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Βιβλιογραφίες 
Ano τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Πιο κοιτά οια όνειρα σου κρύβουµε ρέοα µαξ 
«ΙΣΩΣ ΝΑΙ... ΙΣΩΣ ΟΧΙ...» 
ΜΑΙΡΗ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ 
«ΟΣΕΛΟΤΟΣ», σελ. 184 

∆υο νουβέλες που φέρνουν 
στο προσκήνιο τη 

ζωή του καθενός µας. Μέσα 
στις γραµµές του βιβλίου 
ο αναγνώστης ανακαλύπτει 

ένα κοµµάτι ano τον 
εαυτό του,που το φυλάει 
βαθιά µέσα στην ψυχή του. 
Είναι η ευκαιρία του να βγάλει 

τα κρυφά και να νιώσει 
ελεύθερος. Οι ιστορίες 
τριών γυναικών και ενός άντρα 

πλεγµένες µε ιδιαίτερη 
µαεστρία από τη συγγραφέα, 

αφήνουν µια γεύση πίκρας 
αλλά και ανακούφισης. «Μιλάµε, συναναστρεφόµαστε, 

επιθυµιόµαστε ίσως 
µα δεν συνεννοούµαστε. Αυτή είναιη σκλη 
ρή µας τύχη. Η αιώνια παρεξήγηση. Τα λό¬ 

για και η σκέψη µας φτάνουν 
παραµορφωµένα στην 

αντίληψη του άλλου». 
Η 'Ελενα, η Θάλεια και η 

Άντζυ κάνουν διακοπές 
στο όµορφο νησί της Κέρκυρας. 

Η ιστορία τους ξεδιπλώνεται, 
πότε µε χιούµορ 

και πότε µε παράπονο, 
όπως τη ζουν οι ίδιες 

αλλά και από την οπτική 
γωνία που έχει η µία για 
την άλλη. Οι µέρες αυτές 

όµως φέρνουν εκπλήξεις 
και ανατροπές 

στη ζωή και των τριών. 
Ο Λευτέρης, ένας άντρας 

της εποχής µας, αποφασίζει 
να ζήσει τη ζωή που νοµίζουν οι δικοί του 
ότι είναι η καλύτερη γι' αυτόν. Μέσα άπό 
τα θέλω και τα πρέπει, πλέκεται ο ιστός 
των προβληµάτων και των ανοµολόγητων 

επιθυµιών του. ∆είχνει να βολεύεται, αλλά 
µέσα ano τα λάθη των επιλογών του, 
η προσωπικότητά του συνθλίβεται. Τότε 
αυτός.... 

«To βιβλίο γράφτηκε µε πολύ ενθουσιασµό 
και κέφι», αναφέρει η συγγραφέας 

στον «AT.», «Η ανάγκη να το γράψω ήταν 
έντονη, προσπαθώντας να έρθω πιο κοντά 
στην πραγµατικότητα και στα όνειρα που 
κρύβουµε µέσα µας. Μέσα από το γράψιµο, 

αυτά έγιναν ένα. Προσπάθησα να προσχωρήσω 
στη ζωή και στην ψυχή, στον πόνο 

και στην ελπίδα. Πιστεύω ότι ένα λογοτεχνικό 
έργο απευθύνεται σε κάθέ ένα ξεχωριστά, 

µε απ' ευθείας ελεύθερη σχέση 
µαζί του, δηµιουργώντας του σκέψεις, επιθυµίες 

και όνειρα». 
Είναι το έβδοµο έργο της Μαίρης Λακουµέντα, 

που παράλληλα µε τη συγγραφή, 
εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα. Έχουν προηγηθεί 

έξι διηγήµατα, τα οποία έχουν δηµοσιευθεί 
σε εφηµερίδες και περιοδικά. 

ΤΑ ΕΥΠΩΛΗΤΑ 

To νήµα, Victoria Hislop, 
∆ιόπτρα 

Η τέχνη να έχεις πάντα 
δίκιο, Αρτουρ 
Σοπενχάουερ, 
Πατάκης 

Μέρες Αλεξάνδρειας, 
∆ηµήτρης 
Στεφανάκης, 
Ψυχογιός 

Της Κυριακής τα είδωλα, 
Χρήστος 
Σωτηρακόπουλος, 
Τόπος 

Κορίτσι µε το τατουάζ, 
Λάρσον Στιγκ, 
Ψυχογιός 

To ηµερολόγιο ενός 
σπασίκλα 6 Μέρες 
πσν, Kinney Jeff, 
Ψυχογιός 

Ο µεγάλος περίπατος 
του Πέτρου, Αλκη Ζέη, 
Μεταίχµιο 

To Κορίτσι που έπαιζε µε 
τη φωτιά, Στιγκ 
Λάρσον, Ψυχογιός 

Ο µικρός πρίγκιπας, 
Antoine de Saint 
Exuperi, Πατάκης 

Νίτσε: 99 µαθήµατα 
καθηµερινής 
φιλοσοφίας, Αλαν 
Πέρσι, Πατάκης. 

Από τα καταστήµατα 
Public για το διάστηµα 
30 Ιανουαρίου έως 4 
Φεβρουαρίου 2012 
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«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, Η ΓΕΝΕΣΗ ΜΙΑΣ 
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» 
RICHARD TURNER 
«UNIVERSITY STUDIO 
PRESS», σελ. 176 

Ο R. Turner εξερευνά την τέχνη 
της Φλωρεντίας στο πλαίσιο της 
εντυπωσιακής προσωπικότητας της ίδιας της πόλης. 
Η Φλωρεντία ως ένας τόπος µε µοναδική και ιδιαίτερη 
πολιτική, κοινωνική και φυσική παρουσία έκανε την τέχνη 

της διαφορετική. Ο συγγραφέας, κινούµενος χρονολογικά 
και θεµατικά, προχωρά σε µια επισκόπηση 

της ιστορίας της πόλης, των τελετών της, των ισχυρών 
πατρώνων της, των εντάσεων και αντιπαραθέσεων, 
της ρωµαϊκής κληρονοµιάς της και πάνω απ' όλα της 
εξαιρετικής αντίληψής της για τον ίδιο της τον εαυτό. 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

«ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ TOY ΕΘΝΟΥΣ» 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
«ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ», σελ. 464 

Εξέταση του ιδεολογικού υπόβαθρου 
της πολιτικής στην Ελλάδα, 

ιδίως του φαινοµένου του εθνικισµού 
και της επίδρασης του στη 

στάση της κοινής γνώµης και των 
πολιτικών ταγών της απέναντι σε διεθνή ζητήµατα και 
εθνικές διεκδικήσεις, από το τέλος του B' Παγκοσµίου 
Πολέµου έως τη στρατιωτική δικτατορία του 1967. Ο 
συγγραφέας εξηγεί πώς οι επανειληµµένες δηµόσιες 
κινητοποιήσεις για τα λεγόµενα «εθνικά θέµατα» αναπαρήγαγαν 

µιαπολπτκή κουλτούρα που συνδύαζε στοιχεία 
πελατειακής παράδοσης και θρησκευτικής πίστης 

µε στερεότυπα εθνικής ταυτότητας και ετερότητας 
στοιχεία που επιβίωσαν και στον 21ο αιώνα. 

ΥΓΕΙΑ 

ΛΓΙΪΙΟΙ I '.'l'. 

ίΑΛ ΙΠΡΙΤΗΣ 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 
"Fagotto books», σελ. 244 

Μια κριτική εργοβιογραφική 
µονογραφία του Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη, µια µοναδική, συνθετική 

«βιογραφία» του ποιητή, 
της εποχής και της ποίησής 
του. Με µια σκευή φιλολογική 
κριτική, λογοτεχνική, κοινωνιολογική, ψυχολογική, 
ο συγγραφέας καταθέτει σ' αυτή την ευσύνοπτη µελέτη 

την προσωπογραφία του ποιητή, αλλά και τη 
ζωντανή σκηνοθεσία του ιστορικού χρόνου του ποιητή 

και των ηρώων του. Με ακριβή απλότητα και το 
χάρισµα της γλαφυρής γραφής, ο Κωνσταντίνος 
Σάντας απευθύνεται τόσο στον ειδικό, όσο και στον 
κάθε αναγνώστη κάνοντάς τον µέτοχο µιας συναρπαστικής 

αναγνωστικής εµπειρίας. 

ΚΑΡ∆ΙΑ 
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«ΚΑΡ∆ΙΑ, ΕΜΑΘΕΣ; 
ΣΩΘΗΚΕΣ» 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 
«∆ΙΟΠΤΡΑ», σελ. 136 

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε 
τον τρόπο µε τον οποίο 

µπορεί να µας προδώσει η καρδιά 
µας και τα συµπτώµατα που 

µας προειδοποιούν. Η πρόοδος 
στη φαρµακευτική θεραπεία 
και στις µη χειρουργικές επεµβάσεις (µπαλόνι, stent) 
επιτρέπει την αντιµετώπιση της µεγάλης πλειοψηφίας 
των πασχόντων χωρίς την επιβάρυνση ενός χειρουργείου. 

To βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας εξηγεί τη 
νόσο που προσβάλλει τις αρτηρίες της καρδιάς και 
µπορεί να οδηγήσει σε έµφραγµα, µε ιδιαίτερη αναφορά 

στις µη-χειρουργικές επεµβάσεις καρδιάς, που 
µπορούν να µας σώσουν από το έµφραγµα, αν αναγνωρίσουµε 

τα προειδοποιητικά σηµάδια. 

ΣΚΕΨΕΙΣ 

«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ME ΤΟΝ 
ΠΛΑΤΩΝΑ» 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΜΙΘ 
«ΨΥΧΟΠΟΣ», σελ. 371 

Αν η ζωή δεν έχει νόηµα, 
όπως ισχυρίζεται ο 

Σαρτρ, ποιος ο λόγος να 
γεννιέσαι; Τι λέει ο 
Φρόιντ για την απώλεια 
της Παρθενιάς και τι δηλώνει ο Νίτσε για την 
κρίση της µέσης ηλικίας; Από τη γέννηση µέχρι 

το θάνατο, τα mo δυνατά µυαλά της 
Ιστορίας έχουν αφιερώσει άπειρο χρόνο 
προσπαθώντας να εντοπίσουν την πραγµατική 

σηµασία που έχουν τα ορόσηµα στη 
ζωή µας. 

Ο Ρόµπερτ Ρόουλαντ Σµιθ συγκεντρώνει 
για πρώτη φορά όλες αυτές τις σκέψεις σ' 
ένα έξυπνο βιβλίο - ταξίδι στις καλές και τις 
κακές στιγµές της ζωής. Αντλώντας στοιχεία 

από τη φιλοσοφία, την τέχνη, τη λογοτεχνία 
και την ψυχολογία, εξερευνά το νόηµα 

των παγίδων που όλοι µας πρέπει να αντιµετωπίσουµε. 
Ο αναγνώστης θα µάθει ano 

τον Αριστοτέλη για το σχολείο, ano τον Απόστολο 
Παύλο για τον έρωτα, από τον Κικέρωναγιατη 

σοφία των γηρατειών. 

ΛΕΪΙΚΟ 

«ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ 
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ» 
J.B. HOFMANN 
«ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ», 
σελ. 566 

Έργο ενός διεθνούς 
φήµης γλωσσολόγου 
του περασµένου αιώνα, 
το συγκεκριµένο λεξικό περιέχει όλες τις ρίζες 

και όλα τα θέµατα των λέξεων που 
απαντώνται στα αρχαία ελληνικά κείµενα. 
Κατά τη µεταγλώτισσή του από τα γερµανικά 

ο καθηγητής Αντώνιος Παπανικολάου 
διόρθωσε τα παντός είδους σφάλµατα τα 
οποία είχαν διαφύγει της προσοχής του 
συγγραφέως στο γερµανικό πρωτότυπο και 
επιπλέον πρόσθεσε πίνακα εκατοντάδων 
λέξεων που δεν απαντώνται ξεχωριστά 
στην οικεία αλφαβητική σειρά, η ετυµολογία 

τους όµως ευρίσκεται εντός των ερµηνευοµένων 
ληµµάτων. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
«ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ TOY 
ΕΝΒΕΡΗ» 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
«ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ», σελ. 156 

«To τι εξέλιξη θα έχουν 
τα πράγµατα µόνο ο Θεός 

το ξέρει, θα το δείξει ο 
χρόνος. Καθήκον µου είναι 

να αγωνίζοµαι, να µην 
ησυχάσω ούτε λεπτό και να µην ξεχάσω ότι 
αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στην απέναντι 
µεριά, στα 28.000 τ.χ., υπέφεραν και φοβήθηκαν 

όσο κανείς άλλος σε όλον τον κόσµο. 
Σχεδόν για 50 χρόνια ένα ολόκληρο κράτος 

µε όλους τους τρόπους µας τροµοκράτησε 
και περισσότερο εµάς τους Βορειοηπειρώτες. 

Εµείς είµαστε Έλληνες γι' αυτό 
γίναµε δυο φορές θύµατα. Είµαστε και ιδεολογικά 

και εθνικά θύµατα». 

www.clipnews.gr


