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Πρώτασε πωλήσεις

εξ αφορμησ
ΤουΚΩΣΤΑΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

Αποχαιρετισμός
σταόπλα

Si Μελέτες,λευκώματα,
βιογραφίες «

τους σιδηροδρομικού5
οραματίστηκε n αριστερά και α)
σταθμοό5,που έσφυζαν
πέτυχε -παταγωδα»- να εφαρμόσει,
από tous Eidgenossenμε «το
είτε eosπρόγραμμα είτε eosσοσιαλιστική
τουφέκιtous στον ώμο».Στην Ελλάδα,
προοπτική, κατάφερε να προωθήσει αρκούνται
ό,τιδεναποτόλμησε
n «επάρατο5
δεξιά»το
αποτελεσματικά ο «onapicros καπιταλισμό5»:
κατάφερανανώδυναοι «σοσιαλισττκέε
κυβερνήσει»
χαρακτηριστικό παράδειγμα,
με tous ΕΠΟΠπενταετού5
ο εθντκτκστρσκκ. Στη δεκαετία του '50,
θητεία$.
"
και για σαράντα συναπτά έτη, το φιλειρηνικό-ανττπολεμικό
Ομοκ,αυτήn θετική(;)εξέλιξηέχειστην
κίνημα διακήρυσσε στεντόρεια
Ελλάδακαιτ» «παράπλευρε5
απώλειε5»,
με
'
την ανάγκη του πυρηνικού αφοπλισμού
πρώτοθύματ» τέχνε$καιτα γράμματα.
Μικρά
και ins κατάργησα του στρατού,
αριστουργήματα,
oncos«ΟιΚεκαρμένοι»,
eossine qua non προϋπόθεσα τα εμπέδωσα
τουN.Κάσδαγλη,
«Οτυφεκιοφόρο$
του
c
τα ειρήνα. Στην αυγή του 21ου αιώνα,
εχθρού»,
τουM.Χάκκα,«Οcopaios
λοχαγό$»,
οι ευρωπαϊκοί στρατοί συρρικνώνονται
του M. Κουμανταρέα,
«Ταμάτιατου σμηνία»,
και n στρατιωτική θητεία καταργείται.
τουA.Διαμιανίδη,
n αξεπέραστη«Ευδοκία»,
Στην Αγγλία, τη Γερμανία και την Ελβετία
τουA.Δαμιανού,
το «Λούφα
καιπαραλλαγή»,f.
(με μακρόχρονη παράδοση στο δόγμα τα
του N. Περάκη,ακόμακαι οι
*
«παλλαϊκή5άμυνα$»καιτον ανορθόδοξοπόλεμο)
«Ναύτε5»τουΓ.Τσαρούχηή ο «Φαντάροε»
οι έφεδροι νεοσύλλεκτοι θα αποτελέσουν
τουM.Ρασούλη(γιανα αναφερθούμεεπιλεκτικά
σύντομα παρελθόν. Ο επανασχεSiaopos
~1
σε κάποιαεμβληματικάέργα)θα
τα apovas σε ευρωπαϊκό, πρωτίστωε,
πάρουνσύντοματην άγουσαγια τα «αποδυτήρια
πλαίσιο, κατέστη αναγκακ», xaOcos
τα μνήμα».
τα δημοσιονομικά μεγέθη επιβάλλουν μείωση
Ο aKonosτα πύλα (κάποτε,το φόβητρο
του kootous των αμυντικών δαπανών
κάθενεοσύλλεκτου),
ο cpavrapos
στην
και των εξοπλισμών. Κι oncosστον πόλεμο,
άκρητα EOvumsνα κάνειοτοστόπ,n μοναξιά
έτσι και στην ειρήνη, το «πρώτο θύμα» είναι
τωνστρατοπέδων,
όλα«0aπεράσουν
ο φαντάρο5, στην ουσία ένα «πολυ-εργαλείο»,
στηνιστορία»
και θασμικρυνθούν
στ» διαστάσει
όπα» ο περίφημο$ «ελβετυα» Ναύτης, του Γιάννη Τσαρούχη.
τα μινιατούρα5,
oncosτα παιδιάπου
Q"
σουγιά$», στον κοινωνικό καταμερισμό
έπαιζαν κάποτε με τα «στρατιωτάκια».
τα εργασία5, αλλά και στην πολεμική
Kmreisnourens,σαντον Νίκο-Αλέξη
Ασλάνογλου,
μηχανή.
δενθα ξαναγράψειστίχοoncosαυτόν,
Στη Γερμανία, n κατάργηση τα Θητεία5 Οπωςστονπόλεμο,έτσικαι
«Προσευχηθείτεστ» σκοπιέ3 που
"
0α μειώσει μεν κατά 9% περίπου τα δημόσια
κανεί5δενθαχορέψειμετον
στηνειρήνητο «πρώτοθύμα» ξαγρυπνούν»,
ελλείμματα, θα επιβαρύνει opcosταυτόχρονα,
μοναδικότρόπο του οικοδόμουΓιώργου
σύμφωνα με zovs nponous υπολογισμού$,
είναι ο φαντάρος,στηνουσία Κουτούζητο «Ζεϊμπέκικο»
για τη δικήτου
τα γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
(πρόωραχαμένη)ΜαρίαΒασιλείου,
κι ο «ωpaios
ένα«πολυ-εργαλείο»,
όπως
με ένα πλεόνασμα τα τόξα
λοχαγό5»
θαμείνειστοψηλότεροράφι
ο περίφημος«ελβετικόςσουγιάς»,(τα βιβλιοθήκα).
75.000νέων φοιτητών:n σύσκεψη των πρυτάνεων
κρούει κιόλα$ τον κώδωνα τα αvnauxias.
Η κατάργησητα θητείαετωνεφέδρων
στον
κοινωνικό
καταμερισμό
Στην Ελβετία τα «5iapKoos
είναι πράγματι«ένα5δύσκολο$00votos»,
της εργασίας,αλλά
στράτευσα», την οποίααπεχθανόταν ο Μαξ
πουκανένα«όπλουπό μάλα» και κανένα
Φριε, σύντομα θα λείψουν οι εικόνε$ από και στην πολεμικήμηχανή.
σιωπητήριοδεν θα τιμήσει.
Οτι

2

g

To δόγμα του σοκ, της Ναόμι Κλάιν, μετ. Αγγελος Φιλιππάτος
(Λιβάνης). Η παρουσίασητης νεοφιλελεύθερης οικονομικής
θεωρίας μ' έναν διαφορετικό τρόπο.

14

Οι ληστές, του Εριχ Χομπσμπάουμ, μετ. Νίκος Κούρκουλος
(Θεμέλιο). Μια περιγραφή του κοινωνικού ληστή και
του εξεγερμένου παράνομου.

4

Οι άνθρωποι μου, του Σταύρου Θεοδωράκη (Ποταμός).
Πρόσωπα, πρωταγωνιστές μιας δύσκολης διαδρομής.

_
'^

Επί σκηνής, χωρίς πρόβα, του Δημήτρη Μπουραντά (Πατάκης).
Πώς θα προετοιμαστούμε για v'αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά
απρόοπτα, βγαίνοντας οτη σκηνή «χωρίς πρόβα»;

9

Ψωμί κι αλάτι, the Cookbook, του Γιάννη Λουκάκου
(Ψυχογιός), καθημερινές συνταγές και n φιλοσοφία
του μαγειρέματος.

2

Ο Στάλιν σκέφτεται για σένα στο Κρεμλίνο,
του Τζίμη Πανούση (opera). Ενα βιβλίο σχολιασμού
των σύγχρονων εξελίξεων, με τον τρόπο του Πανούση.

\

OA, ο απόρρητος φάκελος του Ανδρέα, των M. ΕυρυβιάδηΜ.
Ιγνατίου (Λιβάνης). Οι πρώτες αντιδράσεις μεχά την εκλογή
A. Παπανδρέου. Οι ανησυχίες.

5

προχωρώντας και αναθεωρώντας, του Νίκου Μπίστη (πόλις).
Οδοιπορικό στους δρόμους και τους παράδρομους
της Αριστεράς, από έναν άνθρωπο που μετείχε ενεργά
στις διαδρομές της.
Μια νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα, του Βασιλείου
Μαρκεζίνη (Λιβάνης). Σκέψεις και προτάσεις για μια ρεαλιστική
εξωτερική πολιτική σε υγιείς βάσεις.

»

14

Η μετεμφυλιακή
Ελλάδα.Η αρχή
των συγκρούσεων
με φόντο μια
οικογένεια.

Η μεσοαστική
καθημερινή ζωή
στη Βρετανία
του 21ουαιώνα.

Καββαδία-Καραγάτση (Αγρα).
Οταν δύο μεγάλοι συγγραφείς μιλάνε μεταξύ τους. ^
JQ Αλληλογραφία

l.

διακρίνοντας
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤΚΟΤΖΙΑ

Εναέντιμομυθιστόρημα

T
T

Λογοτεχνία
Η συμφωνία των ονείρων, του Νίκου Θέμελη (Μεταίχμιο).
To νέο μυθιστόρημα του δημοφιλούς συγγραφέα είναι μία
οικογενειακή σόγκα στα Γιάννενα του 1947.

12

Οπως ήθελα να ζήσω, της Ελένης Πριοβόλου (Καστανιώτης).
Βραβείο Αναγνωστών 2010. Αθήνα, τέλη 19ου αιώνα,
σε μια άκρως πολιτική ατμόσφαιρα.

4

Τα σακιά, της Ιωάννας Καρυστιάνη (Καστανιώτης).
Τα βάρη των ανθρώπων της διπλανής πόρτας.

9

4.

Ο ιδιωτικός βίος του Μάξουελ Σιμ, του Τζόναθαν Κόου,
μετ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου (Πόλις). Μια ρεαλιστική εικόνα
της σύγχρονης Αγγλίας, μια πραγματεία για τη ζωή κα
την επιβίωση στον 21ο αιώνα.

5.

To δίκιο είναι ζόρικο πολύ, της Μάρως Δούκα (Πατάκης).
Γιατί n γερμανική κατοχή παρατάθηκε στα Χανιά κατά δύο μήνες;
Η ιστορία και οι ερμηνείες της.

10

Οταν n έρευνα
γίνεται αρωγός
της λογοτεχνίας.
Αθήνα, τέλη 19ου αι.

στο είδοε που γνώρισε απροσδόκητη
0a αμφισβητήσουν την παλαιά οθωμανική πα» μά5 βεβαιώνειο μυθιστοριογράφο$,γιατρός
13
Ευάγγελοε Maopou6ns, προέκυψαν από
άνθηση τα τελευταία είκοσι τάξη τα αυτοκρατορίαε του σουλτάνου
χρόνια.Εννοώτο ιστορικόμυθιστόρημα,του Αβδούλ Χαμίτ. Αποκυήματα τα μυθοπλαστικήεπολυμοχθεεκαιπολύχρονε$αναδιφήσε»
Ληξιπρόθεσμα δάνεια, του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης).
οποίου n υπόθεση εκτυλίσσεται στους εξωελλαδικού5
φαντασίαε διασταυρώνονται με ιστορικά
σε αρχεία και ντοκουμέντα. Νόμιμα βεβαία»
14
Στην εποχή της κρίσης, τα θύματα είναι οι τραπεζίτες.
xcopous,όπου οι κοινότητέ3
πρόσωπα. Ο apxnyos των μυστικών
μπορεί να αναρωτηθούμε: έχει τόσο μεγάλη
pas ευδοκίμησαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα
υπηρεσιών του Παλατιού,Αχμέτ Τζελαλεντίν
σημασία αν ένα μυθιστόρημα σέβεται
Ο τελευταίος Βαρλάμης, του Θανάση Βαλτινού (Εστία).
την ιστορική αλήθεια; Νομίζωno» στην περίπτωση
μέσα σε κλίμα ayaOns γειτονίαεμε μπέα, ο apxnyos τα αστονομίαεστην Κωνσταντινούπολη
Μια λιτή περιδιάβαση τπς σύγχρονης ιστορίας,
του αφηγηματικούείδουε για το οποίο
tous υπόλοιποι πληθυσμοό5.To «Ittihat ve
Σαλή πασάε, ο φιλελεύθεροε
με υπαρκτά και μυθιστορηματικά πρόσωπα.
Terakki. Ενωση και Πρόοδοε» του ΕυάγγελουΟθωμανόε και πατέραε του νεότευκτου αλβανικού συζητάμε n ακρίβεια τα αναπαράστασα
Μαυρουδή (K£5pos,σελ. 586)αποτελεί
κράτουε Ισμαήλ Κεμάλ, ο φιλελεσθερος
του ιστορικού γεγονότο$ παίζει
Δεσποινίς Πελαγία, του Γιάννη Ξανθούλη (Τόπος). Ο σιωπηλός
το δεύτερο μέροε μκ» τριλογίαε που πρωτοκυκλοφόρησε
πρίγκιπα5, πολιτικ ηγέτα των Νεοτούρκων,
ρόλο.Διότιn μεγάληεμπορική απήχηση των
ηρωισμός μιας γυναίκας που αδικήθηκε απάτη φύση, και βρήκε
6 Ενα ημερολόγιο
το 2010με τον γενικό τίτλο
Σαμπαχεντίν μπέα
συγκεκριμένων αφηγημάτων
διέξοδο στη φαντασία τπς.
«Επιστροφήστη Σμύρνη»και γνώρισε μεγάλη θα συγκατοικήσουν μέσα
μοιάζεινα στηρίζεταιπάνω σε
γραμμένο
εμπορική επιτυχία. Oncosκαι στα περισσότερα
στ» σελίδεε του «Ενωση και
μια σιωπηρή συμφωνία συνομολογημένη Πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε τον θάνατο,
με τον τρόπο
της Αγαθής Δημητρούκα (Πατάκης). Αναμνήσεις μιας ζωής,
ανάλογαιστορικάμυθιστορήματα, npoo6os» με τη γοητευτική
ανάμεσα στον
1 της λογοτεχνίας.
με τη συντροφιά σπουδαίων ανθρώπων.
συγγραφέα και στο πολυάριθμο
n πλοκή ξεκινά στον 19ο αιώνα και φθάνει τολμηρή πριγκίπισσαΝαζιμέ,
μέσω αλμάτων, παρεκκλίσεων και αναδρομώνμε τον δύσμορφο αλλά φλογερό
αναγνωστικότου κοινό
Καιν>Τ0υ Ζοζέ Σαραμάγκου, μετ. Αθηνά Ψυλλιά
επαναστάτη Αχμέτ Κεμάλ,
- n οποία προβλέπειότι οι μυθοπλαστικά
μέχρι τον δικό μαε καιρό. Κι ακόμα, n
(Καστανιώτης). Η γνωστή ιστορία της Βίβλου με τον τρόπο
4
αρετέ$ των έργων
υπόθεση περιλαμβάνει μια ελληνική οικογένεια με τον Οθωμανό γιατρό
τομ μεγάλου νομπελίστα.
(n ιχνογράφηση χαρακτήρων,
και μια αλλοεθνή, οι οποίεε σε πείσματων ανακτόρων Χουσνί Μενεξελή,
των αντίρροπων καταστροφικών δυνάμεων
με την αυταρχική
n ανάπτυξη τα πλοKns,
Τα στοιχΕία αυτή την Εβδομάδα
τα uxrapias κατορθώνουν να καλλιεργήσουν
φανατική μουσουλμάνα Πεϊκέρ
n ανάκληση ατμόσφαιpas,
έδωσαν τα βιβλιοπωλεία:
n πρόκλησησασπέν$)δεν
σχέσε» σύμπνοκ» και αγάπα.
Χανούμ. Μέσα από περίπλοκεε
Αναγνώστης (Πυρσινέλλα li,
TO ΗΜΙ ΡΟΛΟΙ
Κ*
Αφορμή για το ξετύλιγμα του οικογενειακού
ερωτικέ$ περιπέτειεε
είναι μεν συγκλονιστικέε, είναι
Ιωάννινα), Ελευθερουδάκης
To ημερολόγιο της Rutka,
(αλυσίδα), Εστία (Σόλωνος 60,
ωστόσο επαρκείε ώστε να
ρομάντζου θέτει μια απροσδόκητη απορία: και υπέρμετρεε επαγγελματία
πρόλογοςτης Zahava (Laskier)
Αθηνα), Ευριπίδης {Ανδρέα
του προσφέρουν τη δυνατότητα
πού οφείλεται n ομοιότητα στα χαρακτηριστικά φιλοδοξίεε, μέσα
Scherz, μετ. Γιώργος Παντοίος
Παπ ανδρέουli, Χαλάνδρι),
του Τούρκου καραγκιοζοπαίκτηαπό ίντριγκε$και διαρκείεσυνωμοσίε$
να κατανοήσει τα ιστορικά
Ιανός (Αθηνα, Θεσσαλονίκη),
(Πατάκης). Η συγκινητικήμαρτυρία
Ικίζ Μενεξελή και του Ελληνα δημοσιογράφου που εξυφαίνονται
γεγονότα μέσα από τ»
Μικρός Κοραής (Παπάγου7 και
μιας δεκατετράχρονης
Πάρη Πηλείδη; Η αναπάντεχη σε όλα τα μήκη και πλάτη τα
σελίδε$ ενός ευχάριστου μυθιστοριοποιημένου
Αριστοφάνους, Χαλάνδρι),
Εβραιοπούλαςαπότο Bedzin, που
Metropolis (αλυσίδα),
διαπίστωση προσφέρει ταυτόχρονα το έναυσμα
Γα -στην Κωνσταντινούπολη,στη Σμύρνη,
χρονικού.To είδθ5ανήκει
περιγράψειτους τελευταίους μήνες
Οιωνός (Κολοκοτρώνηli, Λαμία),
για μια λεπτομερή, πολυεδρική ανάπλαση
στο Παρίσι,στο Λονδίνο,στον Πειραιάή στο στ» αφηγήσε» εκείνε$που κάτω από το κάλυμμα
της ζωήςτης στο γκέτο. Η Rutka
Παπ ασωτηρίου (αλυσίδα),
των σαρωτικών κοινωνικοπολιτικώνΕρζερούμ- θα ξαναποκτήσουν ζωή επαναστάσε», τα μυθοπλασίαε διαθέτει την ικανότητα
έκρυψε το ημερολόγιοτης στο σπίτι
Πάπ υρος (ΑπΛωταριάς42-44, Χίος),
να προσφέρει γνώσε» σε διαφορετικών
πολιτεία (Ασκληπιού1-3, Αθήνα),
αναταραχών του 20ού αιώνα, που σημάδεψαν διωγμοί,γενοκτονίεε, που άλλαξαν
όπουζούσε και ενημέρωσετην
πρωτοπορία (Γεροκωστοπούλου
τη ροή iris uxrapias του 20ού αιώνα.
ειδών τομεί5: στην ιστορία, τη γεωγραφία,
όχι μόνο τη μοίρα των συγκεκριμένων
Πολωνέζαφίλη της Stanislawa
31-33, Πάτρα), Τσίοπελάκος
την αρχαιολογία,τη θρησκειολογία,
Sapinska,πουφύλαξε τη μαρτυρία
ατόμων αλλά ολόκληρων πληθυσμών.To «Ενωση και Πρόοδοε» είναι ένα έντιμο
(Ασκληπιού15, Τρίκαλα).
αυτή επί εξήντα χρόνια. Η έκδοση
Η διαφοράστο μυθιστόρηματου Ευάγγελου μυθιστόρημα. Σε βάζει μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα
στα μαθηματικά. To ενδιαφέρον tous, δηλαδή,
- τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία
είναι πιστόαντίγραφο του
δίνουν αριθμό των αντιτύπων
Μαυρουδή από άλλα του είδου5 έγκειται
την οποία δημιουργούν, όχι εικόνες
δεν βρίσκεται τόσο στην ισχυρή συγκίνηση
To ημερολόγιο της Πολωνέζας ημερολογίου,με πρόλογοαπό
που πουλήθηκαν,στα διάρκεια
στο ότι σε αυτόν τον δεύτερο τόμο,
και αισθήσε», αλλά n δράση, n ταχύτητα
που προσφέρουν eosτέχνη, αλλά
της περασμένηςεβδομάδας.
Αννας Φρανκ βγαίνει
την αδελφή της Rutka και πολλές
τουλάχιστον, n υπόθεση εστιάζεται κυρία»
των εναλλασσόμενωνγεγονότωνπου στην ικανοποίηση iris ακόρεστα περιέργε\ας
φωτογραφίες.
Επιμέλεια:
στ» οικογένεια^ και κοινωνικέε περιπέτειεε
επηρεάζουν αποφασιστικά tous πρωταγωνιστέε. και iris ανήσυχα φιλομάθεια$του αναγνώστη από την κρυψώνα του.
ΟΛΓΑ
ΣΕΛΛΑ
Δεν είμαι σε θέση να ελέγξω την ακρίβεια
που διψάει να πληροφορηθεί.
τα TOupKuaisπλεοράε, καθα» οι
ανερχόμενεε δυνάμε» των Νεοτούρκων
των ιστορικών γεγονότων, αλλά ό¬ ekotziagivahoo.gr
Ανήκει
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Νέες εκδόσεις
ντας σε βαοικούς πυρήνες
σαγωγή» από τον νεοελληνιοτή καθηγητή του
αλλά μαγευτική Βενετία. Κι από εκεί οτην άκρη
ρους οτοχαοτες του γερμανόφωνου χώρου.
της ζωής της Σιμόν ντε Μπωβουάρ,Πανεπιστημίου του Λονδίνου David Ricks καθώς
του κόομου. Ενα μυθιστόρημα που ανατρέχει
Στα αυτοβιογραφικά αυτά δοκίμια τον απαοχολεί
ΜΑΡΕΚ ΧΟΥΑΣΚΟ
άτι n θέοη του θύματος παραμένει αμετάβλητη
Εκείνοι που πυρπόλησαν το ρύζι
n ουγγραφέας κατορθώνει
και εκτεταμένα αποοπάοματα από δοκίμια
οτην ιοτορία των πρώτων εξερευνήοεων των
μετ. ΔημήτρηςΧουλιαράκης
να αναδείξει την πολυτου Βαγενά για την ποίηοη. Την επιμέλεια της
θαλασσών και αφηγείται μια ναυτική περιπέτεια.
και μετά τον πόλεμο, οε μια εποχή όπου
εκδ. Μελάνι
Ρπλοκότητα
μιας ζωής πλούσιας
έκδοοης είχαν ο ποιητής Richard Berengarten
Με τα πρωτόγονα μέοα του 16ου αιώνα,
το δικαίωμα οτην αποκατάοταοη της ανθρώπινης
σε ποικίλες εμπειρίες.
και ο Παοχάλης Νικολάου που διδάσκει μεταφρασεολογία
Ελληνες θαλαοοοπόροι αντιμετωπίζουν άγνωστες
αξιοπρέπειας ηχεί παράταιρο μπροοτά
σελ. 248 -14 ευρω
Ενας Ανατολικοευρωπαίος
Βαρύνουοα οημαοία αποδίδεται
οτο Ιόνιο Πανεπιοτήμιο.
θάλασσες, μυστικιστικές δοξασίες και φοβερές οτην ανάγκη για «υπέρβαρη του παρελθόντος»
τυχοδιώκτης στην ηλιόλουοτη
οτο λογοτεχνικό και δοκιμιακό
θύελλες. Από τους πάγους του Βόρειου
με οτόχο το «οικονομικό θαύμα».
και καλοθρεμμένη Καλιφόρνια.
έργο της Μπωβουάρ.
Πόλου οτις Νήσους Φερόες της Ισλανδίας και
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Δύο δεκαετίες πριν
Και ταυτόχρονα παρακολουθούμε βήμα προς
της Γροιλανδίας και οτα επικίνδυνα περάοματα
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΕΡΓΗ - ΝΕΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ
από την πτώοη του κομμουνισμού,βήμα την προοπάθεια μιας «καθωοπρέπει κόρης» Φόδελε
του Βόρειου Ειρηνικού και της Βρετανικής Κολομβίας.
Μόνο μια υπόσχεση ευτυχίας
τον καιρό του πολέμου
να αποβάλλει τα ταμπού της αοτικής της
Τοπία - θρύλοι και αληθινές ιστορίες
Η θέση του Ωραίου στην τέχνη και στη ζωή
-tt- >Ττου Βιετνάμ. Χωρίς οικογένεια
ανατροφής και να εξελίσσεται σε μια δυναμική
εκδ. Δωρικός σελ. 258
μετ. ΕλένηΦιλιππάκη
γυναίκα κυριευμένη από τον πόθο για τη γνώοη
και φίλους, ο ήρωας
. . ..
To βιβλίο βασίζεται στην
εκδ. Νεφέλη σελ. 168- 31,50ευρώ
ΔΟΚΙΜΙΟ
προτιμά να κοιτάζει τον ήλιο
και την ελευθερία. Η οχέοη με τον Ζαν-Πωλ
η»»
πλούοια οε ιοτορικά γεγονό----" JEAN AMERY
To ωραίο δείχνει να στρέφεται προς το μέλλον
για να μη βλέπει τους ανθρώπους. To μόνο που
Σαρτρ σκιαγραφείται με όλες τις αντιφάσεις
τα αλλά και θρύλους ζωή του —^ Πέρα από την ενοχή και την εξιλέωση
κι εμείς το ακολουθούμε χωρίς να γνωρίζουμε
τον κρατάει ζωντανό είναι n αγάπη του για το
της. Μέοα από την πορεία του μυθικού ζευγαριού
μικρού χωριού Φόδελε, που
μετ. Γιάννης Καλιιρατίδης
τι θα μας αποφέρει. ΓΓ αυτόν τον λόγο
βρίσκεται 28 χιλιόμετρα από
πέταγμα. Ο πλούοιος δικηγόρος Μάικ Ράιαν, n
ζωντανεύει n Γαλλία της Κατοχής και της
£ψ
εκδ. Ανρα σελ. 288 - 7 ευρω
είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τόσο γιατί αγαπάμε
αισθησιακή Εοτερ, n παράφορη Τζούντυ, n άρρωοτηΑπελευθέρωοης, του πολέμου για την ανεξαρτηοία
το Ηράκλειο. Οι αφηγήοεις
κάποιον όσο και γιατί κάποιος είναι φίλος
To 1964, με αφορμή τις δί.-..
και αλκοολική Ελεν και n πίοτα μιας επαρχιακής της Αλγερίας και της άνθηοης του φεμινιστικού
των περασμένων από γέροντες
κες για τα εγκλήματα του
μας. Στους λόγους για τους οποίους θεωρώ
%γ~·
αερολέσχης δείχνουν τη οκοτεινή όψη
κινήματος.
που δεν υπάρχουν πια,
Αουοβιτς οτη Φρανκφούρτη,
πως κάποιος είναι ωραίος άνθρωπος περιλαμβάνονται
του αμερικανικού ονείρου από τη ματιά ενός
αλλά είχαν ζήοει άμεοα ή έμμεσα
ο Αυοτροεβραίος Ζαν Αμερύ
γνωρίσματα τα οποία πιστεύω ότι
«αουτοάιντερ» που δεν μπορεί να βρει τη
την ταραγμένη περίοδο από τα 1866 έως
έοπαοε τη οιωπή είκοσι χρόνων, δεν μου έχει φανερώσει ακόμα, γνωρίσματα
ΠΟΙΗΣΗ
το 1922 αποτυπώνονται επεξεργαομένες από
θέοη του οτον κόομο.
νιώθοντας επιτακτική
που μπορεί να με οδηγήσουν προς κατευθύνσεις
ΝΑΣΟΣΒΑΓΕΝΑΣ
τη ουγγραφέα.
τις οποίες σήμερα μου είναι αδύνατον να
The perfect order
μέοα του την ανάγκη να καταθέσει
τους οτοχαομούς
προβλέψω. To ωραίο μού εμπνέει επιθυμίες
Selected poems 1970-2010
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
που είχε αντλήοει από την
χωρίς να φανερώνει το αντικείμενο του και με
εκδ. Anvil PressPoelry
HUGUETTEBOUCHARDEAU
ΕΛΛΗΝΙΚΗΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Σιμόν ντε Μπωβουάρ
Πρόκειται για μια ευρεία επιλογή ποιημάτων από ΓΙΩΡΓΟΣΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
προοωπική εμπειρία του ως θύμα και επιζών
καθιστά πρόθυμο να επαναπροσδιορίσω αυτό
όλες τις ποιητικές ουλλογές του Νάοου Βαγενά Ξεκλειδώνοντας τη μυστική Οούλη
της ναζιοτικής θηριωδίας. Μαζί με τον Πρίμο
που ήδη επιθυμώ χωρίς να μου λέει τι θα το
μετ. ΜήναΠατεράκηΤαρέφη
εκδ. Κίχλη
μεταφρααμένων οτα αγγλικά από διάφορους εκδ. Α.Α. Διβάνη
Λέβι έδωοαν τον mo νηφάλιο οτοχαομό. Τα πέντε αντικαταστήσει.
μεταφραατές
και
δημοοιευμένωνοε
περιοδικά
δοκίμια
που
εκδόθηκαν
το
1966
καθιέρωοαν
σελ. 480 - 23,70ευρω
σελ. 415 -17 ευρω
Τιθασεύοντας ένα τεράστιο υλικό και εστιάζο¬
και ανθολογίες. To βιβλίο περιέχει «Ει¬
Από τις ηλιόλουστες Κυκλάδες οτη οκυθρωπή
τον Αμερύ ως έναν από τους μεγαλύτε¬
Ζ.Π.Χ.
Επιμέλεια:

ΞΕΝΗΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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