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home alone nH> π δονάπ οαφία βαρδαίΐπ 

Νέο ελληνικό ευ ζην // Αν n σύγχρονη ευζωία συµβάδιζε µε την ισορροπηµένη διατροφή, os φυσικές ετηΓίογέχ 
στα προϊόντα καθηµερινής xpnons και την υιοθέτηση evos κατοικίδιου, µια έκδοση για την εκµοντερνισµένη 

ελληνική κουζίνα, ένας οδηγός µε φυσικό συνταγή καλλυντικών και µια ιστορία µε πρωταγωνιστή 
ένα σκύλο, καλύπτουν το τρίπτυχο 

σι 8Β ouviovlc 

Η νέα ελληνική κουζίνα 
σε 88 συνταγές 
«Η µαγερική στο σπίτι πρέπε να 
avai ευχάριστη και εύκολη». Με 
βασικό µόττο αυτή τη φράση, ο 
γνωστός σεφ Βασίλης Καλλίδης 
συγκεντρώνω 88 συνταγές, που Βασίζονται 

στα υλικά, τις γεύσεις και τις 
παραλλαγές -γνώριµες και µη- της 
ελληνικής κουζίνας. Από συνταγές 
που φωνάζουν «παράδοση», όπως 
οι ρεΒυθοκεφτέδες, το κοκορέτσι 
στη γάστρα, το αρνίσιο σουβλάκι µε 
δενδρολίΒανο και n γλιστρίδα µε µυζήθρα, 

µέχρι πιο τολµηρές προτάσεις, 
όπως ο λαγός µε coca-cola, τα 

ξυλάγγουρα µε Βινεγκρέτ ταραµά ή 
το «Dirty µπάµια martini», όλες οι 
δηµιουργίες βασίζονται σε οικεία 
υλικά αλλά και πιάτα είναι στην 
Βάση τους γνώριµα στον ελληνικό 
ουρανίσκο. Η έκδοση καλύπτε όλες 
τις βασικές µαγερικές ενότητες, από 
τα ορεκτικά, τις σαλάτες και τις σούπες, 

µέχρι τα κρεατικά, τα θαλασσινά, 
τις ζύµες και τα επιδόρπια, µε σαφείς 
οδηγίες ιδιαίτερα ζωντανές φωτογραφίες 

και έξυπνες συµβουλές που 
βοηθούν τη φαντασία του αναγνώστη-µάγερα 

να βρε εναλλακτικές 
λύσεις για τα υλικά και να αναµοχθεί 
περισσότερο στη δηµιουργική διαδικασία 

της κουζίνας. Ο σεφ προτρέπε 
tous αναγνώστες να χρησιµοποιούν 
σε κάθε περίπτωση φρέσκα προϊόντα 

εποχής, να µην αναλώνονται 
αναζητώντας δυσεύρετα υλικά. ¦ 

info: «Η νέα ελληνική κουζίνα σε 
88 συνταγές» του Βασίλη Καλλιγα 

εκδόσεις Πατάκη 

Τι γεύση έχουν τα καλλυντικά σας; 
Υπέρµαχος αλλά και εξεδικευµένη 
γνώστρια της φυσικής αισθητικής και 
κοσµητολογίας, n ∆ήµητρα Γουλά 
παρουσιάζΗ το δεύτερο βιβλίο της, 
οδικά γραµµένο για τις γυναίκες που 
φαίνονται χαµένες στο λαβύρινθο 
της διαφήµισης και πιέζονται οικονοµικά 

και ψυχολογικά για να αποκτήσουν 
προϊόντα που προβάλλονται 

ως απαραίτητα για τη διατήρηση Tns 

υγείας και της νεότητας της επιδερµίδας. 
Τα φρούτα, τα βότανα, τα αιθέρια 

έλαια, το θαλασσινό νερό και το 
λάδι ελιάς, εναι µόνο µερικά από τα 
µυστικά που απλόχερα προσφέρε n 
ελληνική φύση και µε τα οποία όλοι 
µπορούν να παρασκευάσουν απλές, 
και ανέξοδες συνταγές για καλλυντικά, 

που εναι αποτελεσµατικά 
χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισµό 

µε χηµικά πρόσθετα. Η συγκεκριµένη 
έκδοση, περιέχε αναλυτικές 

και ταυτόχρονα απλές συνταγές για 
να φτιάξετε τη δική σας ενυδατική ή 
αντιηλιακ κρέµα, µάσκες οµορφιάς 
για θρέψη ή αντιµετώπιση διάφορων 
δερµατικών προβληµάτων (ακµή, λιπαρότητα), 

αλλά και συνταγές για 
την περιποίηση των µαλλιών, του 
σώµατος, την αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας 

κλπ. Οι συνταγές εναι κατηγοριοποιηµένες 
µε βάση το κεντρικό 

τους ευεργετικό συστατικό (γάλα, 
µέλι, λεβάντα κλπ) ενώ στο τέλος Tns 

έκδοσης υπάρχε κατάλογος µε Βασικές 
ιδιότητες των επιµέρους Βοτάνων 

και αιθέριων ελαίων, Βασικές γνώσες 
και Βοτανολογίας και συµβουλές 

για θεραπεες µε Βότανα. ¦ 

info: «Τι γεύση έχουν τα καλλυντικά 
σας;» της ∆ήµητρας Γουλά, 

εκδόσες ∆ιόπτρα 

Λ> w. 
...και w σκυλιά φάθηκαν... 

00 ο. * 

.., και τα σκυλιά τρελάθηκαν 
Στο τρίτο του βιβλίο, µετά το «Γιατί 
δεν ερωτεύοµαι πια» και το «Εσύ 
ε'σαι και να το θυµάσαι», ο θεσσαλονικιός'Εκτορας 

Ιωάννου αφήνε 
τα mo ενήλικα θέµατα και αφηγε'ται 
µια ιστορία για παιδιά (αλλά και για 
µεγάλους). Πρωταγωνιστής, ένα 
σκυλάκι, ο Πάρης, που από τη 
ζεστή σκυλίσια αγκαλιά της µαµάς 
του ξαφνικά βρίσκεται στριµωγµένος 

στη Βιτρίνα ενός pet ςηορ και 
από εκε στο σπίτι µιας οικογένεας. 
Τα πράγµατα όµως δεν εξελίσσονται 
και τόσο καλά για τον τετράποδο 
πρωταγωνιστή της ιστορίας, καθώς 
το παιδί Tns οικογένεας σύντοµα θα 
χάοει το ενδιαφέρον του για το κατοικίδιο 

του και ο Πάρης θα Βρεθε', 
όπως τόσα άλλα σκυλιά, στο 
δρόµο. Από εκε ξεκινάε και n περιπέτεά 

του αλλά και ο αγώνας του 
να Βοηθήσε όλους τους υπόλοιπους 

τετράποδους φίλους του που 
υποφέρουν κοντά σε αφεντικά που 
δεν τους φέρονται σωστά. Ο Πάρης, 
φοβισµένος περιπλανιέται στην 
εξοχή όπου για καλή του τύχη θα 
συναντήσε µια αγέλη τσοπανόσκυλων. 

Σύντοµα όµως θα αφήσε τη 
σιγουριά που του προσέφερε n 

αγέλη και n φροντίδα του βοσκού, 
για να ακούσε τη φωνή που τον 
καλε να επιστρέφε στην πόλη και 
να γίνε ένας αδέσποτος σκύλος, 
µέχρι να µπορέσε να βρε το µαγικό 
τρόπο να κάνε tous ανθρώπους 
έστω και για µία µέρα- να καταλάβουν 

πώς σκέφτονται τα σκυλιά. ¦ 

info: «... και τα σκυλιά τρελάθηκαν. 
..»του'Εκτορα Ιωάννου, εκδόσες 

Ζήτη 

www.clipnews.gr
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¦¦> α muApns ζήΜΓΒ ΗΟΠΊΒ βΙΟΠΕ 
Ano to ένα στο άπΆο // ∆ύο πραγµατεες ιου Αριστοτέλη σε έναν τόµο, ένα ερωτικό µυθιστόρηµα µε βασικό 

πρόσωπο που αναζητείται ιον Λόρκα και µια ιστορία που διαδραµατίζεται σε µια νέα εποχή παγετώνων, 
αφήγηµα για νέους 

«Ρητορική as Αλέξανδρον και Προτρεππκός 
npos θεµίσωνα» 

∆ύο έργα που τοποθετούνται στα 
όρια του αριστοτελικού corpus. Η 
«Ρητορική as Αλέξανδρον» συµπεριλήφθηκε 

στην έκδοση του 
Bekker, ελάχιστοι ωστόσο σηµερινοί 

µελετητέ5 τη θεωρούν γνήσιο 
έργο του Αριστοτέλη. Ο «ΠροτρεnnK0s» 

αντιθέτως θεωρείται, στο 
µεγαλύτερο τουλάχιστον pepos 
του, αριστοτελικό κφενο, µολονότι 

κυριολεκτικά ανιχνεύθηκε από 
φιλολόγου5 του 20ού αιώνα µέσα 
στον οµότιτλο του «Προτρεπτικού 
as φιλοσοφίαν» του νεοπλατωνικού 

φιλοσόφου Ιάµβλιχου. Και τα 
δύο έργα όµως aval σηµαντικά. Η 
«Ρητορική as Αλέξανδρον», 
ακόµη κι αν δεν γράφηκε από το 
χέρι του Αριστοτέλη, rival πολύτιµο 

τεκµήριο για τη ρητορική θεωρία 
και πρακτική του 4ου π.Χ. 

αιώνα, και aft'za να διαβαστεί σε 
αντίστιξη µε την αριστοτελική «Ρητορικήν 

Τέχνην». Ενώ ο «Προτρεπτικό5», 
εφόσον συµφωνήσουµε 

ότι a'vai το πληρέστερο σωζόµενο 
(σχετικά) νεανικό κφενο του Αριστοτέλη, 

a'vai αναντικατάστατος 
για την αποτίµηση Tns φιλοσοφία 

διαµόρφωση5 του Αριστοτέλη 
και tous αµφιλεγόµενοι δεσµού5 
του µε την πλατωνική παράδοση... 
Ο τόµο5 µε οσαγωγή στη «ρητορική 

και φιλοσοφία στον Αριστοτέλη» 
από τη µεταφράστρια 

Σωτηρία A. Τριαντάρη και πρόλογο 
από τον Βασίλη Κάλφα. ¦ 

info: Αριστοτέλη «Ρητορική as 
Αλέξανδρον και Προτρεπτικός 
npos θεµίσωνα», εκδόσΒς ΖήTpos 

Ο Ουρουγουανός εραστής 
Στα τέλη του 1953, µια παράξενη τελετή 

npos τιµήν του Φεδερίκο Γκαρθία 
Λόρκα πραγµατοποιήθηκε στην 

πόλη Σάλτο Tns Ουρουγουάη. Εκατοντάδα 
άνθρωποι, οµιλία, απαγγελία, 

και ένα µνηµεο αφιερωµένο 
στον ποιητή από τη Γρανάδα. Με 
αφορµή τα αµφίσηµα λόγια του Βασικού 

οµιλητή εκείνα της τελετής 
αλλά και ένα µικρό κουτί που θάφτηκε 

στη Βάση του µνηµαου, ο περουβιανός 
συγγραφέας Σανπάγο 

Ρονκαλιόλο διατυπώνο ένα ερώτηµα 
«πού βρίσκεται, τελικά, θαµµένος ο 
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα;» και ξεκινάο 

µια περιπλάνηση στην παράξενη 
και αντιφατική προσωπικότητα του 
Ενρίκε Αµορίµ, του ουρουγουανού 
συγγραφέα που n ζωή του σηµαδεύτηκε 

από τη συνάντησή του µε τον 
Λόρκα. Σε αυτή την περιπλάνηση, 
περνάµε από το κοσµοπολίτικο 
Μπουένος Αιρα της δεκαετίας του 
'30 στην ταραγµένη Ισπανία του Εµφυλίου 

Πολέµου και στη µεταπολεµική 
Ευρώπη, συναντώντας στον 

δρόµο µας προσωπικότητα όπως ο 
Μπόρχα, ο Νερούδα, ο Πικάσο, ο 
Αραγκόν, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Πάνω 
αη' όλα, όµως, άµαοτε µάρτυρα 
µιας ερωτικής σχέσης γεµάτης µυστήρια 

που, µέσα από τις θύελλα του 
καιρού της, κατάφερε να αψηφήσει 
τις συµβάσεις αλλά και τον ίδιο τον 
θάνατο. ¦ 

info: «Ο Ουρουγουανός φαστής» 
του Σαντιάγο Ρονκαλιόλο, εκδόσεις 

Καστανιώτη 

Μετά το χιόνι 
Μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, που 
θα µπορούσε να viva και θεατρικό, 
από την συγγραφέα Σόφι Κρόκετ 
που µεγάλωσε πάνω στο γιοτ µε το 
οποίο γύριζαν όλο τον κόσµο οι γοvris 

της. To στάρι: Ο δεκαπεντάχρονος 
Γουίλο za στο γυµνό και 

αφιλόξενο τοπίο µιας νέας εποχής 
παγετώνων, σε ένα µέλλον που 
φαντάζε εφιαλτικά κοντινό. Πάνω 
στις χιονισµένα βουνοπλαγιά στήva 

παγίδα για να ni0va λαγούς και 
να συντηρώ τους δικούς του, που 
έχουν επιλέξ3 να ζουν «αδέσποτοι» 
στο βουνό, παρά να υποκύψουν 
στην καταπίεση της κυβέρνησης. 
Οταν µια µέρα γυρίζο σπίτι του, 
ανακαλύπτΒ ότι ολόκληρη n οικογέναά 

του έχε εξαφανιστα Και µετά 
από µία νύχτα ολοµόναχος στο 
άδπο σπίτι, καταλαβαίνΒ ότι δεν 
npoxaiai να γυρίσουν πίσω. Movos 
και αντιµέτωπος µε πολλούς κινδύνους, 

ο Γουίλο φορτώνΒ το έλκηθρο 
του και ξεκννάε για ένα 

τροµακτικό ταξίδι µέσα στο χιόνι: 
ένα ταξίδι επιβίωσης, περιπέτΒας, 
φιλίας και αυτογνωσίας - µε µοναδικό 

οδηγό το πνεύµα του σκύλου 
που za µέσα στο µυαλό του. Ο 
Γουίλο αναγκάζεται ξανά και ξανά 
να αµφισβητήσει όλα όσα ξέρει για 
τον κόσµο του. Μυθιστόρηµα στη 
σειρά Βιβλία για Νέους. ¦ 

info: «Μετά το χιόνι» της Σόφι 
Κρόκετ, εκδόσεις Μεταίχµιο 
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