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Από τη ΜΑΙΡΗ ΓΕΟΡΓΙΑ∆ΟΥ mgeorgiadou@atticamedia.gr 

<ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ», Θανάσης Θ. Νιάρχος, εκδόσεις «Γκοβόοτη» 

Η πολιτική συναντά την τέχνη σε 62 συνοµιλίες που δηµοσιεύτηκαν στο 
σύνολο τους στην εφηµερίδα «Τα Νέα» και όπου ο Θανάσης Θ. Νιάρχος 
κατάφερε να σµίξει «Αταίριαστους» ανθρώπους (πολιτικούς και καλλιτέχνες) 

για να υπογραµµίσουν, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του 
βιβλίου, µια αµφισβητούµενη ιδιότητα και από τις δύο πλευρές: «ότι 
εναργές παραµένει στους πρώτους το ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά 
δρώµενα (χωρίς να είναι υπουργοί Πολιτισµού) και ότι οι δεύτεροι διακρίνονται 

για µια υγεία στα πολιτικά τους ενδιαφέροντα, που συχνά 
τη στερούνται οι πολιτικοί». 
«∆ιαβάζοντας τις συνοµιλίες των "Αταίριαστων" παρατηρεί κανείς 
ότι δεν υπάρχει περιστατικό, πρόβληµα, γνώµη, ιδέα, συµπεριφορά 
που να έχει απασχολήσει περιστασιακά η µόνιµα τη συνείδηση των 
ανθρώπων της εποχής µας και να µην τίθεται µε έναν τρόπο επαγωγικό 

και άµεσο στις συνοµιλίες αυτές, σε βαθµό µάλιστα που να προβάλλονται ανάγλυφα οι συνέπειές 
τους στο µέλλον». Ανάµεσα στους «Αταίριαστους» ο Αλέξης Τσίπρας µε τον Γιώργο Κιµούλη, ο Ευάγγελος 

Βενιζέλος µε τον Σταµάτη Φασουλή, ο Θόδωρος Πάγκαλος µε τη Μιµή Ντενίση, ο Φώτης 
Κουβέλης µε την Ελένη Βιτάλη, ο Πέτρος Ευθυµίου µε την Ελένη Ράντου, η Μιλένα Αποστολάκη µε 
τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη κ.ά. 

κοιτασ γ παπαγεορπου 
Kiwi ∆ηµουλά 
χρονικογράφος του εφήµερου 

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕ 
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ» 
John Ο' Farrell, µετάφραση 

Αύγουστος Κορτό, 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
Πολλοί σύζυγοι ξεχνούν διάφορα: 

Ξεχνούν ότι η γυναίκα τους 
είχε ένα σηµαντικό ραντεβού 
το πρωί. Ξεχνούν να πάρουν τα 
ρούχα από το καθαριστήριο. 
Ορισµένοι ξεχνούν µέχρι και 
την επέτειο του γάµου τους. Αλλά 

ο Βον έχει ξεχάσει την ίδια 
την ύπαρξη της γυναίκας του. 
To όνοµά της, το πρόσωπο της, 
την κοινή τους ιστορία, έχουν 
όλα χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς 

σε µια καταστροφική 
στιγµή απώλειας µνήµης. Και 
τώρα πρέπει να την ανακαλύψει 

εκ νέου... 

«κικη δηµουλα 
χρονικογράφος 
toy εφηµερου» 
Κώστας Παπαγεωργίου, 
εκδόσεις «Κέδρος» 
Auto που επιχειρείται στο συγκεκριµένο 

βιβλίο είναι η επισήµανση 
των υποκειµενικών και 

των αντικειµενικών συνθηκών 
που συνέβαλαν στη διαµόρφο> 
ση και στην παγίωση της «στάσης 

ζωής», της υφολογικής και 
της «ποιητικής» ταυτότητας 
µιας σηµαντικής ποιήτριας, 
όπως είναι η Κική ∆ηµουλά. 
Τα κείµενα του συγγραφέα που 
αποτελούν το περιεχόµενο του 
βιβλίου, µαζί µε αποσπάσµατα 

από ποιήµατα της Κικής 
∆ηµουλά, είναι γραµµένα στη 
διάρκεια της δεκαπενταετίας 
1995-2010. 

«ΤΑ ∆ΑΚΡΥΑ TOY 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ» 
Καίτη Κάστρο - Λογοθέτη, 

εκδόσεις «Αδελφών 
Κυριακίδη» 
Η διαδροµή ενός ξεχωριστού 
έρωτα, από τη γέννηση του, 
µε τις µαγικές στιγµές που ακολούθησαν 

µέχρι την εµπλοκή 
του στα δύσβατα µονοπάτια 
κάποιων σκοπιµοτήτων που 
προσδιόρισαν µια ανέλπιστη 
εξέλιξη, µε τους πρωταγωνιστές 

να µεταναστεύουν εκείνη 
στη Γερµανία για δουλειά και 
εκείνος στην Αγγλία για σπουδές. 

Η αποστασιοποίηση αυτή 
δεν κατόρθωσε να δώσει απαντήσεις 

στα ερωτήµατά τους, 
στο «πώς» και το «γιατί»... Θα 
προφθάσουν άραγε να δώσουν 
συνέχεια στον έρωτά τους; 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

- «Εγκληµα στη Βαρκελώνη», 
Antonio Hill, µετάφραση 
Μαρία Παλαιολόγου, 

εκδόσεις «Πατάκη» 
Σε µια πόλη όπου κανείς δεν 
λέει αυτό που σκέφτεται, ένας 
αστυνοµικός ψάχνει την αλήθεια... 

Πρόκειται για την πρώτη 
υπόθεση του επιθεωρητή'Εκτορ 
Σαλγάδο, αλλά και για το ισπανικό 

νουάρ που διαβάζεται αυτή 

την εποχή στην Ευρώπη. ^ 

«Τα ποιήµατα (19702010)», 
Γιάννης Κοντός, 

εκδόσεις «Τόπος» 
Συγκεντρωτική έκδοση όλου 
του έργου του ποιητή, που δηµοσίευσε 

για πρώτη φορά την 
ποίησή του το 1965. 

φ «Εγχειρίδιο εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών γονέων 

Θεωρία και πράξη», Σπύρος 
Παπατριανταφύλλου, 

Λένα Γιαννακοπούλου, εκδόσεις 
«Π. Ασηµάκης» 

Εκπαιδευτικό υλικό, οδηγός για 
επαγγελµατίες, αλλά και για το 

ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. 

Παγκόσµια Ηµέρα 
Παιδικού Βιβλίου 

από τον «Άγκυρα Πολυχώρο» 

Κάθε Σάββατο του Απριλίου 
από τις 11.30 ως τις i 2.30 
ο Πολυχώρος Άγκυρα (Σόλωνος 

i 24) γιορτάζει µαζί 
µε τα παιδιά την Παγκόσµια 
Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου, µε 
ελεύθερη είσοδο. To Σάββατο 
6/4 παρουσιάζεται το βιβλίο 
της Μαρίας Βαλετά Βασιλειάδου 

«Ο βασιλιάς, η αλήθεια 
και το ψέµα». Στις 13/4 το 
βιβλίο «Ο µπαµπάς µου, ο 
καλός, µεγάλος, γκρίζος λύκος» 

της Φράνσης Σταθάτου. 
Στις 20/4 το βιβλίο «Ελίτσα 

η Παπαρούνα» του Μάνου 
Κοντολέων και στις 27/4 «Η 
Πετρόσουπα» του John Muth. 
Οι µικροί βιβλιόφιλοι θα µοιραστούν 

µε την ηθοποιό Αλίκη 
Κατσαβού την ανάγνωση 

των παραµυθιών, αλλά και το 
θεατρικό παιχνίδι γνωστών 
παιδικών βιβλίων. 
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