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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΛΕΛΙ 

TO ΤΕΡΑ! 
KIM 

«TO ΤΕΡΑ! ΚΙ ΕΓΩ», Σταµάτης Μαλέλης, εκδόσεις «Λιβάνη»! ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

«Ήταν, νοµίζω, άνοιξη του 2007, λίγο πριν τελειώσει η τηλεοπτική 
σεζόν, όταν ρου ζητήθηκε µια συνέντευξη από έναν τηλεοπτικό σταθµό, 

για να κάνω το γνωστό απολογισµό της χρονιάς που πέρασε. Η 
παρουσιάστρια, συµπαθέστατη, που δούλευε σε ανταγωνιστικό κανάλι, 

µε πήγε πολύ µαλακά, µε τις γνωστές ερωτήσεις. Προς το τέλος 
της συνέντευξης η παρουσιάστρια άρχισε να πλέκει το εγκώµιο µου. 
"∆ηµιουργήσατε παράθυρα, διευθύνατε όλα τα µεγάλα κανάλια και 
τώρα κάνετε άλλη µια επιτυχία στο STAR. ∆ηµιουργήσατε ένα νεανικό 
lifestyle πρόγραµµα, το οποίο θεωρείται επιτυχηµένο. Άρα πρέπει να 
αισθάνεστε ευτυχισµένος". Η απάντησή µου πρέπει να τη σόκαρε. 
"Οχι, αγαπητή µου, δεν αισθάνοµαι ευτυχισµένος". To κορίτσι σώπασε 

κι εγώ συνέχισα: "Ποτέ δεν ήµουν ευτυχισµένος"»! 
1 -——'-" ^~ Ο Σταµάτης Μαλέλης, διευθυντής ειδήσεων και ενηµέρωσης στο 
STAR, έχει µιλήσει ανοιχτά για το θέµα της κατάθλιψής του, στην προκειµένη περίπτωση το «τέρας», 
που τον βασάνισε για αρκετό καιρό. Στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε λίγο πριν από την περιπέτεια 
που είχε φέτος µε την υγεία του, ο δηµοσιογράφος περιγράφει µέρα µε τη µέρα την επαγγελµατική 
και την προσωπική του ζωή υπό τη σκιά του... τέρατος. 

Παοχαλία Τραυλού 

ΓΥΑΛΙΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗ 

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗ» 
Μαξ Μπάρυ, µετάφραση 
Αύγουστος Κορτώ, 
εκδόσεις «Καστανιώτη» 
Ο Τσαρλς Νιούµαν, επιστήµονας 

και ερευνητής, χάνει το πόδι 
του σε εργαστηριακό ατύχηµα. 

Αρχίζει λοιπόν να εξερευνά 
ιδέες: να κατασκευάζει µέλη, 
και µάλιστα καλύτερα από τα 
αληθινά. Η ειδική προσθετικός 
Λόλα Σανκς λατρεύει τα άρτια 
τεχνητά µέλη. Ο Αυστραλός 
συγγραφέας τιµήθηκε µε το 
Western Australian Premier's 
Book Awards στην κατηγορία 
Ψηφιακό Αφήγηµα. To ενδιαφέρον 

είναι ότι ξεκίνησε να το 
γράφει διαδικτυακά, µε τους 
αναγνώστες να συµµετέχουν 
στην εξέλιξη. ^. 

ANTON 
¦ ΤΣΕΧΟΦ 
Ο ΘΑΛΑΜΟΣ- 

b 
«Ο ΘΑΛΑΜΟΣ αρ.6» 
Αντον Τσέχοφ, µετάφραση 

Άρης Αλεξάνδρου, 
εκδόσεις «Γκοβόστη» 
Στο θάλαµο 6 µιας ψυχιατρικής 

κλινικής - άσυλο ενός 
νοσοκοµείου διαµένουν πέντε 
νοσηλευόµενοι µε τη διάγνωση 
«τρελοί». Τους επιβλέπει ο Νικήτας, 

ο οποίος µε τη συµπεριφορά 
του εκφράζει την πιο 

ακραιφνή κατασταλτική βία, 
εµποτισµένη µε την αξία του 
καθήκοντος και της «τάξης». 
Η νουβέλα του Τσέχοφ αποτελεί 

τοµή στην πνευµατική και 
λογοτεχνική εξέλιξή του και 
πολλοί κριτικοί ανέφεραν ότι 
µε αυτό το έργο του αποκόπηκε 
από την επιρροή του Τολστόι 
και διέγραψε τη δική του λογοτεχνική 

πορεία. 

«ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ» 
Πασχαλιά Τραυλού, 
εκδόσεις «Ψυχογιός» 
Η συγγραφέας Βερονίκη ∆ελένδα 

παλεύει να σπάσει το 
φράγµα του χρόνου: µέσα 
σε τέσσερις µήνες πρέπει 
να γράψει δώδεκα βιβλία, 

να βρει έναν τρόπο να 
υποµείνει την απουσία της 
κόρης της, να ανακαλύψει 
ένα οικογενειακό µυστικό 
και να ζήσει τον έρωτα. Ο 
ψυχολόγος Αλέξανδρος Φιλίππου 

συναντά τη Βερονίκη 
µέσα από τα γραπτά της. 
Ακολουθεί τα χνάρια της, 
αλλά θα καταφέρει άραγε 
να τη συναντήσει; Και σι 
δύο πάντως πιστεύουν ότι 
είναι ωραίο να περιµένεις 
ένα θαύµα... 

φ·«Ράντλεϋ», του Ματ 
Χέιγκ, µετάφραση Κώοτια 

Κοντολέων, εκδόσεις 
«Πατάκη» 
Στα... χνάρια του «Twilight», για 
όσους αγαπούν τις ιστορίες µε βαµπίρ, 

το βιβλίο περιγράφει τη ζωή 
µιας ασυνήθιστης οικογένειας που 
ζει οε ένα πληκτικό µικροαστικό 
αγγλικό προάστιο. ^ 

«Ένας τσιρκολάνος, µια 
καµήλα και 4.000.000 

ερωτήσεις», του Andrew 
Nicoll, µετάφραση Φωτεινή 
Πίπη, εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
Λόγω της οµοιότητας του'Οτο Βίτε 
µε τον υποτιθέµενο καινούριο βασιλιά 

της Αλβανίας, τα µέλη ενός 
φανταχτερού τσίρκου της Βουδαπέστης 

αποφασίζουν να αναλάβουν 
την τύχη της µικρής χώρας. 

φ «Η εξαφάνιση της τυχερόπιτας», 
της Πέρσας Σούκα, 

µε εικονογράφηση του Στάθη 
Πετρόπουλου, εκδόσεις 

«Gema» 
Παιδικό µυθιστόρηµα µε µοντέρνα 
γραφή και αστυνοµική δράση για 
παιδιά από 7 έως 9 χρόνων. Η Πέρσα 

Σούκα, που το υπογράφει, είναι 
κόρη του µουσικοσυνθέτη Τάκη 
Σούκα και πρόκειται για τη δεύτερη 
συγγραφική δουλειά της. 

φ «Ο βίος και το έργο του 
Κ. Π. Καβάφη», του ∆ηµήτρη 

∆αοκαλόπουλου και 
της Μαρίας Στασινόπουλου, 
εκδόσεις «Μεταίχµιο» 
∆έκα χρόνια µετά την πρώτη έκδοση 

του και µε αφορµή τη συµπλήρωση 
των 150 χρόνων από 

τη γέννηση και των 80 χρόνων 
από το θάνατο του Αλεξανδρινού 
ποιητή, το βιβλίο αναφοράς επανακυκλοφορεί 

συµπληρωµένο µε πληροφορίες 
που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια αυτών των χρόνων. 

φ «Ποιήµατα», Κ. Π. Καβάφης, 
εκδόσεις «Ιωλκός» 

'Ενα ακόµα βιβλίο, αυτή τη φορά 
για τα ποιήµατα του µεγάλου ποιητή, 

που κυκλοφορούν σε νέα έκδοση, 
πιστή όµως πάντα στη γραφή 

και τη δοµή των πρωτοτύπων. 
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