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Συγγραφείς: 
Θανάσης Γιοχάλας 
Τόνια Καφετζάκη 

Εκδόσεις: Εστία, 
σελ 695 

Περιήγηση στην Αθήνα 
To βιβλίο «Αθήνα - Ιχνηλατώντας την πόλη µε 
οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία» προτείνει 
µία περιήγηση στην Αθήνα και την ιστορία της. 
Μέσα από µνηµεία, χώρους δρόµους και κτίρια 

-ακόµα και κάποια που δεν υπάρχουν πιαζωντανεύει 
n ατµόσφαιρα παλαιότερων εποχών 

της πόλης κυρίως όµως του 19ου και του 
πρώτου µισού του 20ού αιώνα. 

«Οδοδείκτες» στη διαδροµή µας αποτελούν 
αποσπάσµατα από ιστορικά, λογοτεχνικά, περιηγητικά, 

αυτοβιογραφικά, δηµοσιογραφικά κείµενα, 
τα οποία αναφέρονται σε κτίρια και τους 

ενοίκους τους ή σε στιγµιότυπα πού^έχουν ως 
«σκηνικό» τους χώρους της πόλης. Και αυτό το 
στοιχείο είναι που κάνει το βιβλίο τόσο ζωντανό 
και ενδιαφέρον. «Σήµερα που n Αθήνα δοκιµάζεται 

από σοβαρά προβλήµατα και το κέντρο 
της αποξενώνει κατοίκους και περαστικούς n 
περιδιάβαση στην Αθήνα του παρελθόντος και 
n αναβίωση παλαιών εικόνων της που επιχειρεί 
αυτό το βιβλίο, ελπίζουµε να συµβάλουν στην 
επανάκτηση της σχέσης οικειότητας που συνέδεε 

άλλοτε την πόλη µε τους κατοίκους της», 
σηµειώνουν οι συγγραφείς Θανάσης Γιοχάλας 

και Τόνια Καφετζάκη. 
Και πράγµατι, την ώρα της ανάγνωσης πρόσωπα 

του χτες ζωντανεύουν και περνούν φευγαλέα 
από πλατείες και καφενεία, ιστορικέςπροσωπικότητεςεµφανίζονται 

στα σπίτιατους µεγάλα 
ιστορικά γεγονότα διαδραµατίζονται και µικρές 
σκηνέςτου δρόµου εκτυλίσσονται µπροστά στα 
µάτια της... φαντασίας του αναγνώστη. 

Συγγραφέας: 
Τζον 
Αρµστρονγκ 

Μετάφραση: 
M. Καλοφωλιά 

Εκδόσεις: 
Πατάκη, σελ 208 

To χρήµα... αλλιαν 
Η σχέση µας µε τα χρήµατα µας κατατρέχει σε 
όλη µαςτη ζωή, ωστόσο τα βιβλία που προσεγγίζουν 

το θέµα αυτό συνήθως καταπιάνονται είτε 
µε το πώς µπορεί κάποιος να βγάλει περισσότερα 

είτε µε το πώς µπορεί να ζήσει µε λιγότερα. 
Στο βιβλίο «Πώς να ανησυχούµε λιγότερο για τα 
χρήµατα» ο καθηγητής Τζον Αρµστρονγκ ανατρέπει 

αυτέςτιςπροσεγγίσειςκαι ερευνά αυτή τη 
σχέση εξάρτησης σε βάθος. Πώς µας καθορίζει 
το χρήµα και µε ποιον τρόπο µάςτροµάζει; Μπορεί 

να αλλάξει τον κόσµο προς το καλύτερο; Πόσα 
χρειαζόµαστε στην πραγµατικότητα; Τι είναι 

σΤ αλήθεια σηµαντικό στη ζωή µας 
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Η συγκινητική, αστεία ιστορία evos άντρα που έπαθε... οΑΊκή αµνησία 

«Ο avGpconos 
που ξέχασε τη 
γυναίκα του» 

Συγγραφέας: Τζον Ο'Φάρελ 
Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, σελ 416 

ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ξε 
χνούν διάφορα. Ας πούµε 

ότι n γυναίκα τους είχε 
ένα σηµαντικό ραντεβού 

το πρωί. Οτι πρέπει 
να πάρουν τα ρούχα από 
το καθαριστήριο. Ή -κάτι 

που συµβαίνει στους 
περισσότερους-την επέτειο 

του γάµου τους. Αλλά 
ο Βον έχει ξεχάσει την 

ίδια την ύπαρξη της γυναίκαςτου! To όνοµά 
της το πρόσωπο της την κοινή τους ιστορία, 

τα λόγια που αντάλλαξαν - έχουν όλα 
χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς σε µια καταστροφική 

στιγµή απώλειας µνήµης. Και τώρα 
πρέπει να την ανακαλύψει εκ νέου - µόνο 
και µόνο για να µάθει ότι βρίσκονται στα 

πρόθυρα διαζυγίου. 
Ο «Ανθρωπος που ξέχασε τη γυναίκα του» 

είναι n αστεία, συγκινητική και σπαραξικάρδια 
ιστορία ενός ανθρώπου που βιώνει ακριβώςαυτά. 

Και που θα κάνει ό,τι περνάει αη' 
το χέρι του για να γυρίσει τον χρόνο πίσω, 
για µια τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσει τη 
ζωή του αη' την αρχή. 

Ο Τζον Ο'Φάρελ είναι ο συγγραφέαςτων 
µπεστ σέλερ «Ο,τι καλύτερο για έναν άντρα», 

«Αυτή είναι n ζωή σου» και 
«Μπορείνα περιέχει ίχνη 
τρέλας». Εχει, επίσης συγγράψει 

δύο εξαιρετικά επιτυχηµένα 
βιβλία ιστορίας 

το «Μια καθ' όλα µεροληπτική 
ιστορία της Μεγάλης 

Βρετανίας» και το 
«Μια καθ' όλα εξοργιστική 

ιστορία τηςσύγχρονης 
Μεγάλης Βρετανίας>, καθώς 

κι ένα βιβλίο µε αποµνηµονεύµατα µε 
τίτλο «Τα πράγµατα θα φτιάξουν, δεν µπορεί». 

Πρώην σεναριογράφος έχει συνεργαστείµε 
κωµικές σειρές όπωςτο Spitting Image 

και το Alas Smith and Jones, είναι ο ιδρυτής 
του σατιρικού ιστότοπου NewsBiscuit και 
εµφανίζεται συχνά σης τηλεοπτικές εκποµπές 

Grumpy Old Men, Newsnight Review 
και Have I Cot News For You. 

Ε/ναι ίσως ο πιο διάσηµος κωµικός συγγραφέας 
στη Βρετανία και όλα τα βιβλία 

του γίνονται µπεστ σέλερ και συζητιούνται 
για µήνες. To µυθιστόρηµα «Ο άνθρωπος 
που ξέχασε τη γυναίκα του» απευθύνεται 
σε άντρες και γυναίκες και, όπως έγραψαν 
και οι Times, είναι «ξεκαρδισπκό χάρη στην 
αληθοφάνειά του». 

Τα παιδία παίζει 

i  για µωρα» είναι γεµάτο 
για µωράκια µέχρι ενός 

έτους, βασισµένα σε ευρήµατα των mo πρόσφατων 
ερευνών για τον εγκέφαλο τους (για τον οποίο ανακαλύφθηκε 

ότι είναι... 250% πιο δραστήριος από εκείνον 
των ενηλίκων!) που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε 
τις δυνατότητες το u πα ίδιου σας µε µ i α µ ία δρ«στηριότητα 

τη φορά. Ολες οι δραστηριότητες χρησιµοποιούν 
συνηθισµένα υλικά που υπάρχουν σε κάθε 

σπίτι - δεν απαιτούνται ακριβά παιχνίδια ή βοηθήµατα. 
Η Αµερικανίδα συγγραφέας είναι ειδική στην 

παιδική ανάπτυξη και δηµοφιλής οµιλήτρια. 

Συγγραφέας: 
Τζάκι Σίλµπεργκ 1 
? Μετάφραση: i 
Βούλα 
Αυγουστίνου 

Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, 
σελ 136 
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Εξυπνα 
παιχνίδια 
c . και 
opacnr^TiTDiq 

Συγγραφέας: 
Φιλίπα Γκρέγκορι 

Εκδόσεις: 
Anubis, σελ 783 

Η άλλη Μπολέυν 
Η Αννα Μπολέυν είναι από τα mo αινιγµατικά 

πρόσωπα του 16ου αιώνα. ∆εύτερη 
από τις έξι συζύγους του Ερρίκου Η' 

και µητέρα της Ελισάβετ A', αµφισβητήθηκε 
από πολλούς για τις προθέσεις της 

και, τελικώς θανατώθηκε έπειτα ano µόλις 
3 χρόνια γάµου. Οµως δεν ήταν n µοναδική 

Μπολέυν που διεκδίκησε τον τίτλο 
της βασίλισσας. 

To βιβλίο «Η άλλη ερωµένη του βασιλιά» 
(την ιστορία του οποίου είδαµε και στον κινηµατογράφο, 

µε τις Νάταλι Πόρτµαν και Σκάρλετ 
Γιόχανσον) ακολουθεί τα βήµατα της αδελφήςτης 

Μαρίας Μπολέυν, n οποία ερωτεύτηκε 
τον Ερρίκο, όµως δεν άργησε να αντιληφθεί πως 
αποτελούσε πιόνι στα φιλόδοξα σχέδια τηςοικογένειάςτης 

και έτσι αναγκάστηκε να αποσυρθεί 
για χάρη της Αννας. 

Παγιδευµένη σε ένα σκοτεινό παιχνίδι εξουσίας 
και ατέρµονων µηχανορραφιών, n Μαρία έπρεπε 
να πάρει τη µοίρα της στα χέρια της και να αψηφήσει 

ακόµα και τον ίδιο τον βασιλιά. 

ΑΡΗΓ £ 

ΦΙΟΡΕΤΟΣ 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ 

Ο pctoikos 

Συγγραφέας: 
ΑρηςΦιορέτος 

Εκδόσεις: 
Καστανιώτη, 
σελ 432 

Μέσα δεκαετίας του '60.0 Γιάννης Γεωργιάδης 
γιος Ελληνα αγρότη, πρόσφυγα 

από τη Μικρά Ασία, εγκαταλείπει 
την πατρίδα του για να ακολουθήσει 
τον παιδικό του έρωτα ογπ Σουηδία. 

Εκεί µαθαίνει τι είναι το κροκέ, το κολύµπι, 
ο πάγοςαλλά καιτο διάβασµα, στέκεται 

οικονοµικά στα πόδια του, ονειρεύεται 
καλύτερες σπουδές και, όταν 

ερωτεύεται τη Σουηδή νταντά τηςοικογένειας 
που τον φιλοξενεί, στήνει τη δική του 

φαµίλια. Η γέννηση, όµως του παιδιού τους 
είναι n αρχή µιας τραγωδίας. Ο «τελευταίος 
Ελληνας» µιλάει για τον θεσµό της οικογένειας 

και τη φιλία, τιςαυταπάτες τη δύναµη των 
αναµνήσεων και τηςφαντασίας. Ουσιαστικά, 
είναι ένα σύγχρονο, λυρικό µυθιστόρηµα για 
τον ευρωπαϊκό 20ό αιώνα των διωγµών και 
της σύγκρουσης των πολιτισµών, έναςποιητικόςφόροςτιµήςοτον 

πόνο και στον πλούτο 
της ζωής ενός µέτοικου - είτε είναι πρόσφυγας 

είτε µετανάστης. 
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