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ΘΘΦΟΟΘΦΘΘΘΘΘΘΘΘ© Ano το Βιβλιοπωλείο Rivergate στα Λατσιά 
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TO ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Εκδόσεις Μεταίχµια231 

σεήίδες 

∆εν είναι ένα Βιβλίο που µιλά 

για κρίση. Η διαφορετικότητα 

και n πρωτοτυπία του κινείται σε 

δύο oEoves: Η συγγραφική συνεύρεση 

17 παρεµβατικών και 

ενδιαφερόντων Ελλήνων συγγραφέων 

που προέρχονται από 
διαφορετικέ5 γενιέ5, κατορθώνει 

να µεταφέρει µέσα από us 

δικέβ tous αυτόνοµεβ ιστορίες 

την καθηµερινότητα Tns xpions 

που γιγαντώνεται στην Ελλάδα 

από το 2010. ∆εύτερο, δεν λειτουργούν 

σαν από µηχανής 

θεοί, ούτε δίνουν λύσεις στα 

προβλήµατα, αλλο λειτουργούν 

ως µεγεθυντικός φακός και ως 

µαρτυρίες για µια τοµή που θα 

αφήαει το αποτύπωµά Tns στη 

σύγχρονη κοινωνική ιστορία. 

/Roth 
(Ιατρική κληρονοµιά 

ΠΑΤΡΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Philip RothΕκδόσεις 

ΠόΛις 

∆εν πρόκειται για «καινούργιο» 

Βιβλίο αλλά επανέκδοση (κυκλοφόρησε 

το 1995).'Ενα καθαρά 

βιογραφικό Βιβλίο, ένας iipvos 

npos τον πατέρα του, 

δοσµένο µε πολλή ευαισθησία, 

όχι για να παραγορηθεί αλλά 

για να κρατήσει ζωντανή τη µνήµη 

του πατέρα του και ταυτοχρόνου 

να καταδυθεί στο βαθύτερο 

υπόστρωµα Tns δικήί του 

unapEns και κατορθώνει να 

αγγίζει αισθήµατα µ' εκείνη την 

ένταση που ο Ροθ γνωρίζει καλά, 

καταφέρονπκ µια καθαρά 

δική του προσωπική υπόθεση 

τον θάνατο του πατέρα του- να 

την κάνει υπόθεση και προβληµατισµό 

για όλου5 pns. 

PAULO 
COELHO 

το χειρόγραφο της Ακρα 
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TO ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑ 

ΠάαυΆο ΚοέΛο-Εκδόσεις 

Λιβάνη, σεβ. 18Β 

Στο νέο του Βιβλίο δεν Bo BpEi's 

ιδιαίτερη πλοκή, Εεκινά tns µυθιστόρηµα, 

στην πορεία εΕελίσσεται 

καθαρά σε Βιβλίο αυτοΒελτίωαης, 

χαρακτηριστικό 

γνώρισµα όλων των βιβλίων 

του. Ο Πάουλο Κοέλο έχει ήρωα 

ένα Έλληνα που φιλοσοφεί 

στην Αγορά, και όπως ανέφερε 

σε συνέντευΕη του στην Αθήνα 

πριν λίγε5 µέρεβ, n επιλογή δεν 

είναι τυχαία, καθότι τον επηρέασε 

n κρίση που αντιµετωπίζει 

n Ελλάδα. «Ηττηµένος δεν είναι 

αυτός που χάνει, αλλο αυτός 

που παραιτείται», n µοναδική 

σηµείωση στο οπισθόφυλλο! 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ; 

Αάέξη Σταµάτη- Εκδόσεις 

Καστανιώτη, σεή\ 3Β7 

Τα πρόσωπα που ζουν και κινούνται 

γύρω του έχουν και εκείνα 

το δικό τους επταοφράγιστο 

κόσµο: φίλοι, γείτονες, συγγένεια, 

όλοι tous κρύβουν κάτι. To 

µυστικα tous δηµιουργούν σταδιακά 

ένα µίγµα έτοιµο να εκραγεί. 

Κάποτε συµβαίνει αυτή n 

έκρηΕη, και µια σειρά από 

«υπόγειες» πραγµατικότητεβ 

Βγαίνει στο ipcos: icropiEs πόBous, 

έρωτα, τροµοκρατία, Bias, 

εκδiKnons. Κανείς δε θα 

υποψιαζόταν άτι θα µπορούσαν 

να κρύβονται οε ένα «αθώο» 

διαµέρισµα. Πίσω από τέσσερις 
toi'xous τίποτα δεν είναι onus 

φαίνεται. Ή εκείνο που αφήνουν 

οι άνθρωποι Tns διπλανής 
pas nopras να φανεί. 

f TOP 10 ΕΛΑηνικής J 

Λογοτεχνίας 

1. Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

Σόφη5 Βεοδωρίδου-Ψυχογι05 

2. Η ΑΓΑΠΗ ΦΟΒΟ ΦΕΡΝΕΙ 

ΜεταΒΌ Kpdfln -Wuxoyios 

3. Ο ΠΟΣΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

γawn Ιανθουλη- ∆ιόπτρα 

4. ΣΕΜΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Αήκυόνη Παπαδάκη-Καβέντη5 

5. Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 

Φανή Πανταζή-ΨυχογιοΒ 

6. ΟΥΡΑΝΟΠΕΤΡΑ 

Γιάννη Κααπουζου-ΜεταΙχµιο 

7. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

ΑπεΕη ΣΉµότη-Καστανιώτικ 

8. ΑΡΓΟΣ ΧΟΡΟΣ 

ίιό rio ∆αµανού-ίΙαηαδαηούηΌυ 

9. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΚΡΙΣΗΣ ¦ 

Συ Afla νικό 17 αυγγραφεί5-Μεταίχµιο i 

I ΐαΤΟΥΘΕΟΥΤΟΜΑΠ 

I Γιάννη Μακριδάκη-Εατία, 

www.clipnews.gr


