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βιβλία 
γιανα 

διαβάσεις 
Μυθιστορήµατα, δοκίµια, ποίηση, παιδικά 
και εφηβικά βιβλία. Η βιβιλιοπαραγωγπ 

(ευτυχώς) καλά κρατεί. 

Των ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ, 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡ0ΠΑΝΝΙΤΗ 

Πέτρα και 
µέλι 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΖΕΜΠΗ 
(Ωκεανίδα) 

Πρωταγωνίστρια 
είναι n 

Μάνη (χωριό 
Μέσα). Από 

εκεί θα αναγκαστεί να φύγει ο 
δεκαπεντάχρονος Οδυσσέας 
για Αµερική, όταν ένα ατύχηµα 
θα ξυπνήσει µνήµες βεντέτας. 
Μπορεί n επιστροφή του 17 
χρόνια µετά να γίνεται µε σκοπό 
την εκδίκηση, αλλά δεν έχει λογαριάσει 

το παιχνίδι του έρωτα. 

?Π 
Anoτην 
αυτοεκτίµηση 

στον 
εγωισµό 
ΧΟΡΧΕΜΠΟΥΚΑΪ 

(Opera) 

ο πολύ 
γνωστός, 
αργεντίνικης 

καταγωγής, γιατρός και ψυχοθεραπευτής 
X. Μπουκάι, οδηγηµένος 

από µια τυχαία συνάντηση 
µε µια άγνωστη γυναίκα που του 
κεντρίζει το ενδιαφέρον, καταλήγει 

σ' ένα διάλογο και συνεχές 
παιχνίδι µετις αφηρηµένες έννοιες 

του φόβου, της εκτίµησης, 
της αυτοεκτίµησης, του τρόµου, 
της αξίας, του εγωισµού, τις 

οποίες επανακαθορίζει, (µτφ. 
Κω νσταντίνα Εηισκοηούλου) 

Εγκώµιο 
για τον 
έρωτα 
ALAIN BADI0U 
(Πατάκη) 

Φιλοσοφικές 
θεωρίες, 
ερωτικά σάιτ, 

θεολογικές προσεγγίσεις, σχέση 
πολιτικής και έρωτα, ροµαντική 
µυθολογία, έρωτας και τέχνη 
είναι µερικά απότα θέµατα που 
θίγονται σ' αυτή την καταγεγραµµένη 

συζήτηση του Γάλλου φιλοσόφου 
µε τον Nicolas Truong, 

γεµάτη ανατρεπτικές θέσεις και 
διάθεση αποκατάστασης του 
ερωτικού µεγαλείου, (µτφ. Φώτης 
Σιάτιστας - ∆ηµήτριος Βεργέτης). 

To ταξίδι 
στην 
Ελλάδα 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΛΛΑΣ 

(Ίκαρος) 

Αφιερωµένο 
στηνανήσυχη 
νιότη, αλλά 

και σε όλους εµάς, που άλλοι διαιωνίζουντο 
αφόρητο µε παλιές 

ριζωµένες συνήθειες κι άλλοι κοιτάζουν 
µπροστά κάνοντας άλµατα 

στο µέλλον.Έτσι κι αλλιώς όλοι 

It 

είµαστε συνυπεύθυνοι γι' αυτό 
τοντόπο, µαζί µετους 8 ήρωες 
του βιβλίου (Αρίστο, Βασιλική, 
Τρύφωνα, Χρυσάνθη, Αποστόλη, 
Βιρτζίλη, Λοχαγό, Πασχάλη). 

ft; 
Η απόλαυση 

της 
γεύσης 
ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
(Ψύχαλου) 

Η σύσταση 
και n υφή 

των πρώτων υλών, ο τρόπος 
που επιλέγονται, κατεργάζονται 

και χρησιµοποιούνται 
στη µαγειρική και πώς αυτές 
παρουσιάζονται στο τελικό 
πιάτο. Μια προσπάθεια ερµηνείας 

του τι είναι αυτό που 
καθιερώνει κάποιες συνταγές 
και να εξηγήσει τους παράγοντες 

που κάνουν ένα φαγητό 
απολαυστικό. 

Τελευταία 
νέα 

από το 
Νότο ΛΟΥΙΣ 

ΣΕΠΟΥΛΒΕΑΑ 
(Opera) 

Ένα οδοιπορικό 
στην 

Παταγονία µε 
φωτογραφίες του Αργεντινού 
Ντανιέλ Μορτζίνσκι από το µεγάλο 

Χιλιανό συγγραφέα ή, µάλλον, 
να πούµε καλύτερα ένας φόρος 
τιµής σε µια µυθική χώρα που 
τους υποχρεώνει να αναµετρηθούν 

µε τον εαυτό τους και τις 
αναµνήσεις τους από την εποχή 
που εγκατέλειψαντις πατρίδες 
τους κυνηγηµένοι απότιςδικτατορίες, 

(µτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης) 

8 ώρες 
και 35 
λεπτά 
ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 
(Καστανιώτη) 

Μια ιστορία 
που ξεκινά από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, διαπερνά πολέµους, 

Χούντα και Μεταπολίτευση, 
και φτάνει έως τις µέρες της 

µεγάλης κρίσης. Μια παράξενα 
οικεία ιστορία ενός αιώνα σε 8 
ώρες και 35 λεπτά ακριβώς, που 
έχει στο επίκεντρο µια ελληνική 
οικογένεια µεταναστών στην Αµερική. 

(Η έκδοσήτου αναµένεται 
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µετά το Πάσχα) 

Ο κόσµος 
των W* αρχαίων 
ΕΟΥΤΖΕΝΙΟ 
ΛΟΣΑΡΝΤΟ 
(Μελάνι) 

Μέσα ano 
θεωρίες και 

εικόνες ο συγγραφέας επιχειρεί 
να ξαναδιαβεί τους δρόµους 
που περπάτησε ο άνθρωπος 
προσπαθώντας να ερµηνεύσει 
τα µυστήρια του σύµπαντος, 
µέσα από χιλιάδες δοξασίες για 
το σύµπαν και τη φύση του και 
τις ερµηνείες που σι πολιτισµοί 
προσπάθησαν να δώσουν στο 
πέρασµα των αιώνων, (µτφ. ΜιχαήλΛειβαδιώτης) 

11· i r 

µ 
SI Η χηµεία 

* των 
δακρύων 

I ΠΓΓΕΡΚΑΡΕΙ 
i (Ψυχογιός) 

i -tm Συντηρήτρια 

I ωρολογοποιός 

σε µουσείο 
θρηνεί τον αναπάντεχο 

χαµό του εραστή της. Ανακαλύπτοντας 
στο εσωτερικό ενός 

παλαιού αυτοµάτου τα ηµερολόγια 
του οραµατικού ιδιοκτήτη 

του, αποδύεται σε µια εσωτερική 
επανασυναρµολόγηση 

υπέρτατης λεπτότητας, άρτια 
δοσµένη από τον πολυβραβευµένο 

Βρετανό µυθιστοριογράφο, 
(µτφ. Αργυρώ Μαντόγλου) 

Η απίθανη 
πιθανότητα 

του 
έρωτα 
µε την 
πρώτη 
µατιά 
JENNIFER Ε. 
SMITH 

(Κλειδάριθµος) 

Μια χαµένη πτήση µπορεί να φέρει 
µια γνωριµία ζωής. Ρωτήστε 

τηνΧάντλεϊ, που έτσι γνώρισε 
τον'Ολιβερ («θα την προσέχω 
εγώ» λέει το αγόρι από απέναντι 
και n Χάντλεϊτον κοιτάζει για 
πρώτη φορά) και µέσα σε ένα 
εικοσιτετράωρο θα ξετυλιχτεί n 
ιστορία a γάπ ης τους. 

K IVI I «mp, l' 

ιιπ', h. II Mi! 

Πριν TO 

τέλος 
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 
ΧΙΤΣΕΝΣ 
(Μεταίχµιο) 

Έναςαπότους 
µεγαλύτερους 

και mo 
επιδραστικούς διανοούµενους 
του κόσµου, ο Κρίστοφερ Χίτσενς, 

καταγράφει την πορεία 
τηςασθένειάςτου µέχρι λίγο πριν 
το τέλος. Στη διάρκεια της περιοδείας 

του στη v Αµερι κή για τη v 
προώθηση της αυτοβιογραφίας 
του Hitch-22 ανακάλυψε πως είχε 
χτυπηθεί απότηνεπάρατη νόσο. 
Από τότε άρχισε να καταγράφει 
µε ωµή ειλικρίνεια, καυστικό 
χιούµορ, και στοχαστικό πάθος 
την εξέλιξη της ασθένειας παραδίνοντάς 

µας ένα «εγχειρίδιο 
βοήθειας» που ενώνει τον κόσµο 
των αρρώστων µε αυτόν των 
υγειών. (µτφ. ΚατερίναΣχινά) ^ 

Q 
Μυστικά 
απότην 
κατασκήνωση 

ΡΟΟΥΖ ΚΟΥΠΕΡ 
(Ψυχογιός) 

Η Σοφία θα 
περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές 

της στην Κατασκήνωση 
Κράκατοου! Φάρσες, σπορ 
στο νερό, σπρέι φρούτων, 
τσιχλόδεντρα, αγόρια... κυρίως 

αγόρια! Η Σοφία δεν θέλει 
να ξεχάσει ούτε στιγµή από 
τις διακοπές της! (µτφ. Κάσσυ 
Μπουλούκου) 

∆όκτωρ 
Πορδαλός-Η 

µπανιέρα 
του 

χρόνου 
JO NESBO 
(Μεταίχµιο) 

Λίζα και Μπλουµ, ο ερωτευµένος 
δόκτορας Πορδαλός, µια 

εξαφανισµένη αγαπηµένη, 
µια τρελή καταδίωξη, µερικά 
περιπετειώδη ταξίδια στο 
χρόνο, πολλοί απαίσιοι γαλλικοί 

ιπποπόταµοι είναι µόνο 
µερικοί από τους ήρωες και 
όσα συµβαίνουν στο βιβλίο 
του mo επιτυχηµένου Σκαν¬ 

διναβού συγγραφέα αστυνοµικών 
ιστοριών, (µτφ. ∆έσηω 

παηαγρηγοράκη) 

Γιορτάζουµε 
το 

Πάσχα 
ΕΥΑ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 
(Άγκυρα) 

Τα ήθη και 
τα έθιµα της µεγάλης γιορτής 

του Πάσχα, καθώς και 
δραστηριότητες, συνταγές, 
παιχνίδια και χειροτεχνίες 
για παιδιά από 5 χρονών και 
πάνω. 

/Λ 
Ο τροµερός 

εχθρός 

ΧΟΡΧΕΜΠΟΥΚΑΪ 
(Opera) 

Ποιος 
είναι ο εχθρός που τροµάζει 
τον πανίσχυρο βασιλιά; Γιατί 
όλοι στο παλάτι λένε πως 
υπάρχει µια δύναµη που ποτέ 
του δεν θα αποκτήσει; Και 
ποιος την κατέχει; Μια ιστορία 
αγάπης και µίσους, ταπεινοφροσύνης 

και µαταιοδοξίας, 
που εξηγεί πώς ο τροµερός 
εχθρός µας µπορεί να γίνει ο 
καλύτερος µας φίλος. (µτφ. 
Ελµίρα Μυρεσιώτη-Αλιβέρη) 
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µεγαλύτερους 

και mo 
επιδραστικούς διανοούµενους 
του κόσµου, ο Κρίστοφερ Χίτσενς, 

καταγράφει την πορεία 
τηςασθένειάςτου µέχρι λίγο πριν 
το τέλος. Στη διάρκεια της περιοδείας 

του στη v Αµερι κή για τη v 
προώθηση της αυτοβιογραφίας 
του Hitch-22 ανακάλυψε πως είχε 
χτυπηθεί απότηνεπάρατη νόσο. 
Από τότε άρχισε να καταγράφει 
µε ωµή ειλικρίνεια, καυστικό 
χιούµορ, και στοχαστικό πάθος 
την εξέλιξη της ασθένειας παραδίνοντάς 

µας ένα «εγχειρίδιο 
βοήθειας» που ενώνει τον κόσµο 
των αρρώστων µε αυτόν των 
υγειών. (µτφ. ΚατερίναΣχινά) ^ 

Q 
Μυστικά 
απότην 
κατασκήνωση 

ΡΟΟΥΖ ΚΟΥΠΕΡ 
(Ψυχογιός) 

Η Σοφία θα 
περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές 

της στην Κατασκήνωση 
Κράκατοου! Φάρσες, σπορ 
στο νερό, σπρέι φρούτων, 
τσιχλόδεντρα, αγόρια... κυρίως 

αγόρια! Η Σοφία δεν θέλει 
να ξεχάσει ούτε στιγµή από 
τις διακοπές της! (µτφ. Κάσσυ 
Μπουλούκου) 

∆όκτωρ 
Πορδαλός-Η 

µπανιέρα 
του 

χρόνου 
JO NESBO 
(Μεταίχµιο) 

Λίζα και Μπλουµ, ο ερωτευµένος 
δόκτορας Πορδαλός, µια 

εξαφανισµένη αγαπηµένη, 
µια τρελή καταδίωξη, µερικά 
περιπετειώδη ταξίδια στο 
χρόνο, πολλοί απαίσιοι γαλλικοί 

ιπποπόταµοι είναι µόνο 
µερικοί από τους ήρωες και 
όσα συµβαίνουν στο βιβλίο 
του mo επιτυχηµένου Σκαν¬ 

διναβού συγγραφέα αστυνοµικών 
ιστοριών, (µτφ. ∆έσηω 

παηαγρηγοράκη) 

Γιορτάζουµε 
το 

Πάσχα 
ΕΥΑ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 
(Άγκυρα) 

Τα ήθη και 
τα έθιµα της µεγάλης γιορτής 

του Πάσχα, καθώς και 
δραστηριότητες, συνταγές, 
παιχνίδια και χειροτεχνίες 
για παιδιά από 5 χρονών και 
πάνω. 

/Λ 
Ο τροµερός 

εχθρός 

ΧΟΡΧΕΜΠΟΥΚΑΪ 
(Opera) 

Ποιος 
είναι ο εχθρός που τροµάζει 
τον πανίσχυρο βασιλιά; Γιατί 
όλοι στο παλάτι λένε πως 
υπάρχει µια δύναµη που ποτέ 
του δεν θα αποκτήσει; Και 
ποιος την κατέχει; Μια ιστορία 
αγάπης και µίσους, ταπεινοφροσύνης 

και µαταιοδοξίας, 
που εξηγεί πώς ο τροµερός 
εχθρός µας µπορεί να γίνει ο 
καλύτερος µας φίλος. (µτφ. 
Ελµίρα Μυρεσιώτη-Αλιβέρη) 
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Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων 
(Μεταίχµιο) 

Μπορεί άραγε να ειπωθεί κάτι παραπάνω για την Αλίκη και την 
πτώση της στη λαγουδότρυπα, που µας χάρισε ένα από τα κλασικότερα 

λογοτεχνικά έργα; Αν ένα βιβλίο επιζεί όσο και οι διάφορες 
ενσαρκώσεις του, τούτη εδώ n έκδοση, µετις απαράµιλλες εικονογραφήσεις 

της Ρεµπέκα Ντοτρεµέρ, εµφυσεί νέα πνοή στο µύθο. 
(µτφ. Κλαιρ Νεβέ, ΕύηΣιούγγαρη) 

Πάσχα 
των 
Ελλήνων 
ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ- 
ΖΑΪΡΗ 
(Άγκυρα) 

Εννέα ιστορίες 
και ένα ποίηµα βασισµένα 

σε κείµενα των Καρκαβίτσα, 
Κρυστάλλη, Μωραϊτίδη, Νιρβάνα, 

Παπαδιαµάντη, Σολωµού, 
Σουρή και µε εικόνες των Εύα 
Καραντινού, Ευγενία Λουγκβινόβσκα, 

Νάνκο Πετκόβα, Ελένη 
Τσακµάκη, ∆ήµητρα Ψυχογιού 
γιατο Πάσχα. Για παιδιά από 6 
χρονών και πάνω. 

Έρχεται 
οΊνξορ! 
ΑΜΑΝΤΑ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(Πατάκη) 

«Είµαι εξωγήινος. 

Ονοµάζοµαι 
Ίνξορ και ζω στην Κροαλία, στο 
βόρειο άκρο της Πετιλάνδης». 
Κάπως έτσι αρχίζει n ιστορία 
του'Ινξορ, που ονειρεύεται να 
γίνει διάσηµος εξερευνώντας 
τη Γη. M' αυτότοντρόποείναι 
σίγουρος ότι θα κατακτήσει και 
την καρδιά της ακατάδεκτης Μία 
Σαβόρ... Μια ιστορία γύρω από 
τοτι σηµαίνει να µεγαλώνεις 

και να νιώθεις παντού ξένος. 
Και επίσης µια πρόβα για τη 
συναρπαστική περιπέτεια της 
συµφιλίωσης µετονεαυτό µας, 
αλλά και µε τους άλλους. 

θεοί και 
Ήρωες 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
A. ΜΑΚΡΗ 
(Άγκυρα) 

Ένα συναρπαστικό 

βιβλίο για τους δώδεκα θεούς 
της αρχαίας Ελλάδας και τα 
κατορθώµατα τριών από τους 
γνωστότερους ή ρωες της ελληνικής 

µυθολογίας. Τον Ηρακλή,τονθησέα 
καιτονΙάσονα. 

Ρίκοκαι 
Όσκαρ: 
To µυστήριο 

τουρι- 
γκατόνΐ ΑΝΤΡΕΑΣ 

ΣΤΑΪΝΧΕΦΕΛ 
(Μεταίχµιο) 

Ας αφήσουµετους ίδιους να 
µας συστηθούν: Με λένε Ρίκο. 
Και είµαι ντετέκτιβ. Προσέχω 

πράγµατα που κανένας 
άλλος δεν βλέπει. ΟΌσκαρ 
είναι ιδιοφυία. Εγώ είµαι... 
ιδιοµορφυία. Αλλά µαζί και οι 

δυο µας µπορούµε να ρίξουµε 
φως και στην πιο µυστήρια 
υπόθεση. To τέλειο βιβλίο (Εικονογράφηση: 

ΠέτερΣέσοβ), 
αν θέλετε στο µέλλον το παιδί 
σας να γίνει και φανατικός 
αναγνώστης αστυνοµικών 
µυθιστορηµάτων, (µτφ. Μαρία 
Αγγελίδου) • 

- ·» 

1 
Ιστορίες 
που τις 
είπε ο 
πόλεµος 
ΜΑΡΙΑ 
ΑΓΓΕΛΙΑΟΥ 
(Μεταίχµιο) 

Αν τα σχολικά 
βιβλία της Ιστορίας ήταν 

γραµµένα µετοντρόποτης 
Μ.Αγγ. θα υπήρχε πρόβληµα, 
γιατί όλα τα παιδιά θα ήθελαν 
να γίνουν ιστορικοί. Με εικονογράφηση 

της'Ιριδας Σαµαρτζή, 
οι µάχες του Μαραθώνα, των 
Θερµοπυλών, της Σαλαµίνας, 
στα Γαυγάµηλα ζωντανεύουν 
σ' αυτό το ιστορικό παραµύθι 
που κοιτάζει και την ανθρώπινη 

διάσταση των ηρώων, 
ενώ παρακινεί τους µικρούς 
αναγνώστες να κάνουν τη δική 

τους έρευνα. (∆ικαίως κέρδισε 
το Βραβείο 2013 ano τον 

Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου, στην κατηγορία Βιβλίο 
Γνώσεων) 9 

1 Με α^τή µπαλώνουµε όλοι!!! r 
εκδόσεις 
ΑΓΚΥΡΑ 

Ιστορίες µεγάλων Ελληνων ουγγροφεων, 
µε κσταπλτκτκπ Βχσνσγρόφησπ, ιστορίες vw 
τα ηβη και to ί,&ιη του ελληνικού Πάσχα1 

ft Πάσχα ι^*^,, £ 

\ Mi 1 
i «µα 1 

Ewirt ισηρας nui rw4 mrijpa 
βασισµένη ae κεϊµτνη tuv 

K A 1'Κ A BI I X.A · K ΡΥ ITA A Λ11 
ΛΗϊΡΛΓΠ∆Η ¦ N! FRA IVA * ΕΟΤΡΗ 

II Λ HA ∆ΙΑΜΑΝΤΗ · ΧΟΛΟΜΟΥ 

Tr^m\ Air αιαοοΆλιχια an παψάν 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ BlSfaOTlSAJlA WWW.3^3. 

Ε.Λ^ΟΟςΑΓΚΥΡΑ . Λ.Κητοωνη?71. AvA Ανορ>υτ» ¦ Τηλ-2102693800-ί 
Μβ(ση: ΑΓΚΥΡΑ Π3λΐΛώρος. ΚΛωνίΧ 124. Αβηνο · Τηλ.: 210 3837567 
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wrn» 
Οι 
νεράιδες I 
του Μον mr 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΚΟΡΤΩ (Καστανιώτη) 

Φόρος τιµής 
στα παλιά 

αστυνοµικά (σχολής Αγκάθα 
Κρίστι), δοσµένο µετο καυστικό 
χιούµορ του καλού συγγραφέα. 
Μια αντικέζ, µια δούκισσα, 
ξεπεσµένοι αριστοκράτες και 
υπηρέτες συνωστίζονται στο 
κατάστρωµα ενός ακυβέρνητου 
πλοίου, ενώ µια σειρά φόνων 
θα τους εξολοθρεύει υποχρεώνοντας 

την πρώτη να γίνει ένα 
είδος «Μις Μαρπλ». 

Οι τρεις 
φωτιές 
ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ 
(Ωκεανίδα) 

Τρία αδέλφια 
αναζητούν 
τονεαυτό 
τους σε τρεις 

χώρες, µε τους έρωτες να επηρεάζουντη 
ζωή τους και τους 

φόβους από την παιδική ηλικία 
τους να βάζου v εµπόδια για τις 
µεγάλες αποφάσεις. To ζητούµενο 

είναι α v θα καταφέρουν να 
µετατρέψουντις εµπειρίες της 
ζωής τους σε γνώση. 

50 φιλοσοφικές 

θεωρίες 
που επηρέασαν 

την 
ανθρωπότητα 

i ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
BOOK! 

(Κλειδάριθµος) 

To βιβλίο αυτό προσεγγίζει µε 
κατανοητό και ευχάριστο τρόπο 
τις 50 σηµαντικότερες και πιο 
ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές 
θεωρίες. Μεταξύ αυτών: «Οι 
συλλογισµοί του Αριστοτέλη», 
«Ο γρίφοςτου Επίκουρου», «Η 
µέθοδος του Σωκράτη», «Ο υστερικός 

υλισµόςτου Μαρξ», «Η 
αποδόµησητου Ντεριντά» κ.ά. 

To άδειο 
νυφικό 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝ0Π0ΥΛ0Σ 

(Καστανιώτη) 

Με υπότιτλο 
«Η απόκρυφη 
ζωή του Ελευθέριου 

Βενιζέλου» το βιβλίο 
παρακολουθεί τον κρυφό έρωτα 

του µεγάλου πολιτικού για 
την Παρασκευούλα Βλουµ-από 
τις οµορφότερες γυναίκες της 
Κρήτης. Μυστικές συναντήσεις, 
δολοφονικές απόπειρες, όνειρα, 

πάθη, συγκρούσεις µετο 
Παλάτι, ο εθνικός διχασµός, παρελαύνουν 

δίπλα στον άσβεστο 
έρωτα, πιστοποιηµένο από µια 
φωτογραφία. 

θρύλος 
ΜΑΡΙΛΟΥ 
(Πατάκη) 

θα µπορούσε 
να ήταν n 
ιστορία του 
Ρωµαίου και 

θάνατος στο Βαλπαραΐζο 
«... Και πώς εγώ, ένα παιδί της εργατικής τάξης και ηγέτης 
µιας λαοκρατικής δηµοκρατίας, είχα αφεθεί να συρθώ σ' 
αυτό το άντρο της ακολασίας; Μα ήταν n φωνή της δόνας 
Κοντσέτα ενωµένη µε άλλες γυναικείες φωνές που µε νανούριζε 

και µ' έκανε να ξεχνώ τις κακουχίες της φυλακής, 
την ντροπή µιας σκηνοθετηµένης δίκης...». 
Ο Έριχ Χόνεκερ, ο πάλαι ποτέ ισχυρός ηγέτης της Ανατολικής 
Γερµανίας, είναι ο ήρωας του καινούργιου βιβλίου του Μένη 
Κουµανταρέα (εκδ. Πατάκη). Αρρωστος και εξόριστος στο 
Σαντιάγο της Χιλής, θα αναπολήσει τα περασµένα για χάρη 
ενός Έλληνα γιατρού, ενώ την «παρέα» τους συµπληρώνει 
ένας ναζί και µια θαυµαστή εταίρα στο λιµάνι του Βαλπαραΐζο. 
Μπορεί για το πρώτο του, εκτός Αθηνών, µυθιστόρηµα ο Μ.Κ. 
να επιλέγει ως ήρωα ένα αληθινό πολιτικό πρόσωπο, παρακολουθώντας 

τον όµως στα τελευταία του καταλήγει σ' ένα 
υπαρξιακό δράµα, έτσι όπως είναι τοποθετηµένο στο «λιµάνι 
της παρακµής», όπου τα πάντα µπορούν να συµβούν και το 
όνειρο να εξελιχθεί σεεφιάλτη. 

To µατωµένο λιβάδι J (∆ιόπτρα) 

Στην πρώτη του εµφάνιση («Ο ιερόσυλος»), µας εξοικείωσε µε 
το περιβάλλον της Μόσχας του 1936 και το σταλινικό τρόµο 
των µαζικών εκκαθαρίσεων. Τώρα, ο µεθοδικός λοχαγός Αλεξέι 
Κόρολεφ επανακάµπτει, προκειµένου να διερευνήσει την αυτοκτονία 

µιας ηθοποιού στις αφιλόξενες εκτάσεις της Ουκρανίας 
και να ιχνηλατήσει υπό διαφορετικό πρίσµα τα εδάφη µιας 

ειδεχθούς περιόδου. Μέσα από ένα εντυπωσιακό καστ επινοηµένων 
χαρακτήρων, υπαρκτών ιστορικών προσώπων και ενός 

επιβλητικού πορτρέτου της ολοκληρωτικής θηριωδίας, δεν θα 
έπεφτε έξω κανείς εάν ισχυριζότανότι ο William Ryan γράφει σε 
συνέχειες το «Gorky Park» των 00s. (µιφ. ΦωτεινήΠίηη) 

της Ιουλιέτας σ' ένα δυστοπικό 
µελλοντικό Λος Άντζελες, 

που ως περιβάλλον θυµίζει 
«Απόδραση από το LA». Αγόρι 
συναντά κορίτσι. Ερωτεύονται. 
Μέχρι που το κορίτσι ανακαλύπτει 

πως το αγόρι είναι ο θεωρούµενος 
φονιάς του αδελφού 

της. Καιτονκαταδίδει... (µιφ. 
Αλέξανδρος καλοφωλιάς) 

To τραγούδι 
του 

Αχιλλέα 
MADELINE 
MILLER 
(∆ιόπτρα) 

Η οµηρική 
Τροία επινοηµένη 

εκ νέου, ως ιδεώδες 
σκηνικό του άγονου αγώνα µιας 
αγάπης εκπεφρασµένης µέσω 
της λατρείας του Πάτροκλου 
προς τον Αχιλλέα, σε ένα ιστορικό 

love story το οποίο χάρισε 
στη συγγραφέα του το βραβείο 
Orange, (µτφ. Αναστασία Καλλιοντζή) 

7: I ΑΓΠΠ* 
Untunutira 

Οι 7 συνήθειες 
των 

εξαιρετικά 
αποτελεσµατικών 

ανθρώπων 

STEPHEN R. 
COVEY 

(Κλειδάριθµος) 

Στις κορυφαίεςθέσειςτωνεπιχειρηµατικών 
µπεστσέλερ, µε 

το συγγραφέα να υποστηρίζει 
ότι n πραγµατική επιτυχία είναι 
αδύνατη χωρίς ισορροπία µεταξύ 

προσωπικής και επαγγελµατικής 
αποτελεσµατικότητας. 

∆εν είναι τυχαίο ότι οι πραγµατικές 
ιστορίες που αφηγείται 

αφορούν τόσο επιχειρηµατικές 
καταστάσεις όσο και οικογενειακά 

προβλήµατα. 

Ο θεός 
δεν έχει 
ανάγκη 
εισαγγελέα 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
(Νεφέλη) 

Με υπότιτλο «Εκκλησία, βλασφηµία 
και Χρυσή Αυγή» και 

αφορµή τη βίαιη παύση της 
παράστασης «Corpus Christis 
και τα γεγονότα µε το «γέροντα 
Παστίτσιο», µια σειρά εισηγήσεων 

καταδεικνύουν πώς µια 
ανίερη συµµαχία ξεκίνησε κατά 
της βλασφηµίας. 

Η άσκηση 
του Ροτ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(Πατάκη) 
«... αυτό το 
παρελθόν 
παρέµενε 
και γι'αυτόν 

τον ίδιο µια εκκρεµότητα που 
διαρκώς ανέβαλλε το κλείσιµο 
της;», µέχρι που ο'Εκτορας 
Λυγίζος, κάτοικος εξωτερικού, 
αποφάσισε να δηµοσιεύσει την 
προσωπική µαρτυρία του αγωνιστή 

πατέρα του. Μόνο που 

δεν είναι εύκολο να απαλλαγείς 
από την ιστορία εύκολα. 

Ηχορεύτρια 
του 

διαβόλου 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
∆ΑΝ∆ΟΛΟΣ 
(Ψυχογιός) 

Ιστορικό µυθιστόρηµα, 

κατασκοπικό θρίλερ, ερωτική 
ελεγεία, κοσµοπολίτικο 

χρονικό που περιελίσσεται 
ανάµεσα στο Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη, 

την Αθήνα, τη 
Νέα Υόρκη, το Βερολίνο και το 
Εδιµβούργο, το έργο αυτό περιγράφει 

το σήµερα µε µια γλαφυρότητα 
την οποία δύσκολα 

θα επιτύγχανε ένα βιβλίο 
γραµµένο για τη σύγχρονη Ελλάδα 

της κρίσης. 

Ε.Μ. 
ForsterΚ.Π. 

Καβάφης: 
Φίλοι 
σεελα- 
φρήν 
απόκλιση 
(Ικαρος) 

To σύνολο της σωζόµενης αλληλογραφίας 
Καβάφη-Forster, 

συσχετιζόµενες επιστολές και 
αρχειακό φωτογραφικό υλικό, 
συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον 

βιβλίο (επιµέλεια, σχόλια, 
εισαγωγή: Peter Jeffreys), που 
καταδεικνύει τη σχέση των δύο 
αυτών σπουδαίων ανδρών και 
την προσπάθεια του πρώτου 
να κάνει γνωστό τον δεύτερο, 
παρά τις αντιρρήσεις του, στον 
αγγλόφωνο κόσµο. 

Οτελευταίος 
χορός: 
. 

Ιστορίες 
εµπνευσµένες 

απότην 
Ελλάδα 
VICTORIA HISLOP 

(∆ιόπτρα) 

Εάν ποτέ κάποιος λογοτέχνης 
χρειάστηκε πνευµατική ανάπαυση 

από το µόχθο της έρευνας, 
τότε σίγουρα θα άκουγε 

στο όνοµα Hislop - τα πολυδιαβασµένα 
βιβλία της αποτελούν 

άθλους ιστορικής και τοπογραφικής 
τεκµηρίωσης. Γιατί να 

µην αφεθεί λοιπόν για λίγο στο 
ανέµελο κύµα της διηγηµατογραφίας; 

(µτφ. ΦωτεινήΠίηη) 

To δικαστήριο 

των 
ψυχών 
ΝΤΟΝΑΤΟ ΚΑΡΙΖΙ 
(Ωκεανίδα) 

Άδυτατου 
Βατικανού, 

σκοτεινές πτυχές της Ρώµης, 
ένα σχέδιο θανάτου, δηµιουργία 
ενός σατανικού µυαλού και στη 
µέση n εξαφανισµένη Λάρα, 
που τα ίχνη της αναζητού νένας 
ιερέας, ένας «κυνηγός»... και 
µια φωτογράφος της σήµανσης 
ειδική για να διακρίνει και την 
παραµικρή λεπτοµέρεια, (µτφ. 
Έφηκαλλιφατίδη) 

Εξαφανίσεις 

ΕΛΕΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ 
(Πόλις) 

Έξι χαµηλόφωνα 
υπέροχα 

διηγήµατα 
για ανθρώπους της διπλανής 
πόρτας, που µετρούν εξαφανισµένα 

πρόσωπα, αναµετρώνται 
µε αναµνήσεις και παλεύουν µε 
τη συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας 

προσπαθώντας να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια 
τους.Ένα πρώτο δείγµα γραφής 
από µια πρωτοεµφανιζόµενη 
συγγραφέα, που ήδη δηµιουργεί 

ανυποµονησία για το επόµενο 
της. 

ΦΑΛΕ 11 

V 
i.tr · i a 111 

Σηµειώσεις 
ενός 

πλασιέ 
γυναικών 
ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΦΑΛΕΤΙ 
(Ωκεανίδα) 

Ο Μπράβο συστήνεται 
ως 

πλασιέ γυναικών. Μια δουλειά 
που θα αποδειχτεί... τίµια και 
αθώα, όπως και ο ίδιος αφελής 
καθώς θα βρεθεί, από έρωτα, 
µέσα στη v (ιταλική) εµπόλεµη 
ζώνη όπου Ερυθρές Ταξιαρχίες, 
αστυνοµία, µυστικές υπηρεσίες 

και οργανωµένο έγκληµα 
διασταυρώνουντα πυρά τους. 
(µτφ. Άννα Παπασταύρου). 

in «W 

1 

1. t 
Θόδωρος 
Αγγελόπουλος, 

µεγυµνή 
φωνη 
ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ 
(Πατάκη) 

Μια συνέντευξη που πιάνει το 
νήµα απότηναρχή («πού γεννηθήκατε;») 

και φθάνει στη «Σκόνη 
του χρόνου» (τηντελευταία 
ολοκληρωµένη ταινίατου Θ.Α.), 
µαζί µε όλη τη φιλµογραφία του, 
φωτογραφίες και αφίσες των 
ταινιών του σ' ένα «σεµνό» βιβλίο 

µε µεγάλο βάρος και αξία. 

ΚΠΕΓΚΜΠΕΝΤί 
15,99€ 
ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ 
ΜΠΕΓΚΜΠΕΝΤΕ 
(Αστάρτη) 

Ναι, αυτός 
είναι ο τίτλος 
του βιβλίου 
και n τιµή του. 

Μια χιουµοριστική καταγγελία 
της παγκόσµιας κερδοσκοπίας 
µε ήρωα ένα διαφηµιστή που 
αισθάνεται κυρίαρχος του κόσµου.Ένας 

ζωντανός νεκρός, 
πνιγµένος ως το λαιµό στο χρήµα, 

την κοκαΐνη και τις εφήµερες 
σχέσεις, (µτφ.Λέναθεοδωρίδου) 

Ο Ουρουγουανός 

εραστής 
ΣΑΝΤΙΑΓΟ 
Ρ0ΝΚΑΛΙ0Λ0 
(Καστανιώτη) 

Ένας ano 
τους πιο 

ενδιαφέροντες σηµερινούς 
συγγραφείς καταπιάνεται µε 
µια αντιφατική προσωπικότητα, 
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Ουρανόπετρα - Η δωδέκατη γενιά 
γιαννη! καλπουζοσ (Μεταίχµιο) 

Η Κύπρος πρωταγωνιστεί στο βιβλίο του τιµηµένου µε βραβείο 
αναγνωστών συγγραφέα, ποιητή και στιχουργού, ο οποίος 
πλασάρεται σταθερά στη λίστα των ευπώλητων µε κάθε 

του νέα κυκλοφορία. Από το 1570 και το πέρασµα του νησιού 
από τους Ενετούς στους Οθωµανούς, έως το 1880 και την εναλλαγή 

της κυριαρχίας από Τούρκους σε Άγγλους, ο Γιάννης 
Καλπούζος διατρέχει δώδεκα γενιές προκειµένου να ανασυνθέσει 

την ιστορία, την κοινωνία, τα ήθη και τους δεσµούς ενός 
έθνους, διαπραγµατευόµενος παράλληλα το πλέον επίκαιρο 
των διληµµάτων: Πού σταµατά n φιλοπατρία και µε ποιους 
τρόπους εκτρέπεται σε πατριδοκαπηλεΐα; Η «Ουρανόπετρα» 
διαθέτει όλες τις απαντήσεις. 

Μουσική σε ποίηση 
Ντίνου Χριστιανόπουλου (cell may roosevelt (ianos) 

Ο ένας, ποιητής υπέρτατου διαµετρήµατος σε προχωρηµένο 
γήρας, αλλά µε νεανικότατο εκφραστικό σφρίγος που αναγνωρίζεται 

καθολικά πλέον. Η άλλη, µία από τις παραγωγικότερες 
φιγούρες της εγχώριας µουσικής σκηνής µε τακτική παρουσία 
σε σκηνές του εξωτερικού, εκτεταµένη δισκογραφία και αµέτρητες 

ηχογραφήσεις στο παλµαρέτης, είτε ως σόλο καλλιτέχνιδα 
είτε ως εκλεκτή καλεσµένη σε δουλειές άλλων. Είναι n µοναδική 
θερεµινίστρια της Ελλάδας και n πρώτη συνθέτρια που βούτηξε 
τα δάχτυλά της στη δηµοτική παράδοση του τραγουδιού για να 
το ανακατέψει µε σύγχρονα υλικά της electronic. Τι γίνεται λοιπόν 

όταν καταπιάνεται µε το έργο του κορυφαίου ποιητή, προκειµένου 
να το µελοποιήσει, να το µεταπλάσει, να το µεταλλάξει 

και να το παραδώσει ανανεωµένο στη γενιά των tablet και των 
mp3 player; Τεντώνουµε τα αφτιά µας, σκύβουµε µεφροντίδα σε 
αυτή τηνέκδοση-πακέτο, που διασταυρώνει ποίηση και µουσικοσύνθεση, 

το µοντέρνο µαζί µετοδιαχρονικό. 

τον Ούρου γουανό συγγραφέα 
Ενρίκε Αµορίµ, που σι ψίθυροι 
της εποχής τον ήθελαν εραστή 
του Φεντερίκο Λόρκα όταν ο 
τελευταίος πήγε στη Λατινική 
Αµερική. Κοσµοπολιτισµός και 
εµφύλιος και προσωπικότητες 
όπως ο Πικάσο συνοδεύουν 
την ιστορία τους. (µτφ. Κώστας 
Αθανασίου) 

Μη µασάς 
γενσλαπιντουσ 
(Ψυχογιός) 

Όντας ο ίδιος 
συνήγορος 
υπεράσπισης 
ορισµένων 
απότους 

ειδεχθέστερους εγκληµατίες 
της χώρας του, ο 38χρονος 
Σουηδός µετο αστραφτερό 
παρουσιαστικό ενδίδει στους 
παράδροµουςτου υποκόσµου 
µπολιάζοντας τις µεταναστευτικές 

παθογένειες και τις 
πολιτικοκοινωνικές έριδες της 
Στοκχόλµης µε αναζωογονητικές 

δόσεις αµερικανοτραφούς 
hardboiled ύφους αλά Ελρόι. 
(µτφ. Ξενοφών Παγκαλιάς) 

Ζούµε τις 
τελευταίες 

µας 
µέρες 
οανασησ 
χειµωνασ 
(Πατάκη) 

Τι µπορεί να 
σηµαίνει ο έρωτας χωρίς ελπίδα 

της Κατερίνας για το µυστηριώδη 
Παύλο, που τον αναζητά 

απεγνωσµένα στην Αθήνα των 
επεισοδίων; Υπάρχει ελπίδα για 
ένα ευτυχισµένο µέλλον µέσα 
σε µια κοινωνία που καταρρέει; 
Ρεαλισµός και έντονοι διάλογοι 
για τον έρωτα... στα χρόνια της 
κρίσης. 

Πλούσιος 
µπαµπάς 
Φτωχός 
µπαµπάς 
robert 
kiy0saki 
(Κλειδάριθµος) 

Ο συγγραφέας δείχνει στους 
γονείς γιατί δεν πρέπει να περιµένουν 

από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα ότι θα διδάξει στα 
παιδιά τους αυτά που χρειάζεται 

να ξέρουν για το χρήµα και 
προτείνει τι πρέπει να µάθουν 
τα παιδιά για να εξασφαλιστεί 
n µελλοντική τους οικονοµική 

Ο ΚΥΒΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 
Οι Πυθαγόρειοι, για δυόµισι χιλιάδες χρόνια, 
έχουν καταφέρει να κρατήσουν θαµµένο 
ένα τροµακτικό όπλο που τους κληροδότησε 

ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Οι Αµµωνίτες, για δυόµισι χιλιάδες χρόνια, 
προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να το ξεθάψουν. 

Στην Αθήνα σήµερα αυτό το κουβάρι αρχίζει 
να ξετυλίγεται. 
∆ύο οµάδες οργώνουν την Ελλάδα αη' άκρη 

σ' άκρη και αναζητούν αρχαίους ναούς, 
προκειµένου να προλάβουν να πάρουν στα 
χέρια τους πρώτοιτον Κύβοτωνθεών. 
Ο νικητής γίνεται ηττηµένος. Ο ηττηµένος 
χάνεται. Η µάχη είναι αµφίρροπη. 

Η ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ 
Ο Γιώργος είναι ένας συγγραφέας που προσπαθεί 

να κάνει µια πνευµατική επανάσταση, 
που προσπαθεί να γράψειένα µανιφέστο. 
Οµως, ένα µυστήριο θαύµα τον οδηγεί σε 
κάποια άλλα ταξίδια και σε σκέψεις που τελικά 

θα τον οδηγήσουν εκεί που από την αρχή 
ήθελε να πάει. 

Ο mo π ιστός το u φίλος σε αυτό το ταξίδι; 
Μια χελώνα. 
Η Κατερίνα; 
Μια γυναίκα που τον βοηθάει να σκεφτείλογικά. 

Ο Ραχίντι, ο ήρωας του βιβλίου που τον προκαλεί. 

Ο Γιώργος Φράγκος «ανεβάζει» αποσπάσµατα από το νέο βιβλίο του 
κάθε Τετάρτη και Κυριακή στο fragkos-george-writer.blogspot.gr 

Πόσα 
πραγµατικά 

χρειαζόµαστε; 

Η αγάπη 
για το 
χρήµα 

~" καιτο 
όνειρο της καλής ςωής 
roberts, edward skidelsky 
(Μεταίχµιο) 

Έργο µεγάλου φιλοσοφικού 
βάθους, δοσµένο ωστόσο µε 
απολύτως κατανοητή, προσπελάσιµη 

γλώσσα, το βιβλίο του 
διδύµου επιχειρεί να απαντήσει |fc> 

. Cr \/ίϊµαι του πΰΛΓ.µου εφαρµάΐζΐντοι 
αποκΑαϋπκα και µανό εν καιρώ 
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Ουρανόπετρα - Η δωδέκατη γενιά 
γιαννη! καλπουζοσ (Μεταίχµιο) 

Η Κύπρος πρωταγωνιστεί στο βιβλίο του τιµηµένου µε βραβείο 
αναγνωστών συγγραφέα, ποιητή και στιχουργού, ο οποίος 
πλασάρεται σταθερά στη λίστα των ευπώλητων µε κάθε 

του νέα κυκλοφορία. Από το 1570 και το πέρασµα του νησιού 
από τους Ενετούς στους Οθωµανούς, έως το 1880 και την εναλλαγή 

της κυριαρχίας από Τούρκους σε Άγγλους, ο Γιάννης 
Καλπούζος διατρέχει δώδεκα γενιές προκειµένου να ανασυνθέσει 

την ιστορία, την κοινωνία, τα ήθη και τους δεσµούς ενός 
έθνους, διαπραγµατευόµενος παράλληλα το πλέον επίκαιρο 
των διληµµάτων: Πού σταµατά n φιλοπατρία και µε ποιους 
τρόπους εκτρέπεται σε πατριδοκαπηλεΐα; Η «Ουρανόπετρα» 
διαθέτει όλες τις απαντήσεις. 

Μουσική σε ποίηση 
Ντίνου Χριστιανόπουλου (cell may roosevelt (ianos) 

Ο ένας, ποιητής υπέρτατου διαµετρήµατος σε προχωρηµένο 
γήρας, αλλά µε νεανικότατο εκφραστικό σφρίγος που αναγνωρίζεται 

καθολικά πλέον. Η άλλη, µία από τις παραγωγικότερες 
φιγούρες της εγχώριας µουσικής σκηνής µε τακτική παρουσία 
σε σκηνές του εξωτερικού, εκτεταµένη δισκογραφία και αµέτρητες 

ηχογραφήσεις στο παλµαρέτης, είτε ως σόλο καλλιτέχνιδα 
είτε ως εκλεκτή καλεσµένη σε δουλειές άλλων. Είναι n µοναδική 
θερεµινίστρια της Ελλάδας και n πρώτη συνθέτρια που βούτηξε 
τα δάχτυλά της στη δηµοτική παράδοση του τραγουδιού για να 
το ανακατέψει µε σύγχρονα υλικά της electronic. Τι γίνεται λοιπόν 

όταν καταπιάνεται µε το έργο του κορυφαίου ποιητή, προκειµένου 
να το µελοποιήσει, να το µεταπλάσει, να το µεταλλάξει 

και να το παραδώσει ανανεωµένο στη γενιά των tablet και των 
mp3 player; Τεντώνουµε τα αφτιά µας, σκύβουµε µεφροντίδα σε 
αυτή τηνέκδοση-πακέτο, που διασταυρώνει ποίηση και µουσικοσύνθεση, 

το µοντέρνο µαζί µετοδιαχρονικό. 

τον Ούρου γουανό συγγραφέα 
Ενρίκε Αµορίµ, που σι ψίθυροι 
της εποχής τον ήθελαν εραστή 
του Φεντερίκο Λόρκα όταν ο 
τελευταίος πήγε στη Λατινική 
Αµερική. Κοσµοπολιτισµός και 
εµφύλιος και προσωπικότητες 
όπως ο Πικάσο συνοδεύουν 
την ιστορία τους. (µτφ. Κώστας 
Αθανασίου) 

Μη µασάς 
γενσλαπιντουσ 
(Ψυχογιός) 

Όντας ο ίδιος 
συνήγορος 
υπεράσπισης 
ορισµένων 
απότους 

ειδεχθέστερους εγκληµατίες 
της χώρας του, ο 38χρονος 
Σουηδός µετο αστραφτερό 
παρουσιαστικό ενδίδει στους 
παράδροµουςτου υποκόσµου 
µπολιάζοντας τις µεταναστευτικές 

παθογένειες και τις 
πολιτικοκοινωνικές έριδες της 
Στοκχόλµης µε αναζωογονητικές 

δόσεις αµερικανοτραφούς 
hardboiled ύφους αλά Ελρόι. 
(µτφ. Ξενοφών Παγκαλιάς) 

Ζούµε τις 
τελευταίες 

µας 
µέρες 
οανασησ 
χειµωνασ 
(Πατάκη) 

Τι µπορεί να 
σηµαίνει ο έρωτας χωρίς ελπίδα 

της Κατερίνας για το µυστηριώδη 
Παύλο, που τον αναζητά 

απεγνωσµένα στην Αθήνα των 
επεισοδίων; Υπάρχει ελπίδα για 
ένα ευτυχισµένο µέλλον µέσα 
σε µια κοινωνία που καταρρέει; 
Ρεαλισµός και έντονοι διάλογοι 
για τον έρωτα... στα χρόνια της 
κρίσης. 

Πλούσιος 
µπαµπάς 
Φτωχός 
µπαµπάς 
robert 
kiy0saki 
(Κλειδάριθµος) 

Ο συγγραφέας δείχνει στους 
γονείς γιατί δεν πρέπει να περιµένουν 

από το εκπαιδευτικό 
σύστηµα ότι θα διδάξει στα 
παιδιά τους αυτά που χρειάζεται 

να ξέρουν για το χρήµα και 
προτείνει τι πρέπει να µάθουν 
τα παιδιά για να εξασφαλιστεί 
n µελλοντική τους οικονοµική 

Ο ΚΥΒΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 
Οι Πυθαγόρειοι, για δυόµισι χιλιάδες χρόνια, 
έχουν καταφέρει να κρατήσουν θαµµένο 
ένα τροµακτικό όπλο που τους κληροδότησε 

ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Οι Αµµωνίτες, για δυόµισι χιλιάδες χρόνια, 
προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να το ξεθάψουν. 

Στην Αθήνα σήµερα αυτό το κουβάρι αρχίζει 
να ξετυλίγεται. 
∆ύο οµάδες οργώνουν την Ελλάδα αη' άκρη 

σ' άκρη και αναζητούν αρχαίους ναούς, 
προκειµένου να προλάβουν να πάρουν στα 
χέρια τους πρώτοιτον Κύβοτωνθεών. 
Ο νικητής γίνεται ηττηµένος. Ο ηττηµένος 
χάνεται. Η µάχη είναι αµφίρροπη. 

Η ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ 
Ο Γιώργος είναι ένας συγγραφέας που προσπαθεί 

να κάνει µια πνευµατική επανάσταση, 
που προσπαθεί να γράψειένα µανιφέστο. 
Οµως, ένα µυστήριο θαύµα τον οδηγεί σε 
κάποια άλλα ταξίδια και σε σκέψεις που τελικά 

θα τον οδηγήσουν εκεί που από την αρχή 
ήθελε να πάει. 

Ο mo π ιστός το u φίλος σε αυτό το ταξίδι; 
Μια χελώνα. 
Η Κατερίνα; 
Μια γυναίκα που τον βοηθάει να σκεφτείλογικά. 

Ο Ραχίντι, ο ήρωας του βιβλίου που τον προκαλεί. 

Ο Γιώργος Φράγκος «ανεβάζει» αποσπάσµατα από το νέο βιβλίο του 
κάθε Τετάρτη και Κυριακή στο fragkos-george-writer.blogspot.gr 

Πόσα 
πραγµατικά 

χρειαζόµαστε; 

Η αγάπη 
για το 
χρήµα 

~" καιτο 
όνειρο της καλής ςωής 
roberts, edward skidelsky 
(Μεταίχµιο) 

Έργο µεγάλου φιλοσοφικού 
βάθους, δοσµένο ωστόσο µε 
απολύτως κατανοητή, προσπελάσιµη 

γλώσσα, το βιβλίο του 
διδύµου επιχειρεί να απαντήσει |fc> 

. Cr \/ίϊµαι του πΰΛΓ.µου εφαρµάΐζΐντοι 
αποκΑαϋπκα και µανό εν καιρώ 

noMvoti. iv καρύ csfifrvnc όλα cm 
ιρεηονται. , 

Homain (jbltj ¦ 
ft - '- fc* \ Jk. Hlnpiurp 'vit* · Ικτ» "1 
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Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΈΝΗ 
i ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΕΛΕΝΗ HAirXIOVAOV 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Πρόλογος ΦΡΙΝΤΑ ΧΙΟΥΖ 

∆ΙΓΛΟΣΙΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ME ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 
ΤΗΣ ΣΥΛΒ1Α ΠΛΑΘ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙ 
Timi 11 Γ "ΛΙ»! «ιι ¦ π 
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σε γρίφους θεµελιώδεις, άρα 
δύσκολους: Τι είναι ο πλούτος 
και προς τι n συσσώρευση του; Τι 
στοιχειοθετεί την «καλή ζωή»; Και 
ποιοι οι συστατικοί όροι της ευτυχίας; 

(µτφ. Χρυσούλα Μεντζαλίρα) 

Η προσδοκία 
της 

Άνοιξης 
ΑΡΓΥΡΩΚΕΦΑΛΑ 
(Γκοβόστη) 

Η ποίηση 
µπορεί να 
αρθρώσει 

έναν αντίλογο που διευρύνει τα 
όρια της ελευθερίας και φωτίζει 
την ανθρώπινη συνθήκη µέσα 
από το άρρητο και ανέφικτο που 
προσπαθεί να εκφράσει.Ένα 
καλό ποίηµα είναι ένα µόνιµο 
µικρό θαύµα, που απτόητα κάνει 
τη βεβαιότητα ερώτηση και την 
αταραξία έκπληξη. 

Η Βίβλος 
για αθεόφοβους 

ΚΟΒΑΤΑΤΖΟΜΠΕ 
(Αστάρτη) 

Πώς είναι 
δυνατόν n ανθρωπότητα 

να γεννήθηκε από δυο άντρες, 
τον Κάιν και τον Άβελ; Σ' αυτήν 
και σε χίλιες δυο άλλες απορίες 
απαντά µε µια ξεκαρδιστική 
παρωδία της Βίβλου ο συγγραφέας, 

ένας κωµικός που, κυριολεκτικά, 
δεν έχει τον θεό του. 

(µτφ. Παναγιώτης Σκόνδρας) 

f 
Άσε το 
διάβολο 
ήσυχο 
JOHNVERDON 
(∆ιόπτρα) ¦t -Jp» 

j i i αι ιι?, u ∆ηµιουργός 
τριών µπεστ 
σέλερ µεταφρασµένων 

σε δεκάδες χώρες 
και προσφιλής σε έντυπα του 
µεγέθουςτων «New York Times» 
και «New York Journal of Books», 
ο µεγάλης κλάσης αυτός συγγραφέας 

κατεβαίνει γιαλίγο 
απότο καταφύγιότου στα'Ορη 
Κάτσκιλ για να µας γνωρίσει. Στις 
16 Μαΐου παρουσιάζει το νέο του 
βιβλίο, στο Public^ θεσσαλονίκης, 

(µτφ. Γιώργος Μηαρουξής) 

Χαµένο 
παιδί 
I ΑΝ ΜΑΚΠΟΥΑΝ 
(Πατάκη) 

Μετα επίθετα 
«δυνατό», 
«εξαιρετικό», 
«συγκινητικό 

να ξεχωρίζουν στις κριτικές των 
µεγαλύτερων εφηµερίδων και 
το βραβείο Whitbread στις αποσκευές 

του, το «Χαµένο παιδί» 
ήρθε να προσθέσει στους φανατικούς 

Γιουανκικούς και καινούργιους 
οπαδούς, θέµα του 

το πώς επηρεάζει τη σχέση των 
γονιών n εξαφάνιση του παιδιού 
τους. (µτφ. ΚατερίναΣχινά) 

Σκάκι και λογοτεχνία 
µια ανθολογία 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ (Ianos) 

Λένε πως κάποιοι έρχονται 
στον κόσµο για να γεννήσουν 

Με το κεφάλι θρύψαλα 
αη' τη µέγκενη των παζαριών σας 

την ώρα της αιχµής και κόντρα στο ρεύµα 
θ' ανάψω µια µεγάλη φωτιά 

κι εκεί θα ρίξω όλα τα µαρξιστικά βιβλία 
έτσι που να µη µάθει ποτέ n Μυρτώ 

τα αίτια του θανάτου µου. 
Μπορείτε να της πείτε 

πως δεν άντεξα την άνοιξη 
ή πως πέρασα 

µε κόκκινο. 
Ναι. Αυτό είναι πιο πιστευτό. 
Με κόκκινο. Αυτό να πείτε. 

Απότο «Ιδιώνυµο» της Κατερίνας Γώγου. 
Περιλαµβάνεται στο βιβλίο «Τώρα να δούµε εσείς 

τι Θα κάνετε» (ποιήµατα 1978-2002), Κατερίνα Γώγου 
(Καστανιώτη) 

1Q84: Βιβλίο 3 ΧΑΡΟΥΚΙΜΟΥΡΑΚΑΜΙ (Ψυχογιός) 

To 1Q84 πούλησε 1.000.000 αντίτυπα µέσα σε ένα µήνα στην 
Ιαπωνία - τι άλλο να πούµε;Όσο για το δηµιουργό του, ο Μουρακάµι 

έχει πλέον προσλάβει τοτεµικές διαστάσεις χάρη στη 
διαχρονική ικανότητα του να αναµειγνύει σουρεαλισµό, µεταφυσική, 

επιστηµονική φαντασία και απολύτως πειστικούς 
παράλληλους κόσµους µέσα σε ρεαλιστικά στιγµιότυπα της 
καθηµερινότητας. Στο τρίτο µέρος του τετράτοµου έπους, 
n θηλυκή ντεσπεράντο Αοµάµε και ο ανιδιοτελής επίδοξος 
µνηστήρας της, Τένγκο, συναντώνται επιτέλους - όχι όµως 
προτού αντιπαρέλθουντους αέναους κύκλους αίµατος και 
τις µυστικιστικές φάσεις του διττού φεγγαριού που τους κατατρέχει 

σε όλη την έκταση του ογκώδους βιβλίου σαν επικρεµάµενη 
δαµόκλειος σπάθη. (µτφ. Μαρία Αργυράκη) 

τέχνη, να παίξουνσπορ, να κυοφορήσουν 
επιστήµες, να προξενήσουν 

πολέµους. Αν όµως 
θέλει κανείς να εξασκήσει όλα 
τα παραπάνω, τότε οφείλει να 
αφοσιωθεί στο σκάκι. Σε αυτό 
τοντόµο παρακολουθούµε την 
εξέλιξη της υπεραιωνόβιας πορείας 

του στη λογοτεχνία. 

Η καταραµένη 
αυλή 

ΙΒΟΑΝΤΡΙΤΣ 
(Καστανιώτη) 

Ο Σέρβος 
νοµπελίστας 
συγγραφέας 
κριτικάρει 

την αυταρχική εξουσία, χρησιµοποιώντας 
την ιστορία ενός 

φυλακισµένου στη µεγαλύτερη 
φυλακή της Κωνσταντινούπολης. 

«Αν θες να ξέρεις τι πράµα 
είναι ένα κράτος και n διοίκησή 
του, κοίταξε µόνο να µάθεις πόσοι 

έντιµοι κι αθώοι άνθρωποι 
βρίσκονται στις φυλακές, κι από 
την άλλη, πόσοι εγκληµατίες 
είναι ελεύθεροι», (µτφ. Χρήστος 
Γκούβης) 

Ο ζωγράφος 
του 

Μπελογιάννη 

ΝΙΚΟΣ ΑΑΒΒΕΤΑΣ 
(Μεταίχµιο) 

Η δεκαετία 
του '40, n 

εµβληµατική φυσιογνωµία του 
Μπελογιάννη, n µετεµφυλιακή 
Ελλάδα µε τα πολιτικά πάθη της 
και σι ιστορικές µεταλλάξεις της 
πολιτειακής αστάθειας έως τη 
λήξη της δικτατορίας πρωταγωνιστούν 

σε ένα µυθιστόρηµα 
που αντλεί από το περίφηµο 
πορτρέτο του «Ανθρώπου µε το 
γαρίφαλο», του Πικάσο. 

Η βιογραφία 
της 

σκύλας 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΚΟΡΤΠ 

(∆ιόπτρα) 

d ΚιΜί ¦rtlBffll*") 
Ο Κορτώ γράφει 

σετέµπο 
ταχύτερο από 

το ρυθµό της αναπνοής του. Και 
εµείς επιµένουµε να τον διαβάζουµε 

ανελλιπώς, παράφορα 
και µονορούφι. Αυτή τη φορά 
σκαρώνει µια καυστική ιστορία 
µε ηρωίδα την κακοµαθηµένη 
µοναχοκόρη Σίσυ, που βρίσκει 
το µάστορά της στο πρόσωπο 
ενός ιδιόρρυθµου δηµοσιογράφου. 

Ποιος 
i a 11 j.- · to ιορΐ ρου; 

Ποιος πήρε 
το Τυρί 

MOUjSPENCER 
JOHNSON (Κλειδάριθµος) 

Σε έναν κό| 
αµο όπου n 
αλλαγή και n 

διαχείρισή της έχουν αποκτήσει 
καίρια σηµασία, δεν είναι τυχαίο 

ότι σι διοικήσεις µεγάλων 
εταιρειών παγκόσµιας κλίµακας 
όπως σι Exxon, General Motors, 
Goodyear, Kodak, Marriott, 
Whirlpool, Xerox το θεώρησαν 
απαραίτητο εργαλείο εκπαίδευσης 

όλωντων εργαζοµένων 
τους. 

Τα ερωτικά - διηγήµατα 
ΠΕΡΙΚΛΗΣΣΦΥΡΙΑΗΣ (Ianos) 

Σηµαντική φυσιογνωµία των 
θεσσαλονι κιώτικων γραµµάτων 
µε πλούσιο και πολυµεταφρασµένο 

έργο, ο συγγραφέας τοποθετεί 
στο κέντρο του κάδρου 

του τη γυναίκα, εκµαιεύοντας όχι 
µονάχα την υπαρξιακή της πεµπτουσία 

στις απειράριθµες εκδοχές 
της, αλλά κατορθώνοντας 

να µιλήσει ρεαλιστικά για την ίδια 
τη ζωή και τα όσα τη συνθέτουν. 

Η ΠΙ'ΛΟΙ ·ΚιΙ 

Η στρατηγική 
του 

Χίτλερ 
19401941, 

To Βαλκανικό 

ζήτηµα 

GREVELD (Γκοβόστη) 

Ano διαφορετική οπτική γωνία, 
n ανάλυση της άκαρπης 

προσπάθειας των Γερµανών 
να βοηθήσουντους Ιταλούς 
συµµάχους τους στην Αλβανία. 

Βασισµένο σε πολυάριθµο 
αδηµοσίευτο αρχειακό υλικό, 
προσφέρει µια διαφορετική, 
ανατρεπτική θεώρηση της 
στρατηγικής των Γερµανών στη 
σηµαντικότερη ίσως περίοδο 
του πολέµου. 

Imi! ttjCMTI 
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i 
Στην 
εξοχή το 
πράγµα 
έχει αλλη 
γλύκα 
ΑΚΙΛΕ ΚΑΜΠΑΝΙΛΕ 

(Αστάρτη) 

Ο Σερενέλο 
πηγαίνει για διακοπές κι εκεί 
ερωτεύεται τη Φραγκίσκη, τη 
«δεσποινίδα µε το µισότρελο 
σκυλάκι».Ένας καλοκαιρινός 
έρωτας λειτουργεί ως αφορµή 
για να αποτυπωθεί µε χιούµορ 
το τοπίο της επαρχίας και των 
ανθρώπωντης, ενώ ο συγγραφέας 

παρεµβάλλει και δικές 
του ιστορίες, (µτφ. Παναγιώτης 
Σκόνδρας) 

Κίτρινη 
Κορδέλα 
ΚΕΒΙΝ ΠΑΟΥΕΡΣ 
(Μεταίχµιο) 

Επέζησετου 
Ιράκ, αλλά 
όχι και των 
εµπρηστικών 

αναµνήσεώντου. Περιπλανήθηκε 
από τη Βιρτζίνια έως την 

εµπροσθογραµµή του πολέµου, 
και από εκεί στη Γερµανία, στο 
Κεντάκι, στο Νιου Τζέρσι. Στοιχειώθηκε 

από τα φαντάσµατα 
τωνσυνοµηλίκωντου, µετέτρεψε 

το βίωµα σε λογοτεχνία 
και παρέδωσε ένα έργο που 
αποθεώθηκε παγκοσµίως. Είναι 
µόλις 32 ετών. To βιβλίο του, 
ένας αφηγηµατικός άθλος. (µτφ. 
ΜυρσίνηΓκανά) 

Τα φώτα 
στα σπίτια 
των άλλων 

ΚΙΑΡΑ 
ΓΚΑΜΠΕΡΑΛΕ 
(Μελάνι) 

Ένα βιβλίο 

για το σασπένς της πατρότητας. 
Η Μάντορλα µένει 

ορφανή από µητέρα και n 
αποκάλυψη πως είναι καρπός 
µιας βραδιάς στο πλυσταριό 
της πολυκατοικίας κάνει υπόπτους 

όλους τους άρρενες ενοίκους. 
Η λύση βρίσκεται στο 

να υιοθετηθεί n µικρή αη' όλα 
τα διαµερίσµατα, (µτφ. Λούλα 
καραγιαννάκη) 

Πνίξον, 
κύριε, τον 
λαόνσου 
ΚΟΒΑΤΑΤΖΟΜΠΕ 
(Αστάρτη) 

¦ l'»- - -- •t 

Η οικογένεια, 
το σεξ, n αναπαραγωγή, 

n αναστροφή των παιδιών, το 
σχολείο και n εκπαίδευση, n τηλεόραση, 

n πολιτική και οι πολιτικοί, 
n θρησκεία, n αµαρτία, όλα 

παρουσιάζονται µε τρόπο ιλαρό, 
που αποδεικνύει τον καθηµερινό 
παραλογισµό του σύγχρονου 
«αγγελικά πλασµένου» κόσµου 
µας. (µτφ. Παναγιώτης Σκόνδρας) 

Αρχαίο 
φως 
ΤΖΩΝ ΜΠΑΝΒΙΛ 
(Καστανιώτη) 

Γραµµένο µε 
τον εξαίσιο 
λυρισµό και 
το υποχθόνιο 

χιούµορ που χαρακτηρίζουν 
την πρόζα του Μπάνβιλ, πραγµατεύεται 

τα θέµατα της αγάπης 
και της απώλειας, καθώς 

και το πώς n επινόηση διαµορφώνει 
τη µνήµη µας - άρα και το 

παρόν µας. To βιβλίο θα εκδοθεί 
αµέσως µετά το Πάσχα. (µτφ. 
Τόνιακοβαλένκο) 

Ελληνικό 
ροκ 
ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ 
(Αγκυρα) 

Η νέα συµπληρωµένη 

έκδοση 
περιλαµβάνει το ελληνικό πανκ 
και το ελληνικό new wave δίπλα 
στα αφιερωµένα κεφάλαια στη 
Γενιά του χάους, τον Άσιµο, τους 
Μπίτκινς, το ροκ στη δικτατορία, 
το ανταρτορόκ, τα Εξάρχεια, τον 
Σαββόπουλο, τονΣιδηρόπουλο 
κ.ά. ο' ένα πλήρες «λεξικό καταγραφής» 

των προσώπων και 
των γεγονότων που καθόρισαν 
το κλασικό ροκ στην Ελλάδα. 

r 
Vitrioli 
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 
(ΟδόςΠανός) 

S. 
To κείµενο 
του'Ελληνα 
ηθοποιού και 
συγγραφέα 

που ανέβηκε φέτος στο Εθνικό 
θέατρο. (Κοίταξε γύρω σου και 
θαύ µασε την τελειότητα της κατασκευής, 

την ακρίβεια, την αρµονία, 
την κίνηση και το ρυθµό, 

τίποτα δεν µπορεί να γλιστρήσει 
εκτός χρόνου, όλα τα µυστικά 
είναι κρυµµένα εδώ µέσα, αν 
είσαι πιστός και υποµονετικός 
ίσως έχειςτηντύχη να σου αποκαλυφθούν...). 

36 A.V. 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -1 ΜΑΪΟΥ 2013 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / Free Press / ÿñýüøõýòõþõ

ðø÷öüøùïþõ: îíøìëù, 25-04-2013

ê÷éþýõ: 32,33,34,35,36....         (6 õìÙ 6)

èíç÷æüû: 8003 cm ²

èíåù äãäéüúüöþõ: èù ýòõæíåòøù

ÿìòäüòïâïþõ ÷ïëóìüã: (210) 3617360,3617369

áíàù äé÷òýþ: ÿôßÞêÿÝê ßÝÞîÜÛÚ

Κάρτα 
µέλους Ευριπίδης 

Μετο σλόγκαν«Μας προτιµάτε, σας επιβραβεύουµε!» 

τα βιβλιοπωλεία Ευριπίδης δηµιούργησαν 
κάρτα Μέλους για τους πελάτες τους. 

Πόντοι, εκπτώσεις, προσφορές, συµµετοχή σε 

κληρώσεις, υπογεγραµµένα συλλεκτικά αντίτυπα 
είναι µόνο µερικά από όσα ετοιµάζουν τα βιβλιοπωλεία 

Ευριπίδης για τα µέλη τους! Μπείτε στο www. 

evripidis.gr και µάθετε όλες τις λεπτοµέρειες. 

Χαλάνδρι, A. Παπανδρέου n, 2106800644-6, 
A. Παπανδρέου 8,2106813661/Κηφισιά, 

κηφισίας3ΐ0,2108075792 

To φθινόπωρο 
του 

ΚουρτΒαλα 
ντερ 

χενινγκ 
µανκελ 
(Ψυχογιός) 

Όλοι οι ενθουσιώδεις 
της κουλτούραςτου 

σκανδιναβικού νουάρ οφείλουν 
να ενσκήψουν στο έργο του 
πρωτοµάστορα Μανκέλ, όσο και 
στην προσωπικότητα του σαγηνευτικά 

πεσιµιστικού επινοήµατόςτου 
και µακράνδηµοφιλέστερου 
ντετέκτιβτης Ευρώπης, 

Κουρτ Βαλάντερ. Να n ευκαιρία. 
(µτφ. Mio Καλοβυρνάς) 

mm 

Αργός 
χορός π ολα 
δαµιανου - 
παπαδοπουλου 
(∆ιόπτρα) 

Η διακεκριµένη Κύπρια 
συγγραφέας 

µε τη µακρά ποi 
ρείαστοδηµοσιί 
ογραφικόχώρο, 

k το πολυβραI 
βευµένοέργο 

I στην Ελλάδα, 
F την Κύπρο και το 
" εξωτερικό και το 

f µυθιστορηµατικό 

βίο σε µέρη τόσο 
ανοίκεια όσο το 

Κονγκό και n Νιγηρία, 
καταθέτει ένα µεστό έργο 

για το παρόν και το παρελθόν 
της πολύπαθης πατρίδας της. 

To βιβλίο της ποίησης 
αιµιλιοσ εδεν (Ianos) 

Γράφει αργά, εκδίδει µε περίσκεψη, 
µετουσιώνει σε στίχους 

βιώµατα, αισθήµατα και ιδέες. 
Γνωρίστηκε µετον Βενέζη, απόλαυσε 

τη φιλία του Θεοτοκά και 
του Καρούζου, εκπροσώπησε 
την Ελλάδα σε παγκόσµιο φεστιβάλ 

ποίησης. Εντρυφούµε στο 
νέο του έργο µε ανυποµονησία. 

τέλους δύο πρωτοπόρων σοσιαλιστών 
και n µυθιστορηµατική 

ανάπλαση µιας τρικυµιώδους 
περιόδου, από τα µέσα του 19ου 
έως τις αρχές του 20ού αιώνα. 

To πρόβληµα 

µας είναι 
πολιτικό, 
όχι οικονοµικό 

χρηστός Γιανναράς 
(ianos) 

Λώρα, n 
τελευταία 
των Μαρξ 
ζεφηκολια 
(Μεταίχµιο) 

«Η λύση δεν µπορεί να είναι 
συνταγή, δεν θα προκύψει από 
"ευφυείς" οικονοµολόγους» διατείνεται 

ο διαχρονικά επίκαιρος 
διανοητής σε αυτή την ανθολογία 

κειµένωντου. «Η λύση θα 
γεννηθεί όσο µεγαλώνει το πλήθος 

των πολιτών που συνειδητοποιούν, 
µε καθαρή µατιά, τα 

αίτια της καταστροφής και τους 
στόχους της ανάκαµψης». 

Φτιάχνω 
µόνοςµου 

ScMft^V σαπούνι 
sosan miller 
cavitch 
(Ψύχαλου) iri 

Παρίσι, Νοέµβριος 
του 

1911. Ηδιπλή 
αυτοκτονία του πρώην βουλευτή 

Πολ Λαφάργκ και της συζύγου 
του, θυγατέρας του Μαρξ. 

Πώς και γιατί; To χρονικό του 

β Σαφείς οδηγίες 
και σκίτσα 

που θα µας καθοδηγήσουν 
βήµα-βήµα σε όλα τα στάδια της 
σαπωνοποίησης, από την αγορά 
των υλικών µέχρι τη συσκευασία 
του προϊόντος. Παλιές, παραδοσιακές 

συνταγές και συνταγές 
µε εξωτικά αρώµατα. Προτάσεις 
για πρωτότυπες συσκευασίες. 

Ότανθα 
βγαίνουν 
τα λιοντάρια, 

w 
φιλησεµε 
κυριακοσ 
µαργαριτησ 
(Ψυχογιός) 

Ανθρωποι της γενιάς µας, 
πρόσωπα της δεινής αυτής 
εποχής, δρόµοι της Αθήνας 
που απηχούν πόθους, ελπίδες, 
διαψεύσεις. Η αγωνία της 
µητρόπολης και των κατοίκων 
της για επιβίωση ενάντια στην 
περιρρέουσα µιζέρια. Προπάντων, 

οι ποικίλες εκδηλώσεις 
της παρατεταµένης µας αποτυχίας 

να συνδεθούµε ουσιαστικά 
µεταξύ µας. 

Ο ανδαλουσιανός 

φίλος 
alexander 
soderberg 
(Μεταίχµιο) 

Με εγκωµιαστικές 

κριτικές που το παρουσιάζουν 
ως µνηµειώδες θρίλερ και 
αντικαταστάσεις που αρέσουν 
(αστυνοµικοί µοιάζουν µε γκάγκστερ 

και γκάγκστερ έχουν 
πιο εκλεπτυσµένους τρόπους), 
εξιστορεί την ιστορία της Σοφί 
Μπρίνκµαν που παρασύρεται 
από τον όµορφο (αλλά επικίνδυνο) 

Χέκτορ Γκουσµάν. Σίγουρα 
δεν το αφήνεις πριν διαβάσεις 

το τέλος, (µτφ. ∆ηµήτρης 
Φωτόηουλος)* 
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Κάρτα 
µέλους Ευριπίδης 

Μετο σλόγκαν«Μας προτιµάτε, σας επιβραβεύουµε!» 

τα βιβλιοπωλεία Ευριπίδης δηµιούργησαν 
κάρτα Μέλους για τους πελάτες τους. 

Πόντοι, εκπτώσεις, προσφορές, συµµετοχή σε 

κληρώσεις, υπογεγραµµένα συλλεκτικά αντίτυπα 
είναι µόνο µερικά από όσα ετοιµάζουν τα βιβλιοπωλεία 

Ευριπίδης για τα µέλη τους! Μπείτε στο www. 

evripidis.gr και µάθετε όλες τις λεπτοµέρειες. 

Χαλάνδρι, A. Παπανδρέου n, 2106800644-6, 
A. Παπανδρέου 8,2106813661/Κηφισιά, 

κηφισίας3ΐ0,2108075792 

To φθινόπωρο 
του 

ΚουρτΒαλα 
ντερ 

χενινγκ 
µανκελ 
(Ψυχογιός) 

Όλοι οι ενθουσιώδεις 
της κουλτούραςτου 

σκανδιναβικού νουάρ οφείλουν 
να ενσκήψουν στο έργο του 
πρωτοµάστορα Μανκέλ, όσο και 
στην προσωπικότητα του σαγηνευτικά 

πεσιµιστικού επινοήµατόςτου 
και µακράνδηµοφιλέστερου 
ντετέκτιβτης Ευρώπης, 

Κουρτ Βαλάντερ. Να n ευκαιρία. 
(µτφ. Mio Καλοβυρνάς) 

mm 

Αργός 
χορός π ολα 
δαµιανου - 
παπαδοπουλου 
(∆ιόπτρα) 

Η διακεκριµένη Κύπρια 
συγγραφέας 

µε τη µακρά ποi 
ρείαστοδηµοσιί 
ογραφικόχώρο, 

k το πολυβραI 
βευµένοέργο 

I στην Ελλάδα, 
F την Κύπρο και το 
" εξωτερικό και το 

f µυθιστορηµατικό 

βίο σε µέρη τόσο 
ανοίκεια όσο το 

Κονγκό και n Νιγηρία, 
καταθέτει ένα µεστό έργο 

για το παρόν και το παρελθόν 
της πολύπαθης πατρίδας της. 

To βιβλίο της ποίησης 
αιµιλιοσ εδεν (Ianos) 

Γράφει αργά, εκδίδει µε περίσκεψη, 
µετουσιώνει σε στίχους 

βιώµατα, αισθήµατα και ιδέες. 
Γνωρίστηκε µετον Βενέζη, απόλαυσε 

τη φιλία του Θεοτοκά και 
του Καρούζου, εκπροσώπησε 
την Ελλάδα σε παγκόσµιο φεστιβάλ 

ποίησης. Εντρυφούµε στο 
νέο του έργο µε ανυποµονησία. 

τέλους δύο πρωτοπόρων σοσιαλιστών 
και n µυθιστορηµατική 

ανάπλαση µιας τρικυµιώδους 
περιόδου, από τα µέσα του 19ου 
έως τις αρχές του 20ού αιώνα. 

To πρόβληµα 

µας είναι 
πολιτικό, 
όχι οικονοµικό 

χρηστός Γιανναράς 
(ianos) 

Λώρα, n 
τελευταία 
των Μαρξ 
ζεφηκολια 
(Μεταίχµιο) 

«Η λύση δεν µπορεί να είναι 
συνταγή, δεν θα προκύψει από 
"ευφυείς" οικονοµολόγους» διατείνεται 

ο διαχρονικά επίκαιρος 
διανοητής σε αυτή την ανθολογία 

κειµένωντου. «Η λύση θα 
γεννηθεί όσο µεγαλώνει το πλήθος 

των πολιτών που συνειδητοποιούν, 
µε καθαρή µατιά, τα 

αίτια της καταστροφής και τους 
στόχους της ανάκαµψης». 

Φτιάχνω 
µόνοςµου 

ScMft^V σαπούνι 
sosan miller 
cavitch 
(Ψύχαλου) iri 

Παρίσι, Νοέµβριος 
του 

1911. Ηδιπλή 
αυτοκτονία του πρώην βουλευτή 

Πολ Λαφάργκ και της συζύγου 
του, θυγατέρας του Μαρξ. 

Πώς και γιατί; To χρονικό του 

β Σαφείς οδηγίες 
και σκίτσα 

που θα µας καθοδηγήσουν 
βήµα-βήµα σε όλα τα στάδια της 
σαπωνοποίησης, από την αγορά 
των υλικών µέχρι τη συσκευασία 
του προϊόντος. Παλιές, παραδοσιακές 

συνταγές και συνταγές 
µε εξωτικά αρώµατα. Προτάσεις 
για πρωτότυπες συσκευασίες. 

Ότανθα 
βγαίνουν 
τα λιοντάρια, 

w 
φιλησεµε 
κυριακοσ 
µαργαριτησ 
(Ψυχογιός) 

Ανθρωποι της γενιάς µας, 
πρόσωπα της δεινής αυτής 
εποχής, δρόµοι της Αθήνας 
που απηχούν πόθους, ελπίδες, 
διαψεύσεις. Η αγωνία της 
µητρόπολης και των κατοίκων 
της για επιβίωση ενάντια στην 
περιρρέουσα µιζέρια. Προπάντων, 

οι ποικίλες εκδηλώσεις 
της παρατεταµένης µας αποτυχίας 

να συνδεθούµε ουσιαστικά 
µεταξύ µας. 

Ο ανδαλουσιανός 

φίλος 
alexander 
soderberg 
(Μεταίχµιο) 

Με εγκωµιαστικές 

κριτικές που το παρουσιάζουν 
ως µνηµειώδες θρίλερ και 
αντικαταστάσεις που αρέσουν 
(αστυνοµικοί µοιάζουν µε γκάγκστερ 

και γκάγκστερ έχουν 
πιο εκλεπτυσµένους τρόπους), 
εξιστορεί την ιστορία της Σοφί 
Μπρίνκµαν που παρασύρεται 
από τον όµορφο (αλλά επικίνδυνο) 

Χέκτορ Γκουσµάν. Σίγουρα 
δεν το αφήνεις πριν διαβάσεις 

το τέλος, (µτφ. ∆ηµήτρης 
Φωτόηουλος)* 

Νέες εκδόσεις 

ww w, ikaros books. gr 

i 
MmbcI 

Βουλής *, Ι'ίτνϊαγµσ * t no 

Είσαι άνεργο έω* 
∆ήλωσε συ µ µ ετο; 
για to νέο Σχέδιο 

Eto απαίσια tns όραση*, to Kariera.gr. to nol e-recruitment ate 
στην Eflrfofia nou ανήκει αχον ΟµιπΌ Careerfiuiider θα υποστηρίξει 

id ηανεΑπΌοικύ ∆ίκτυο iris MASTER AE, προκείµενου να ηαρΰσ«. 

οτ1ακ/ττΗ»ωµένΕ& unnptoies κατάρτιση* και mentoring, για αι 
διοχΕίΕυοπ ανθρώπινου δυναµικού oas Επιχειρήσει*. 

Ποισύ$ αφορά to πρόγραµµα; 

Q Αποφοίτου* Πανεπιστηµίων / ΤΕΙ fa» 29 ^tuv 

Q Αποφοίτου^ υποχρεωτικής δευτεροβάθµιοι κι 
µετο-6ειηίρο{Ιτ>θµια5 εκπαίδευση* ίωί 29 ειω 

i 
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καλοκαιρι Ϊϋ1 3 - ολα τα βιολια toy 

ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ 
ΑΠΟ TU ΙΚ∆ΟΙΙΙΪ OF t SA 

MIOTBOHUIlTDfU 
Οχµ*τς·ίς*ύβιΜ auviff litMibi Tun,, u i mi in; u; y^r/eitrij .VAiU-ttyiVr; nit- ypttftunt 
raw. Xwsrftnn, ff ah limit rmi/uitm mil utittipMnwmi n) fam)4xw± ιιαιτ *taUi $optl 
-T·* tptth πι tirV ιι*!****·*· .IpnrAiirrjnJ. inrJI'Ji.-ir *.\V| i*.ιι Jut µια iiH.^uii t 

utiHrtnuamBi 
l'* j.-π r 7 IT tMi^trfhi; m 17»» itrjnuttipm ynt thin- yriimrj|i .irrji .1, »;in 

fu*' inn Nt syriftiiittt m ιη-τι>Ί·ΐιwt Hr *»Mta< imi»- utu$ri n»; nui ptfv .iprAinjilrrc 

eett m «5rp*4r«; m nrwrJjm. 

οτοηπ «u 11 wrn: 
'Jfarrjwti 9 apt.. «#hk»«i">. λ·«ι·<ι.ΐι»η·.ΐι·ιίι tim· νηΛιψ/ψψ^η->'*.'»-*τψη r«<ufc<r«t*c 
µ>\> tyivt Λφτγταπιχοτφίΐ- 

MAIaHBTTOH Mil 
'Α'^ιινΓιΙί U<nu Iii irpcTti," Πί υµίΜιήηη ΐΜΠΙ ii*:iJ.TIJ mf 4»ι|» Ι'ιΊΙΜι Πί lliijgopr'i 

iM TIM tfPOU m 10*U 
*tijim ιψτΐι tZrr/tupni itf*uitkm*. ~£φΚ "J*1 J"" Vit"*" M"* flri^iiTl I,tnrµΐΜάζη 
µι αγτηΐήι), mr jpoazTnlk* ra ft/dim itt (ίγχύϋι .w or .tjI 
ΛηΙτίρ<"ΐ' tiywiUf/t^HiWHH niXffeitn, .uu-u i mi rti 3m 

ina n* *ττοπγπ*κιη· rra- unnwo 
OrftJHMt iJti tm rj;.Tj.tjHi .-siur rm- ιϋ,*ιΛΐ£ jtr*j α^,τ.· fM£ftn*1 ' π.-'- ι.- i/ri y-jjirjfrj ir"rinr 
flariιβ ihlo: ^ tiTi> i*n ii;n.-T.ir< τ. v '.MV-riAivM-c ifinriw hiripajrai .τ<.ΆιΙ nw *«ιτ·> γ«ι· 

Ο MTMU ffll CU ," ΤΥΧΗ] 
//ii fin iii'.I^MijJjjiuiJiiCr |f .1i^»:m,jIuj ninyVinj if λ-,λΙι i.'finJ if.1i.'J. ¦ ^.,.^η.ί .Tj* Klin tsilil 
r ι.·.if.ΐ'ίΐΛΐϊ i/c. Ιι l'.Tin f.ifxn^iWffTiJjfUKriu r»|i ιυηι^ΙίΛ'Τίββ;. nJuiti i^wj^trrii ^itiCi Ιι* 

nrjfrjur jtjtj knn^pm itj tt.v mim in f^i- ?4_Ms#fir-li i Γι* «υ^µπ^ i-tnis ri-grrprf ιίάϊνρ* 
Ο iAnQiUiBiqi tAHUIUI 
.Η Timi >|··: i./· - j t.vJi-9 ,t«< /ΠΤ7ϊυ rm {jM» friou AliaiA <MB P · - - ·, ••¦In: mi Γι^ι*ι'Λ\ 

m irc K* fin iiin»»l*iir π v ii /µ frtirjii Λι fasui^utjci. nci^uwir n.· UOJI' i -n«iu. 
g www »«rgi I 
Win .^it,»;*i ¦ i;»i.Tqc ihv iiiamc ttwrm^rthMnV^f wn µίίΠΐιιΛ s_m-. π i i-fciri i!": v it» yir 

i^^k iriii ii.m^j nj >Viu »>n j.i'ir^ii;«ii »τί1ας. 

ο ϋβΝύΐ tu ATTOi-arKiHi 
rti ,ηςίΓ.τΐι pumX jim n i.^aiifri nJ ^ii i; i^itm tut /^ιγ.µΙΟιπι. jurtlkfrri · iwjwirji.-. 
I^HUI agtyiMT Μια tii-l ··· ^i.-pf(uiiriTC \ 

ο Ατοκοι no ιτΜΜΠταη ΛΛι; imfr^rtii14i' ΓίΛ^/κιη· πι» *ii(xVii /lr, t\iuK- ft ΛΐώρΑρο i«WiUi_^ki«tauH ο' rami η 

fft/mt,. FjififL 
ο trawgi] τη» uuviiih l. „„.; in i,nMivi»r'i*Jinic. ' iri ttidmitujfnmρτ/ύ/φ: *n)h)<wu^iqchmjom 

q iKMOi no nrrxua -1if .lliiUnM.liiV i Xl I (lff 1 f«M»{ ^rin i \ι^ιι jn J Ιΐ)ΐΓίΐ-1Ι-/Α(, ii'lr l.TftflJpa 47» iV? t"· ir(in 

stUii hu ra idp i^rtu. Air K*utw .T*jf Mi ^i.TuptHkun tu rur jifpctMi^ri/ ήβ ^^rilii' 

Li 4' I . 1 τηλ.: 910-3304»6 / ea£;ST0-3303634 i opera«olenct.sr 

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -1 ΜΑΙΟΥ 2013 A.V. 37 

www.clipnews.gr


