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ΝΤΙΝΟΠΟΥΛ** 

TO Α∆ΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ 
Ο απόκρυφος · 

«TO Α∆ΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ - Ο απόκρυφος έρωτας του Ελευθέριου ¦ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

Βενιζέλου», Αργύρης Ντινόπουλος, εκδόσεις «Καστανιώτη» 

V k fi 

«Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται» συνήθιζε να λέει η Παρασκευούλα Βλουµ, 
η γυναίκα µε τα µάτια στο χρώµα της θάλασσας την οποία ερωτεύτηκε 
µε πάθος ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όµως η µοίρα την έταξε στην αθέατη 
πλευρά της Ιστορίας, κι έτσι δεν φόρεσε ποτέ το νυφικό που έραψε για το 
γάµο της µε το µεγάλο ηγέτη. Μάλιστα, όταν αυτός, συντετριµµένος από 
την εκλογική ήττα του 1920, παντρεύτηκε τη «βασίλισσα της στερλίνας» 
Έλενα Σκυλίτση, εκείνη σχολίασε στωικά: «Ο Βενιζέλος τώρα πρόσκειται 
τοις πλουσίοις!». Τελικά η αγάπη τους αποδείχτηκε πιο δυνατή. Η Παρασκευούλα 

Βλουµ παρέµεινε αιώνια ερωµένη για τον άνθρωπο που ήταν 
πλασµένος «να δοξάσει την Ελλάδα», όπως η ίδια έλεγε χαρακτηριστικά. 

Στο βιβλίο ζωντανεύουν µυστικές συναντήσεις, δολοφονικές απόπειρες, 
όνειρα, πάθη, συγκρούσεις µε το παλάτι, ο εθνικός διχασµός, 

αλλά και µια φωτογραφία που ο Βενιζέλος άφησε δίπλα στο κρεβάτι της 
Παρασκευούλας το 1916, όταν ξεκινούσε για το κίνηµα της Εθνικής Άµυνας στη Θεσσαλονίκη/Ηταν η 
φωτογραφία που εκείνη κράτησε µέχρι το θάνατο της. Μοναδικό ντοκουµέντο του έρωτά τους, που έµεινε 
πάντα αναµµένος, αν και εκτυλίχτηκε στα πιο δραµατικά χρόνια της ελληνικής Ιστορίας. 

ΝΛΡΛΕΚΕΥΛΙ Λ K Λ M Λ T Η i: 

Προοοκπ to ΟΝφαοµα µηοριί να οκοτύο*. 

«TO ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
TOY ΑΧΙΛΛΕΑ» 
Madeline Miller, µετάφραση 

Αναστασία Καλλιοντζή, 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

Ο νεαρός Πάτροκλος απογοητεύει 
τον πατέρα του και εξορίζεται 

στην αυλή του βασιλιά 
της Φθίας. Εκεί µεγαλώνει 
στη σκιά του εκθαµβωτικού 
Αχιλλέα, που έχει τη δύναµη 
να αλλάζει τις ζωές των γύρω 
του και, σύµφωνα µε τις προφητείες, 

θα γίνει ο άριστος 
των Ελλήνων. 
Τα δύο αγόρια γίνονται φίλοι 
και στέλνονται να µαθητεύσουν 

στη σπηλιά του θρυλικού 
δάσκαλου Χείρωνα. Εκεί 

ορκίζονται ότι θα µείνουν για 
πάντα µαζί, όµως οι Μοίρες 
έχουν το δικό τους σχέδιο. 

«ΙΖΟΛΑ ΜΠΕΛΑ» 
Anna Crusafont, µετάφραση 

Μαρία Ακριβάκη, 
εκδόσεις «Λιβάνη» 
Η Χούλια κάνει ένα διάλειµµα. 
Αυτό σηµαίνει ότι χώρισε από 
το σύζυγο της, ταξίδεψε στα 
γεµάτα ποίηση τοπία της βόρειας 

Ιταλίας και ξαναβρήκε 
την αγάπη της για το γράψιµο, 
που είχε εγκαταλείψει εδώ και 
πολύ καιρό, για µια ολόκληρη 
ζωή. Ο ελκυστικός και ώριµος 
Λόρενς, µε σηµαντική πορεία 
θεατρικού ηθοποιού, θέλει να 
συγκεντρωθεί και να γράψει 
τη λεπτοµερή συλλογή των 
εµπειριών του από το θέατρο. 
Οι δυο τους θα βρεθούν στο 
σταυροδρόµι της ζωής τους. 
Εκείνη πηγαίνει. Εκείνος γυρίζει. 

Ο καθένας θα βρει στον 
άλλον αυτό που έχει ανάγκη. 

«ΖΩΝΙΑΝΑ GOLD» 
Παρασκευάς Ακαµάτης, 
εκδόσεις «Ωκεανίδα» 
Βρισκόµαστε στο µέλλον. 
Κοιτάσµατα πετρελαίου, φυσικό 

αέριο, φωτοβολταϊκά 
πάρκα, ανεµογεννήτριες και 
ξένοι επενδυτές; 
Όσοι ήπιαν τεκίλα ξέρουν ότι 
δεν µπορεί να είναι αυτές σι 
λύσεις στο οικονοµικό αδιέξοδο 

της χώρας. 
Πώς όµως τελικά οι'Ελληνες 
µετατρέπονται σε βασιλιάδες 
µιας νέας, πάµπτωχης πια Ευρώπης; 

To θαύµα έχει όνοµα: 
«Ζωνιανά Gold». 
Πρόκειται για ένα βιβλίο αιχµηρό 

και προφητικό, το δεύτερο 
του συγγραφέα, που 

έχει υπογράψει επίσης το 
µυθιστόρηµα «Σαµπάνια µε 
γύρο» το 2009. 

φ «Χαρά, η καλύτερη θεραπεία», 
Γιώργος Πιντέρης, 

Εκδόσεις «Ψυχογιός» 
Κι όµως, και η σωµατική υγεία επηρεάζεται 

από τα κέφια µας. Η χαρά 
στην καθηµερινότητα είναι από τα 
καλύτερα «εµβόλια» κατά των κρυολογηµάτων 

και των ιώσεων/Οταν 
η ιατρική δεν µπορεί να εξηγήσει τα 
συµπτώµατα µας τότε αναλαµβάνει 
η ψυχολογία. 

φ «Αγγελική ποίηση», Αγγελική 
Τσέλιου, εκδόσεις 

«Γκοβόστη» 
Ποίηση από τη γνωστή συλλογή 
«Τα ποιητικά» των εκδόσεων Γκοβόστη. 

φ «Η εγκυµοσύνη µου», 
Virginia Beckett, µετάφραση 
Βικτόρια Σαµπετάι, εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» 

Ένας εύχρηστος οδηγός, µε πληροφορίες 
από την περίοδο πριν ano 

τη σύλληψη έως τις πρώτες έξι 
εβδοµάδες του µωρού. Ειδικοί στη 
γυναικολογία, στην παιδιατρική, στη 
µαιευτική, στη διατροφή, στη φυσική 

κατάσταση και στην ψυχολογία, 
µαµάδες και σι ίδιες, µοιράζονται 
τις προσωπικές και επαγγελµατικές 
τους εµπειρίες. 

φ «Πολιτιστική ιστορία της 
αρχαίας Ελλάδας - Μύθος 

και πραγµατικότητα της προχριστιανικής 
ψυχής»,'Εγκον 

Φριντέλ, µετάφραση ∆ηµοσθένης 
Κούρτοβικ, εκδόσεις 

«Τόπος» 
Η ριζοσπαστική µατιά του συγγραφέα 

προβάλλει τον αρχαίο'Ελληνα 
στην καθηµερινότητά του: λιγότερο 
αθώο και περισσότερο πραγµατιστή, 
λιγότερο καλοφαγά και περισσότερο 
οµοερωτικό, λιγότερο ελεύθερο στις 
πόλεις - κράτη και περισσότερο βάρβαρο 

απέναντι στους εχθρούς του, 
λιγότερο εργατικό και περισσότερο 
µοιρολάτρη κ.ο.κ. 

φ «Η ζωή που έλειπε», Κώστας 
Κροµµύδας, εκδόσεις 

«Μίνωας» 
∆ύο ιστορίες αγάπης και απόλυτου 
έρωτα, εµπνευσµένες από αληθινό 
γεγονός που συνέβη την περίοδο της 
Κατοχής. Από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφορεί 

και το άλλο βιβλίο του ηθοποιού 
«Μπαµπά, µεγάλωσε µε». 
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