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προθήκες 

To ∆έντρο 
Οκτώβριος 2013, 
Τεύχος 193-194, 
2013, σελ. 229, τιµή 
11 ευρω 

Q αφιερωµατικός 
αυτός τόµος στον 
µεγάλο Αλεξανδρινό 

τιτλοφορείται . 
¦«Ξαναδιαβάζουµε 
. τον Καβάφη» και 
φιλοξενεί 30 έλληνες 

και ξένους συγγραφείς, 
οι οποίοι 

επιχειρούν να φωτίσουν 
το ανεξάντλητο 
«φαινόµενο 

Καβάφης» µε νέες 
προσεγγίσεις. Στην 
ποικίλη ύλη τουτεύχους 

διαβάζουµε, 
µεταξύ άλλων, 

πεζά και ποιητικά 
κείµενα των Χούλτο 
Κορτάσαρ, Τοµηάιας 

Γουλφ, Μπίλι Κρλινςκαι 
Φρανθίσκο 

Λάριος. 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ 
Η µοναδική 
οικογένεια 
Εκδόσεις ΓΪόλις, 
2013, σελ. 308, 
τιµή14ευρώ 
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Ο πρωτοεµφανιζόµενος 
συγγραφέας 

ασχολείται µε «m 
µοναδική ελληνική 
οικογένεια που δεν 
έπαιξε στο χρηµατιστήριο», 

µια οικογένεια 
νευρικών και 

ξεροκέφαλων συγγραφέων 
και αρχιτεκτόνων. 
Ο Ανδρέας 

Αριθµέντης, ο 
χρονικογράφος της 
πτώσης του οίκου 
της, ολοκληρώνει 
ένα θεατρικό έργο 
λίγο προτού δώσει 
τέλος στη ζωή του. 
Ενα µυθιστόρηµα 
για την επινόηση 
του εαυτού στην 
εποχή του ∆ιαδικτύου 

και τις οικογενειακές 
σχέσεις. ¦Tv.----^^ 
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στόρια 
βαγγελησ 
τζουκασ 
Οι οπλαρχηγοί 
τόθ Ε∆ΕΣ στην 
Ηπειρο 1942-44 
-Τοπικότητα 
και πολιτική 
ένταξη 
Εκδόσεις της Εστίας, 
2013, σελ. 257, 
τιµή 12 ευρω 

To βιβλίο περιγράφει 
τις διαδικασίες 

συγκρότησης των 
ενόπλων σωµάτων 

του Ε∆ΕΣ στον 
χώρο της Ηπείρου 
¦κατά την, περίοδο 
1942-1944: Πρόκειται 

ουσιαστικά για 
την εξιστόρηση της 
σύνθετης και αµφίπλευρης 

σχέσης µεταξύ 
του Ε∆ΕΣ, µιας 

αστικής αντιστασιακής 
οργάνωσης, και 

του παραδοσιακού, 
τοπικά προσδιορισµένου 

αγροπκού 
περιβάλλοντος, στο 
οποίο υποχρεώθηκε 

να αναπτύξει τα 
ένοπλα τµήµατά 
του. 

MYGI ΧΗΤΟ PUMA 

κωστασ 
ακριβοσ 
Αλλάζει 
πουκάµισο 
το φίδι 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
2013; σελ. 440, 
τιµή 16,60 ευρω 

To ερώτηµα «Είµαι 
τυχερός ή όχι που 
γεννήθηκα Ελληνας;» 

βασανίζει έναν 
συγγραφέα ano τη 
στιγµή που ακούει 
κάποιον Τούρκο να 
µιλάει προσβλητικά 

για τη χώρα του. 
Ενα µυθιστόρηµα 

i φτιαγµένο µε τα 
! υλικά του χρονικού, 

τΠς αυτοβιογραφίας, 
του οδοιπορικού, 
των αποµγηµανευ-' 

; µάτων και της µαρ,' 
τυρίας. Έναβιβλίο 

, στοχασµού από τον 
i βολιώτη συγγρα! 

(ρέα, γέλιου αλλά και 
συγκίνησης για όσα 
µας κάνουν (ή δεν 
µας κάνουν) υπερήφανους. 

συλλογικός 
τοµοσ 
To µοντέρνο 
Στη σκέψη και 
τις τέχνες του 
20ού αιώνα 
Επιµέλεια Β. Κιντή, 
Π.Τουρνικιώτης, K. 
Τσιαµπάος 
Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, 2013, 
σελ'. 246, 
Ύίµή-14 ευρώ 

To µοντέρνο αναλύεται 
βάσει των χαρακτηριστικών 

του, 
όπώς ο κατακερµατισµός 

της συνέχειας, 
n αφαίρεση, n ορθολογικότητα 

και το 
παράλογο, Π έµφαση 
στην πρόοδο, n ρήξη 
µε την παράδοση, ο 
ελιτισµός, ο κοσµοπολιτισµός, 

n ουτοπία. 
Αναπτύσσεται 

δε ένας διάλογος 
για τις µορφές που 
προσέλαβε, Οπό την 
αρχιτεκτονική ως τη 
φιλοσοφία, από τη 
µουσική ως τις φυσικές 

επιστήµες και τα 
µαθηµατικά, από την 
πολιτική ως τη λογοτεχνία. 

γιαννησ 
πλιαγκοσ 
Ενα τρίτο 
αλήθεια και 
δύο τρίτα 
ψέµατα 
Εκδόσεις Κέδρος, 
2013, σελ. 320, 
τιµή 12,50 ευρώ 

Ο Μιχάλης, σε amo. 
το λογοτεχνικό ντεµπούτο, 

βιώνει την 
απόλυτη µοναξιά 
στα τριάντα πέντε 
του. Η γυναίκα του 
Λιλίκα σκοτώνεται 
σε τροχαίο δυστύχηµα 

ύστερα από 
τρία χρόνια γάµου. 
Ο ίδιος έχει βάσιµους 

λόγους να 
πιστεύει πακ; εκείνη 

τον απατούσε. 
Η Αθήνα αρχίζει 
να µοιάζει µε Πυκνό 

δάσος γεµάτο 
µυστήριους λύκους. 
Αρχίζει V αναζητεί 
την αλήθεια, ώσπου 
έρχεται αντιµέτωπος 

µε τον mo ισχυρό 
αντίζηλο: τον 

ίδιο του ιον εαυτό. 
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συλλογικός 
τοµοσ 
Hans Kelsen: Η 
διαχρονικότητα 
του πνεύµατος 
στο νοµικό και 
κοινωνιολογικό 

του έργο 
- Οι εργασίες 
του ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου 
Επιµέλεια Νικήτας 
Αλιµπράντης,. 
Εκδόσεις Παπαζήση, 
2013, σελ. 256, 
τιµή 13 ευρώ 

To έργο του αυστριακού 
φιλέλληνα 

Χανς Κέλσεν είχε 
µεν ως επίκεντρο 

"σι νοµική επιστήµη, 
την οποία ανανέωσε 
σε πολλά επίπεδα, 
αλλά επεκτείνεται 
και σε φιλοσοφικές 
και κοινωνιολογικές 
µελέτες στις οποίες 
εγκλείεται n γνώση 
της αρχαιοελληνικής 

σκέψης. To 
βιβλίο συνιστά την 
ελληνική έκδοση 
- διότι αναµένεται 
και n γερµανική 
των εργασιών του 
∆ιεθνούς Συνεδρίου 
που πραγµατοποιήθηκε 

Προς τιµήν 
του στην Ακαδηµία 
Αθηνών. ¦;.:C'W -' 

- 'r-· : 

igme 
ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥλοσ-ΚΥΠρα 

ΙΟΣ 
To δαχτυλίδι 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
2013, σελ. 400, 
τιµή 14 ευρώ 

j Ο ιδρυτής των εκ- · 
. δόσεων ∆ιόπτρα 
j (Αθήνα, 1978), 

J γεννηµένος στην 
Ακρούντα της Κύ[ 
πρου, κυκλοφο| 
ρεί το πρώτο του 

j βιβλίο. Ξεκινώντας 
πριν από δύο αιώ! 
νες στο µεγαλύτερο 

i ελληνικό νησί, έξι 
γενιές ανθρώπων 
αγωνίζονται για να 
αλλάξουν τα σχέδια 

της µοίρας: της 
δικής τους και του 
τόπου τους. Ερωτες, 

φιλίες, όνειρα, 
1 ιδέες συνθέτουν µι; 

αν αληθινή ιστορία 
: για την αγάπη, την 

αξιοπρέπεια και την 
πατρίδα. 
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