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επιφυλλίδες 
Κ. Θ. ∆ΗΜΑΡΑΣ 
Σύµµικτα, ∆'. 
Λόγια περί 
µεθόδου 
(τόµοι Α'+Β") 
Ανθολόγηοη 
Φίλιππος Ηλιού, 
Επιµέλεια 
Πόπη Πολέµη. 
Μορφωτικό Ιδρυµα 
Εθνικής Τραπέζης, 
Μουσείο Μπενάκη, 
Βιβλιολογικό 
Εργαστήρι «Φίλιππος 
Ηλιού», 2013, 
σελ. 576+607, 
35 ευρώ έκαστος 

Με την επιλογή 301 
κειµένων του Κ. Θ. 
∆ηµαρά στους παρόντες 

τόµους κατατίθεται 
ένα σηµαντικότατο 

δείγµα των 
παρεµβάσεώντου 
στον δηµόσιο πνευµατικό 

διάλογο. Ano 
τις στήλες της «Πρωίας» 

και της «Πολιτείας» 
στην αρχή 

(1931-1932), του 
«Ελευθέρου Βήµατος» 

(1936-1944) και 
του «Βήµατος» (19451991) 

αργότερα. Η 
«Εργογραφία» του, 
την οποία µας κληροδότησε 

ο Φίλιππος 
Ηλιού, αριθµεί πάνω 
από 2.000 επιφυλλίδες 

στον ηµερήσιο 
αθηναϊκό Τύπο. 

περιοδικο 
Οδός Πανός 
Τεύχος 158, 
Ιανουάριος-Απρίλιος 
2013, σελ. 175, 
τιµή 10 ευρώ 

To περιοδικό που 
εκδίδει ο Γιώργος 
Χρονάς έφθασε τα 
32 χρόνια κυκλοφορίας. 

To νέο τεύχος 
φιλοξενεί ένα αφιέρωµα 

ογπ θεσσαλονικιά 
ποιήτρια Ζωή 

Καρέλλη (1901-1998), 
που επιµελήθηκε ο 
∆ιονύσης Στεργιούλας. 

Περιλαµβάνεται, 
µεταξύ άλλων, µια 
συνέντευξη µε τον 
κορυφαίο ιταλό ενδυµατολόγο 

Πιέρο Τόζι, 
που πέθανε στα τέλη 
του 2012, και ένα κείµενο 

του Παναγιώτη 
Τέτση για τον Τάκη 
Κατσουλίδα Βιβλία, 
θέατρο, µουσική, ξεχωριστές 

συνοµιλίες 
και άφθονη ποίηση. 

αρθρογραφια 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
T. ΑΝΑΛΙΣ 
Επίκαιρα 
εσωτερικού και 
εξωτερικού 
Εκδόσεις Ιωλκός, 
2013. σελ. 142, 
τιµή 10 ευρώ 

Τα περισσότερα από 
τα 38 κείµενα του 
γαλλόφωνου ποιητή 
και δοκιµιογράφου 
∆ηµήτρη T. Αναλι που 
περιλαµβάνονται στην 
έκδοση συντάχθηκαν 
κατευθείαν στα ελληνικά 

και δηµοσιεύθηκαν 
ως επιφυλλίδες 

στον αθηναϊκό Τύπο 
τη διετία 2003-2005. 
Εχοντας ο ίδιος επιστρέψει 

στην Ελλάδα 
αρθρογραφεί διατυπώνοντας 

µε παρρησία 
τις απόψεις του 

πάνω στην πολιτική, 
οικονοµική, κοινωνική 

και πολητοτική 
παγκόσµια ή εγχώρια 

πραγµατικότητα 
στις αρχές του 21ου 
αιώνα 

αρχιτεκτονικη 
συλλογικός 
τοµοσ 
Η διδασκαλία 
του Louis 
l. Kahn και 
άλλα δοκίµια 
Επιµέλεια 
Claudio Conenna, 
Λίλα Παντελίδου, 
Κυριακή Τσουκαλά. 
Εκδόσεις Επίκεντρο, 
2013, σελ. 208, 
τιµή 14 ευρώ 

Ο Καν, ως δπµιουργός-αρχιτέκτονας 

αλλά και δάσκαλος, 
παρείχε στην ιστορία 
του αρχιτεκτονικού 
διαλόγου πι δυνατότητα 

µιας θεώρησης 
πις αρχιτεκτονικής 
ως υποκειµένου σε 
µια ισότιµη και πρωταρχική 

σχέση µε τον 
αρχιτέκτονα και τον 
χρήστη. Ενσωµατώνοντας 

αξίες διαχρονικές 
και διαλεγόµενη 

µε τη σιωπή και το 
φως, την αρχή και 
την παρουσία, n θεωρητική 

και n πρακτική 
δηµιουργία του Καν 
συνιστά µια αφετηρία 
επανεύρεσης του νοήµατος 

της ίδιας της 
αρχιτεκτονικής. 

ΠΟΙΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η! 
Στη γλώσσα 
της υφαντικής 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
2013, σελ. 115, 
τιµή 10 ευρώ 

Η νέα συλλογή του 
ποιητή, δοκιµιογράφου 

και µεταφραστή 
Κυριάκου Χαραλαµπίδη, 

πολυβραβευµένου 
στην Κύπρο 

και στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για 54 ποιήµατα 

που συνυφαίνονται 
µε τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα, 
ιδωµένη από ποικίλες 
γωνίες ή πνευµατικές 
στο βάθος αγωνίες. 
Ολα µαζί αποτελούν 
στοχαστική µαρτυρία 
παλλόµενης ζωής µε 
ψήγµατα πολιτικής 
ευαισθησίας, κριτικής 

µνήµης και µυθολογηµένης 
ιστορίας 

- στοιχεία που άπτσ 
νται της ύπαρξης και 
της δηµιουργίας. 

Victoria 

II i slop 
Ο Τίλευια ϊας Χαρύς 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ 
ΧΙΣΛΟΠ 
Ο τελευταίος 
χορός 
Μετάφραση 
Φωτεινή Πίπη. 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
2013, σελ. 208, 
τιµή 12 ευρω 

Μέσα από δέκα 
ιστορίες n Βρετανίδα 

Βικτόρια Χίσλοπ 
µας µεταφέρει στους 
αθηναϊκούς δρόµους 
αλλά και στις πλατείες 

των ελληνικών 
χωριών σκιαγραφώντας 

την ξεχωριστή 
ατµόσφαιρα κάθε 
τόπου και τους ανθρώπους 

του - από 
έναν µοναχικό παπά 
µέχρι δύο αδερφούς 
σε διαµάχη και από 
έναν ανεπιθύµητο 
ξένο µέχρι έναν γαµπρό 

που βασανίζεται 
από µια µουσική 

και µια ανάµνηση. 
Γλυκόπικρες ιστορίες 

πίστης και αγάπης, 
χωρισµού και 

συµφιλίωσης. 

προθήκες 
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