, Σ. ΚΑΣΣΙΝΗ, N. 
ΛΥΓΕΡΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ», σελ. 195 

«T' ανώτερα µαθηµατικά µου 
τα έκανα στο Σχολείο της θάλασσας», 

οµολογεί ο Οδυσσέας Ελύτης 
στον «Μικρό Ναυτίλο». Ποια 

η σχέση όµως του αποφθέγµατος 
ενός σπουδαίου ποιητή, που 

ύµνησε την αξία της θάλασσας, 
µε την Αποκλειστική Οικονοµική 
Ζώνη; Ο Βασίλης Κικίλιας, επιµελητής του 
ενδιαφέροντος βιβλίου και οι τρεις συγγραφείς 

του, επιδιώκουν να κάνουν «ένα άλµα 
πιο γρήγορο ano τη φθορά», διαπιστώνοντας 

πως υπάρχουν τρεις λέξεις «συνδετικά 
κλειδιά»: Μαθηµατικά, Σχολείο, Θάλασσα. 
Τρεις λέξεις που τέµνουν οριζόντια τα κείµενα 

του βιβλίου, καθώς ξετυλίγουν µε όρους 
θεωρίας και πράξης το µίτο της ελληνικής 
Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. 
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Μαθηµατικά: Ο στρατηγικός 
σύµβουλος και 

µαθηµατικός δρ Νίκος 
Λυγερός αποδεικνύει 
µε «µαθηµατική ακρίβεια» 

πως η ΑΟΖ δεν είναι 
ουτοπία. ∆είχνει την 

αδιαµφισβήτητη προστιθέµενη 
αξία του Καστελόριζου 

στην οριοθέτηση 
της ελληνικής 

ΑΟΖ. 
Σχολείο: Ο καθηγητής 

Θεόδωρος Κ. Καρυώτης, 
ο «πατέρας» 

της ελληνικής ΑΟΖ, διδάσκει τις βασικές θέσεις 
που νοµιµοποιούν, µε όρους διεθνούς 

και εθιµικού δικαίου, την οριοθέτησή της. 
Θάλασσα: Ο διευθυντής Ενέργειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας -επί τρεις συνεχόµενες 
διαφορετικές κυβερνήσεις- Σόλων 

Κασσίνης περνάει από τη θεωρία στην πράξη 
καταγράφοντας το παράδειγµα της Κύπρου 

στην οριοθέτηση της δικής της Αποκλειστικής 
Οικονοµικής Ζώνης. 

Ο «πατέρας» του πολιτικού ρεαλισµού, 
της κυρίαρχης σχολής σκέψης στις διεθνείς 
σχέσεις και τις στρατηγικές σπουδές, Θουκυδίδης, 

έχει τονίσει πως «η κυριαρχία στη 
θάλασσα είναι τεράστιο πλεονέκτηµα». Για 
µια χώρα σαν την Ελλάδα, που περιβάλλεται 
από θάλασσα, το στρατηγικό αυτό πλεονέκτηµα 

παραµένει ακόµα «στα χαρτιά». Η Ελλάδα, 
σηµειώνει ο Βασίλης Κικίλιας, έχει µια 

µοναδική ευκαιρία µε µία µόνο κίνηση: η 
οριοθέτηση της ΑΟΖ θα διασφαλίσει την 
εθνική της κυριαρχία, θα παραγάγει πλούτο 
για τη χώρα, θα την οδηγήσει στην έξοδο 
ano το λαβύρινθο της κρίσης. 

To βιβλίο παρουσιάστηκε την περασµένη 
Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ano 
τον υπουργό Εξωτερικών Σταύρο ∆ήµα, τον 
υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο και τους 
τρεις συγγραφείς, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε 
ο πρόεδρος της Ν∆ Αντώνης Σαµαράς. Οι 
οµιλητές, µεταξύ άλλων, ανέλυσαν την έννοια 

της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης, 
καθώς και το πως µπορεί να οριοθετήσει το 
σηµείο εκκίνησης των προσπαθειών µας για 
ανάπτυξη. 

ΕΥΠΠΛΗΪΛ 
1. «Παγκόσµιος µινώταυρος», 

Βαρουφάκης Γιάννης, «Λιβάνη» 

2. «Η γυναίκα που ήξερε µόνο να 
αγαπάει», Τζιρίτα Μαρία, «Ψυχογιός» 

3. «Μακαρισµένοι φόβοι», Αρναούτογλου 
Γρηγόρης, «Ψυχογιός» 

4. «To νήµα», Victoria Hislop, 
«∆ιόπτρα» 

5. «Μέρες Αλεξάνδρειας», ∆ηµήτρης 
Στεφανάκης, «Ψυχογιός» 

6. «To ηµερολόγιο ενός σπασίκλα 
6 µέρες πσν», Τζεφ «ivi, 

«Ψυχογιός» 
7. «Αόρατος δεσµός», Μανιάτης 

Νίκος, «Ψυχογιός» 
8. «Η τέχνη να έχεις πάντα δίκιο», 

Αρθουρ Σοπενχάουερ, «Πατάκης» 

9. «Από αγάπη», Πανταζή Φανή, 
«Ψυχογιός» 

10. «Ο µικρός πρίγκιπας», Saint 
Exupery, «Πατάκης» 

Από τα καταστήµατα 
Public για το διάστηµα 

13 έως 1 β Φεβρουαρίου 

«θανασιµη παρτιδα» 
δηµητρησ 
σολιδακησ 
«µιχαλη σιδερη», σελ. 
328 

Ένας άνδρας βρίσκεται 
δολοφονηµένος στο σαλόνι 

του σπιτιού του. Ο Υπαστυνόµος 
Στάθης Ιωάννου 

καλείται να εξιχνιάσει το 
έγκληµα µαζί µε την άπειρη Ανθυπαστυνόµο 
Τζένη Αγραφιώτη. Ποια θα είναι η σχέση µεταξύ 
τους; Θα καταφέρουν να συνεργαστούν και να 
βρουν τον ένοχο πριν να είναι πολύ αργά; Μια 
ιστορία έρωτα, εγκλήµατος και προδοσίας, 
όπου τίποτα τελικά δεν είναι όπως φαίνεται... 
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«οικογενεια 
µπαρλαµπα» 
δηµητριοσ 
καραµητσοσ 
«university studio 
press», σελ. 286 

Μια ευτυχισµένη οικογένεια, 
που ζει στα δυτικά 

παράλια του Εύξεινου 
πόντου (Ανατολική Ρωµυ- I 
Μα) βρίσκεται ξαφνικά µέσα 

στη δίνη του πολέµου του 1912-13.0 ∆ηµήτρης 
Μαυροθαλασσίτης σκοτώνεται και η χήρα 

του, έγκυος µε δυο κόρες στο πλάι της, αποφασίζει 
να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γεννάει µέσα 

στο καράβι άλλη µια κόρη και µόλις φτάνουν αρχίζει 
ο αγώνας για την επιβίωση... Σοβαρά και 

εύθυµα επεισόδια εναλλάσσονται στη διαδροµή 
του χρόνου. Φωτογραφίες και παλιές καρτ-ποστάλ 

από το αρχείο του συγγραφέα κοσµούν 
την έκδοση. 

«τα τεσσερα τελευταια αγαθα» 
paul hoffman 
«διοπτρα», σελ. 500 

Η επική ιστορία του Τόµας Κέιλ -που χαράχτηκε 
στη µνήµη µας πρώτα µε «To αριστερό χέρι 

του Θεού» συνεχίζεται- καθώς οι Λυτρωτές χρησιµοποιούν 
τα πρωτοφανή χαρίσµατά του για 

την προώθηση του ιερού σκοπού τους: την εξάλειψη 
του ανθρώπινου γένους καιτη συντέλεια 

του κόσµου. Τέσσερα τελευταία αγαθά που αντιπροσωπεύουν 
την αιώνια µακαριότητα ή την 

απέραντη καταστροφή, το παντοτινό χάος και 
τον άπειρο πόνο. Οι αντιµαχόµενες έννοιες του 
παράδεισου και της κόλασης βρίσκουν ίσως την 
τέλεια έκφρασή τους στη σκοτεινή και βασανισµένη 

ψυχή του Τόµας Κέιλ. 

¦¦¦ 
ΠΑΠΑΝΑΠΑίΟΠΟΥΛΟΥ 

Σ,λ ff Lr''.i 
σω χρόνο 

«σαν σταχυα στο 
χρονο» 
δηµητρα 
παπαναστασοπουλου 
«διοπτρα», σελ. 536 

∆ύο νεαρά αδέλφια 
κάτω ano δραµατικές 
συνθήκες αναγκάζονται 
να εγκαταλείψουν τον τόπο 

τους. Τα βήµατάτους 
βαριά µα και αποφασισπκά. 

Τώρα πια µόνη τους περιουσία δύο φυλαχτά 
να µαρτυρούν την κοινή µέχρι πρότινος ζωή 
τους. 

Χωριστοί και άγνωστοι δρόµοι ανοίγονται 
µπροστά τους. Χαµένες πατρίδες, νέοι προορισµοί... 

Και ένα ηµερολόγιο να καταγράφει τα 
χρόνια που κυλούν... Πόλεις που µεταµορφώνονται... 

Ανατροπές, φόνοι, αιµοµιξίες, αδικίες 
πορεύονται παράλληλα µε τον έρωτα, την αγάπη, 

την ελπίδα. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
«ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ» 
ROGER HART 
«ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ», σελ. 
424 

Η σχέση ανθρώπου 
φύσης αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικά θέµατα 

που θα αντιµετωπίσει 
ο κόσµος τον 

21ο αιώνα. Η επανεξέταση 
του ρόλου 

των πολιτών στη διαχείριση του περιβάλλοντος 
τους όσο και των δικαιωµάτων και της ευθύνης 

των παιδιών να συµµετέχουν στη διαµόρφωση 
του µέλλοντος, κατέχει κεντρική θέση 

.στην ατζέντα της βιώσιµης ανάπτυξης. To 
βιβλίο αυτό, γραµµένο από µια ηγετική φυσιογνωµία 

στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα παιδιά 

µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό και 
διαρκή ρόλο για τη βιώσιµη ανάπτυξη αν η 
συµµετοχή τους αντιµετωπιστεί µε σοβαρότητα 

και σχεδιαστεί µε τρόπο που θα τους επιτρέψει 
να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. 

Ο σχεδιασµός, ο έλεγχος και η διαχείριση του 
περιβάλλοντος αποτελεί ιδανικό πεδίο για την 
άσκηση τους σε συµµετοχικές δράσεις. 

«οι βραδιές της 
ορχήστρας» 
hector berlioz 
«fagotto 
books», σελ. 108 

Ένα πανόραµα της 
µουσικής στον αιώνα 
του ροµαντισµού, δοσµένο 

µε ιδιαίτερα εµπνευσµένο 
τρόπο 

από την επιδέξια γραφίδα 
µιας εµβληµατικής 

µορφής του. Ο Hector Berlioz µαζί µε τον 
Hugo και τον Delacroix αποτελούν την τριάδα 
της ροµαντικής τέχνης, σύµφωνα µε τον 
Theophile Gautier. Οι «Βραδιές της ορχήστρας» 

είναι η σηµαντικότερη συλλογή κειµένων 
του, παρουσιασµένων µε τη µορφή αφηγήσεων 

που γίνονται στην ορχήστρα µας όπερας 
που πλήττει παίζοντας ανούσια έργα, κάθε 

βράδυ σχεδόν. Μέσα από τα πνευµατώδη 
και αιχµηρά αυτά κείµενα διαγράφεται η χωρίς 

παραχωρήσεις πορεία προς ένα νέο καλλιτεχνικό 
ιδεώδες που άνοιξε τους ορίζοντες 

της ελεύθερης έκφρασης στη µουσική. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Μοώατι 
ΑνακυκΛώίΛε 

ϊαναχρηοιµοποίόσΐί 

«ΜΕΙΩΣΤΕ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΤΕ, 
ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ» 
NICKY SCOTT 
«ΨΥΧΑΛΟΣ», σελ. 176 

Τι κάνετε το παλιό 
σας κινητό τηλέφωνο; 
Πού µπορείτε να πετάξετε 

τα ληγµένα φάρµακα; 
- Ποιες τροφές κοµποστοποιούνται; 

- Τι γίνονται 
τα υλικά που ανακυκλώνετε; - Αυτός ο 

εύχρηστος οδηγός έχει τις απαντήσεις σε 
όλες τις απορίες σας σχετικά µε την ανακύκλωση. 

Χρησιµοποιώντας τον αλφαβητικό κατάλογο, 
θα µάθετε πώς Ya ανακυκλώνετε τα 

περισσότερα ano τα άχρηστα αντικείµενα, 
βοηθώντας τον πλανήτη, αλλά, ίσως, και την 
τσέπη σας!. ∆ιαβάστε ιδέες γιατο πώς µπορείτε 

να περιορίσετε την κατανάλωση και τα 
σκουπίδια που δηµιουργεί και βοηθήστε τη Γη 
να µην καταλήξει µια απέραντη χωµατερή I ρετικά 
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Η σχέση ανθρώπου 
φύσης αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικά θέ ου 

θα αντιµε 
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