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Ευχηθείτε «καλή χρονιά» µε ένα βιβλίο 
Της ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΒΑΣΒΑΝΗ 

έτος πείτε «χρόνια 
πολλά» και «καλή 
χρονιά» µε ένα βιβλίο. 

Οι επιλογές είναι 
πολλές. Αρκεί µια 

βόλτα στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς 
σας ή µια επίσκεψη σε ένα κεντρικό 
βιβλιοπωλείο. Ο «Τ.Θ.» σας προτείνει 
µερικά αναγνώσµατα. 
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Για τη Θεσσαλονίκη 

«Η Θεσσαλονίκη των συγγραφέων» 
(εκδ. Ιανός): Είκοσι διηγήµατα για την 
πόλη µας γράφτηκαν ειδικά για αυτή 
την έκδοση. Καθένα από αυτά πλαισιώνεται 

µε ένα έργο ζωγραφικής από 
την συλλογή του Ιανού «Η Θεσσαλονίκη 

των ζωγράφων». Τα διηγήµατα 
υπογράφουν µεταξύ άλλων οι: Φ.Γερµανός, 

Ντ.Χριστιανόπουλος, Β.Βασιλικός. 
Γ.Σκαµπαρδώνης, Γ.Ξανθούλης, 

Ζ.Ζατέλη, Α.Σουρούνης, Ε.Φακίνου, 
Γ.Σκούρτης, Α.Ζέη. Μια πολυτελής έκδοση 

αφιερωµένη στην πόλη µας. 

Για τους νέους 

«Τάξη + Αταξία» (εκδ. Ακρίτας): Είκοσι 
(και εδώ) συγγραφείς του πνευµατικού 

και κοινωνικού φάσµατος, άνθριοποι 
της επιστήµης, της θρησκείας, 

της εκπαίδευσης, των τεχνών, της δη¬ 

µοσιογραφίας δίνουν τη δική τους µατιά 
για τους νέους και εστιάζουν στην 

εκπαίδευση, την κοινωνία, την οικογένεια 
κλπ. Πώς σκέφτονται οι µαθητές/ 

φοιτητές σήµερα; Τι τους προβληµατίζει; 
Πώς λαξεύτηκε αυτή η γενιά; Πού 

και πώς µπορούµε να βοηθήσουµε; Τα 
κείµενα υπογράφουν µεταξύ άλλων οι: 
Εύη Βουτσινά, Σταύρος Γιαγκάζογλου, 
Ισίδωρος Ζουργός, Μητρ. ∆ηµητριάδος 

Ιγνάτιος, Αλκίνοος Ιωαννίδης, 
Χρήστος Κεχαγιόγλου, Γιάννης Λιγνάδης, 

Πάσχος Μανδραβέλης, Νίκος Ξυδάκης 
κα. 

Για τη δύναµη της µουσικής 

«Μουσικοφιλία» (εκδ. Αγρα): Ο δρ 
Όλιβερ Σακς (που έχει γράψει και τα 

«Ξυπνήµατα», στα οποία βασίστηκε η 
οµώνυµη ταινία) εξετάζει τη δυναµική 
της µουσικής µέσω των µεµονωµένων 
εµπειριών από ασθενείς, µουσικούς 
και καθηµερινούς ανθρώπους. Στο βιβλίο 

του περιγράφει πώς η µουσική 
ενεργοποιεί ασθενείς µε τη νόσο του 
Πάρκινσον, που διαφορετικά δεν µπορούν 

να µιλήσουν, και πώς οδηγεί 
στην ηρεµία και τη συγκέντρωση ανθρώπους 

που είναι βαθιά αποπροσανατολισµένοι 
από Αλτσχάιµερ ή σχιζοφρένεια. 

Η µουσική µπορεί να µας 
προκαλέσει τα υψηλότερα ή τα πιο βαθιά 

συναισθήµατα - µπορεί να αποδειχθεί 
όµως και φάρµακο. Ο Ολιβερ 

Σακς εξηγεί το λόγο. 

Μυθιστόρηµα - ντοκουµέντο 

«Ζ» (εκδ. ∆ΙΟΠΤΡΑ): Πρόκειται για 
ένα µυθιστόρηµα-ντοκουµέντο για τη 
δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη 
(1963). To «Ζ» κινείται στα όρια µεταξύ 

λογοτεχνίας και δηµοσιογραφίας µε 
το συγγραφέα να ενορχηστρώνει τα 
επίσηµα ντοκουµέντα της υπόθεσης. Ο 
Βασίλης Βασιλικός το έγραψε σχεδόν 
παράλληλα µε την εξέλιξη των γεγονότων 

και της δίκης που συντάραξε την 
Ελλάδα. To «Ζ» εκδόθηκε για πρώτη 
φορά στα µέσα της ταραγµένης δεκαετίας 

του 1960. Τώρα επανακυκλοφορεί, 
µε νέα επιµεληµένη έκδοση και 

DVD της οµώνυµης ταινίας. 
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TO ΕΙΚΟΪ1ΕΝΑ 
ΣΤΗ ΝίΕΟΕΛΜΙΝΙΚΚ ΠΕΖΟΙ ΗΛΦΙΑ 
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Για τα 100 χρόνια από 
τη γέννηση του Τσίρκα 

«To Εικοσιένα στη νεοελληνική πεζογραφία 
(Σολωµός και Μακρυγιάννης)» 

(εκδ. Μ1ΕΤ): Με αυτή την µικρή, 
αλλά πολύτιµη και καλαίσθητη 

έκδοση, το ΜΙΕΤ τιµά το έργο του 
Στρατή Τσίρκα που φέτος συµπληρώνονται 

100 χρόνια από τη γέννησή του 
(1911). To συγκεκριµένο κείµενο του 
Τσίρκα είναι οµιλία του που διαβάστηκε 

στην Πνευµατική Εστία της Αλεξάνδρειας, 
σε εκδήλωση της ελληνικής 

κοινότητας µε αφορµή τον εορτασµό 
της 25ης Μαρτίου 1947. 

"Κλικ" στον Οδυσσέα 

«Ακολουθώντας το πλοίο του Οδυσσέα» 
(εκδ. Αγρα): Επανακυκλοφορεί 

µετά από 20 χρόνια το φωτογραφικό 
αυτό λεύκωµα. Ήταν το 1912 που ο 
οµηριστής Victor Berard (1864-1931) 
κάλεσε τον µεγάλο φωτογράφο του ελληνικού 

τοπίου Fred Boissonnas 
(1858-1946) να ταξιδέψουν στα µέρη 
απ' όπου πέρασε ο Οδυσσέας και να 
αναγνωρίσουν και να αποτυπώσουν 
φωτογραφικά τα οµηρικά τοπία. To 
αποτέλεσµα είναι 165 φωτογραφίες 
που συνοδεύονται από στίχους της 
Οδύσσειας. Η συγκεκριµένη έκδοση 
αναπαράγει φωτολιθογραφικά την 
πρώτη γαλλική έκδοση του βιβλίου µε 

. K VOR BERARD FRED BOISSONNAS 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑΣ TO ΠΛΟΙΟ 

TOY ΟΛΥΣΣΙ-Λ 

τον τίτλο Dans le sillage D'UlysseE 
στις εκδόσεις Armand Colin το 1933. 
Πρωτοκυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
Αγρα το 1991. 

Για τους λάτρεις της µαγειρικής 

«Με... νου Ελληνικό» (εκδ. ∆ΙΟΠΤΡΑ): 
Στα παιδικά σας χρόνια η κουζίνα 

σας τι µυρωδιές είχε; Τι φαγητά 
έφτιαχναν οι γονείς σας τις Κυριακές και 
τις γιορτές και τι τρώγατε όταν γυρνούσατε 

από το σχολείο. Με νοσταλγικό χαρακτήρα 
και δίνοντας έµφαση στην παράδοση, 
ο Ηλίας Κάφαλης µας δίνει 

προτάσεις για να µαγειρέψουµε ξανά 
συνταγές που ξέρουµε από παλιά, µε νέες 

τεχνικές και να φτιάξουµε νόστιµα και 
υγιεινά γεύµατα. 
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