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Πολύ µελάνι... ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
VICKY D 

Να και έναε τοµέαε όπου µπορούµε να αφήσουµε ελεύθερη την ανάγκη µαε 
για υπερκατανάλωση. Σαε παρουσιάζουµε δελεαστικέε νέεε εκδόσειε. 
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ME...N0Y ελληνικό 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΑΛΗΣ 

Ο ίδιοε διαθέτει διεθνή 
µαγειρική παιδεία και εµπειρία 
σε σπουδαία εστιατόρια, 
ξενοδοχεία και εταιρείεε catering του 
εξωτερικού. To βιβλίο του όµωε εστιάζει µε τρυφερότητα σε γεύσειε 
ελληνικέε, σε ποιότητεε που τρέφουν τιε αναµνήσειε όσο και τιε 
αισθήσειε ραε. Οι συνταγέε του µαε προτρέπουν να κλείσουµε τα 
µάτια και να θυµηθούµε τιε µυρωδιέε στην κουζίνα τπε µαµάε... 
To µεσηµεριανό τραπέζι µε το µυρωδάτο φαγητό που πάντα µαε 
περίµενε µετά το σχολείο, το κυριακάτικο τραπέζι στρωµένο µε την 
τέχνη και τη γνώση τπε, γιανα µαε δείξει τη στοργή τπε. Και την πιατέλα 

µε το πιο νόστιµο κατσικάκι στο φούρνο µε πατάτεε που έχουµε 
φάει ποτέ -αφού, eos γνωστόν, η γευστική µνήµη, όταν επενδύεται 
µε συναίσθηµα, γράφει ανεξίτηλα στιε καρδιέε. To βιβλίο αυτό είναι 
ένα ταξίδι γεµάτο αναµνήσειε παιδικών και ώριµων χρόνων, γεµάτο 
αγάπη για ό,τι φρέσκο βγάζει η γη και η θάλασσα. Γεµάτο µε νέεε 
τεχνικέε και παραδοσιακέε γνώσειε τπε ελληνικήε κουζίναε, γεµάτο 

µε νέα υλικά και εύκολουε τρόπουε γιανα ξαναµαγειρέψουµε 
τα ίδια νόστιµα πιάτα που αγαπάµε, να τα κάνουµε πιο εύκολα, πιο 
γρήγορα, πιο µυρωδάτα και ακόµα πιο γευστικά. 

Εκδόσειε ∆ιόπτρα Σελίδεε104 Τιµή €17 

Μέιµα και Φρανκ - µια ζωή στα σχέδια 
NANCY H0RAN 

To «Μέιµα και Φρανκ» είναι ένα µυθιστόρηµα 
που στηρίζεται σε γεγονότα, τα οποία αφορούν 
στη σχέση του µεγάλου Αµερικανού αρχιτέκτονα 

Φρανκ ΛόιντΡάιτ µε µία από τιε πελάτισσέε 
του, τη Μέιµα ΜπόρθγουικΤσένι-σύµβολο 
τόσο για τιε ελευθερίεε που επιζητούν 
οι γυναίκεε όσο και για τιε συνέπειεε που 
ίσωε παραµονεύουν, όταν προσπαθούν 
να τιε κατακτήσουν. 
«Στέκοµαι στιε ηαρυφέε τπε ζωήε και την 
κοιτάζω να κυλάει δίπλα µου. θέλω να κολυµπήσω 

στο ποτάµι, θέλω να νιώσω το ρεύµα». 
Αυτό γράφει η Μέιµα Μπόρθγουικ Τσένι στο ηµερολόγιο τπε, καθώε παλεύει 
να δικαιολογήσει τον παράνοµο δεσµό τπε µε τον Φρανκ ΛόιντΡάιτ. Τέσσερα 
χρόνια νωρίτερα, το 1903, η Μέιµα και ο σύζυγόε τηε'Εντουιν, είχαν αναθέσει 
στον φηµισµένο αρχιτέκτονα να σχεδιάσει την καινούργια κατοικία τουε. Κατά 
την κατασκευή του σπιτιού, αναπτύχθηκε ισχυρή έλξη µεταξύ τπε Μέιµα και του 
Φρανκ, ώσπου οι δύο εραστέε (και οι δύο παντρεµένοι µε παιδιά) πήραν µια 
πορεία, που έµελλε να συγκλονίσει την κοινωνία του Σικάγο και να αλλάξει τιε 
ζωέε τουε για πάντα. 

Εκδόσειε Gema Σελίδεε460 Τιµή €15 

Ano το Παρίσι στο Πέραν 
λληνεε κινηµατογραφιστέε τπε Πόληε 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠ0ΖΗΣ- 

To λεύκωµα αυτό οφείλεται στο µεράκι δύο ανθρώπων-δηµιουργώντηε Πόληε: του κινηµατογραφιστή 
και σεναριογράφου Γιώργου Μπόζη και τπε γνωστήε συγγραφέωε («Πολιτική Κουζίνα») 

Σούλαε Μπόζη. Γνωρίζουµε ελάχιστα για την ιστορίατουτουρκικού κινηµατογράφου και για τον ιδιο 
λόγο αγνοούµε ότι κάποιοι'Ελληνεε συντέλεσαν, ήδη από το 1896, στη γέννηση και την ανάπτυξη του. 
Πλανόδιοι κινηµατογραφιστές διορατικοί θεατρικοί επιχειρηµατ που πίστεψαν στον κινηµατογράφο 

παρά τιε αντίξοεε συνθήκεε τπε εποχήε (πλήρηε απουσία ηλεκτρικού δικτύου, λογοκρισία κ.α.), 
αιθουσάρχεε στην Πόλη, καθώε καιτολµηροί πρωτοπόροι δηµιουργοί σηµάδεψαν στην Τουρκιατιε 
αρχέετου κινηµατογράφου µέχρι και το 1922. Στον Μεσοπόλεµο εµφανίστηκαν οι πρώτοι Ελληνεε 

επαγγελµατίεε κινηµατογραφιστές ενώ από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και µετα εµφανίστηκε µια 
πλειάδαταλαντούχωντεχνικών (οπερατέρ, ηχολήητεε, µοντέρ κ.ά.), οι οποίοι µετη σειρά τουε συντελεσανστηνανάπτυξητηεέβδοµηετέχνηε-παρόλοπουτοεκείπολιτισµικόπεριβαλλονδενεπετρεπεθαυµαταΤολευκωµα 

«∆πΓΓπ^ΤσΐσΐοΠέοαν» συνδυάζει µε γνώση και µέθοδο την αγάπη για την Πόλη µε την αγάπη για τον κινηµατογράφο. Βασίστηκε σε αθησαύριστα 
;θκο L ποΓµε ^ ντοκουµέντα, µε υ µ ψ ^ ^ πλαισιώνει είναι αψευδήε µάρτυραε αυτήε τπε αφοσίωσηε. To λεύκωµα ρίχνει µια διαφορετική 

µατιά στην Κωνσταντινούπολη, εκείνη των Ελλήνων διανοουµένων. Κι ακόµα, µια διαφορετική µάτια στον 
ελληνικό, τον τουρκικό και τον βαλκανικό κινηµατογράφο -γι' αυτό και συνιστά πολύτιµη κατάθεση σε µια 

βιβλιογραφία απολύτωε ελλιπή επί του θέµατοε. 

ΕκδόσειεΤόποε Σελίδεε252 Τιµή €19,90 

Μαύρη Βίβλοε τπε ελληνικήε Οικονοµί 
ΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΣ 

Μέσα ano την παρουσίαση των εξωοικονοµικών παραγόντων που καθορίζουν την οικονοµική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα καιτη συγκριτική θεώρηση αυτών των δεδοµένων σε σχέση µετα άλλα κράτη τπε Ευρωπαίκήε'Ενωσηε, 

ο συγγραφέαε καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µάλλον κάνουµε λάθοε, όταν προσπαθούµε 
να εξηγήσουµε την οικονοµική κατάσταση τπε Ελλάδαε µέσα από ευρωπαϊκά πλαίσια και άξονεε. 

Είναι τέτοια η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τιε άλλεε χώρεε τπε Ευρωπαϊκήε'Ενωσηε, ώστε, 
τουλάχιστον από οικονοµικήε άποψηε, το ότι η Ελλάδα θεωρείται ευρωπαϊκό κράτοε οφείλεται σε ένα 
«γεωγραφικό ατύχηµα». 

Εκδόσειε Οξύ Σελίδεε9Β Τιµή €13 

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΧΙΤΣΕΝΣ 

Η έκδοση στα ελληνικά συµπίπτει 
χρονικά µε το θάνατο του Χίτσενε, ενώ 
η πρώτη έκδοση στα αγγλικά συνέπεσε 
µε τη διάγνωση τπε ασθένειαε που 
τον κατέβαλε. Οργισµένο παιδί του 
'68, αντιρρησίαε από επιλογή, εχθρόε 
των συµβάσεων και πολέµιοετηε 
κοινοτοπίαε, ο Κρίστοφερ Χίτσενε είναι 
έναε από τουε πιο αµφιλεγόµενουε 
διανοούµενουετου καιρού µαε. Στην 
αυτοβιογραφία του ξετυλίγει τον µίτο 
µιαε ζωήε ανήσυχηε και µιαεταραγµένηε 

πολιτικήε διαδροµήε: από τα 
κολέγια τπε Οξφόρδηε στην Αθήνα των 
συνταγµαταρχών, από την Κούβα του 
Κάστρο στην Πορτογαλία του Καρβάλιο, 

από τη σπαραγµένη από τον Εµφύλιο 
Ιρλανδία πλάι στουε Κούρδουε 

µαχητέε και από τον τροτσκισµό των 
νιάτων του στην ανεπιφύλακτη υποστήριξη 

του πολέµου στο Ιράκ. Αιρετικόε 
και βλάσφηµοε, δεν θα διστάσει να 
τα βάλει µετονΧένρι Κίσινγκερ, τον 
Μπιλ Κλίντον καιτη Μητέρα Τερέζα, να 
επιτεθεί µε σφοδρότητα στη θρησκεία, 
να αντιπαρατεθεί σε προσωπικότητεε, 
όπωε ο Νόαµ Τσόµσκι, ο Γκορ Βιντάλ 
και ο'Εντουαρντ lam. Παράλληλα 
όµωε µιλάει µε θέρµη για τιε µεγάλεε 
του φιλίεε, τον ποιητή Τζέιµε Φέντον 
και τουε πεζογράφουε Μάρτιν'Ειµιε και 
Σαλµάν Ρούσντι, αναπολεί µε τρυφερότητα 

τουε γονείε του, τον «υποπλοίαρχο» 
και την ωραία Ιβόν, που αυτοκτόνησε 
στην Αθήνα, όταν ο ίδιοε ήταν 24 

ετών, αυτοσαρκάζεται, αναθεωρεί. 
Ισορροπώνιαε ανάµεσα στην ευθυµία 
και τη µελαγχολία, την οξύτητα και 
τη σοβαρότητα, σκιαγραφεί πενήντα 
χρόνια πολιτικήε και λογοτεχνικήε 
ιστορίαε µετη γραφίδα ενόε πνεύµατοε 
ανήσυχου όσο και η εποχή µαε. 

Εκδόσειε Μεταίχµιο Σελίδεε488 
Τιµή €22 
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