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Βιβλιο-γραφίες 
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

«ΝΙΚΗΣΤΕ TO ∆ΙΑΒΗΤΗ» 
Dr. SARAH BREWER 
«∆ΙΟΠΤΡΑ», σελ. 180 

Σε όλο ιον κόσµο υπολογίζεται ότι 
ζουν 246 εκατοµµύρια ενήλικοι µε διαβήτη, 

ενώ κάθε δέκα δευτερόλεπτα γίνονται 
δύο νέες διαγνώσεις. Ο αριθµός 

των ασθενών µε διαβήτη 
τύπου 1 αυξάνεται µε τον 
ανησυχητικό ρυθµό του 3% 
το χρόνο, ενώ ο διαβήτης 
τύπου 2 γίνεται τόσο διαδεδοµένος 

ώστε, σε µερικές 
κοινότητες, έχει προσβάλει 
τους µισούς ενηλίκους ηλικίας 

άνω των 35 ετών. 
Κάθε χρόνο, 7 εκατοµµύρια 

άτοµα επιπλέον εµφανίζουν 
διαβήτη και υπολογίζεται 
ότι µέχρι το 2025 θα 

υπάρχουν 380 εκατοµµύρια 
διαβητικοί. 

Η φηµισµένη γιατρός και 
συγγραφέας Σάρα Μπρίγουερ, 

µέσα από το παρόν 
βιβλίο, προσφέρει ένα έγκυρο αλλά και 
εύκολο στην εφαρµογή του πρωτοποριακό 

πρόγραµµα συµπληρωµατικής θεραπείας 
και αυτοαγωγής, κατάλληλα 

διαµορφωµένο ώστε να εξατοµικεύεται 
εύκολα και να στηρίζει τη συµβατική 
αγωγή κατά του διαβήτη. Απευθύνεται 
τόσο σε όσους θέλουν να διαχειριστούν 
καλύτερα τον διαβήτη ή να µειώσουν σηµαντικά 

τον κίνδυνο µακροπρόθεσµων 
επιπλοκών του όσο και σε όσους απλώς 
επιθυµούν να νιώσουν ευεξία και να αποκτήσουν 

αµεσότερο έλεγχο της ζωής 
τους. 

Αιαβήτης: Σύµη) ηρωµαπκή 
θεραπεία και αυιοαγωρ 

Στο πρώτο µέρος οι 
αναγνώστες θα βρουν 
όλα όσα πρέπει να ξέρουν 
για τις ιατρικές πτυχές 
του διαβήτη και την αγωγή 

που µπορεί να τους 
δώσει ο γιατρός τους. Στο 
δεύτερο µέρος θα εξερευνήσουν 

τις πιο αποτελεσµατικές 
φυσικές θεραπείες, 

ενώ στο τρίτο θα 
επιλέξουν ένα ano τα τρία 
προγράµµατα αγωγής 
που θα ακολουθήσουν. 

Χρησιµοποιώντας ένα 
αναλυτικό ερωτηµατολόγιο, 

η συγγραφέας τους 
καθοδηγεί ώστε να καταλήξουν στο πρόγραµµα 

εκείνο που είναι πιο κατάλληλο 
για το επίπεδο της υγείας και της φυσικής 

τους κατάστασης, αλλά και για τον 
τρόπο ζωής τους: το ήπιο, το µεσαίο και 
το πλήρες πρόγραµµα. 

Καθένα είναι κατάλληλα διαµορφωµένο 
προκειµένου να παρέχει την καλύτερη 
δυνατή φροντίδα στον διαβητικό, 

προσφέροντας εξατοµικευµένα προγράµµατα 
διατροφής και γυµναστικής, 

καθώς και προτάσεις για πολλές συµπληρωµατικές 
θεραπείες. Αυτά τα προγράµµατα 

έχουν αποδειχθεί τόσο απο¬ 

τελεσµατικά ώστε είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι θα αρχίσουν να βλέπουν θετικές αλλαγές 

µόλις σε µία εβδοµάδα. 
Η µεθοδολογία της στηρίζεται σε τέσσερις 

άξονες: 1. Στην κατανόηση των αιτιών, 
των επιπλοκών και των συµβατικών 

αγωγών του διαβήτη. 2. Στην ανακάλυψη 
των θεραπειών και των αλλαγών στη διατροφή 

και τον τρόπο ζωής, που θα βελτιώσουν 
την υγεία. 3. Στην επιλογή ειδικά. 

εξατοµικευµένων προγραµµάτων, κατάλληλα 
διαµορφωµένων για την κάθε 

περίπτωση. Και 4, στην πραγµατοποίηση; 
ουσιαστικών αλλαγών στη ζωή και την 
υγεία, για να αντιµετωπιστεί ο διαβηΐής . 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Έγραψε για το βιβλίο η Τζ. Γκοσαρντ, 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Συµπληρωµατικής 

Ιατρικής: «Ένα εξαιρετικό 
βιβλίο, που αναµέναµε µε ενδιαφέρον. 

Η δρ Μπρίγουερ προσφέρει ουσιαστικές 
λύσεις για τα πολύπλοκα προβλήµατα 

που ενυπάρχουν στην αγωγή κατά 
του διαβήτη και των πιθανών επιπλοκών 
του. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο το 
οποίο πρέπει να διαβάσουν οι διαβητικοί 
και οι οικογένειες τους. Επιπλέον, αποτελεί 

έναν απόλυτα κατανοητό οδηγό, 
γεµάτο πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες 

κατανοούνται εύκολα και εφαρµόζονται 
µε απλό τρόπο». 
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ΜΕΛΕΤΗ 
«to µεταναστευτικο ζητηµα στη 
µεσογειο» 
κωστασ καλοφωλιασ 
«µιχαλη σιδερη», σελ. 143 
Η µεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας, της Ιταλίας 

και της Ελλάδας «µπαίνει στο µικροσκόπιο» 
µιας εµπεριστατωµένης έρευνας προκειµένου να παρουσιαστεί µε σαφήνεια 

το θεσµικό πλαίσιο µε το οποίο οι αποκαλούµενες χώρες του 
µεσογειακού µοντέλου καλούνται σήµερα να διαχειριστούν µια ιδιαιτέρως 

σύνθετη πρόκληση. Η ανάλυση των µεθόδων που ακολουθούνται 
από τις εξεταζόµενες χώρες, τόσο στο πεδίο της ενσωµάτωσης 

των µεταναστών όσο και του ελέγχου των προς το εσωτερικό τους µεταναστευτικών 
ροών, αποσκοπεί στο να αναδείξει το βαθµό της αποτελεσµατικότητας 

αυτών, επιδιώκοντας, παράλληλα, να δώσει και µια 
απάντηση στο τι δέον γενέσθαι. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
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«η διαψευση» 
κωνσταντινου κυριακου 
«νεα θεσισ», σελ. 128 
Σχόλια στο βιβλίο του Σταύρου Τζίµα µε τίτλο 
«Στον αστερισµό του Εθνικισµού - Αλβανία και 
Ελλάδα στη µετα-Χότζα εποχή». Ο δηµοσιογράφος Σταύρος 
Τζίµας στο ανωτέρω βιβλίο του υποστήριξε θέσεις που δεν ανταποκρίνονται 

στην πραγµατικότητα. Στην πρόκληση αυτή δίδει 
απάντηση µε τούτο το βιβλίο ο Κώστας Κυριακού, ο οποίος 
«συλλαµβάνει» κατ' επανάληψη τον Στ. Τζίµα τουλάχιστον απληροφόρητο, 

βάζοντας έτσι τα πράγµατα στη θέση τους. To επιτυγχάνει 
ακόµη όχι µε φωνή διαµαρτυρίας, καταγγελίας η αφορισµών, 

αλλά µε απτές αποδείξεις, µε µαρτυρίες και δηλώσεις 
προσωπικοτήτων, αρχηγών κρατών και πολιτικών παραγόντων 
από όλο τον κόσµο. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
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Οι αλεπούδες 
του Γκοοοορτ 

«οι αλεπούδες του γκοσπορτ» 
µενησ κουµανταρεασ 
«κεδροσ», σελ. 248 
Ο γνωστός συγγραφέας, σε ηλικία δεκαεπτά χρονών, 
βρέθηκε για ένα διάστηµα στην Αγγλία, όπου εµπνεύστηκε 

το συγκεκριµένο, πρώτο του µυθιστόρηµα, 
που έµενε µέχρι σήµερα ανέκδοτο. Πρωταγωνιστεί 
µια παρέα εφήβων ano διάφορα µέρη της Ευρώπης 
που βιώνει µέσα από τα µάτια ενός Έλληνα την ερωτική 

αφύπνιση σε µια επαρχιακή πόλη της Αγγλίας, τα πρώτα χρόνια αµέσως 
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. To τέλος µιας αθωότητας σ' 

έναν κόσµο που ποτέ δεν θα υπάρξει ο ίδιος. 

«περαιωση» 
πετροσ µαρκαρησ 
«γαβρηιλιδησ», σελ. 413 
Τι θα κάναµε όλοι εµείς, που σηκώνουµε καθηµερινά 

το φορτίο της κρίσης, αν κάποιος 
που υπογράφει σαν «εθνικός φοροεισπράκτορας» 

άρχιζε να σκοτώνει φοροφυγάδες, για 
να γεµίσει τα ταµεία του κράτους; Πώς θα αντιδρούσαµε; 

Αυτό είναι το δίληµµα του αστυνόµου 
Χαρίτου, ο οποίος καλείται να συλλάβει έναν δολοφόνο, 

που προσφέρει «θεάρεοτο» έργο. Πού τελειώνει ο αστυνόµος 
και πού αρχίζει ο άνθρωπος Χάριτος; 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
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ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ 1 
META ΟΗΡΙΑ 

«στον κηπο me τα θηρια» 
ερικλαρσον 
«µεταιχµιο», σελ. 584 
Βερολίνο 1933: Ο χαµηλών τόνων 

καθηγητής Γουίλιαµ Ντοντ 
φτάνει στην Ευρώπη, συνοδευόµενος 

από την οικογένειά του, 
τη σύζυγο του, τον γιο του καιτη 
φλογερή κόρη του τη Μάρτα, 
ως ο νέος πρεσβευτής των Η ΠΑ στη χιτλερική Γερµανία. 

Η οικογένεια των Αµερικανών θα βρεθεί σε 
µια πόλη µε τα πιο εντυπωσιακά και αβανγκάρντ κτίρια 

στον κόσµο, όπου κυριαρχούν η ενέργεια και η 
αισιοδοξία. Τα θέατρα, οι συναυλιακοί χώροι και τα 
καφέ είναι πάντα κατάµεστα, στους δρόµους κυκλοφορεί 

ένα καλοντυµένο και γοητευτικό πλήθος. 

¦¦¦ 

NKQX Κ. ΚΥΡίΑΖΗΓ 

Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
ΤΟΥ 

v, ΟΚΡΑΤΟΡΑ 

«ο κωδικασ του 
αυτοκρατορα» 
νικοσ κυριαζησ 
«καστανιωτησ», 
σελ. 368 
Μια ανεκτίµητη βυζαντινή εικόνα 

που γίνεται αντικείµενο κλοπής, 
η υποψία για την ύπαρξη 

ενός αµύθητου θησαυρού, τα 
ιερότερα κειµήλια της χριστιανοσύνης 

που χάθηκαν πριν από επτακόσια χρόνια, 
κινητοποιούν ένα πλήθος ανθρώπων για την εύρεσή 
τους. Οι πρωταγωνιστές θα αναµετρηθούν σε ευφυΐα 

και ταχύτητα ώστε να φτάσουν πρώτοι στην 
ανακάλυψη των κειµηλίων. Πρέπει όµως να πολεµήσουν 

όλοι εναντίον όλων, να λύσουν άλυτους γρίφους, 
να κυνηγήσουν αλλά και να κυνηγηθούν, να 

ταξιδέψουν στα άδυτα της βυζαντινής εποχής. 

¦¦¦ 
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«στη σκια του πολεµου» 
λευτερησ φυτρασ 
«αω» 
Οι «µνήµες» από την εφιαλτική 
εποχή του B' Παγκοσµίου Πολέµου, 

από το Έπος του '40, τη 
γερµανική εισβολή στην Ελλάδα, 

την υποταγή στους Γερµανούς 
και την κατοχή, την απελευθέρωση, 

τα αιµατηρά γεγονότα 
του ∆εκεµβρίου 1944 καιτη πολεµική και µεταπολεµική 

περιπέτεια του Εµφυλίου Πολέµου, 
αποτέλεσαν την πρόκληση για τη συγγραφή του παρόντος 

µυθιστορήµατος. Η πλοκή εξελίσσεται στον 
Πειραιά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην 
Κρήτη, όπου µε ρέουσα αφήγηση και λιτό λόγο ο 
συγγραφέας περιγράφει την καθηµερινή ζωή των 
ηρώων του και αναβιώνει πιστά µια τραγική εποχή. 

¦¦¦ 
«η ζωνη του πανικου» 
rick mofina 
«bell», σελ. 432 
Μια νεαρή γυναίκα, η Έµα Λέιν, 
χτυπηµένη σε τροχαίο ατύχηµα, 

βλέπει µέσα στην παραζάλη 
της κάποιον να βγάζει το 

παιδί της από το φλεγόµενο 
αυτοκίνητο και να εξαφανίζεται. 

Η Αστυνοµία πιστεύει πως 
είναι απλώς µια παραίσθηση, αποτέλεσµα του 
σοκ. Ώσπου ένα βράδυ η Έµα ακούει κάποιον στο 
τηλέφωνο να της λέει: «To µωρό σου ζει». Στο µεταξύ, 

στο Ρίο ντε Τζανέιρο µια βόµβα εκρήγνυται 
σε µια καφετέρια σκοτώνοντας δέκα ανθρώπους, 
ανάµεσά τους και δύο δηµοσιογράφους. Ο ρεπόρτερ 

Τζακ Γκάνον αναλαµβάνει να ερευνήσει 
αν οι συνάδελφοι του ήταν τυχαία θύµατα ή στόχοι 
που πλησίαζαν επικίνδυνα σε κάποια συνταρακτική 

αποκάλυψη. Ο 
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