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Βιβλία&περιοδικά από τους πάγκους
των βιβλιοπωλείων

Από τους Βασίλη Ζηλάκο, Αλέξανδρο Στεργιόπουλο

νο Βιβλίο του ο Renfrew 1Νεα σκέψη, τ. 503, Μάιος-Ιούνιος
θημερινά. Για τη ζωή που περνά και
γενετιστή πριν απθ
την ομολογία της υπάρξεως
προτείνει μια
2009, Απόλλωνος 3,
μερικές φορές χάνεται. Και μετά εμφανίζεται
του θεού.
νέα ριζοσπαστική
και πάλι. Τα δέκα διηγήματα
τηλ: 2ΐο-8954474·
Ο συγγραφέας προτείνει
θεωρία για την εξάπλωση
Τα χρόνια περνούν
είναι η καταγραφή των οτάσεων
μτφρ.: Αθανάσιος Κατοικερός
του'Θεθυ
την πίστη του
(47 ήδη) αλλά η σκέψη και αποστάσεων της. To βιβλίο αφιερώνεται
των ευρωπαϊκών
ετιιμ.: Μάγγη Μίνογλου
οε έναν στοργικό
γλωσσών,
εκδόσεις Κριτική, ο. 406, 3O e
μένει. Ο Κώστας
στη μνήμη του γιου της Γιώργου
θεό, που δημιούργησε
που υποστηρίζει ότι
Στεφανόπουλος και
Λαμπράκη, που θα ήθελε να βλέπει
Μια ιστορία των οικονομικών
τον άνθρωπο
η γλωσσική οικογένεια
η Φοίβη Στεφανοπούλου τα μάτια του σε κάποιον άλλον.
ιδεών από
με εξελικτικές διαδικασίες.
της ευρωπαϊκής ηπείρου αναπτύχθηκε
συνεχίζουν
τον καθηγητή
μεταξύ των καλλιεργητών
το έργο των ιδρυτών με σελίδες για
β Βασίλειος Πελαογός-Γούσιος
της Φιλοσοφίας των
Επιφάνια
της Ανατολίας, γύρω στο 7000 π. X.
τον Γιώργο Κουλούρη. Χώρος για
β Τσαρλς Κόκελ
Οικονομικών
στο
Η αδύνατηεξαφάνιση
διηγήματα, θέατρο.
Πανεπιστήμιο του
ποιήματα
β Νέα Παιδεία, τ. 130, τρίμηνη έκδοση εκδόσεις ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ, ο. 42
Μπίρμιγχαμ. Οι μεγάλοι Οιφυσικέςκαταστροφέςκαιη υπεροχή
Β.Ν.Ζ
παιδευτικού προβληματισμού
του μικροβιακούκόσμου
σταθμοί στην
. ***
Ιδιαίτερη ποιητική
Β Κ, τετραμηνιαίο περιοδικό κριτικής
της
προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσειμτφρ.: Θανάσης Αθανασίου
συλλογή του Βασίλειου
επιμ.:
Παναγιώτης
Πάντος
λογοτεχνίας
και
τεχνών,
Επιστημονικής
Ενωσης
τα οικονομικά φαινόμενα: από
ΠελασγούΓούσιου.
εκδόσεις Αλεξάνδρεια, ο. 191, 2 e
τ. ι8, Ιούνιος
«Νέα Παιδεία»,
τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και
Ποιήματα
Ποιοι κίνδυνοι θα απειλούσαν
2009, Σόλωνος 133,
Σόλωνος 77, τηλ:
ρυθμικού και ελεύθερου
τον Ξενοφώντα μέχρι τον Μαρξ και
τη ζωή
στίχου, πιστά
τον Κέινς. Επίσης, πολλά άλλα θέματα
τηλ: 210-3806305.
210-3636007.
στη γη κατά τη διάρκεια
Ενα γράμμα,το Κ,
Περιοδικό με αγάπη
στον τριπλό στόχο
που αναλύονται και τα οποία
ενός γαλακτικού
για τα ελληνικά
για την παιδεία και
του δημιουργού.
καθόρισαν την εξέλιξη της επιστήμης
τα προβλήματα της. Αφιέρωμα οε θέματα Ταγμένα στην ιερότητα της γης,
γράμματα. Για τις
έτους; Θα το
των Οικονομικών, π.χ. οι επιδράσεις
μάθετε εδώ. Μαγευτικό.
τέχνες. To περιοδικό
διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης
στην ολυμπική θρησκευτικότητα και
των θεωριών του Νεύτωνα
«Κ» είναι πολύ φιλόξενο. Ανθρωποι
στο σχολείο. Δεν λείπουν τα
στη γλώσσα που φωνάζει και βγάζει
και του Δαρβίνου.
των γραμμάτων προσέχουν τους
λογοτεχνικά σημάδια, που εδώ σκιαγραφούν
καθαρούς ήχους.
ομοτέχνους τους. To ιδο τεύχος αφιερώνεται
τον Κώστα Καρυωτάκη.
β Κόμματακαιπολιτική'στηνΕλλάδα
Β Hermann Bausinger
στον Σταύρο Βαβούρη.
Ο λαϊκόςπολιτισμόςστον κόσμο
β Μιχάλης Ατταλίδης
Οισύγχρονεςεξελίξεις
Σπάνιος ποιητής που αξίζει την
a Παύλος Ανδριάς
Κύπρος: Κράτος, κοινωνίακαι διεθνές
της τεχνολογίας
επιμ.: Γιάννης Κωνσταντινίδης,
προσοχή
μας.
Επιμέλεια
αφιερώματος
περιβάλλον
μτφρ.:
Μαριάνθη
Καπλάνογλου,
Επίδομα
απιστίας
ΝίκοςΜαραντζίδης, Τάκης Σ. Παππάς
από τον Γιάννη Βαρβέρη. Ακόμη, εκδόσεις Ιαμβος, σ.ι6ο, 12 e
εκδόσεις Παπαζήση, ο.292, i6e
Αρετή Κοντογιώργη
εκδόσεις Κριτική, σ. 330, 22 e
ανέκδοτο ποίημα του Νάνου
εκδόσεις Πατάκη, ο. 272, i8c
Ο Παύλος Ανδριάς
Η Κύπρος είναι νέο
Ο συλλογικός αυτός
οτο τρίτο του βιβλίο
To βιβλίο αυτό στάθηκε Βαλαωρίτη, συζήτηση για τη μεταπολιτευτική
μέλος στην ευρωπαϊκή
|j τόμος μελετά τις πολιτικές
επί πολλές δεκαετίες
πεζογραφία, ποίηση
μάς μιλά για την απιστία.
οικογένεια
παρατάξεις
του Said κ.ά. Οι Αλέξης Ζήρας, Κώστας
Στις σελίδες
και ο βηματισμός
ορόσημο για
με έμφαση στις εξελίξεις
Γ.
Παπαγεωργίου
στο
τιμόνι
έχει
τον
πρώτο
ρόλο,
μοιάζει
με μικρού
τον επαναπροσδιορισμό
που σημειώνονται
αλλά την παράσταση
παιδιού. Ο πρύτανης
και τον προσανατολισμό
μετά τις εκλογές
του «Κ».
Β Τα μικρά Πειραϊκά, τ. i, Μάιος-Αύγουστος
κλέβει η παντοτινή
της λαογραφίας.
του 2007.
του πανεπιστημίου
πρωταγωνίστρια.
Λευκωσίας Μιχάλης
Ο συγγραφέας,
2009, Κομοτηνής
il'.Kl
127, Πειραιάς,Η αγάπη. Ο συγγραφέας με τον τρόπο
Ατταλίδης εστιάζει οε εφτά
περίφημος
β Νέλλη Ψαρρού
τομείς (κοινωνία, κράτος, πολιτική
ανθρωπολόγος και ιστορικός, αντικρούει
τηλ: 2ΐο4831631. του θέλει να μας αποτρέψει από
Ταξίδιστη Σαμοθράκη
M^" IMM
την παρέκκλιση. Δεν είναι αυταρχικός ζωή, περιβάλλον κ.ά.), πάνω στους
τη ρομαντική αντίληψη
-Z-— *Wf
¦1—'
Εναπολιτικόημερολόγιο
11\
όμως.
Αν
δεν
μπορείς
να
το
αποφύγεις,
οποίους πρέπει να δουλέψουν η κυπριακή
σχετικά
με
έναν
λαϊκό
προσανατολισμό
«Τα
μικρά
Πειραϊκά»
ιδιωτική έκδοση
"^i-r].^m h|i« ¦ ¦¦- ¦ ¦
απόλαυσε το. Εντούτοις,
ηγεσία και ο λαός του νησιού.
ανόθευτο από τεχνολογικές
ρίχνουν άγκυρα
κεντρική διάθεση εκδόσεις Κέδρος,
- Wfl
Η συμπόρευση πρέπει να γίνει ο
προσμείξεις, δείχνοντας πως η παράδοσηw*^*- ..MO
στο λιμάνι του Πειραιά είναι προτιμότερο να μη φτάσεις εκεί.
ο. 622,25 e
Καλό είναι να προσπαθήσεις να
καταλύτης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
και διαλαλούν
είναι ένα μείγμα προνεωτερικών fr - ."""i
Εξαίσιο δείγμα της
κρατήσεις τη σχέση σου. Εξυπνο, με
Αυτό είναι το επιθυμητό,
και νεωτερικών στοιχείων.
την πραμάτεια τους. Φωνάζουν ότι
καλής εκδοτικής παραγωγής
η
πόλη
μέσα
στη
μεγάλη
πόλη
(Αθή-,
χιούμορ,
πάθος
και
παραπλανητικό
αλλά τα εμπόδια δεν είναι λίγα: διαφθορά,
στη χώρα
να) είναι εδώ και δεν έχει να κάνει
τίτλο. Η ιστορία ξετυλίγεται (χωρίς
ρουσφέτι, ατομισμός και το
μας από την ταλαντούχα" John M. Camp
Οι αρχαιότητες της Αθήνας και
. μόνο με τη θάλασσα και την κερκίδα. πολλές δυσκολίες) από την ερωτική
αιώνιο εθνικό πρόβλημα.
νεότατη καθηγήτρια.
παρέα με επίκεντρο τον Δωρόθεο.
τηςΑττικης
Μια παρέα φίλων και γνωστών,
Πολιτικό
β Μπάμπης Κάτρης
To επίδομα απιστίας είναι γι' αυτούς
μτφρ.: Μαίρη Κλέωπα
με την Ευαγγελία Μπαφούνη στη
δοκίμιο ως προς το
Οδυσσέως Αέναος Πλεΰσις
που πόνεσαν για την αγάπη.
εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου διεύθυνση, εκκινούν στις τέχνες και
περιεχόμενο του, επιστημονικό
Υλοποιώντας ένα μύϋο...
τον πολιτισμό. Κάθε τέσσερις μήνες
A. Καρδαμίτσα, ο. 428, 35 e
δοκίμιο ως προς τη μεθοδολογία
Β Τούλα Σουβαλιώτη-Μπούτου
το πλοίο του Οδυσσέα
Ο διευθυντής των ανασκαφών
θα είναι εδώ. To πρώτο τεύχος γεμάτο
του, αφηγηματικό δοκίμιο
Ζωη χαρισμένη
στην αρχαία
θέματα. Λογοτεχνικά και μη.
εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί,
ως προς τη μορφή του. Που μας
δέκαδιηγήματααφιερωμέναστημεταμόσχευση,
αθηναϊκή Αγορά Ετοιμάζεται αφιέρωμα στο βιβλίο.
προκαλεί οε μια διαφορετική και ριζοσπαστική
ο. 2θο, ιι,9θΐ:
μάς προσφέρει
Καλοτάξιδο. ¦
Μέσα από βιωματικές
ανάγνωση της πολιτικής
μια ολοκληρωμένη
Ανευ, τ. 32, Μάρτιος-Μάιος 2009,
εκδόσεις ΙΜΤΙΙΕ, ο. 73, 7«
καταστάσεις και
και κοινωνικής πραγματικότητας
Η Τούλα Σουβαλιώτη-Μπούτου
και ενημερωμένη επισκόπηση
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
συχνά «αριστοφανικές»
των τελευταίων δεκαετιών στην
των μνημείων
8, τηλ:
μας μιλάει
σκηνές, ο συγγραφέας
Ελλάδα... Επιτέλους, λίγο κοσμοπολιτισμός
της Αθήνας
για «ζωή χαρισμένη»,
διηγείται
στη σκέψη. ¦
22336752.
και της Αττικής. Με πλούσια εικονογράφηση.
Τα περιοδικά που ασχολούνται
που για κάποιους
τις δικές του θαλασσινές
είναι
και
χαρισάμενη
αναμνήσεις
με
τον
FrancieS. Collins
Η γλώσσα του Θεού
λόγο και την τέχνη
. Για κάθε τέλος
και των φίλων του.
Ενας επιστήμονας δίνει μαρτυρία για
β Colin Renfrew
υπάρχει μια αρχή, Παράλληλα, διαβάζει πίσω από τους
είναι καλοδεχούμενα.
Αρχαιολονία και Γλώσσα
την πίοτη
Απ' όπου κι αν
και η μεταμόσχευσηστίχους του Ομήρου και καταγράφει
To αίνιγμα της ινδοευρωπαϊκής
προέρχονται. To «Ανευ» είναι πνευματικό
αυτό ακριβώς είναι. Ο καλύτερος πάμπολλα στοιχεία για το πλοίο του
μτφρ.: Θρασύβουλος Κετσέας
καταγωγής
τέκνο της Κύπρου και η Ντίνα
τρόπος προσέγγισης του θέματος Οδυσσέα. Η ταυτότητα του δημιουργού
εκδόσεις Παπαζήση, σ. 248,14 e
Με εύληπτο τρόπο παρουσιάζεται το
μτφρ.: Αλκής Διαλήσμας
Κατσούρη επικεφαλής. Οσο μπορεί,
είναι ένας: η ευαισθησία· και η
δεν είναι τυχαία. Γεννήθηκε
κεφάλαιο της γενετικής δομής του
εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου μας προσφέρει μια μικρή γεύση
συγγραφέας αυτόν επιλέγει. Αν και
στην Ιθάκη και ακολούθησε το επάγγελμα
ανθρώπινου γονιδιώματος και οι ψυχικές A. Καρδαμίτσα, ο. 388, 35 e
του πώς «ζει» η τέχνη στο πανέμορφο γιατρός κρατά τα μάτια της ανοιχτά
του καπετάνιου.
μεταπτώσεις του κορυφαίου
Στο πιο σημαντικό και ολοκληρωμέ¬
νησί της Μεσογείου. •Stat*"" Hi
και μιλά για πράγματα που βλέπει κα¬
Α.Π.Σ.

" Roger E. Backhouse
Η εξέλιξητης οικονομικήςσκέψης
ΑπότηνΑρχαίαΕλλάδαμέχρισήμερα
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