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Ανεξαρτησία

Εκδόσεις Πατάκη. Σεη.
Μτφρ. από τα Αγγλικά:

'Evas τριανταεξάχρονο5 µαθηµατικός,
που µεγάλωσε στην Αµερική και ζει µε
την άσβεστη µνήµη Tns µητέρας του.
αναζητεί τα προγονικά του ίχνη στο απώτερο
και το απώτατο παρελθόν. To ταξίδι
Tns µνήµης θα ξεκινήσει από us οικογενειακές ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΑ!
αφηγήσεις για την ένοπλη αντίσταση κατά των
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
συνταγµαταρχών, θα περάσει στην Ανατολική Γερµανία
1968-2012
και στα σκοτεινά παιχνίδια των υπηρεσιών Tns Στάζι λίγο
πριν από την κατάρρευση του κοµµουνισµού και θα καταλήξει Τον ∆ηµήτρη Μανίκα, καθηγητή
στον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση
Tns Ανωτάτης Σχολής
από τον οθωµανικό ζυγό. Μια περιπλάνηση που περνάει
Εφαρµοσµένων
Τεχνών
µέσα από us mo διαφορετικές εµπειρίες: πανεπιστηµιακές
Tns Βιέννης, έχει απασχολήσει
διαµάχεΞ στην Αµερική, συγκρούσει στο εσωτερικό
κυρίως n δηµόσια
των οργανώσεων Tns Αριστεράς κατά τη διάρκεια
αρχιτεκτονική, κατεξοχήν
Tns δικτατορία5 στην Ελλάδα, ατελείωτε5 παρτίδες τάβλι
στη Βιέννη.
στα πολυσύχναστα παζάρια Tns Μέσης Ανατολής, υποψίες
Τα έργα του απαιτούν συχνά
για την προδοσία ενός µεγάλου έρωτα, τη ζωή µέσα στην
ισχυρούς λύτες, καθώς πρόκειται
πολιορκηµένη Τριπολιτσά του 1821.
κατά κανόνα για επεκτάσειε,
567.
Ο Xpioros X. Παπαδηµητρίου έχει διδάξει Πληροφορική
αποκαταστάσεις ή
Νίνα Μπούρη
στο Χάρβαρντ, στο ΜΙΤ. στο Στάνφορντ, στο ΕΜΠ και από
απόδοση νέων λειτουργιών
το 1996 στο Μπέρκλεί.'Εχει γράψει πολλά επιστηµονικά
σε παλαιά κελύφη, έργα
βιβλία και εκατοντάδες άρθρα. Είναι µέλος της Εθνικής
ενίοτε διάσηµων αρχιτεκτόνων
Ακαδηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ.
του παρελθόντο5.
Η Ανεξαρτησία είναι το τρίτο του µυθιστόρηµα, µετά το Τούρινγκ.
Εξαντλεί κάθε δυνατότητα
µαθήµατα αγάπης (2001) και το Logicomix (2009,
επεξεργασίας Tns µικρής
µε τον Απόστολο ∆οξιάδη).
κλίµακας και εφαρµόζει το
προσωπικό του ιδίωµα µιας
"ευκρινούς αυστηρότητας
και διαύγειας".
KATAPIΝΑ ΧΑΓΚΕΝΑ
Ο Μανίκας έχει συµµετάσχει
σε µερικούς σηµαντικούς
διαγωνισµούς για κτίρια της
Η Γερµανίδα Καταρίνα Χάγκενα πρωτοεµφανίστηκε το 2008 µε αυτό το µυθιστόρηµα
Αθήνας, όπως για το Πνευµατικό
και αµέσως γνώρισε τεράστια επιτυχία µέσα και έξω από τη Γερµανία.Ένα
Κέντρο, το Μουσείο
βιβλίο που µιλάει για us αναµνήσεις. us άλλοτε τρυφερές και άλλοτε επώδυνες.
της Ακρόπολης, την επέκταση
και για tous ισχυρούΞ δεσµού5 Tns οικογένειας χωρίς κλισέ, αλλά µε ευαισθησία
της Ανωτάτης Σχολής
και τρυφερότητα.
Καλών Τεχνών και τη διαµόρφωση
Εκδόσεις Καστανιώτη. Σελ. 567
του µητροπολιτικού
πάρκου στο Ελληνικό.
Έχει πάρει επίσης ένα πρώτο
βραβείο για την πλατεία
Συντάγµατος. Η γενική του
προσέγγιση λαµβάνει υπόψη
ΓΚΑΖΜΕΝΤ ΚΑΠΛΑΝΙ
την ιστορικότητα του χώρου
και τις ιδιαιτερότητες του
αστικού τοπίου, ενώ n προσφιλής
1943. Στην κατεχόµενη από tous ναζί θεσσαλονίκη µια τριµελήβ οικογένεια Ελλήνων
"ποιητική του ελάχιστου"
Εβραίων καταφέρνει να σωθεί βρίσκοντας καταφύγιο στην Αλβανία. Ενώ
αποτελεί την κατάλληλη
δεν θα µπορέσουν να εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη χώρα για σαράντα πέντε χρόνια.
επιλογή για το συγκεκριµένο
Ο µοναχογιός Tns οικογένειας θα µεγαλώσει cos "καλός Αλβανό5" στην κοµµουνιστική
χτιστό περιβάλλον.
Αλβανία.
Εκδόσεις Καπόν. Σελ. 567
Εκδόσεις A. A. Λιβάνη. Σελ. 456
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