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Αλ ζ’ αξέζεη ην βηβιίν θαη ζέιεηο λα ην κνηξαζηείο, λα κεηαδώζεηο ηδέεο, λ’ αληαιιάμεηο ζθέςεηο απόςεηο - πηζηεύσ, λ’ αλνίμεηο ζπδήηεζε κε άιινπο βηβιηόθηινπο, γίλε ν κάζηνξάο ηνπ!
Άλνημε ηελ… θαξδηά ζνπ πάλσ ζ’ απηό, βγάιε ζθόξπηα πνπιηά, θέξε ζην θσο ηα ζεκεία πνπ ζε
ζπγθίλεζαλ, κελ ηα θξαηήζεηο κόλν γηα ζέλα, ζπδήηεζέ ηα κε άιινπο αλαγλώζηεο ρσξίο… δεύηεξε
ζπδήηεζε. Τν πξόγξακκα ηεο Ειιεληθήο Λέζρεο ηνπ Βηβιίνπ «κ’ έλα βηβιίν ζπδεηώ», ζνπ δίλεη ηε
δεκηνπξγηθή απηή δπλαηόηεηα. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα θνηλσληθνπνίεζεο ησλ βηβιηόθηισλ
αιιά θαη ηνπ βηβιίνπ πνηόηεηαο πνπ αθήλεη μερσξηζηή γεύζε ζε όζνπο ην δνθηκάδνπλ!
Είλαη από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλεηο πσο ην εκείο είλαη πην… λόζηηκν από ην εγώ!

Έλα απφ ηα παξαθάησ βηβιία είλαη πάληα αλνηρηφ γηα ζπδήηεζε:
Χνξφο ησλ κεηακθηεζκέλσλ

εθδφζεηο Ψπρνγηφο. Ζ Μάξσ Βακβνπλάθε γξάθεη έλα
ςπρνινγηθφ κπζηζηφξεκα γηα ηε κεηακθίεζε θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζην ζήκεξα νξκψκελε απφ
ηε γνεηεία πνπ αζθεί πάλσ ηεο απηή ε γηνξηή ηνπ παξειζφληνο -νη ιεγφκελνη ρνξνί ησλ
κεηακθηεζκέλσλ. Οη θαιεζκέλνη ζηνπο ρνξνχο απηνχο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γεπηνχλ γηα ιίγν ηε
ραξά ηεο απφιπηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα γίλεηο απηφ πνπ νλεηξεχεζαη, λα γίλεηο θάηη «άιιν» απφ ηνλ
εαπηφ ζνπ. Γηα λα γίλεηο, φκσο, θάηη δηαθνξεηηθφ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηείο πνηφο ζηα αιήζεηα
είζαη. ηα πιαίζηα απηά αληηδηαζηέιιεη ηελ πνηεηηθή δηάζηαζε ηεο κεηακθίεζεο ηνπ παξειζφληνο
κε ηε κεηακθίεζε ηνπ ζήκεξα πνπ απνηειεί κηα επηθαλεηαθή ζπλήζεηα σο απνθξηάηηθν έζηκν θαη
θπξίσο, έλαλ εμαλαγθαζκφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ιίγν πνιχ φινη καο βάδνπκε ηνπο εαπηνχο
καο ζε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο κεηακθίεζεο, ψζηε λα επηβηψζνπκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ζέιεη λα
καο επηβάιιεη ηελ ππνθξηζία, ηε ζχγρπζε ηαπηφηεηαο, ηελ απνπζία θέληξνπ δσήο.

Σα ξφδα ηεο κνλαμηάο

ηεο Jacqueline de Romilly απφ ηηο εθδφζεηο πλάςεηο. Έμη κηθξά
δνθίκηα, ξφδα πνπ άλζηζαλ ζηε κνλαμηά ηεο κεγάιεο ειηθίαο ηεο ζπγγξαθέσο, δηεζλνχο θήκεο
ειιελίζηξηαο. Ζ ζπγγξαθέαο έρεη θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ απνινγηζκψλ, ζην ζεκείν πνπ ε δσή ηεο
γίλεηαη θάζε ζηηγκή φιν θαη πην πνιχηηκε. Με αθνξκή θάπνηα αληηθείκελα νηθεία, ιίγν-πνιχ
μεραζκέλα, πνπ φκσο θαζέλα ηνπο θνπβαιά ίρλε ηεο δσήο ηεο, θαηαθέξλεη λα μεηπιίμεη ην κίην ησλ
ζθέςεψλ ηεο. Σα πεξηβάιιεη κε ηηο αλακλήζεηο θαη ηα νλεηξνπνιήκαηά ηεο θαη μαλαβξίζθεη ζε απηά
φιε εθείλε ηε ρακέλε εζσηεξηθφηεηα πνπ ηα ζπλφδεπε ζηηο δηάθνξεο επνρέο ηεο δσήο ηεο. θέςεηο,
απιέο θαη απζφξκεηεο, πξνεθηάζεηο θαη απνρξψζεηο πνπ γεκάηεο αιήζεηα θαη νκνξθηά αγγίδνπλ ή
ζπλεπαίξλνπλ ηνλ αλαγλψζηε, μππλψληαο δηθέο ηνπ μεραζκέλεο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σν
αξκνληθφ δέζηκν ηνπ δηαλνεηηθνχ θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηνηρείνπ ζηε γξαθή ηεο ζπγγξαθέσο πνπ νηθνδνκεί φιν
ην έξγν ηεο, θάλεη θαη εδψ ην ζαχκα ηνπ.

Δκείο νη δσληαλνί

εθδφζεηο Ωθεαλίδα. Αξηζηνπξγεκαηηθφ κπζηζηφξεκα γηα ηελ ππέξηαηε αμία
ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο Άπλ Ραλη. Μεηά ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε ζηε Ρσζία, ρξφληα
δχζθνια, ζθιεξά, κε λσπέο αθφκα ηηο πιεγέο θαη ηα κίζε ηνπ πνιέκνπ, ηξεηο άλζξσπνη κπιέθνληαη
ζ' έλα ζπγθινληζηηθφ ηξίγσλν έξσηα θαη πάζνπο. Μέζα ζηε ζχειια ησλ γεγνλφησλ, νη λένη απηνί
ζπγθξνχνληαη κε ηε θνβεξή πξαγκαηηθφηεηα ζε έλαλ αγψλα δσήο, επηβίσζεο θαη επηπρίαο, αγψλα
απίζαλα ηξαγηθφ, κε εμάξζεηο, θαηαζηξνθέο, κηθξφηεηεο, αιιά θαη αθάληαζην κεγαιείν.

Σν εκεξνιφγην ηεο επηπρίαο

ηνπ Νηθνιάε ηάηλραξη, εθδφζεηο Μαΐζηξνο. Κνξπθαίν βηβιίν
απφ ηε ζεκαληηθφηεξε πλεπκαηηθή κνξθή ηεο ζεκεξηλήο Ρνπκαλίαο, καο απνθαιχπηεη ην κπζηηθφ
ελφο επψδπλνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε θαη ηελ επηπρία. Μηα ζπνπδαία
ινγνηερληθή δηαζήθε πνπ καγεχεη ηνλ αλαγλψζηε. Έξγν πνιηηηθνχ, πλεπκαηηθνχ θαη ινγνηερληθνχ
ελδηαθέξνληνο, κε ηδηαίηεξα δσληαλή γξαθή θαη αθήγεζε. Ο Νηθνιάε ηάηλραξη, Ρνπκάλνο
εβξατθήο θαηαγσγήο, ήηαλ κεγάινο νπκαληζηήο, ηεξάζηηαο θηινζνθηθήο θαη ινγνηερληθήο
παηδείαο. Πλεχκα αλήζπρν, ειεχζεξν, ελνριεηηθφ γηα ην νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο, θπιαθίζηεθε,
ψζπνπ ηειηθά, κεηά απφ πνιιέο αλαδεηήζεηο, ζηξάθεθε ζηε ρξηζηηαληθή Οξζνδνμία. αλ άιινο
Νηνζηνγηέθζθη, κεηέηξεςε ηε θπιαθή ηνπ ζε ζπνπδή ζηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία. Ζ νδπλεξή
εκπεηξία ηνπ απφ ηηο αλαθξίζεηο, ηα βαζαληζηήξηα, ην ζπγρξσηηζκφ κε θάζε θαξπδηάο θαξχδη,
γνληκνπνίεζε ηηο επξχηαηεο γλψζεηο ηνπ. Σν βηβιίν, ζην νπνίν θαηαγξάθεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ
πεξηπέηεηα θαη αλαδήηεζε, βηψκαηα θαη ζηηγκέο ηεο ηξαγηθήο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, ζπληζηά ράξηε ησλ ξνπκαληθψλ
γξακκάησλ θαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πλεπκαηηθέο θαηαζέζεηο ηνπ 20νπ αηψλα.

Κιέθηξα ησλ βηβιίσλ

εθδφζεηο Ψπρνγηφο. Έλα εμαηξεηηθφ θνηλσληθφ κπζηζηφξεκα ηνπ
Μάξθνπο Ενχζαθ πνπ ρσξίο κεγαιφθσλα θεξχγκαηα κηιάεη γηα ηελ αγάπε γηα ηα βηβιία, γηα ηελ
εηξήλε, γηα ηνλ άλζξσπν. Κάησ απφ ηελ θαζεκεξηλή απεηιή ηνπ πνιέκνπ ηα βηβιία πνπ θιέβεη ε
κηθξή Ληδέι ζα θξαηήζνπλ ζπληξνθηά ζε εθείλε, ζηηο πεξηπέηεηέο ηεο, αθφκε θαη ζην θπλεγεκέλν
Δβξαίν θίιν ηεο πνπ θηινμελείηαη ζην ππφγεην ηνπ ζπηηηνχ ησλ ζεηψλ γνληψλ ηεο. Σα βηβιία ζα ηε
βνεζήζνπλ λα μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο ηεο, κέζα απφ απηά ζα κάζεη ηηο ιέμεηο γηα παξεγνξηά. Μηα
ηδέα πξσηφηππε, αιιά θαη ζπκβνιηθή, είλαη ην γεγνλφο φηη αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη ν ζάλαηνο,
θάηη πνπ ν αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ζειίδεο. Ο ζάλαηνο ηνπ Ενχζαθ,
φκσο, είλαη επαίζζεηνο, ιππάηαη απηνχο πνπ αλαγθάδεηαη λα κεηαθέξεη. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα
καγηθή ηζηνξία κέζα ζηελ ηζηνξία, δνζκέλε κε ηηο θαηάιιειεο δφζεηο ρηνχκνξ, αλζξσπηάο,
κειαγρνιίαο θαη ξεαιηζκνχ.

Ζ ηζηνξία ηνπ Σνκ Σδφνπλο, ελφο έθζεηνπ εθδφζεηο Παηάθε. Μπζηζηφξεκα θνηλσληθφ ηνπ
Χέλξπ Φίιληηλγθ. Έλα βξέθνο εγθαηαιείπεηαη απφ ηε κεηέξα ηνπ ζην ζπίηη ελφο πινχζηνπ
γαηνθηήκνλα γλσζηνχ γηα ηνλ εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηα αηζζήκαηα δηθαίνπ θαη αγαζνζχλεο
πνπ ηνλ δηέπνπλ. Σν κσξφ ζηγά-ζηγά κεγαιψλεη θαη εμειίζζεηαη ζε έλα ζαπκάζην λεαξφ πνπ θακηά
θνξά παξαζχξεηαη απφ ηηο νξκέο ηνπ θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Θχκα
ζπθνθαληίαο απφ αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, εγθαηαιείπεη ην ζπίηη θαη ηνλ άλζξσπν πνπ
ηνλ αλέζξεςε θαη ςάρλεη ηελ ηχρε ηνπ ζηελ επξχηεξε δψλε ηεο επαξρίαο θαη ηνπ Λνλδίλνπ
πξνζπαζψληαο λα μαλαθεξδίζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Γξακκέλν ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, ην
κπζηζηφξεκα απηφ επθξαίλεη ηελ θαξδηά ηνπ αλαγλψζηε -αλ απηφο απνθαζίζεη λα μεράζεη ηνλ
ηξφπν πνπ είλαη γξακκέλα ηα ζχγρξνλα κπζηζηνξήκαηα, ηξφπν ζπλήζσο βηαζηηθφ θαη επηπφιαην: Παξαθνινπζψληαο
θξάζε-θξάζε ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, παξαζχξεηαη απφ ηνλ εκπλεπζκέλν ηξφπν γξαθήο ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ
ιεπηνινγψληαο ηελ θάζε βεινληά κε ρηνχκνξ, αιιά θαη θαινζχλε, θεληάεη ηνλ θακβά ηεο ηζηνξίαο απηήο.

ε μέλεο γεηηνληέο,

απηνβηνγξαθηθέο δηεγήζεηο απφ ηηο εθδφζεηο Ωθεαλίδα.Κφξε πεξηθξνλεκέλσλ κεηαλαζηψλ,
πνπ κνρζνχλ σο θαζαξηζηέο θηεξίσλ γηα ηελ επηβίσζε, είλαη ε αθεγήηξηα ζπγγξαθέαο. Θέιεη λ’ απνδείμεη φηη δελ
είλαη παξαθαηηαλνί νη κεηαλάζηεο, έρνπλ αμηνπξέπεηα, ηνπο πξέπεη ζεβαζκφο θη αλαγλψξηζε,
αληί ξαηζηζκφο, γθέην θαη πεξηθξφλεζε. Με πνιιέο δπζθνιίεο, θπξίσο εζσηεξηθέο,
κνξθψλεηαη, ζπνπδάδεη πνιηηηθέο επηζηήκεο, πεηπραίλεη σο δεκνζηνγξάθνο-παξνπζηάζηξηα
ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε ηεο νπεδίαο θαη παξαγσγφο ζην δεκνθηιέο πξφγξακκα «Μσζατθ».
Γίλεηαη ην πξφηππν θαη ίλδαικα ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ νπεδίαο. Αιιά θαη ζηφρνο ησλ
Νενλαδί ηεο ηνθρφικεο πνπ κε θσηνγξαθίεο νπιηζκέλσλ καζθνθφξσλ ζηελ εμψπνξηά ηεο
ηελ απεηινχλ λα ηελ ζθνηψζνπλ.
Σν βηβιίν ζην ηξίην κέξνο ηνπ ζπκίδεη ζξίιεξ, φπνπ ε αζηπλνκία, νη λενλαδί, ν ηχπνο, ην
δηθαζηήξην θη ε θαξηέξα ηεο Αιεμάλδξαο έρνπλ θάζεηο ελαιιαζζφκελεο, πηψζεο θη
αλφξζσζεο, αγσλίαο θαη ζξηάκβνπ.
Γελ είλαη απιά ν κφρζνο ηεο επηβίσζεο αιιά ν αγψλαο γηα ην δηθαίσκα λα είζαη άλζξσπνο,
λα πηζηέςνπλ νη ρηιηάδεο ησλ κεηνλεθηηθψλ κεηαλαζηψλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζηελ αμία ηνπο, φηη κπνξνχλ λ’ αγσληζηνχλ
γηα λα ληθήζνπλ κηα κνίξα πνπ κνηάδεη αδπζψπεηε. Σν απζφξκεην γξάςηκν ηνπ βηψκαηνο είλαη θαη πεηζηηθφ.
Πξφθεηηαη γηα καξηπξία γλήζηα, αγσληζηηθή, ακφιπληε απφ ζθνπηκφηεηεο θαη ινηερληθφηεηεο.

Κήπνη απφ θσο.

Μηα κπζηζηνξεκαηηθή ζξεζθεπηηθή βηνγξαθία ηνπ Ακίλ Μααινχθ απφ ηηο
εθδφζεηο Ωθεαλίδα. Σν κπζηζηφξεκα απηφ αθεγείηαη, κε ηε γλσζηή ινγνηερληθή δηείζδπζε ηνπ
Μααινχθ, ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Μάλε απφ ηε Βαβπισλία, ηνλ 3ν αηψλα κ.Χ. Ο Μάλε
κεγάισζε κέζα ζε ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο, αθνχ ζρεδφλ κσξφ αξπάρηεθε απφ ηελ αγθαιηά ηεο
κεηέξαο ηνπ θαη κεγάισζε ζηε ρξηζηηαληθή αδειθφηεηα ησλ «θαζαξψλ» θαη «αλακάξηεησλ»
«Αζπξνληπκέλσλ», αλάκεζα ζε άληξεο, ζηε ζνβαξφηεηα θαη ηππηθφηεηα ηνπ θνηλνβίνπ. Ήηαλ ε
αλάγθε ηνπ λα μεθχγεη απφ ην θφηνο ηεο αθχζηθεο, απάλζξσπεο, ηππνθξαηηθήο αδειθφηεηαο
πνπ ηνλ νδήγεζε ζηε βαζηθή ηνπ ηδέα ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ: Φσο- θνηάδη (καληρατζκφο). Έγηλε
γηαηξφο, δσγξάθνο, νξακαηηζηήο ελφο θαηλνχξηνπ θφζκνπ, πξνθήηεο. Σν εζσηεξηθφ ηνπ θσο
νδεγνχζε ηελ πνξεία ηνπ θαη ε πξνζσπηθή αθηηλνβνιία ηνπ επηδξνχζε επεξγεηηθά θαη αλζξσπηζηηθά ζηνπο απινχο
αλζξψπνπο, αιιά θαη ζηνπο θαινπξναίξεηνπο πξίγθηπεο, άξρνληεο θαη παλίζρπξνπο βαζηιηάδεο.

Πίζσ καο ζηέθεη ν Θεφο

ηνπ Χαλο Κίιιηαλ. πγθινληζηηθέο βηνγξαθηθέο δηεγήζεηο,
αιεζκφλεηα γεγνλφηα απφ ηελ άζθεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο, πίζσ ηνπο θξχβεηαη ην πξφζσπν ηνπ
Θενχ. Σνπ αφξαηνπ δπλαηνχ. Πξαγκαηηθέο καξηπξίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ πφζν αλψθειε είλαη
θάζε πξνζπάζεηα φηαλ Δθείλνο ιέεη ην “φρη” γηα ηε δσή ελφο αξξψζηνπ θη φηαλ αληίζεηα ζε θάζε
ινγηθή θαη επηζηήκε, γίλεηαη ην ζαχκα κηαο ζεξαπείαο, έλα βίσκα πνπ καο θάλεη ηφζν ηαπεηλνχο
θαη επηπρείο.
Σν δεζηφ αίζζεκα ηνπ λεαξνχ Χαλο Κίιιηαλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο, ηνλ ψζεζε ζηνλ
ηαηξηθφ θιάδν θαη ν δηάζεκνο θαζεγεηήο ρεηξνπξγηθήο Έξηρ Λέμεξ ηνλ ελέπλεπζε λ’
αθνινπζήζεη ηε ρεηξνπξγηθή. Ο ζ. δσληαλεχεη ηηο ηαηξηθέο ηζηνξίεο ηνπ κε ηξφπν πνπ δχζθνια ν
αλαγλψζηεο μερλάεη – ελψ απηφκαηα δηαπηζηψλεη πφζν πην πινχζηνο είλαη απφ ηηο
εληππσζηαθέο εθείλεο, πνπ ζην ζχγρξνλν ξπζκφ θη επηθαλεηαθά έρεη απνιαχζεη ζηελ ηειεφξαζε. Ζ πφιε ηνπ
Φξάτκπνπξγθ - ζην Μπξάτζγθανπ – έδσζε ηα’ φλνκά ηνπ ζε θεληξηθφ ηεο δξφκν γηα λα ηηκήζεη ηνλ εμαηξεηηθφ
ρεηξνχξγν θη αιεζκφλεην άλζξσπν.

Να δεηο, λ’ αγαπάο θαη λα καζαίλεηο.

Γηαιέμεηο ηνπ θαζεγεηή παηδαγσγηθήο θαη
ςπρνιφγνπ Λέν Μπνπζθάιηα. Γεκάηεο παξνηξχλζεηο θαη ζπκβνπιέο γηα απηνβνήζεηα, γηα
βειηίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ πνπ είλαη πξφζπκνο
λα αθνχζεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Ο Μπνπζθάιηα ζηξέθεη ηε καηηά ηεο ςπρήο ηνπ αλαγλψζηε ζε έλα
κνλνπάηη δηαθνξεηηθφ, θσηεηλφ θαη άγλσζην, επζχ θαη αλεθνξηθφ πνπ νδεγεί ζηελ απηνγλσζία.

Όπνπ ζε πάεη ε θαξδηά

ηεο νπδάλλα Σνκάξν. Μπζηζηφξεκα αηζζεκαηηθφ, ππαξμηαθφ.
Αλζξψπηλν, πνηεηηθφ, βαζηά εηιηθξηλέο, ζπγθηλεηηθφ αιιά θαη αζηείν, ην βηβιίν απηφ αληηκεησπίδεη
θαηάκαηα ηε κνλαμηά ηεο ηξίηεο ειηθίαο κε ην ηζρπξφ φπιν ηεο απηνγλσζίαο. “Πινχζηα ε εκπεηξία
ησλ ιεπηψλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη απφ ηνλ δηάινγν πνπ δελ ηφικεζαλ …Κη φηαλ δελ μέξεηο
πνην δξφκν λα δηαιέμεηο, κείλε αζάιεπηε, ζησπειή, θη άθνπζε ηελ θαξδηά ζνπ. Κη φηαλ ζνπ
κηιήζεη, πήγαηλε φπνπ ζε πάεη".

Σν άξσκα ηεο γεο καο ηεο Κεληδέ Μνπξάη.
Σν βηβιίν απηφ καο μππλάεη ην ελδηαθέξνλ γηα έλα ζέκα ζαλ ην Παιαηζηηληαθφ, πνπ κφληκα, γηα
ρξφληα επίθαηξν, έρεη ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ – ελψ ππάξρεη θαη είλαη εθξεθηηθφ.
Ζ ζπγγξαθέαο - δεκνζηνγξάθνο κε ζπλεληεχμεηο Παιαηζηηλίσλ θαη Ηζξαειηλψλ, «απιψλ
αλζξψπσλ» πνπ δνχλε γεληά κε γεληά ην πξφβιεκα θαη δηεγνχληαη «εθ βαζέσλ» ηελ
ηξαγηθφηεηα κηαο δσήο: ρσξίο παηξίδα, ρσξίο ζηέγε, ρσξίο παηδεία, ρσξίο αμηνπξέπεηα. Αιιά
θαη ηνλ αγψλα ηνπο, εηξεληθφ ζπλήζσο, επίκνλν θη επηλνεηηθφ γηα λα έρνπλ φια απηά πνπ
ζθφπηκα ηνπο ζηεξεί ε πνιηηηθή ηεο πιενλεμίαο θαη αιαδνλείαο ηνπ ηζρπξνχ, αιιά θαη ηεο
θαιιηέξγεηαο ηνπ θφβνπ ησλ αληηπάισλ.
Απ’ ηε κηα νη Παιαηζηίληνη κε πέηξεο, ληνπθέθηα θη αλζξσπνβφκβεο απηνθηνλίαο θη απ’ ηελ άιιε
νη Ηζξαειηλνί κε ηνλ ηζρπξφηεξν ζηξαηφ ηνπ θφζκνπ… Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πξψησλ πνπ θπληθά
θαηαπαηνχλ νη δεχηεξνη, είλαη πνπ δίλεη ηελ εζηθή αλσηεξφηεηα ζηνπο «έζραηνπο», πνπ ζα γίλνπλ πξψηνη.
Ζ Κεληδέ Μνπξάη κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη δσληάληα πεξηγξάθεη ηνπο αλζξψπνπο, ηα γεγνλφηα – ρσξίο πνιηηηθή
εκπινθή. Μα ην αλζξσπηζηηθφ κήλπκα είλαη ζαθέο θαη αλακθηζβήηεην ππέξ ηνπ βαξηά θαη αδπζψπεηα αδηθνπκέλνπ
ιανχ ηεο Παιαηζηίλεο.

Ζ Μαξνχια ηεο Λήκλνπ

κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία ηεο Μαξίαο Λακπαδαξίδνπ-Πφζνπ,
Δθδφζεηο Κέδξνο γξακκέλε κε έκπλεπζε, επαηζζεζία, γλψζε θαη ράξε, δσληαλεχεη ηε
Λεκληψηηζζα θφξε πνπ ζηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο κάρεο, κε ην ζπαζί ηνπ λεθξνχ παηέξα ηεο,
εκςχρσζε ηα παιηθάξηα ηνπ ηφπνπ ηεο θαη ηνπο Βελεηνχο ηππφηεο θαη ηνπο νδήγεζε καγεκέλνπο
ζηε "Νίθε".
Μέζα απφ ηε ζησπειή καξηπξία ησλ ηνπίσλ ηνπ Πηέξηλ, ην γθξεκηζκέλν κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο
ηνπ Κφηδηλν, κέζα απφ ηνπο χκλνπο πνηεηψλ θαη ηζηνξηθψλ κα πξφ παληφο κέζα απφ ηα βηψκαηα
θαη νξάκαηα ηεο Λεκληψηηζζαο ζπγγξαθέσο, καο έξρεηαη ε δεζηή απηή, αζάλαηε ειιεληθή ςπρή,
πνπ άγξηα θαη φκνξθε, μππλάεη ζε θάζε δχζθνιε ψξα...

Μήλπκα απφ ην παξειζφλ- Αλαδεηψληαο ηηο ξίδεο ηεο Μάξιν Μφξγθαλ,

Δθδφζεηο Γηφπηξα.
Ζ Απζηξαιηαλή θπβέξλεζε, κ’ έλα πξφγξακκα εθπνιηηηζκνχ ησλ πξσηφγνλσλ αθφκε
Αβνξίγηλσλ, απνζπά απφ ηελ κεηέξα ηνπο ηα δίδπκα, αγφξη θαη θνξίηζη, θαη ηα ζηέιλεη λα
κεγαιψζνπλ ζε νηθνγέλεηεο πνιηηηζκέλεο ή ζε ηδξχκαηα ηεξαπνζηνιψλ. Δθεί ζα κάζνπλ λα
πιέλνληαη, λα ρηελίδνληαη, λ’ αιιεινυπνβιέπνληαη, λα πεγαίλνπλ ζρνιείν, λα ππνθξίλνληαη,
λα ππαθνχλε, λα δνχλε κε ηε βία, ην αιθνφι, ηα λαξθσηηθά. Ο πνιηηηζκφο ησλ πξσηφγνλσλ
ζε κηα άκεζε επαθή κε ηε θχζε θαη ν πνιηηηζκφο ησλ ιεπθψλ, πνπ ηνπο «εθπνιηηίδεη»,
μεθηλψληαο κε ηελ άδηθε, θχζεη εγθιεκαηηθή απφζπαζε ησλ παηδηψλ απφ ηε κάλα ηνπο!
Φπζηθά γηα θαιφ ζθνπφ… Καη ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα! Μέζν είλαη θαη ε ζηείξσζε ηεο
κηθξήο ζηα 12 ρξφληα ηεο γηα λα κελ γελλήζεη πνηέ απφγνλν ηεο θπιήο ηεο… «Ζ αλζξψπηλε
ςπρή είλαη θχζεη ρξηζηηαληθή», φπσο ην δηαπίζησζε ν Σεξηπιιηαλφο. Καη παξαθνινπζεί
θαλείο ηελ δηαζηξνθή πνπ επηρεηξείηαη εηο βάξνο απηήο ηεο ςπρήο ησλ παηδηψλ, πνπ
αληηζηέθνληαη ζην θαθφ πνπ ηνπο γίλεηαη, αλαδεηψληαο ηηο ξίδεο ηνπο.
Καη καο ζηέιλνπλ «κήλπκα απφ ην παξειζφλ» γξακκέλν κε δχλακε θη αιήζεηα απφ ηελ Μάξιν Μφξγθαλ.

Διάλεξερ κάποιο από ηα βιβλία; Πάπε ένα ηηλέθυνο ηη Λέζση. Σος πάνε 3 βιβλία και δε μποπείρ
ν’ αποθαζίζειρ εύκολα; Σος πάνε όλα ή κανένα; Μη διζηάζειρ… . Σε κάθε πεπίπηυζη ςπάπσει
η λύζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ μαρ, ηος διαλόγος ή ηηρ γνυπιμίαρ απεςθείαρ με ηο βιβλίο και είναι
πποηιμόηεπη από ηη μονασική ζκέτη και ηιρ αμθιβολίερ ηηρ!

