
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : LIFE

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 08-04-2012

ê÷éþýõ: 20

èçæ÷òüû: 1014 cm ²

èçåù ìîìéüúüöþõ: 110280

ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: 211 200 8200

áçàù ìé÷íýþ: ÿïßÞêÿÝê ßÝÞÜÛÚÙ

∆ιάβασε το. 

- -- -- 
ΛΑΪΟΝΕΛ 
ΣΡΑΪΒΕΡ Se· 
ΑΡΚΕΤΑ ~ 
ΩΣ Ε∆Ω 

B Συγγραφέας: 
Λάιονελ Σράιβερ 

Μετάφραση: 
Γωγώ Αρβανίτη 

Εκδόσεις: 
Μεταίχµιο, 
σελ. 610 

To απρόσµενο Tns ζωή5 
«Τι βάζειςστη βαλίτσα για όλη την υπόλοιπη ζωή 
σου;». Auto είναι το ερώτηµα πουαπασχολείτον 
Σεη Νάκερ, έναν άντρα λογικό, µετρηµένο, µε 
«καρδιά από νερό», που πέρασε τα χρόνια του 
αποταµιεύοντας. Κίνητρο του, τότε και τώρα, n 
«Μετέπειτα Ζωή», που τη φαντάζεται σαν ειδυλλιακή 

απόσυρση σε κάποια φθηνή χώρα του Τρίτου 
Κόσµου, όπου το κοµπόδεµά του θα διαρκέσει 

για πάντα. ∆υστυχώς n σύζυγόςτου Γκλίνιςπροβάλλειατέλειωτεςδικαιολογίεςπου 
καθυστερούν 

την αναχώρηση. Τώρα, ο Σεη φτιάχνει 
τη βαλίτσα του και ανακοινώνει στη γυναίκα του 
ότι φεύγει για µόνιµη εγκατάσταση σε ένα νησί 
στα ανοιχτά της Τανζανίας - µε ή χωρίς εκείνη. 
Οµως n Γκλίνις έχει κι αυτή µια ανακοίνωση: ο 
Σεη δεν µπορεί να πάει πουθενά, γιατίχρέιάζετα i 
επειγόντωςτην ιατρικοφαρµακευηκήτου ασφάλιση. 

Τα ποσά που απαιτούνται είναι αστρονοµικά 
και ο Σεπίθα παρακολουθήσει το κοµπόδεµά 

του να αποψιλώνεται, αργά και βασανιστικά. 
Από την καταξιωµένη συγγραφέα του «Πρέπει 
να µιλήσουµε για τον Κέβιν», το καυστικό, ειλικρινές 

και, εν τέλει, καθόλου «µαύρο» µυθιστόρηµα 
«Αρκετά ώς εδώ» περιγράφει το πώς µια 

ανίατη ασθένεια µεταµορφώνει έναν γάµο, το τι 
ακριβώς σηµαίνει «περίθαλψη» και το πόσο κοστίζει 

µια ανθρώπινη ζωή. 

fm 
Συγγραφέας: 

Ουρανία 
Τουτουντζή 

Εκδόσεις: 
∆ιόπτρα, σελ. 262 

Hpo)£S αντί 
για υπερ-ήρωες 
Μια ιδιαίτερα φροντισµένη έκδοση, το «∆ώσε 
του µια να πάει ψηλά!», απευθύνεται σε γονείς 
παιδιών νηπιαγωγείου και δηµοτικού, µε στόχο 

τη γνώση και τη δηµιουργική τους απασχόληση 
µακριά από τα κενά µηνύµατα που συχνά 

εισπράττουν από την τηλεόραση και αλλού. Ο 
πρωτότυπος οδηγός βοηθά τους γονείς να επιλέξουν 

το σωστό βιβλίο για το παιδίτους να το 
ενθαρρύνουν να αγαπήσει τα µαθηµατικά αλλά 
και την άθληση και να του καλλιεργήσουν τη λογική 

σκέψη. Οι σελίδες περιέχουν ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες και στοιχεία για ποικίλα θέµατα, 
π.χν ελληνική µυθολογία και ιστορία, παρουσίαση 

βιβλίων λογοτεχνίας (όπου αναφέρεται τι 
διδάσκει το καθένα στον µ i κρό αναγνώστη), α κόµα 

και συνταγή κατασκευής... ψωµιού! 

Η Βιβλιοθήκη Tns Real 
ΞεφυηΗίζουµε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε Επιµέί1εια: ΜΑΡΙΝΑ TCIKAHTHPA 

To παζΑ Tns Αατινοαµερικανικήε Icrtopias ολοκληρώνεται 

«Ο αιώνα s 
του ανέµου» 

Συγγραφέας: Εδουάρδο Γκαλεάνο 
3 Μετάφραση: Ισµήνη Κανσή 

Εκδόσεις: Πάπυρος Letras, σελ. 492 

Ο ΑΙΏΝΑ! TOY ΑΝΕΜΟΥ 

«Ο ΑΙΩΝΑΣ του ανέµου»είναι 
το τελευταίο µέροςτηςεµβληµατικήςτριλογίαςτου 

Ουρουγουανού 
δηµοσιογράφου 

και συγγραφέα Εδουάρδο 
Γκαλεάνο«Μνήµητηςφωτιάς», 

µιαςεηικήςπροσπάθειας 
µε όπλο την ιστορία και 

τη λογοτεχνία, να ανακτηθεί 
και να αποκατασταθεί n κατακερµατισµένη 

µνήµη της 
Λατινικής Αµερικής αλλά και της αµερικανικής 

ηπείρου γενικότερα. 
Στην «Αρχή», στον πρώτο τόµοτηςτριλογίας 

καταγράφεται n ιστορία της Λατινικής 
Αµερικής από την προκολοµβιανή 

εποχή έωςτιςαρχέςτου 18ου αιώνα 
οβόναυσοςαποικισµόςτηςΝέαςΓης µε 
πρωταγωνιστές κάθε λογής κατακτητές κα i 
κοµπάρσους τους ντόπιους Ινδιάνους 

Στον δεύτερο τόµο, «Τα πρόσωπα και 
σι µάσκες», επισκοπούνται ο 18ος και ο 
19ος αιώνας εποχή επώδυνη µα και γόνιµη, 

κατά την οποία οι λαοίτηςαµερικανικής 
ηπείρου αναζητούν ταυτότητα και 

κατακτούν την αυτοδιάθεσή τους 
«Ο αιώνας του ανέµου» αναφέρεται 

οτον θυελλώδη 20ό αιώνα. Σε κάθε αφή- 

γηµα-βινιέτα ο Γκαλεάνο 
αποτυπώνει και µια ψηφίδα 

. µνήµης, ένα κοµµάτι ιστορίS 
ας µύθου ή βιώµατος. Στις 

I σελίδες εµφανίζονται µορφές 
όπως ο Πάντσο Βίγια, ο 

Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μπάστερ 
Kirov, ο Γκαµηριέλ Γκαρσία 
Μάρκες n Φρίντα Κάλο, ο 
Τρότσκι, ο Πελέ, ο Κένενη, ο 
Φιντέλ Κάστρο, ο Τσε Γκεβάρα, 

n Εβα Περόν, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο 
Σαλβαδόρ Αλιέντε και ο Πινοσέτ. Εµφανίζονται, 

επίσης, σύµβολα του αµερικανικού 
20ού αιώνα, όπωςο καφές n τζαζ 

το ποδόσφαιρο, n κόκα-κόλα, το ταγκό. 
Παρουσιάζεται, τέλος ο αγώναςτων λαώντου 

Μεξικού, τηςΝικαράγουα καιτης 
Γουατεµάλα ενάντια στην υποτέλεια και n 
θλιβερή χορεία των δικτατόρων που αποµύζησαν 

τον πλούτο και το αίµα των λαών 
τους, καθοδηγούµενοι από τον προστάτη 

τους τις Η Π A. 
Βέβαια, n Ιστορία δεν τελειώνει µε το 

τέλος της ανάγνωσης αφού, όπως γράφει 
και ο Γκαλεάνο, «το βιβλίο κι εγώ ξέρουµε 

πως n τελευταία σελίδα είναι επίσης 
και n πρώτη». 

Αντίδοτο στην παρακµή 
µας που στύψαµε 

στη λήθη...». Ανθρωπος της επικοινωνίας και 
του βιβλίου, ο Βασίλης Λεβανήδης επανέρχεται στην 
ποίηση και, µετά από πέντε βιβλία και πολλές διακρίσεις, 

καταθέτει 75 ποιήµατα της νεας του συλλογής, 
σε ελεύθερο στίχο, µε τίτλο «Μέρισµα Ευθύνης». 

«Η Ποίηση αποτελεί αντίδοτο στην εποχή της κρίσης», 
υποστηρίζει. «Ο τόπος όπου µπορούµε ακόµη 

να ονειρευόµαστε (...) Η µνήµη είναι n τελευταία 
γραµµή άµυνας για να ξεφύγουµε επιτέλους απ' τον 
ανταγωνισµό της παρακµής». 

W 
Συγγραφέας: 

Βασίλης 
Λεβαντίδης 

Εκδόσεις: 
Αρµός σελ. 90 

Ο τιµωρό* 

Ο κίτρινος 
στρατιώτης 

Συγγραφέας: 
Ανδρέας Μήτσου 

Εκδόσεις: 
Καστανιώτη, 
σελ. 304 

∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος. Ενας 
νέος άντρας εγκαταλείπει τον τόπο του 
για να υπηρετήσει στον στρατό. Οµορφος 

και αφελής βιώνει την πραγµατικότητα 
µε τρόπο ποιητικό. 

Θα βρεθεί στην Τουρκία, στη Μέση 
Ανατολή και στην Ιταλία. Στις ξένες χώρες 

γνωρίζει τη φρίκη του πολέµου αλλά 
και τον παράφορο έρωτα. Οµως 

δεν µένει εκεί. Θέλει να γυρίσει πίσω, 
στην πατρίδα. 

Οταν µετά από χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα, 
οι άνθρωποι έχουν αλλάξει και ο παλιός 

κόσµος του έχει χαθεί. 
∆εν τον αναγνωρίζουν όπωςτον ήξεραν. ∆εν 

του επιτρέπουν να ζει µε τον δικό του τρόπο. 
Για τους γύρω του είναι πια ένας ξένος µε δύο 
επιλογές να ενταχθείή να εξοντωθεί. Για να µη 
χάσει τον εαυτό του, αποφασίζει να εκδικηθεί. 
Και µεταµορφώνεται. 

Γίνεται «Ο κίτρινος στρατιώτης» - έναςαλλόκοτος, 
άγριος τιµωρός 

le; mmu 

El lff?! Συγγραφέας: 
Πάτρικ Χαντ 

Μετάφραση: 
l. Περαντωνάκης 

Εκδόσεις: 
Φυτράκη, 
σελ. 252 

nebs άλλαξε ο pous 
ΟδιαπρεπήςαρχαιολόγοςΠάτρικΧαντ 
συνθέτει τον κατάλογο µε τις δέκα κορυφαίες 

αρχαιολογικές ανακαλύψεις 
όλων των εποχών. 

Με περιεκτικές ενότητες αφιερωµένες 
στη Στήλη της Ροζέτας την Τροία, 

τη Βι βλιοθήκη της N ινευή, τον Τάφο του 
Τουταγχαµόν, το Μάτσου Πίτσου, την 
Ποµπηία, τα Χειρόγραφα της Νεκρός 
θάλασσας τη Θήρα, το Φαράγγι Ολντουβάι 
καιτον Τάφο των 10.000 Πολεµιστών, ο 

συγγραφέαςεξηγείτουςτρόπουςµετουςοποίουςτα 
ευρήµατα εµπλούτισαντιςγνώσειςµας 

σχετικά µετην πορεία του ανθρώπινου είδους 
και µετέβαλαν άρδην την κοσµοθεωρία µας. 
To βιβλίο «Οι ∆έκα ανακαλύψεις που άλλαξαν 
την Ιστορία» λειτουργεί ως ταξιδιωτικός οδηγόςτων 

θαυµάτων όλου του κόσµου, αλλά και 
ως αλφαβητάριο της αρχαιότητας Αν ήταν 
γραµµένο και σε απλούστερη, λιγότερο «σφιχτή» 

γλώσσα, όµως n απόλαυση της ανάγνωσης 
θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη. 
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