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ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΑΕΜΟ

Μτφ Γιάννης Βογιατζής επιμέλεια Σβέτοζαρ
Ραγιάκ
Εκδ Παπαδόπουλος σελ 526
Τιμή 26 ευρώ
Αν το 1 989 η πτώση του Τείχους ανάμεσα στην
Ανατολική και Δυτική Γερμανία σηματοδότησε
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στα Βαλκάνια
αυτή η διαδικασία πήρε περισσότερο αφού η
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η δημιουργία
μιας σειράς νέων κρατών μπορεί και δίκαια να
θεωρηθεί ως μια απώλεια αυτής της μεγάλης
σύγκρουσης που δεν είχε μόνο ευρωπαϊκή
αλλά παγκόσμια διάσταση Τον αντίκτυπο τις
συνέπειες τα γεγονότα του Ψυχρού Πολέμου
που αφορούν την περιοχή του Βαλκανίων
επιχειρεί να καταγράψει αυτός ο συλλογικός
τόμος

Peter Frarikopan
Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Μτφ Γιάννης Βογιατζής
Εκδ Αλεξάνδρεια σελ 312
Τιμή 25 ευρώ
Το βιβλίο εξετάζει τη ζωή και την εμπλοκή του
αυτοκράτορα Αλέξιου Α Κομνηνού μιας κο
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ρυφαίας μορφής της βυζαντινής ιστορίας που
θεμελίωσε τη δυναστεία των Κομνηνών Ουσιαστικά

πρόκειται για μια δυτική ματιά μέσω της
Ανατολής στην Α Σταυροφορία αλλά και για μια
διεισδυτική ματιά στη ζωή του αυτοκράτορα
Οπως χαρακτηριστικά ο ίδιος συγγραφέας λέει
ένας άνθρωπος ξεχωρίζει ωστόσο πάνω απ

όλους Ο Αλέξιος Α Κομνηνός έθεσε σε κίνηση
την αλληλουχία των γεγονότων που σύστησαν
τις Σταυροφορίες στον κόσμο

Λύντια Τρίχα
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Εκδ Πόλις σελ 848
Τιμή 31,50 ευρώ
Η συγγραφέας μέσα από έναν εντυπωσιακό
αρχειακό όγκο δημόσιων και προσωπικών
αρχείων καταπιάνεται με ολόκληρη τη ζωή του
συγκροτώντας μια γεμάτη θεματική παλέτα
που ξεκινά από την ανάλυση του γενεαλογικού
του δέντρου τα παιδικά και μαθητικά χρόνια
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
επαγγελματικές του ενασχολήσεις τη συνδεσή
του με τον αγγλικό παράγοντα την πολιτική
και διπλωματική του πορεία την ιστορία
συγγραφής της Ελληνικής Επανάστασης

Πέτρος Στ Μακρής-Στάικος
ΚΙΤΣΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Εκδ Εστία σελ 372
Τιμή 18 ευρώ
Η δολοφονία του φοιτητή που ξεχώριζε για
την ευρυμάθεια τις λογοτεχνικές και φιλοσοφικές

του ανησυχίες συγκλόνισε συμφοιτητές
και συντρόφους ένθεν και ένθεν ενώ

αποτέλεσε αιτία εσωτερικών ρήξεων στην
Αριστερά και συνειδησιακών συγκρούσεων
επιφανών μελών της Ο Κίτσος Μαλτέζος θα
πρωταγωνιστήσει στην υπόθεση δύο

μυθιστορημάτων

στην Τειχομαχία του Θεόφιλου
Φραγκόπουλου και στο Χρονικό μιας

Σταυροφορίας του Ρόδη Ρούφου αλλά με το

έργο του Μακρή-Στάικου θα του αποδοθεί η
ανάλογη ιστορική βαρύτητα εξετάζοντας τις
κοινωνικές αλλά και ευρύτερες συνέπειες
που προκάλεσε αυτή η δολοφονία

Διονύσης Καψάλης
Η ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ROCA RED0NDA
ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΜΕΛΒΙΛ ΚΟΝΡΑΝΤ

Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης σελ 79
Τιμή 11 ευρώ
Πώς μπορούμε να περιθάλψουμε τον σεβασμό

μας προς ό,τι είναι ακόμη άγνωστο ξένο ή
ανοίκειο στην ταξινομημένη και αρχειοθετημένη

αντίληψή μας χωρίς όμως να εκτεθούμε
ή να δώσουμε τον λόγο σε νέες δεισιδαιμονίες
και νέους ή ανακαινισμένους φανατισμούς
Ο διευθυντής του ΜΙΕΤ φέρνει πιο κοντά απ
όσο πιστεύαμε τις παρατηρήσεις για τη φύση
η Roca Redonda είναι κατοικία θαλασσινών

πτηνών τον Μέλβιλ και τον Δαρβίνο πλέον
θεωρείται δεδομένο ότι ο πρώτος χαρακτηρίζεται

από έναν πρωτο-δαρβινισμό στον
Μόμπι Ντικ αλλά και τον Κόνραντ

Βασίλης Παπαδόπουλος
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ
Εκδ Ικαρος σελ 448
Τιμή 18,90 ευρώ
Ο πρέσβης και συγγραφέας δίνει έμφαση στον
διπλωμάτη Σεφέρη και στον τρόπο που η καριέρα

του επηρέασε τη λογοτεχνική του δημιουργία

η υπηρεσιακή του πλευρά η δύσκολη
σχέση του με το υπουργείο Εξωτερικών και
τους πολιτικούς
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