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Το νησί 
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ, ΕΚΔ. 

ΔΙΟΠΤΡΑ 

Η ξυπόλυτη των Αθηνών 
ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ, ΕΚΔ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

Ο Φρόιντ στο Μανχάταν ΛΥΚ ΜΠΟΣΙ, ΕΚΔ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ 

Λευκή ορχιδέα ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΚΔ. 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το τελευταίο τσιγάρο ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ, ΕΚΔ. 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Δέκα ετών, διαζευγμένη ΝΟΖΟΥΝΤ ΑΛΙ 
- ΝΤΕΛΦΙΝ ΜΙΝΟΥΙ, ΕΚΔ. ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

ΟEat, Pray, Love Η ζωή περιμένει 

II 

M B να την απολαύσεις ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ, ΕΚΔ. ΜΙΝΩΑΣ 

Όταν τα παραμύθια λένε αλήθεια ΕΥΑ ΟΜΗΡΟΛΗ, ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ Το κύμα του έρωτα ΓΙΑΝΝΗΣ 

& ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ Τα δάκρυα της χαράς ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΚΟΥ, ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ 

My book 
Ο συγγραφέας 
Αύγουστος 
Κορτώ προτείνει: 

Κλεφτές ματιές 
Κοιτώντας από την κλειδαρότρυπα και πιάνοντας τ ι ς δονήσεις 
της... ζωής, η Γιώτα Γουβέλη μάς μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο 
μέσα από το πρώτο της βιβλίο «Η μουσική του κόσμου» 

MΠείτε μας λίγα λόγια για το βιβλίο. 
«Η "Μουσική του κόσμου" είναι μια "κλειδαρότρυπα" απ' όπου παρακολουθούμε 

τη ζωή των ανθρώπων μιας μικρής κοινωνίας. Η αφήγηση 
ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του '50 και φτάνει έως ης μέρες μας. 
Σ' αυτήν τη διαδρομή αναπτύσσεται n ζωή και n πορεία των ηρώων, οι 
νέες γενιές παίρνουν τη σκυτάλη, βάζουν "X" στο παρελθόν και... 
εγκλωβίζονται». 
Με ποια αφορμή το γράψατε; 
«Είχα την ιδέα πως, όπως οι θεωρητικοί φυσικοί "αφουγκράζονται" τη μουσκή του κόσμου 

μας για να τον κατανοήσουν έτσι κι εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον περίγυρό μας αν 
"αφουγκραστούμε" τη μουσική του, δηλαδή 

ης δονήσεις της ζωής γύρω μας». 
Πώς συνδυάζονται τα μαθηματικά που έχετε σπουδάσει με τη φα- 

Η «Μουσική του κόσμου» κυκλοφορε ί από τ ι ς εκδόσει ς 

Διόπτρα. 

ντασια που απαιτεί 
n συγγραφή; 
«Αυτές οι δύο έννοιες, 

λογική και φαντασία, 
είναι κοινές τόσο στα μαθηματικά 

όσο και στο μυθιστόρημα. 
Φυσικά, n θεώρηση 

ενός συγγραφέα για τη ζωή διαμορφώνεται από όλα του τα γνωστικά 
πεδία, από τον τόπο όπου αναπτύχθηκε, ης σπουδές του, ης εμπειρίες 
του. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε άγια χώματα, στο Μεσολόγγι, και 
πιστεύω πωςοτόποςφηάχνει τον άνθρωπο. Εντούτοις, n αντίληψή μου 
για την ανθρωποφαγία που περιγράφεται στο μυθιστόρημα δεν διαμορφώθηκε 

σε μια επαρχιακή πόλη, αλλά οης γειτονιέςτηςΑθήνας». 

Με είπαν γατα 
ΜΠΕΣΣΗΛΙΒΑΝΟΥ 

«Με είπαν Γάτα, και φυσικά αναφέρονταν στην ηθική μου, την οποία δεν αποδέχονται. 

Όμως ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίζει τι είναι ηθικό και τι δεν είναι; 

Έζησα όπως μου υπαγόρευε η συνείδησή μου. 

Δεν ακολούθησα πάντα τους κανόνες, και το ομολογώ, γιατί για μένα σωστός τρόπος ζωής είναι εκείνος που σε γεμίζει, που κάνει την αδρεναλίνη να τρέχει στο αίμα σου, εκενος που σε κάνει να θέλεις να γελάς και να κλαις μα^, να ουρλιάζεις σιωπηλά από φόβο, ενώ συνεχίζεις να πολεμάς σαν τίγρη...». 

• Εκδόσεi ς Κασταν 
ιώτη 

• 518 Σελίδες • 
€18 

Γάμος... με το ζόρι! ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ 

Στο τέλος του «Eat, pray, 
love» η Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ ερωτεύτηκε τον βραζιλιάνο 

Φελίπε. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στην 

Αμερική, έδωσε αιώνιους όρκους αμοιβαίας πίστης, αλλά ταυτόχρονα ορκίστηκε να μην παντρευτεί επίσημα ποτέ. Όταν απαγορεύτηκε η είσοδος του Φελίπε στην Αμερική, το ζευγάρι έπρεπε να διαλέξει: είτε θα παντρεύονταν είτε ο Φελίπε δεν θα μπορούσε να ξαναπατήσει στην Αμερική... Το βιβλίο εξετάζει τον τρελό έρωτα, το διαζύγιο και το θέμα της πίστης σε μια σχέση. · 

Μετάφραση Φανή Πανταζή · Εκδόσει 

ς Μίνωας · 
352 Σελίδες · €17 Ηαρχήτων 

πάντων. 
Φυσικές επιστήμες 
και θρησκεία ΧΑΝΣ ΚΙΝΓΚ Σε μια εποχή που η πίστη και οι φυσικές επιστήμες έρχονται σε αντιπαράθεση, αναρωτιέται κανείς αν οι θεολόγοι και οι επιστήμονες μπορούν να βρουν κοινά σημεία συμφωνίας. 

Ναι, απαντάει ο επιφανής θεολόγος 

Χανς Κινγκ, υποστηρίζοντας ότι θρησκεία και επιστήμη αλληλοσυμπληρώνονται. 

Ο Κινγκ επιχειρεί να συμφιλιώσει τη θεολογία με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις. • Μετάφραση Ευάγγελος 

Θεοδώρου ^Εκδόσεις 
Ψυχογιός • 

440 Σελίδες • €22,21 ^ 

Εκδηλώσεις 17/09, Παρασκευή, 19.00-22.30 

«Το κύμα του 
έρωτα» 
39ο Φεστ ιβάλ Βιβλίου στο 

Ζάππε ιο 
Ο Γιάννης και η Μαρίνα 
Αλεξάνδρου υπογράφουν αντ ίτυπα του νέου τους 

βιβλίου στο περίπτερο του Εκδοτ 
ικού Οργαν ισμού 

Λιβάνη (αρ. 104-106-108). 18/09, Σάββατο, 12.00 Ταμπέλα δωματ ί ου 

Public, Σ. Καράγιωργα 4 
& Λαζαράκη, Γλυφάδα, 
210 8984.300 Το 

Public προσκαλε ί τους μικρούς του φίλους να φτιάξουν την ταμπέλα του δ ικού τους δωματ ίου με τη βοήθεια της πιο δημιουργικής ομάδας. 

Θα γράψουν το όνομά τους και θα δημιουργήσουν μοναδ ικά σχέδια με 

πυρογράφο και χρώματα πάνω σε ξύλινες ταμπέλες. 19/09, Κυριακή, 19.00-21.00 

«Ο άνθρωπος του Τείχους» 39ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο Ο Κώστας 

Βαξεβάνης υπογράφε ι στους αναγνώστες το νέο του μυθιστόρημα στο περίπτερο των εκδόσεων Μεταίχμιο (αρ. 86-88-90). 20/09, 

Δευτέρα, 20.00 «Κάτω απ' τ 
ι ς οπλές» 

Ianos, Σταδίου 24, Αθήνα, 210 3217.810 Οι εκδόσεις 

Άγρα και ο 
Ianos σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη 

Ατζακά. Η είσοδος είναι ελεύθ ε ρη. 

Floral (Θεμιστοκλέους 
Εξάρχεια, 210 3800.070) 
Δευτέρα 20/09 στις 22.00 
Τ° νεο βιβλίο τουΓιώργου 
Πιπεροπουλου 
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To τελευταίο μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτώ 

«Δεκαέξι» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. 

www. corteau.gr 

Ο αδιόρθωτος κος Φράνζεν 
To βιβλίο που σημάδεψε το πέρασμα στην 
τέταρτη δεκαετ ία της ζωής μου, αλλάζοντας 

ριζικά την ιεραρχία των αγαπημένων 
μου ιερών τεράτων, όσο και το αναγνωστικό 

(ως και το συγγραφικό) μου αισθητήριο, 
ήταν, είναι και θα είναι οι «Διορθώσεις» 

του Τζόναθαν Φράνζεν (εκδ. Ωκεανίδα) . 
Με υλικό του την επικείμενη (ή επαπειλούμενη) μάζωξη της μεσοαστικής οικογένειας Λάμπερτ, που καταρρέει 

υπό το βάρος της υστερίας της μάλχχι^ του Πάρκινσον του πατέρα και των ποικίλων αισθημοίτικών και 

ψυχικών ματαιώσεων των τριών τέκνων της φαμίλιας, ο μεγαλοφυής Φράνζεν συνθέτει ένα συναρπαστικό, σοφό πανόραμα της σύγχρονης Αμερικής με λεπταισθησία και οξυδέρκεια που φτάνει (αν δεν ξεπερνά κιόλας) αυτή των τιτάνων του είδους, όπως ο 

Ροθ 
κι ο ΝτεΛίλο. 

Βιβλίο που διάβασα, ξαναδιάβασα και θα ξαναδιαβάσω, 
πόνημα που τάραξε τόσο τα νερά της αμερικανικής 
λογοτεχνίας, ώστε ο Φράνζεν βρέθηκε στο 

εξώφυλλο του «lime» (τ ιμή που απήλαυσαν στο παρελθόν λίγοι και εκλεκτοί, όπως ο Τζόις και ο Σάλιντζερ) , οι 

«Διορθώσεις», πέρα απ' το διανοητικό τους μεγαλείο, είναι κι ένα εξαιρετικά απ°λαυστ 

ικό ανάγνωσμα. 
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