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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ 

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», 
Φρανσουά Λελόρ, εκδόσεις 

«Πατάκη».Ένα παιδί µαθαίνει τη 
ζωή. Τρυφερό, συγκινητικό, σοφό 

και σε πολλά σηµεία ευφυές, το 

βιβλίο του πετυχηµένου ψυχιάτρου 

ξετυλίγει την ιστορία του µικρού 

Έκτορα, που έχει τους... καλύτερους 

γονείς του κόσµου. Τούτη η 
πορεία δεν είναι napa η «µύηση» 

του παιδιού στο βαρύ κόσµο 

των ενηλίκων. Ο µικρός'Εκτορας 

θα καταφέρει να πάρει καλούς 

βαθµούς να έχει καλούς φίλους 

να πιάσει το χέρι της Αµαντίν και 
να της δώσει ένα φιλάκι... Με τα 

αθώα του µάτια, ορθάνοιχτα στον 

κόσµο και τις σχέσεις, ο µικρός 
Έκτορας θα χρωµατίζει ανάλογα 

τα συναισθήµατά του, θα λύνει η 

θα του λύνουν τις απορίες του, θα 

ξεπερνά εµπόδια, θα απολαµβάνει 
µικρές και µεγάλες χαρές, που... 

δεν κρατάνε για πάντα. Αυτό που 
θα κρατήσει όµως για πάντα µέσα 
του είναι πως σε όλα υπάρχει και η 
«καλή πλευρά των πραγµάτων». 

«ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΓΠΓΜΗΣ», 
Γιάννης Παπακωνσταντίνου, 
εκδόσεις «Ιωλκός» (ποίηση). 
Ο νεαρός πολλά υποσχόµενος 
ποιητής, στην πρώτη του δηµόσια 
γραφή, βάζει το πάθος, τον έρωτα 

και την αγάπη σε κοινή τροχιά, µε 
το ένα όχι να αποδυναµώνει το 
άλλο, τουναντίον να το ενδυναµώνει. 

Γράφει: «Στους ποταµούς των 

αναµνήσεων αφήνοµαι έως ότου 
στο σύννεφο σου µπω και σαν 
σταγόνα στα βάθη του ωκεανού 
σου ενωθώ, αλµύρα του κορµιού 
µου». Με ροµαντισµό που θυµίζει 
άλλες εποχές, ποτισµένο µε την 
αιώνια δύναµη της αγάπης µιλάει 
για το συναίσθηµα - ακροβάτη 
στη λεπτή κλωστή του φόβου της 

επόµενης µέρας. Μέρας ή ώρας; 
Με τον έρωτα όρκο πίστης, αλλά 

και αγάπη ιαµατική και κρησφύγετο 
και ασφάλεια και κάλεσµα για απόδραση. 

Για να µείνει... η πληρότητα 
- αιωνιότητα της στιγµής. Που... 
αυτοβιογραφείται. Ανακαλύψτε 
τον. Για την πληρότητα της ψυχής 
όταν «αναγιγνώσκει» ανάλογες 
βιογραφίες... 

«ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ∆ΙΑΒΑΖΩ;», 
Μαρίνα Ψιλούτσικου, εκδόσεις 
«∆ιόπτρα». Σελίδες µε παραδείγµατα 

που «καίνε» µέσα από τα 
ευφυή διδάγµατα τους. ∆ιαβάζοντας 
το συνειδητοποιούµε πόσο αναγκαίο 
είναι τα παιδιά να απολαµβάνουν 
την παρουσία τους στο σχολείο, να 
µη φοβούνται το λάθος, να κρίνουν 
και οι ίδιοι τους δασκάλους τους να 
µην εγκλωβίζονται στη λογική της 
βαθµοθηρίας, να εκµεταλλεύονται 
τις ευκαιρίες για οµαδική εργασία. 
Αλλά και οι γονείς να τα αφήνουν 
ελεύθερα, χωρίς η υπερβολή της 
αγάπης τους ή ο φόβος για το µέλλον 

τους να κάνει στάχτη τα όνειρα 
τους. Μελέτη σηµαίνει πειθαρχία, 
αλλά και σωµατική άσκηση και 

µικρές «ανάσες». Σηµαίνει συστηµατική 
παρακολούθηση στην τάξη 

και καθηµερινό -όχι απαραίτητα 
πολύ- διάβασµα στο σπίτι. Ένα 
καλογραµµένο ανατρεπτικό εγχειρίδιο... 

µαθητικής επιβίωσης, που 
σου υπενθυµίζει πως «ο άνθρωπος 
είναι εσαεί µαθητής». Και όταν δεν 
ακολουθεί τις επιλογές του καταλήγει 
δυστυχής. Απολαύστε το! 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣ - Οι κοινοβουλευτικές 
εκλογές στη Φλώρινα (1926 
- 2009)», Χρήστος Ζ όγκος, 
εκδόσεις «Επίκεντρο». Η πολιτική, 

ο Τύπος και ο τόπος είναι έννοιες 
αλληλένδετες από τα χρόνια ακόµα 
του Φίλιππου ∆ραγούµη µέχρι τον 
Γιώργο Λιάνη, από τον εθνικό διχασµό 

µέχρι την ONE, αλλά και από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο µέχρι τον 
Γιώργο Παπανδρέου. Είναι σαφές 
άλλωστε ότι η εκλογική πράξη σπα 
τελεί µια σύνθετη διαδικασία, στην 
οποία εµπλέκονται το κοινωνικό, 
το πολιτικό, η ατοµικότητα και οι 
συλλογικές εντάξεις. Ένα βιβλίο (συνοδευόµενο 

από ed) µέσα από τις 
σελίδες του οποίου ο συγγραφέας 
του, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας, µε πολλές 

περγαµηνές στο βιογραφικό του 
και εκτός συνόρων, παρουσιάζει 
τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη 
Φλώρινα από το 1926 ως το 2009 
και τα αποτελέσµατά τους σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο. Μία εις βάθος 
µελέτη της εκλογικής επιρροής µε 
ανάλυση των δηµοσιευµάτων. 
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