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ΒΙΒΛΙΑ 
"SBfSWlttWfl «Os πότε θα διαβάζω:», Μαρίνα Ψιλουτσι- •S^WWl^nH 

κου, εκδ. «∆ιοπτρα» Πόσες (popes, αλήθεια. 

ΗΜ|ΜΙΜ[ δεν βρεθήκατε αντιµέτωποι µ αυτο τον 

** καταιΥ|(,µό ερωτήσεων από τα παιδιά oas; 

Πόσεε (popes δεν προσπαθήσατε να βρείτε ^ 

_ τις κατάλληλεε απαντήσει oris ερώτησε is 

-gSm>- «Γιατί να διαβάσω;» «Γιατί να σπουδάσω;» 

«Γιατί να πάω σχολείο;» Ενα εξαιρετικό 

βιβλίο, που αξίζει να διαβάσουν όλοι οι γονείς και εκπαιδευτικοί. 

Και σίγουρα όλα τα παιδιά και οι έφηβοι, θα βοηθήσει 

όλους να συνειδητοποιήσουν in σηµασία ins ανάγνωσηε. 

«Σαν στάχυα στο χρόνο», ∆ήµητρα 

Παπαναστασοπούλου, εκδ. «∆ιόπτρα». 

Λάρισα, 6 Μαρτίου 1770. Ο Οθωµανόε 

κατακτητής ξεσπάει για ακόµα µια φορά τη 

Γ.: &IC\UC µανία του σε αθώους avOpajnous. Η σύµφορη1 

ψ^νο ρα που χχυπάει Την πόλη είναι τροµακτική, 

I οι δρόµοι γεµίζουν πτώµατα και ορφανά που 

τρέχουν να κρυφτούν. ∆ύο αδέρφια καταφέρνουν 

να γλιτώσουν και να φύγουν µακριά. To ντεµπούτο 

της συγγραφέως είναι πρώτα απ' όλα µια βαθύτατα ανθρώπινη 

ιστορία, n αφήγηση της τύχης µιας οικογένειας που 

διασχίζει το χρόνο, n τοιχογραφία µιας ταραγµένης εποχής. 

«Ο Αλλος», Ρίσαρντ Καπισίνσκι. εκδ. 

«Μεταίχµιο». Στις τέσσερις διαλέξεις που 

περιλαµβάνονται σε αυτό το βιβλίο ο Καπισίνσκι 

ασχολείται µε την έννοια του «Αλλου». 

Ο συγγραφέας διαχωρίζει τους Ευρωπαίους, 

tous avOpoanous Tns ∆ύσηβ, tous λευκούς, 

από εκείνους που αποκαλεί «οι Αλλοι» 

- δηλαδή tous µη Ευρωπαίους ή tous µη 

λευκούς, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι για tous δεύτερους 

οι πρώτοι είναι εξίσου «Αλλοι». Η θεώρηση του συγγραφέα 

για τον κόσµο είναι ιδεαλιστική και συνάµα πραγµατιστική. 

«Η γυναικεία τσάντα», Jean-Claude 

Kaufmann, εκδ. «Μεταίχµιο». Ποια σχέση 

διατηρούν οι γυναίκεε µε as τσάντεε tous; 

Οι τσάντες αποτελούν πράγµατι µυστήριο, 

oncos πιστεύουν αρκετοί άντρεε; Με ποια 

κριτήρια γίνεται n αγορά tous; Τι µπορεί 

να δηλώνει ο iponos που as κρατάνε; 

Είναι πολύ σπάνιο για µια γυναίκα να µην 

έχει τσάντα. Υπάρχουν όµως τσάντες µικρές (ίσα ίσα για τα 

απαραίτητα), µεγάλες (ολόκληρη n ζωή της σε µία τσάντα), 

σκληρές, µαλακές, που κρατιούνται στον ώµο ή στο χέρι, 

εµφανώς τακτοποιηµένες ή χαώδεις. Μια συναρπαστική 

εξερεύνηση του µικρόκοσµου τρυφερότητας και πάθουε 
που περικλείει µια γυναικεία τσάντα. 

I 0«η πτώση Tns Σοβιετικής Αυτοκρατορίας», 
Victor Sebestyen, εκδ. «Ψuxoyios». Στις 

m "..! "Π"ή ' αρχές του 1989 έξι ευρωπαϊκά έθνη εξακοµ 
Γοκι'λγοπλ; . _ . _ . - ο - 

λουθουσαν να κυβερνώνται ano σοβιετικά 
καθεστώτα. Ωστόσο, µέχρι το τέλος της ίδιας 

χρονιάς το ένα µετά το άλλο είχαν αρχίσει να 

εξεγείρονται κατά του κοµµουνισµού και να 
. ' ανακηρύσσουν την εθνική ανεξαρτησία τους. 

Οι ποιητές που είχαν ριχτεί στα µπουντρούµια γίνονταν τώρα 

οι νέοι εθνικοί ηγέτες. Όταν το Τείχος του Βερολίνου έπεσε, όλοι 

πίστεψαν ότι οι ανοιχτές πληγές του φοβερού 20ου 

αιώνα θα άρχιζαν επιτέλους να γιατρεύονται. To βιβλίο αυτό 

αποτελεί ένα συγκλονιστικό χρονικό του τρόπου µε τον οποίο 

έξι καταπιεσµένες χώρες κέρδισαν την ελευθερία τους. 
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