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DESMOND MORRIS 

«Ανθρώπινος 
ζωολογικός κήπος» 
Κέδρος, σελ. 317 

Σε αυτή τη µελέτη ο Μόρρις ασχολείται µε τον 
κάτοικο της πόλης. ∆ιαπιστώνει ότι υπάρχουν 
αξιοσηµείωτες οµοιότητες µε τα σε αιχµαλωσία 

ζώα του ζωολογικού κήπου και παρατηρεί 
σε βάθος την επιθετική, σεξουαλική και γονική 

συµπεριφορά του ανθρώπινου είδους στις 
συνθήκες πίεσης και στρες της ζωής στην 
πόλη, To σύγχρονο ανθρώπινο ζώο δεν ζει 
πλέον σε φυσιολογικές συνθήκες. Φυλακισµένο 

όχι από κάποιον κυνηγό ζώων για ζωολογικούς 
κήπους, αλλά από την ίδια του την εγκεφαλική 

νοητική ευφυΐα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙ∆Α-ΒΡΕΤΤΟΥ 

«Φιλαναγνωσία και 
σχολικές βιβλιοθήκες» 
Καστανιώτης, σελ. 220 

To βιβλίο αυτό προσφέρεται ως ένα ενδεικτικό 
σχέδιο εργασίας µε σκοπό την ανάπτυξη 

και την τόνωση της πράξης της ανάγνωσης, 
την υποστήριξη και ενθάρρυνση της φιλαναγνωσίας 

των µαθητών, τη δραστήρια αξιοποίηση 
της σχολικής βιβλιοθήκης σε κάθε µαθησιακή 

δραστηριότητα και την παιδαγωγική αναβάθµιση 
των διδακτικών-µαθησιακών λειτουργιών 

του. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ 

«Προσωπολατρίες - 30 σπουδές» 
Μελάνι, σελ. 241 

Τα δοκίµια Προσωπολατρίες είναι 27 σπουδές 
προσωπικού ύφους πάνω σε πρόσωπα και έργα 

που επιλέγει ως αγαπηµένα του ο συγγραφέας: 
Καβάφης, Σεφέρης, Σινόπουλος, Καρούζος, 

∆ηµουλά, ∆ασκαλόπουλος, Παπαδιαµάντης, 
Εγγονόπουλος, Σκαλκώτας, Κακούρη, Θεόφιλος, 
Γκανάς, Βαρβέρης, Τριανταφυλλίδης είναι µερικές 

µόνο από τις προσωπικότητες τις οποίες 
ο γνωστός συγγραφέας επέλεξε να ασχοληθεί 
µε to δικό του ιδιαίτερο τρόπο. 

ΣυΜεκτική έκδοση ιον «Ζ» 

Ντοκουµέντο 
για τη δολοφονία 
του Γρ. Λαµπράκη 
> Γραµµένο εν θερµώ από το συγγραφέα σχεδόν παράλληλα 
µε την εξέλιξη των γεγονότων και της δίκης που συντάραξε 
την Ελλάδα, το «Ζ» εκδόθηκε για πρώτη φορά στα µέσα της 
ταραγµένης δεκαετίας του 1960 

To µυθιστόρηµα-ντοκουµέντο για τη 
δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη, 
ένα β i βλ ίο-σ ύ µ βολο στα χρόνια της 

δικτατορίας και βέβαια ένα µυθιστόρηµασταθµός 
στην ελληνική λογοτεχνία. Γραµµένο 

εν θερµώ από το συγγραφέα σχεδόν 

παράλληλα µε την εξέλιξη των γεγονότων 
και της δίκης που συντάραξε την Ελλάδα, 
το «Ζ» εκδόθηκε για πρώτη φορά στα 
µέσα της ταραγµένης δεκαετίας του 1960. 
«Λογοτεχνικό ρεπορτάζ» ή «φανταστικό 
ντοκιµαντέρ ενός εγκλήµατος» για τον 

To «Ζ» κινείται στα όρια 
µεταξύ λογοτεχνίας και 
δηµοσιογραφίας µε το συγγραφέα 

να ενορχηστρώνει 
µε περισσή ευρηµατικότητα 

τα επίσηµα ντοκουµέντα 
της υπόθεσης Λαµπράκη. 

ίδιο το Βασίλη Βασιλικό, το «Ζ» κινείται 
στα όρια µεταξύ λογοτεχνίας και δηµοσιογραφίας 

µε το συγγραφέα να ενορχηστρώνει 
µε περισσή ευρηµατικότητα τα 

επίσηµα ντοκουµέντα της υπόθεσης Λαµπράκη. 

Ο Βασίλης Βασιλικός εξηγεί χαρακτηριστικά: 
«Είναι κάτι ανάλογο µε το χαρακτηρισµό 
µη µυθιστορηµατικό µυθιστόρηµα" 

-non fiction novel- που λανσάρισε στο 
Εν Ψυχρώ' ο Τρούµαν Καπότε. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
Σηµαίνει, µε άλλα λόγια, µια περίπτωση, 
που θα ήταν, κάτω από άλλες περιστάσεις, 

φανταστική ή µυθιστορηµατική αλλά 
συµβαίνει να 'ναι εκατό τα εκατό πραγµατική 

και µη µυθιστορηµατική. ∆ηλαδή το 
'Ζ' υπακούει στους νόµους ενός έργου 
φαντασίας, έχει δική του νοµοτέλεια, αυτόνοµη, 

µόνο που τυχαίνει όλα αυτά να 
µην είναι διόλου φανταστικά, αλλά µια 
πιστή και υπεύθυνη αντιγραφή της πραγµατικότητας». 

Ο Βασίλης Βασιλικός είναι 
ο πολυγραφότερος (πάνω από 120 βιβλία) 
και ο mo πολυµεταφρασµένος εν ζωή Ελληνας 

συγγραφέας. 

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ 
Η συλλεκτική έκδοση του «Ζ», περιλαµβάνει 

δωρεάν το dvd µε την οµώνυµη 
ταινία του Κώστα Γαβρά καθώς και σχόλια 
του ίδιου του συγγραφέα. Γραµµένο σχεδόν 

παράλληλα µε την εξέλιξη των γεγονότων 
και της δίκης που συντάραξε την 

Ελλάδα, τόσο το «Ζ» όσο και η πολυβραβευµένη 
κινηµατογραφική του µεταφορά 

σε µουσική Μίκη Θεοδωράκη και σενάριο 
Χόρχε Σεµπρούν, αναγνωρίζονται ως σηµεία 

αναφοράς στην παγκόσµια µεταπολεµική 
λογοτεχνική και κινηµατογραφική 

ιστορία. 
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ΠΙΤΕΡ ΜΕΪ 

« Οι κυνηγοί των Χάιλαντς » 
Ο επιθεωρητής Φιν Μακλάουντ, επιφορτισµένος 

ήδη µε την έρευνα ενός φόνου 
που έγινε στο Εδιµβούργο, επιστρέφει ύστερα 

από δεκαοκτώ χρόνια στη γενέτειρά 
του, το νησί Λιούις, για να διερευνήσει 

έναν άλλο φόνο, που ίσως να συνδέεται 
µε τον πρώτο. Σε αυτό το ανεµοδαρµένο 
νησί της Σκοτίας, µε τις απέραντες χέρσες 
εκτάσεις, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν 
να τηρούν το τελετουργικό του χριστιανικού 

Σαββάτου και να µιλούν τη γαελική 
γλώσσα, ο Φιν ξαναβρίσκει τους πρωταγωνιστές 

της παιδικής του ηλικίας: τον 
Αρτερ, τον καλύτερο παιδικό του φίλο, που 
ζει σήµερα µε τη Μάρσελι, τον πρώτο έρωτα 

του Φιν, αλλά και τον Εϊντζ, τον τυραννικό 
αρχηγό της παλιάς του παρέας. 

Ο πατέρας του Αρτερ έχει χάσει τη 
ζωή του αρκετά χρόνια πριν προσπαθώντας 

να σώσει το Φιν στη διάρκεια της 
εξόρµησης η οποία παραδοσιακά οδηγεί 
κάθε χρόνο τους ντόπιους στον αφιλόξενο 
βράχο του Αν Σγκέιρ, για να σκοτώσουν 
πουλιά στις φωλιές τους. Τι συνέβη ανάµεσα 

σε αυτούς τους άντρες δεκαοκτώ 
χρόνια πριν; Ποιο είναι το µυστικό που 
συνεχίζει να τους βαραίνει; Παραπλανητικές 

ενδείξεις, αµφίσηµοι διάλογοι, καθηµερινές 
εικόνες από το περιβάλλον των 

Χάιλαντς. To «Οι κυνηγοί των Χάιλαντς» 
(εκδ. Κέδρος) είναι ένα συναρπαστικό αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα που κρατά τον 
αναγνώστη σε αγωνία έως την τελευταία 
σελίδα. 
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