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Από τον Βασίλη Ζηλάκο ¦

Βιβλίααπό τους πάγκους
των βιβλιοπωλείων

Εμμ. Κριαράς
Μακράς Ζωής Αγωνίσματα
εκδ. Οι Φίλοι του περιοδικού
«ANT1», ο. 242, 25 e
Ο δάσκαλος όλων μας Εμμανουήλ
Κριαράς καταγράφει τη μακρά πορεία
του, που ήταν και είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τα πνευματικά ζητήματα
και τις πολιτικές περιπέτειες
του τόπου μας. Λόγος αντικειμενικός,
ενίοτε και όποτε χρειάζεται συναισθηματικός,
που ξεχωρίζει τόσο
για τη διαύγεια του όσο και για τη λιτότητα
του. Σε μια καλαίσθητη εκδοτική
παραγωγή με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό.

Β Walter Thomas
Ιστορία της Γερμανικής
Λογοτεχνίας
μτφρ.: Γ. Σερούιου
εκδ. Νίκας-Ελληνική Παιδεία A.E.
σ. 192,14 e
Μια εμπεριστατωμένη όσο και ευσύνοπτη
μελέτη της γερμανικής λογοτεχνίας
από την αρχαϊκή και μεσαιωνική
περίοδο της έως και τις αρχές
του 2θού αιώνα, που διασφαλίζει τις
πρωταρχικές ποιότητες της γερμανικής
τέχνης του λόγου, τον στρατευμένο,
[Ταξιδεύοντας
ουμανιστικό και κοινωνιοκρατικό
"^¦Βκαρόνωρν" """ι/ε tuv Ιάσονα
προσανατολισμό της ανά τους
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αιώνες.

Β Sidney Rogerson
Στα χαρακώματατου A' Παγκοσμίου
Πολέμου.Αναμνήσειςαπό τη
Μαχητού Σομ -1919
μτφρ.: Σωτήρης Αγάπιος
εκδ. Ιωλκός, σ. 199, ι8 e
Γραμμένο από έναν'αξιωματικό στο
Σύνταγμα του Δυτικού Γιορκσάιρ, το
βιβλίο αυτό αποτελεί μια αφηγηματική
καταγραφή, ειλικρινής και συνάμα
αυθεντική, για το πώς ήταν να
βιώνεις μία από τις πλέον διαβόητες
μάχες του A' Παγκοσμίου Πολέμου,
όπου χάθηκαν σχεδόν i. οοο. οοο ανθρώπινες
ζωές, Βρετανών, Γάλλων
και Γερμανών.
Β David Irving
Αποκαλύψεις του Β' Πανκοσμίου
Πολέμου. Η καταστροφή της νηοπομπής
ΡΟ. 17-19.42
μτφρ.: Σωτήρης Αγάπιος
εκδ. Ιωλκός, ο. 448, 25 e
Βασισμένο στην τέταρτη -ανανεωμένη-αγγλική
έκδοση του (2005), η
παρούσα ελληνική μετάφραση, που
περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό,
χάρτες, αντίγραφα εγγράφων και ευρετήριο
προσώπων, συστήνει στο ελληνικό
κοινό τη μνημειώδη πορεία
της νηοπομπής PQ.17, η οποία καταστράφηκε
σχεδόν ολοσχερώς στον
Αρκτικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Β Πετρώνιου
Σατυρικόν Μυθιστόρημα
του ιου αιώνος
μεταφρασμένο, προλογισμένο και σχο-
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λιασμένο από τον Αρη Αλεξάνδρου,
η ανησυχητική της «γραφικότητα»
Μοριά και τη Ρούμελη. Κλέφτικα,
προς τέρψιν, διασκέδασινκαίσυμμόρφωσιν άλλοτε διασκεδάζει, άλλοτε πάλι
της τάβλας, τσάμικα, συρτά και καλαματιανά. ¦
των απανταχού Ελλήνων
προβληματίζει όλη την Ευρώπη, ξετυλίγεται
εκδ. Νεφέλη, ο. 232, ι6 e
οε τούτη τη βιογραφία με
ΜισέλΦάις
Ο συγγραφέας του Κιβώτιουσημειώνει ιδιαίτερη έμφαση του συγγραφέα
To κίτρινοσκυλί
στον πρόλογο του πως το μυθιστόρημα
της, δημοσιογράφου Δ. Δεληολάνη
εκδ.
Πατάκη, σ. 8ο, η, so e
του Πετρώνιου δεν είναι
στα σκοτεινά σημεία της ραγδαίας εξέλιξης
Ο μονόλογος μιας νεαρής γυναίκας,
μόνο το «πρώτο ρεαλιστικό μυθιστόρημα»,
αυτού του «Σικελού» από το
ο οποίος γράφτηκε με αφορμή την επίθεση
μα και «το πρώτο κείμενο ημιαυτόνομης
Μιλάνο.
με βιτριόλι κατά της βουλγάρας
γραφής», εφόσον γράφτηκε
ΜΚ.Π. Καβάφης
καθαρίστριας Κωνσταντίνος
μάλλον συνειρμικά napa βάσει
εισαγωγή-ανθολόγηση-φιλολογική
Κούνεβα. Η διεκδίκηση ενός κόσμου
ενός σχεδίου. Ειδικότερα το δεύτερο επιμέλεια: Σόνια Ιλίνσκάγια,
αγάπης και αλληλεγγύης. Η ίδια:
γνώρισμα που του αποδίδει ο
μτφρ.: ΣαμουήλΜπισσάρας
« Ας αγγίξουμε τον αναρχικό
Αλεξάνδρου συνιοτά ευτύχημα για
Ιωάννινα-Cranada-Napoli-BeTlin,
που
τη
μόνη πέτρα που πετάει είναι
τον σημερινό αναγνώστη και μελετητή 2009
η καρδιά του. Ας αγγίξουμε τον μπάτσο
, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του
Ο δεύτερος τόμος της σειράς «Βιβλιοθήκη
που το μόνο κλομπ που κραδαίνει
βιβλίου έχει χαθεί. To Σατυρικόν,κατά
Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων»
είναι ο πεσμένος φαλλός του. Ας
τη γνώμη μου, είναι το γέλασμα
. Εκδοση ενός Προγράμματος
αγγίξουμε τον παπά που ο μόνος
της αιωνιότητας στη μικρότητα της
Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας υπό
ψαλμός που ξέρει είναι η σιωπή του
ανθρώπινης ύπαρξης.
την επωνυμία ΣύμπραξηΕυρωπαϊκών μετανάστη», (ο. 71).
Πανεπιστημίων
γιατηνΠροώϋησητωνΝεοελληνικών
Β Robbins Burling
Σπουδών!.Ο παρών τόμος περιέχειΒ Δανιήλ Χαρμς
Ο πίθηκος που μιλάει
Περιστατικά
τα ποιήματα του Αλεξανδρινού,
μτφρ.: Νίκος Βέργης
τόσο στα ελληνικά όσο και στα αραβικά. μτφρ.: Ροδούλα Παππά
εκδ. Νεφέλη, a. 312, 23,5θ e
εκδ. Νεφέλη, ο. 72, 8,50 e
Οι άλλοι τόμοι της «Βιβλιοθήκης»
Ο συγγραφέας, που είναι καθηγητής
Ο συγγραφέας γεννήθηκε στην Αγία
αφορούν τους Ψυχάρη, Νικηφόρο
. Ανθρωπολογίας και Γλωσσολογίας
Βρεττάκο αλλά και το Κλέφτικο τραγούδι,Πετρούπολη το 1905 και πέθανε τον
στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, ιχνηλατεί
ενώ στο μέλλον θα συμπεριληφθούν Φεβρουάριο του 1942 στην ψυχιατρική
την καταγωγή της γλώσσας
πτέρυγα των φυλακών Κρεστί του
όι τόμοι για τους Αλέξανδρο
και τον τρόπο με τον οποίον επηρεάζει
Λένινγκραντ, ενώ η πόλη ήταν αποκλεισμένη
Παπαδιαμάντη, N. Καζαντζάκη και
τη σκέψη, τη συμπεριφορά και
από τα ναζιστικά στρατεύματα.
τις κοινωνικές μας σχέσεις. Υπό αυτό Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή.
Ο Χαρμς έγραψε κυρίως
το πρίσμα, εξετάζονται τα ίχνη
Β Ροβήρος Μανθούλης
λογοτεχνία για παιδιά. Τα Περιστατικά,
της πρωτο-γλώσσας μέχρι τον σύγχρονοΣαπφώ. Η Λεσβίαντερμπεντέρισσα
που γράφτηκαν μεταξύ 1933 και
άνθρωπο περιγράφοντας τη
εκδ. Αιγόκερως, ο. ι6ο, ίο e
1939, είναι μικρές ιστορίες, σι μόνες
φύση της γλώσσας όπως αναπτύχθηκε
Ενα χρονικό της ερωτικής ζωής της
που επιλέχτηκαν από τον ίδιο τον
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, ενώ λυρικής ποιήτριας όπως η ίδια την αφηγείται
Χαρμς, και απηχούν τα γενικά χαρακτηριστικά
παράλληλα φωτίζεται η διαδρομή
στα τραγούδια της, με το γενικό
της τέχνης του -επανάληψη
μέσα από την οποία αποκτήσαμε τα
περίγραμμα της εποχής να συνοδεύει
λέξεων, χρονική ανακολουθία,
ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας. Η
το εγχείρημα του συγγραφέα.
ασυνεπής χρήση των αριθμών, μεταξύ
σαφήνεια, η επιστημονική τεκμηρίωση
Β Βασίλης Δημητρίου
άλλων.
και το χιούμορ είναι οι αρετές
Η προφητεία του Βασιλιά
Β Σοφία Γιαλουράκη
αυτού του βιβλίου.
εκδ. Μοντέρνοι Καιροί,
Ταξιδεύοντας με τον Ιάσονα
Β Σωτήρης Γουνελάς
a. 263, ιι, 9oe
εικον.: Κατερίνα Βερούτσου
ΟΑντ1χριστιανισμός
Μια ιστορία για τη μάχη του Καλού
εκδ. Πατάκη, σ. 416, i7,5oe
εκδ. Αρμός, ο. ιδο, lie
με το Κακό. Συναρπαστική πλοκή,
Η αφήγηση της μικρής Εφης που
To βιβλίο αυτό είναι ένα αποσπασμένο
όμορφη γραφή του 2οχρονου συγγραφέα.
επισκέπτεται τον Βόλο για να δει
κεφάλαιο από το υπό σύνταξη βιβλίο
Η ελληνική απάντηση στον
τη γιαγιά της, γίνεται ο προπομπός
του Σωτήρη Γουνελά με τίτλο (επΟΣτροφη
«Αρχοντα των δαχτυλιδιών».
για το ξετύλιγμα μιας περιπλάνησης,
στον Πάτερα, και αποτελεί
ΒΛίναΛυχναρά
οτο περιβάλλον και στην ιστορία
«μια εν τάχει καταγραφή σκέψεων,
Ενκλημα στο Λευκό Βουνό
του Βόλου και του Πηλίου,
σημειώσεων Kat θεωρήσεων για
εκδ. Κέδρος, ο. 157, 9 e
στα ήθη και τις παραδόσεις, εντέλει
πλείστα ζητήματα του κόσμου, της
Μία αστυνομική νουβέλα για παιδιά
στον πολιτιστικό πλούτο της
ζωής και της κοινωνίας, που άπτονται
άνω των 12 ετών, που εκτυλίσσεται
Μαγνησίας. Ενα ταξίδι αυτογνωσίας
της χριστιανικής πνευματικής
μέσα αλλά και γύρω από το ΣΕΡΝ, το
για την ηρωίδα, η οποία έτσι
παράδοσης και αλήθειας». Μια απόπειρα
κέντρο πυρηνικών ερευνών στη Γενεύη. θα ξαναβρεί τον μίτο της ευτυχίας.
διείσδυσης στα «παράξενα μυστήρια»
Και για όλους εμάς.
του σύγχρονου μηδενιστικού
πνεύματος που μιλά για την ανάγκηΒ Στρατής Γ. Φιλιππότης
Β Ολυμπία Καράγιωργα
Ο
νλυπτης
Δημήτριος
Ζ.
Φιλιππότης
να επαναπροσδιορίσουμε τις
Nijinsky. Ημερολόνιο-Μαρτυρίες.
εκδ. Ερίννη, ο. 8ο
αξίες μας. Οποιος πιστεύει πως η ανθρωπότητα
Η ζωη και ο ϋάνατός του
σήμερα είναι τόσο άσχημη Η συμπλήρωση των 90 χρόνων από
εκδ. Αρμός, ο. 158,12e
τον θάνατο του Τήνιου γλύπτη είναι
διότι κάποτε υπήρξε υπέροχα όμορφη,
To βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πρώτη
η αφορμή για την έκδοση αυτού του
πρέπει να διαβάσει αυτό το
φορά το 1981, και παρουσιάζει
βιβλίου-λευκώματος.
εύγλωττο βιβλίο.
κομμάτια και περιστατικά της ζωής
Β Λυμπέρης Mιχαλακόπουλος
Β Δημήτρης A. Δεληολάνης
του μεγάλου ρώσου χορευτή
Τρανουδώ και θυμάμαι. Χορεύω
Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
μέσα από τα ημερολόγια που έγραψε
και ανασταίνομαι
Βίος και πολιτεία
ανάμεσα στο 1918 και το
επιμ.: Γιώργος Γεωργακάς, εκδ.
εκδ. Καστανιώτη, ο. 316, 20,90c
1919, όπως επίσης κριτικές και
Ελλάδος Περιήγησις, ο. 252
Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα
σχόλια για τον άνθρωπο και την τέχνη
300+2 δημοτικά τραγούδια από τον
του πρωθυπουργού της Ιταλίας, που
του.

