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Από τη ΜΑΙΡΗ ΓΕΟΡΓΙΑ∆ΟΥ mgeorgiadou@alticamedia.gr 

«Η ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΧΕΣΗ, Ελλάδα - Ευρώπη» 

Η ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΧΕΣΗ Κώστας Βεργόπουλος, εκδόσεις «Πατάκη» 
Επλάδο- Ευρώπη - 

Ο Κώστας Βεργόπουλος έχει επισηµάνει από το 1992 τις αντινοµίες και τον 
προβληµατικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού νοµίσµατος µε τη µέχρι σήµερα δοµή 
του και τις σαρωτικές συνέπειες του για τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. 
Στο βιβλίο του αυτό ο συγγραφέας εντοπίζει τις αιτίες για το σηµερινό ελληνικό 
και ευρωπαϊκό ναυάγιο και τεκµηριώνει προϋποθέσεις για την απεµπλοκή από 
αυτό. «Για το σηµερινό ναυάγιο» αναφέρει «όλοι ένοχοι, καθείς στο µέτρο που 
του αναλογεί: οι ισχυροί θύµατα της ισχύος τους, σι αδύναµοι θύµατα της 
αδυναµίας τους. 57 χρόνια µετά την ίδρυση της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, 32 µετά 
την πλήρη ένταξή µας σε αυτήν, 11 µετά τη συµµετοχή στο κοινό νόµισµα, 
παραµένουν καταλυτικές οικονοµικές, κοινωνικές, γεωπολιτικές, ανθρωπολογικές, 

πολιτισµικές ασυµβατότητες ανάµεσα στις δύο πλευρές. Πολλαπλά ποσοτικά και ποιοτικά χάσµατα 
ανάµεσα στη χώρα µας και την Ευρώπη. Σχέση αταίριαστη, ανάρµοστη, άγονη».Ο Κώστας Βεργόπουλος 
χαρακτηρίζει επίσης «µαύρο αστυνοµικό έργο τη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης: ατµόσφαιρα - δηλητήριο, εκατόµβες 

ανθρώπινης καταστροφής, θρίλερ και σασπένς µε κοµµένη ανάσα, ο θάνατος παραµονεύει παντού, 
αυτοκτονούν τα θύµατα της αθέµιτης ανέχειας, αλλά και οι θύτες του αθέµιτου πλουτισµού, βεβαρηµένο 
παρελθόν ενοχοποιεί το παρόν, κατεστραµµένο παρόν υποθηκεύει το µέλλον». 
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«BΑΛΙ ME 
∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΥΙ» 
Λένα Μοντα, εκδόσεις 
«Ψυχογιός» 
Ένα µυθιστόρηµα για τις ανθρώπινες 

σχέσεις, τη φιλία 
και τον έρωτα, στο οποίο 
βασίστηκε η οµώνυµη τηλεοπτική 

σειρά του ANT1. 
Μια νύχτα µε βροχή ένα απότοµο 

φρενάρισµα και µια καραµπόλα. 
Σπασµένα φανάρια 

στην άσφαλτο και τέσσερις 
οδηγοί να αλληλοκατηγορούνται. 

Ο Κωστής, η Μαρίνα, 
η Ελπίδα, η Ναταλία. Και 
κάπως έτσι αρχίζουν όλα 
για τους ήρωες του βιβλίου, 
που από αντίπαλοι γίνονται 
σι καλύτεροι φίλοι... 

«ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΜΩΡΑ» 
Jackie Silberg, µετάφραση 
Παρασκευή Αυγουστίνου, εκδόσεις 

«∆ιόπτρα» 
Ο εγκέφαλος των µωρών 
είναι 250% πιο δραστήριος 
από των ενηλίκων. Τα οπτικά 
ερεθίσµατα καλλιεργούν την 
περιέργεια, την προσοχή και 
τη συγκέντρωση των µωρών. 
To καλύτερο παιχνίδι του µωρού 

σας είστε εσείς! To βιβλίο 
είναι γεµάτο αναπτυξιακά 
παιχνίδια, βασισµένα σε ευρήµατα 

των πιο πρόσφατων 
ερευνών για τον εγκέφαλο, 
που βοηθούν τους γονείς να 
ενισχύσουν τις δυνατότητες 
του µωρού, µία µία δραστηριότητα 

κάθε φορά. 

«ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 
Ion Stewart, µετάφραση 
Νίκος Αποστολόπουλος, 
εκδόσεις «Τραυλός» 
Τι σχέση µπορεί να έχουν 
τα µαθηµατικά (η γλώσσα 
της καθαρής αφαίρεσης) µε 
τη βιολογία (τη γλώσσα της 
ζωής και των πολύπλοκων 
οργανικών µορφών); «Επαναστατική!» 

αναφωνεί οΊαν 
Στιούαρτ, καθηγητής του 
πανεπιστηµίου Ουόρικ και 
συγγραφέας µπεστ σέλερ 
(ανάµεσά τους το διαχρονικό 
«Παίζει ο θεός ζάρια»), που 
αναλύει και «ξεκλειδώνει» στο 
βιβλίο του αυτό τα µυστικά 
της ύπαρξης, επιµένοντας 
ότι δεν πρόκειται µόνο για 
ζήτηµα βιοχηµείας. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

_ «To µοναχοπαίδι», µυθιστόρηµα 
του Γιάννη 

∆εδή, εκδόσεις «Μιχάλη 
Σιδερή» 
Ο Αντώνης, ο ήρωας του βιβλίου, 

το είχε αποφασίσει. Ga 
εγκατέλειπε τις εγκόσµιες απολαύσεις 

προκειµένου να φύγει 
από τους µαινόµενους διώκτες 
του, µέχρι να ηρεµήσει η πιάτσα. 
To ΆγιονΌρος τού έκλεινε συνωµοτικά 

το µάτι και η σκέψη 
τού δηµιούργησε ασφάλεια. 

Λ «To αποτύπωµα της κρίσης», 
σε επιµέλεια της 

Ελένης Μπούρα και της Μικέλας 
Χαρτουλάρη, εκδόσεις 

«Μεταίχµιο» 
∆εκαεπτά Έλληνες συγγραφείς 
αποτυπώνουν τις διάφορες πτυχές 

της κρίσης. Οι ιστορίες τους 
λειτουργούν ως µεγεθυντικός 
φακός, αλλά και ως µαρτυρίες. 
∆εν είναι όλες µαύρες. Είναι και 
αστείες είναι και σοβαρές, άλλες 
είναι αισιόδοξες και έχουν χάπι 
εντ, άλλες είναι αποκαρδιωτικές. 
Είναι διηγήµατα που έχουν γεννηθεί 

από την επικαιρότητα και 
φωτίζουν από την καλή και από 
την ανάποδη όσα συµβαίνουν 

γύρω µας η και µέσα µας. ^«Λευκός 

παράδεισος», 
Francis Latreille 

- Catherine Guigon, µετάφραση 
Κώστας M. Σταµατόπουλος, 

εκδόσεις «Καπόν» 
Ο συγγραφέας, από την πρώτη 
του αποστολή το 1987, µε τις φωτογραφίες 

του, µας δίνει τη µαρτυρία 
του για το Βόρειο Πόλο. Από 

τη γνωριµία του µε τους κατοίκους 
των περιοχών αυτών, καταγράφει 
το θαυµασµό του για τον τόπο 
τους αλλά και τον τρόπο ζωής 

τους στο µαγικό και ταυτόχρονα 
αφιλόξενο περιβάλλον. 

_ «∆ιωγµός», µυθιστόρηµα 
του Αλεσάντρο Πιπέρνο, 

µετάφραση Αννα Παπαοταύρου, 
εκδόσεις «Πατάκη» 

Η ιστορία ενός επιτυχηµένου 
ανθρώπου που ξαφνικά βρέθηκε 

αντιµέτωπος µε το ναρκισσισµό 
του αλλά και τις παιδικές 

του αδυναµίες. 
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