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Απέξηε Σταµάτηε 

Μπαρ Φλωµπέρ 
To Μπαρ Φλωµπέρ είναι ένα βιβλίο που 

αγάπησαν, και εξακολουθούν να αγαπούν, 
οι'Ελληνεε αναγνώστεε, ένα βιβλίο που «βγήκε» 

εκτόε συνόρων και ακολούθησε τη δική 
του διαδροµή σε εφτά γλώσσεε.'Οπωε αναφέρει 

και ο Αλέξηε Σταµάτηε στο επίµετρο 
τπε νέαε έκδοσηε:το «Μπαρ Φλωµπέρ» αναδύθηκε 

από ένα θραυσµατικό κόσµο που µε 
επισκέφτηκε και του οποίου µου ανατέθηκε n 
ταξινόµηση - ένα ασύντακτο τάγµα νεφών, του οποίου ανέλαβα τη 
διεύθυνση. [...] Η συγγραφή του «Μπαρ Φλωµπέρ» άρχισε µε κάποια 
ταξίδια σε πόλειε τπε Ελλάδαε και τπε Ευρώπηε και, αφού «εγκαταλείφθηκε» 

από το συγγραφέα, το ίδιο το κείµενο συνέχισε τα δικά του 
σεάλλεεχώρεε. Γιατί τα βιβλία, όταν αποχωριστούν το δηµιουργό tous, 

αυτονοµούνται, αποκτούν δική tous ζωή. Τα πιο ταξιδιάρικα απ' αυτά 
ενίοτε ξαναγυρίζουν, έτσι για µια επίσκεψη, στην Ιθάκη tous. 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΖΑ 
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - Γεννηµένη νικήτρια 

Η Τζωρτζίνα Ξένου, πρωταθλήτρια του 
καράτε, σε ηλικία εντεκάµισι χρόνων αρρωσταίνει 

σοβαρά και χρειάζεται να δώσει ένα 
µεγάλο αγώνα: Έναν αγώνα ζωήε! Μετά τη 
νίκη τπε n µικρή ηρωίδα γυρνάει πίσω στη 
µεγάλη τπε αγάπη, τον αθλητισµό, και ειδικότερα 

στο καράτε, όπου διαπρέπει σε κάθε 
πρωτάθληµα, όπωε και στο παρελθόν. Η περιπέτεια 

τπε υγείαε τπε περιγράφεται στο βιβλίο 
αυτό από δύο πλευρέε: Μέσα από τα µάτια τπε Τζωρτζίναε - n εικόνα 
που είχε, όσα γνώριζε για το πρόβληµα Tns, οι φόβοι, οι ανησυχίεε και 
τα συναισθήµατά τπε. Παράλληλα n µητέρα δίνει την πραγµατική σειρά 

και την εξέλιξη των γεγονότων, 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ 

t ιννιιµίvri vmtlipMi 

1 

Ζ TAI ΑΤΟ 

KOP i'1 

[ΙΟΥ ΕΕ.?''' 

ΤΖΙΛΙΑΝ ΦΛΙΝ - 

TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 
Τι σκέφτεσαι, Ε i µ i; Αυτή είναι n ερώτηση 

που έκανα πιο συχνά κατά τη διάρκεια του 
γάµου µαε, έστω κι αν την έκανα από µέσα 
µου και όχι στο πρόσωπο που θα µπορούσε 
να µου απαντήσει. Φαντάζοµαι πωε αυτέε οι 
ερωτήσειε µαζεύονται σαν σύννεφα που προµηνύουν 

καταιγίδα πάνω από όλουε tous 

γάµουε: Τι σκέφτεσαι; Τι νιώθειε; Ποιοε είσαι; 
Τι κάναµε ο έναε στον άλλον; Τι θα κάνουµε 
ο έναε στον άλλον; 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ 

Η ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΛΕΞΗ 
Συνοπτική Περιγραφή: Μια ζωή στη σκιά 

του πολιτικού, έκανε τα πάντα για να διατηρεί 
λαµπερή την εικόνα τπε οικογένειάε τπε. 

Και θα τα είχε καταφέρει µια χαρά, αν δεν 
έκανε το στραβοπάτηµα ο Ρίτσαρντ που τώρα 
πια µε το προσωπείο του µεταµεληµένου 
συζύγου και πατέρα ζητά τη συγχώρεσή τπε. 
Και οι κόρεε, πώε θα αντιδράσουν; Η καθεµία 

µπροστά στον δικό τπε κυκεώνα καλείται 
να λύσει tous δικούε τπε γρίφουε... Πώε θα µπορέσει 

n Ντιάνα να µιλήσει για ηθική όταν διατηρεί παράλληλη σχέση 
µ' έναν νεότερο τπε άντρα; Και n Λίζι; Πώε να µιλήσει για λάθη, αυτή, 
µια πρώην τοξικοµανήε που πάντα υπήρξε το µαύρο πρόβατο τπε οικογένειάε 

τπε; Τρειε γυναίκεε στο επίκεντρο τπε δηµοσιότηταε, στο µεταίχµιο 
µιαε νέαε ζωήε... Τι θα επιλέξουν; Τα γνώριµα µονοπάτια ή την 

περιπέτεια Tns ζωήε;Η Συγγραφέαε: Η Jennifer Weiner γεννήθηκε το 
1970 σε µια στρατιωτική βάση στη Λουιζιάνα. Μεγάλωσε στο Κονέκτικατ 

και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 
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