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Βιβλίο 
Από τη ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ mgeorgiadou@atHcainedia.gr 

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Ταραγµένα κύµατα», Baltasar Porcel, 

µεσόγειος µετάφραση Κατερίνα Σπάθη, εκδόσεις «Πάπυρος» 
Ταραγµένα καµαια 

Μια αφήγηση, επική και λυρική µαζί, αληθινή και αυθαίρετη, της 
ιστορίας των µεσογειακών πολιτισµών, των λαών τους και των 

µεµονωµένων ανθρώπων τους, των τοπίων τους, είναι αυτό το βιβλίο 
του Καταλανού Μπαλταζάρ Πορσέλ. Ο συγγραφέας µάς καλεί 

σε ένα γοητευτικό ταξίδι στο χρόνο και το χώρο, υφαίνοντας τον 
πολύµορφο ιστό που αποτελεί την κοινή ιστορική, καλλιτεχνική και 
λογοτεχνική µνήµη της Μεσογείου/Οπως αναφέρει στον πρόλογο 
του ο Γάλλος στοχαστής Εντγκάρ Μορέν, «αυτό το βιβλίο - προσκύνηµα 

είναι µια πρόσκληση στους µη µεσογειακούς να εγγράψουν τη 
Μεσόγειο στην κληρονοµιά της µνήµης και της κουλτούρας τους και 

µια πρόσκληση στους µεσογειακούς να αποκτήσουν ή να ανακτήσουν την πολλαπλή, επική, τραγική, 
εκπληκτική κληρονοµιά τους, να αποδεχτούν τη µεσογειακή πολυµορφία, όχι για να οδηγηθούν 

ξανά στη διαίρεση αλλά για να αναζητήσουν την κατανόηση και εντέλει την ένωση». 
Όσο ισχυρή κι αν είναι η επιρροή του ατλαντικού κόσµου, δεν παύουµε ποτέ να είµαστε µεσογειακοί. 

Η ιστορία της Μεσογείου και των λαών της είναι η προσωπική µας ιστορία. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ 

14 ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑ 

«ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑ» 
Βασίλης Κατσικονούρης, 
εκδόσεις «Κέδρος» 
Ένας Αρχάγγελος και ο βοηθός 

του Αγγελος κατεβαίνουν 
στη γη για να τη σώ 

σουν. Στην πορεία ο Αρχάγγελος 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 

για τη διάσωση κάποιων 
γήινων µπαρ. Έτσι, µένει ο 
νεαρός Άγγελος να φροντίσει 

για τη σωτηρία του κόσµου. 
Παλιοδουλειά. Αλλά κάποιος 

πρέπει να την κάνει. Ο κόσµος 
όλος εξαρτάται από το 

τελευταίο κύτταρο αγάπης. 
To τελευταίο επί γης ζευγάρι 
ερωτευµένων: ένα ζωγράφο 
και µια δακτυλογράφο. Μόνο 
που αυτοί οι δυο τσακώνονται 

όλη τη µέρα. 

NIGEL 
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«ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» 
Nigel Warburton, µετάφραση 

Γιώργος Λαµ π ράκος, 
εκδόσεις «Πατάκη» 

Μια πλήρης ιστορία της φιλοσοφίας 
για αναγνώστες 

κάθε ηλικίας. Σε σαράντα 
περιεκτικά κεφάλαια ο Nigel 
Warburton παρακολουθεί 
τους µεγαλύτερους φιλοσόφους 

και στοχαστές, αναπτύσσοντας 
µε χρονολογική 

σειρά τα σηµαντικότερα ρεύµατα 
και τους σταθµούς της 

δυτικής φιλοσοφίας. Η «Μικρή 
ιστορία της φιλοσοφίας» 

παρουσιάζει τη σαρωτική ορµή 
της ανθρώπινης έρευνας 

για φιλοσοφική κατανόηση 
και µας καλεί να συµµετάσχουµε 

στη συζήτηση. 

«ΛΕΜΒΟΣ 14» 
Charlotte Hogan, µετάφραση 

Αναστασία Καλλιοντζή, 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

Στο κατάστρωµα του υπερωκεάνιου 
«Αυτοκράτειρα 

Αλεξάνδρα», η Γκρέις ατενίζει 
το µέλλον µε αισιοδοξία.Έχει 
αφήσει πίσω της ένα τραγικό 
παρελθόν και δεν υποψιάζεται 

τα σχέδια της µοίρας. Μια 
ανεξήγητη έκρηξη βυθίζει το 
πλοίο στη µέση του Ατλαντικού 

ωκεανού και η κλεψύδρα 
αναποδογυρίζει βίαια. Η Γκρέις 

βρίσκεται σε µια σωσίβια 
λέµβο µαζί µε άλλους τριάντα 
οχτώ ανθρώπους. Η σωτηρία 
αργεί και ο αγώνας για την 
επιβίωση είναι άνισος. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

_ «Η διάσωση», των Καρίνα 
Λάµψα, Ιακώβ Σίµπη, εκδόσεις 

«Καπόν» 
Μια νέα αφήγηση για το διωγµό 
και τη διάσωση των Εβραίων στο 

Γ' Ράιχ, που ανατρέπει στερεότυπα 
και µύθους. 

«Ο ψυχρός Εµφύλιος. Τα 
πρόσωπα και τα γεγονότα 
που διέλυσαν µια χώρα», 

Γιάννης Πρετεντέρης, εκδόσεις 
«Πατάκη» 
Πώς φτάσαµε ως εδώ; Η σηµερινή 
εικόνα της Ελλάδας µε την αφήγηση 
του δηµοσιογράφου, που ξεκινά από 
το 2009 και φτάνει ως τις εκλογικές 

αναµετρήσεις του Μαΐου και του 
Ιουνίου 2012. 

«ΘεςουΙονίκη. Ηµερολόγιο 
2013», του Στέφανου 

Τσιτσόπουλου, φωτογραφίες 
∆ηµήτρης Kapa Θάνος, εκδόσεις 

«Ιανός» 
364 ηµέρες και νύχτες στην πόλη! 
Με τους αγίους που γιορτάζουν, 
αλλά και τους δρόµους που το γλεντούν, 

τις γειτονιές, τη θάλασσα, 

τις µουσικές, τις γεύσεις. 

Φ «Η πόλη της Υδράηρας», 
της Κωνσταντίνος Μόσχου, 

εκδόσεις «M. Σιδερή» 
'Ενα µυθιστόρηµα για τις περιπέτειες 
των Λας, απογόνων των Ελλήνων, 
µετά την ένωση των ηπείρων και την 
επιστροφή στη φύση. 

φ «Αναδροµές», της Ζωής Θ. 
Σπυροπούλου, κεντρική 

διάθεση «Παρ' υµίν» 
∆ιηγήµατα µε δυνατές ιστορίες και 
πολιτικά κοινωνικά φαινόµενα σε 
πρώτο πλάνο. ^ 

«∆ιχασµένη», Φ.Κ. Καατ 
και Κριστίν Καοτ, µετάφραση 

Βούλα Αυγουστίνου, 
εκδόσεις «Μεταίχµιο» 
Η συνέχεια της σειράς «Ο οίκος 
της νύχτας», που κυκλοφορεί σε 
27 χώρες. 

Φ «Και ένα µάρκο να ήταν... 
Οι οφειλές της Γερµανίας 

στην Ελλάδα», Μανώλης Γλέζος, 
εκδόσεις «Λιβάνη» 

Οι γερµανικές αποζηµιώσεις είναι 
το θέµα του βιβλίου. 
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