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ΛΙ WHIT n" "ΓΜάΊ'ΧΊ' 

Φιλµ νουάρ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
Φιλµ νουάρ 
Εκδόσεις Ψυχογιός, 
2012, σελ. 560, 
τιµή 18,79 ευρω 

Στο Παρίσι του 1939 
ένας νεαρός γάλλος 
δηµοσιογράφος αναζητεί 

στοιχεία για το 
παράνοµο ειδύλλιο 
µιας ισπανίδας δούκισσας 

και ενός έλληνα 
εµπόρου όπλων. Η 
ζωή του τελευταίου 
γεννά πολλά ερωτήµατα 

για w καταγωγή 
του, πι δράση και την 
πολιτική επιρροή του. 
Ποιος ήταν ο άνθρωπος 

που µετά τον A' 
Παγκόσµιο Πόλεµο 
θεωρήθηκε ο πλουσιότερος 

στον πλανήτη; 
Ενας µυθιστορηµατικός 

κόσµος συνωµσ 
σίας, παρασκηνιακής 
πολιτικής, άνοµου κέρδους 

αλλά και παθιασµένου 
έρωτα. 

a. ρατηγικη 
ΝΕΣΤΩΡ Ε. 
ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
∆ιαχρονικές 
αρχές 
βυζαντινής 
στρατηγικής 
και τακτικής 
Εκδόσεις Ποιότητα, 
2012, σελ. 184, 
τιµή 17,00 ευρω 

Στο τέλος του βιβλίου 
«Τακτικά», που 

αποδίδεται στον βυζαντινό 
αυτοκράτορα 

Λέοντα Στ" τον Σοφό 
και συντάχθηκε περί 
το 900 µΧ, παρατίθενται 

294 αξιώµατα 
- ή µάλλον παραγγέλµατα 

- για το πώς 
µπορεί ένας πόλεµος 
να κερδηθεί µε τις 
λιγότερες δυνατές 
απώλειες. Ο συγγραφέας 

τα ταξινοµεί, 
εντοπίζει τις αρχικές 
τους πηγές και αποκαθάροντάςτααπό 

το περιστασιακό τους 
περίβληµα τα αναγάγει 

σε βασικές αρχές 
«αναίµακτης επικράτησης 

σε κάθε αγώνα 
ή αντιπαράθεση. 

ΦΗΓΗΜΑ 

N AT ΑΛΙ ΧΕΙΝΣ 
Κάν' το όπως 
οι αρχαίοι: Πώς 
να ζήσουµε 
καλύτερα µε 
οδηγό τους 
προγόνους µας 
Μετάφραση 
Πετρούλα 
Γαβριηλίδου. 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
2012, σελ. 374. 
τιµή 16,60 ευρω 

Η συγγραφέας συλλέγει 
κάποιες πολύ 

ενδιαφέρουσες ισισρίες 
από την αρχαιότητα, 

αστείες, θλιβερές 
ή παράξενες, που 

µοιάζουν απίστευτα 
σύγχρονες ακόµη κι 
αν είναι 2.000 ετών. 
Σε όλες τις ιστορικές 
περιόδους συναντάµε 
ανθρώπους που έζησαν 

µια συνηθισµένη 
ζωή σε εποχές ξεχωριστές. 

Μελετώντας 
τους µαθαίνουµε πολλά 

και για εµάς τους 
ίδιους. Στο βιβλίο 
βλέπουµε πώς ο αρχαίος 

κόσµος διαµόρφωσε 
τον σύγχρονο 

και πώς ο σύγχρονος 
φωτίζεται ακόµη από 
τον αρχαίο. 

επιφυλλίδες 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
∆ΕΜΕΤΗ 
Από το 
INLOOK στο 
OUTLOOK... 
ΕκδόσειςΤρίµορφο, 
2012, σελ. 300, 
τιµή 15 ευρω 

Η συγγραφέας είναι 
διευθύντρια του Μουσείου 

Σολωµού και 
Επιφανών Ζακυνθίων, 
όπου εργάζεται από 
το 2000. Στην έκδοση 
αυτή περιλαµβάνονται 
82 κείµενα που δηµσ 
σιεύθηκαν σης τοπικές 
εφηµερίδες της Ζακύνθου 

«Ερµής» και «Ηµέρα 
Τοπ Ζάκυθος», 

αλλά και σε περιοδικά 
όπως το «Ραπόρτο» 
και οι «Αντιλήψεις, 
από το 1991 ως το 
2011. Τα κείµενα σχολιάζουν 

τη σύγχρονη 
πραγµατικότητα του 
τόπου της, εικαστικά 
δρώµενα, µουσικές 
εκδηλώσεις, εκδόσεις 
και γενικά πολιτιστικές 
εκφράσεις. 

φηγηµα 
AMY CHUA 
Μητέρα Τίγρη 
Μετάφραση 
Αννα Παπασταύρου. 
εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, 
2012, σελ. 336, 
τιµή 12,99 ευρω 

Πρόκειται για την 
εξοµολόγηση µιας 
γυναίκας επαγγελµατικά 

επιτυχηµένης και 
ταυτόχρονα παραδοσιακά 

αφοσιωµένης 
στην οικογένειά της. 
Η συγγραφέας, Αµερικανίδα 

κινεζικής καταγωγής 
και καθηγήτρια 

στη Νοµική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Γέιλ, 
αποκαλύπτει τα οφέλη 
αλλά και το κόστος 
τού να µεγαλώνεις 
τα παιδιά σου µε τον 
αυστηρό τρόπο της 
απαιτητικής κινεζικής 
παράδοσης, όπου µόνο 

n πρωτιά είναι αποδεκτή, 
απέναντι στον 

πιο χαλαρό, ανεκτικό 
και ήπιο τρόπο της δυηκής 

κοινωνίας. 

SVEN 
BOTTCHER 
Απρόβλεπτη 
απειλή 
Μετάφραση 
Ρουµπίνη Ζαρκάδη. 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
2012, σελ. 582, 
τιµή 18,80 ευρω 

Ασταµάτητες βροχοπτώσεις 
πλήττουν το 

βόρειο ηµισφαίριο, 
ενώ ο Νότος µαστίζεται 

από πλήρη ανοµβρία 
και ξηρασία 

Αφρικανοί µετανάστες 
εισρέουν στην 

Ευρώπη, κουρσεύοντας 
πλοία και ποταµόπλοια, 

ακόµη και σε 
αυτόν τον υπερχειλισµένο 

Ελβα, ο οποίος 
βρίθει ano µεταλλαγµένες 

θανατηφόρες 
τσούχτρες. Η νεαρή 
κλιµατολόγος Μαβί 

ανακαλύπτει ένα 
µυστικό πρόγραµµα 
προσοµοίωσης της 
κλιµατικής εξέλιξης και 
επιδίδεται σε έναν αγώνα 

προειδοποίησης της 
ανθρωπότητας. 

προθήκες 
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