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Αστυνομική λογοτεχνία

I Προσωπική
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΙΣΤΗΓΠΗ

ITÜRE DESIGN

Φιλοσοφία

Βιβλία
για τον w

χειμώνα
Η A.V. βλέπει γεμάτα ράφια, φυλλομετρά

σελίδες και προτείνει τίτλους
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ελληνική
λογοτεχνία

Κωνσταντίνος
Θεοτόκης,
Αγάπη
παράνομη,
εκδόσεις Καστανιώτη

Γράφτηκε στις αρχές
του 20ού αιώνα και εκτυλίσσεται 

στον Δαφ-
νύλα της Κέρκυρας,
με κεντρικούς ήρωες
τα μέλη της αγροτικής
οικογένειας Θεριανού.
Η νέα έκδοση, συμπληρωμένη 

πλέον με την
εργοβιογραφία του
συγγραφέα, αναδεικνύει 

και πάλι ένα κείμενο 

που συγκλονίζει
σε ένα λεκτικό κρεσέντο 

αμείωτης δραματικής 

έντασης, η οποία,
ειδικά στην audio book
εκδοχή του βιβλίου
anowvjuke Books,
αναδεικνύεται μέγιστα
από την αφήγηση του
Λεωνίδα Χρυσομάλλη.

Χρήστος
Μαρκίδης,
Κατάματα,
εκδόσεις Αρμός
Μετάαπότρεις ποιητικές 

συλλογές, ο ζωγράφος 

Χρήστος Μαρκίδης 

επανέρχεται με
τα στοχαστικά δοκίμια
υπό τον τίτλο «Κατάματα» 

σε 3η συμπληρωμένη 
έκδοση από τον

Αρμό. Τα κείμενα και
οι εικόνες του βιβλίου
θέτουν ερωτήματα,
αναζητώντας ολιστικές, 

παρηγορητικές
απαντήσεις.

Γιάννης
Ξανθούλης,
Ονειρεύτηκα
τη Σανγκάη,
εκδόσεις Διόπτρα
Ένα απρόσμενο γράμμα 

από τη Γερμανία
θα αναστατώσει τον
Πετρόκαμπο, ένα
χωριό όλο πέτρες
και σκορπιούς, που
όμως διατηρούσε μια
αποκλειστικότητα:
τηνυπνοβασία. Με το
γράμμα, απέκτησε και
μια δεύτερη: ο αποστολέας, 

Απόστολος
(Λάκης) Μπούγας, γιος
τηςθρυλικής μαμής
Σεβαστιανής, είχε αναδειχθεί 

σε αστέρα ερωτικών 

ταινιών. Ετοιμοθάνατος, 

συντάσσει
τη διαθήκη του,
αφήνοντας τη σχεδόν
αμύθητη περιουσία
του στον Πετρόκαμπο.
Με προϋποθέσεις.
Πρώτη, να ιδρυθεί
μουσείο στο όνομά
του με τις καλλιτεχνικές 

επιδόσεις του - και
όχι μόνο. Όταν στην
ιστορία ανακατεύεται
και η Σανγκάη, τότε τα
πράγματα υπερβαί¬

νουν προκλητικά τη
φαντασία ενός συνηθισμένου 

μοναχικού
άντρα που δροσιζόταν
μελεμονάδες...

sam albatros,
ελαττωματικό
αγόρι, εκδόσεις
Βιβλιοπωλείον της Εστίας
το ελαττωματικό
α γόρ ι ε ίνα ι το π ρώτο
μυθιστόρηματ@ sam
albatros. Η υπόθεση με
τα λόγια του: «Είμαστε
η πιο χαρούμενη οικογένεια 

του κόσμου! Ο
μπαμπάς καμιά φορά
με δέρνει με τη ζώνη.
Μια φορά είχα δει σε
μια ελληνική ταινία
έναν να δέρνει έτσι τον
γιο του. Από τότε, κάθε
φορά που με δέρνει
με τη ζώνη ο μπαμπάς
μου, αισθάνομαι σταρ
του σινεμά. Η μαμά με
πρήζει συνέχεια να
διαβάσω γιατί οι παππούδες 

μου δεν είχαν
λεφτά να τη στείλουν
σχολείο. Μια φορά τής
είπα αν θέλει να πάει
αυτή σχολείο αφού το
έχει απωθημένο και
εγώ να μείνω σπίτι να
παίζω τη νοικοκυρά.
Μου άστραψε σφαλιάρα. 

[...ΙΈχωτους καλύτερους 

φίλους του
κόσμου! (...) Αγαπιόμαστε 

τόσο πολύ μεταξύ
μας! Εγώ αγαπάω τον
Θανάση, ο Θανάσης
αγαπάει την Αθηνά, η
Αθηνά αγαπάει τη Σοφία 

(αλλά δεν το λέει)
και η Σοφία αγαπάει
εμένα».

Θάνος Βερέμης,
Το όρος των
Ελαίων,
εκδόσεις Καστανιώτη

Μια αυτοβιογραφία.
Με τα λόγια του: «Όταν
βρεθεί κανείς στην τελευταία 

ίσως δεκαετία
της ζωήςτου, οφείλει
στον εαυτό του μια
σύντομη ανακεφαλαίωση 

των όσων βίωσε
μέσα σε μεταλλασσό-
μενο κέλυφος τα χρόνια 

που προηγήθηκαν.
Απότην απόλυτη εξάρτηση 

της αφετηρίας,
μέχρι την ανεξαρτησία
της άνδρωσης, την ανακάλυψη 

της ατέλειας 

του ενός και έπειτα
τη δέσμευση και την
υποχρέωση απέναντι
στην οικογένεια που

δημιουργεί ο ίδιος.
Μου είναι ακόμα αδύνατο 

να αποφανθώ
για τον αντίκτυπο της
ύπαρξής μούστους
άλλους. Ξέρω ότι αγάπησα 

όσο μπορούσα
τη σύντροφο μου και
τα παιδιά μου, αλλά
και συγγενείς και φίλους. 

Γιατα υπόλοιπα,
όπως είπε και ο Χόρχε
Λουίς Μπόρχες, ξέρω

ci

ελάχιστα. Ούτε καν την
ημερομηνία του θανάτου 

μου».

Αθηνά Κακούρη,
Ξιφίρ Φαλέρ,
εκδόσεις Εστία

Ενώ το μακελειό του
Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου αποδεκατίζει
την Ευρώπη, στην
ουδέτερη Αθήνα καταφτάνει 

από το Λονδίνο
ο Νίκυ Πετρίδης, δήθεν
τσιμπημένος με την
τσαχπίνα εξαδέλφη
του Κάτε Δελαμέλα,
στην πραγματικότητα
όμως για να εξαγοράσει 

μυστικά τον
Κυριάκο Κανιστράκη,
ιδιοκτήτη της εφημερίδας 

Προχωρείτε! Αλλά
η τύχη επεμβαίνει καταλυτικά. 

Μια ιστορία
ξεκαρδιστική, αλλά όχι
αστεία, ή και η κωμική
πλευρά μιας τραγικής
στιγμής της ιστορίας
μας. Στην audiobook
εκδοχή του από την
JukeBooks, η Βίκυ Βολιώτη 

κατορθώνει με
τη μοναδική της αφήγηση 

να δώσει ζωή σε
αυτό το ανατρεπτικό
μυθιστόρημα.

Αύρα Αβδή,
Μονοπάτια,
εκδόσεις Γράφημα
Τα τριάντα ένα διηγήματα 

του βιβλίου είναι
μια ανοιχτή βεντάλια
ιστοριών. Ανθρωποι
που ζουν δίπλα μας,
ιστορίες που μπορεί
να μοιάζουν με τις
δικές μας, φέτες ζωής,
μικρές και μεγάλες
στιγμές. Σαν να ακούμε
κάποιονφίλο να μας αφηγείται 

μικρά κομμάτια 

της δικής του ζωής,
να μας μιλάει για την
πανδημία και την κανονικότητα, 

για τη ζωή
και τον θάνατο, γιατα
ανθρώπινα δεινά και
την αγωνιστικότητα,
για τη νεότητα και το
γήρας, για την αγάπη
και το μίσος, για τον
έρωτα και τη ν προδο -

σία, τη σύνδεση με το ν
άλλον και τον αποχωρισμό, 

για τη φιλία και
τη μοναξιά, για τον θυμό 

και τη συγχώρεση,
για τον δάσκαλο και
τον μαθητή, για το παιχνίδι 

της γραφής και τη
δημιουργικότητα.

Βαγγέλης
Νάστος, Είναι
ζήτημα χημ... ίου,
εκδόσεις Bell

Αν αγαπάς τη χημεία,
αυτό το βιβλίο είναι
για σένα. Αν πάλι δεν
αγαπάς τη χημεία, αυτό 

το βιβλίο πάλι είναι
για σένα και μάλιστα
χ 2! Γιατί, σκοπός της
ζωής του Βαγγέλη _
Νάστου (χημικός στο W
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Γιώργος Γιώτσας Το μακρύ σοκάκι
εκδόσεις Λυκόφωε
Το διήγημα αρχίζει με τη δολοφονία της Αρετής
που όμως δεν συντάραξε το χωριό Πλατανιά γιατί
δράστες ήταν τα αλαζονικά παιδιά του εύπορου
εμπόρου Μηλιώση αλλά και γιατί το θύμα ήταν
μία καθυστερημένη Κι ενώ συλλογικά ο θάνατος

του κοριτσιού αποδίδεται σε δυστύχημα
ο δεκατριάχρονος Ζήσης πνίγεται Έχει και
εκείνος έναν αδελφό που πάσχει από ψυχικό νόσημα

έναν αδελφό που ουρλιάζει τις νύχτες και
ζει δεμένος με λουριά σε μια σοφίτα Ο Ζήσης βρίσκει παρηγοριά στη
μουσική στην οποία τον μυεί η μητέρα του μέχρι που θα ακούσει από
τη βασανισμένη γιαγιά του μία μαρτυρία για κάτι που η ίδια είδε στο
μακρύ σοκάκι τον στενό δρόμο που ενώνει την πλατεία του χωριού
με το νεκροταφείο Η γιαγιά τον προειδοποιεί να μην ανταποκριθεί
αν ακούσει το κάλεσμα τπ νύχτα με το ολόγιομο φεγγάρι Αλλά το
κάλεσμα θα το ακούσει άλλος.Ένα ακόμα βραβευμένο βιβλίο από τον
πολυβραβευμένος συγγραφέας του Φανταστικού σε Ελλάδα και Αμερική

Γιώργο Γιώτσα Το μακρύ σοκάκι κέρδισε το πρώτο βραβείο
Everly στα ελληνικά βραβεία φαντασίας ως το καλύτερο βιβλίο τρόμου
Έλληνα συγγραφέα για το 2022

επάγγελμα ο ίδιος
τι έκπληξη είναι να

πείσει τον κόσμο πως η

χημεία δεν είναι ίου
Η εκστρατεία ξεκίνησε
με την ομώνυμη σελίδα

στο Facebook ο
ίδιος αναφέρει πως η
σελίδα αυτή στο μυαλό

του αποτελεί ένα
μοσχοβολιστό αιθέριο
έλαιο ένα ανθεκτικό
κράμα σπάνιων μετάλλων

και κορυφώνεται
με το βιβλίο Είναι
ζήτημα χημ ίου στις

σελίδες του οποίου
θα βρείτε ένα κράμα
λογοτεχνίας και χρήσιμων

πληροφοριών για
τη χημεία που βρίσκεται

παντού

ΕύαΣτάμου
Η επίσκεψη
διηγήματα

εκδόσεις Αρμός
Πρόσωπα οικεία μα
και παράξενα συνθέτουν

με τις ιστορίες
τους απρόσμενες
περιπέτειες που εκτυ¬

λίσσονται στο παρασκήνιο

της επικαιρότητας

Αριστοτεχνικά
πορτρέτα ανθρώπων
που μέσα από χαμηλόφωνες

εκμυστηρεύσεις
ή βίαιες εξάρσεις

επιτρέπουν στον αναγνώστη

να δει καίριες
όψεις του εαυτού του
Αφηγήσεις για τη

φαντασίωση

την εμμονή
την παρόρμηση και
την επιθυμία Λεπτο
κεντημένες ιστορίες
για τη μοναδικότητα

του κάθε προσώπου
με την υπογραφή της
κλινικής ψυχολόγου
αλλά και αγαπημένης
συνεργάτιδας της
εφημερίδας μας που
χρόνια τώρα παράγει
λογοτεχνία ολκής

Ξένια
Κοθωνίδου
Θολά γυαλιά
εκδόσεις Βακχικόν

Παναγιώτης και Μιχάλης

Φίλοι αχώριστοι
από παιδιά Δυο άνθρωποι

από τελείως
διαφορετικούς κόσμους

δεμένοι με μια
αόρατη κλωστή Στο
πρώτο της μυθιστόρημα

η Ξένια Κοθωνίδου
ξεδιπλώνει μια γλυκόπικρη

ιστορία για
την αληθινή φιλία τα
οικογενειακά δεσμά
και τις ανατροπές που
μοιάζουν να ταράζουν
τα ήρεμα νερά της
ύπαρξης μας μα είναι
τελικά αυτές που τη
γεμίζουν με χρώματα

Κυριάκος
Αθανασιάδης
Μαθήματα
ζωής από τον
σκύλο μου
εκδόσεις Κλειδάριθμος
Πλάσματα γεμάτα αγά¬

πη και αφοσίωση πλάσματα

που μπορούν
να ενθουσιαστούν
με το παραμικρό και
ικανά να αντλούν
ατέλειωτη απόλαυση
ακόμη και από μικροπράγματα

και βέβαια
πλάσματα που ανάμεσα

σε τόσα άλλα μας
διδάσκουντη μεγάλη
αξία της συγχώρεσης

Επειδή οι σκύλοι
δεν είναι απλώς οι
καλύτεροι φίλοι του
ανθρώπου Είναι ή

μπορούν να γίνουν και
εξαιρετικοί δάσκαλοι
για τον καθένα από
εμάς αρκεί να έχουμε
τα αυτιά τα μάτια και
την καρδιά μας ανοιχτά

Ο συγγραφέας και
τακτικός συνεργάτης
της εφημερίδας μας
Κυριάκος Αθανασιάδης

αντλώντας
από την καθημερινή
εμπειρίατου μεταδικά
του σκυλιά κατηγοριοποιείτε

πενήντα κυριότερες

και πιο χαρακτηριστικές

ιδιότητες
των σκύλων και μας
δείχνει πώς μπορούμε
να μάθουμε από αυτές
για να έχουμε μια πιο

δημιουργική πιο παραγωγική

και εντέλει
πιο ευτυχισμένη ζωή

Πατήρ Δημήτριος
Παπαδάκης
Ανάμεσα στη ζωή
και στον θάνατο

Η ελευθερία ως
επιλογή λήθης ή
αυτοπραγμάτωσης

εκδόσεις Γράφημα

Έμαθες ποτέ σου τι σε
συνδέει με τον εαυτό
σου Τι είναι αυτό το
οποίο μπορούσε μέσα
από τη σύνδεση με
τον εαυτό σου να σε
συνδέσει με την ευτυχία

Ασχολήθηκες
ποτέ σου με το πώς
θα συνδεθεί π προσωπική

σου ζωή με το
συναρπαστικό όνειρο
Έμαθες πώς θα αποκτήσεις

το κλειδί για
την αυτογνωσία σου
ανοίγοντας τις πύλες
του εαυτού σου και
οδηγώντας τον εαυτό
σου στο φως ή στο
σκοτάδι Ως άνθρωποι
τονίζει ο Πατήρ Δημήτριος

Παπαδάκης
έχουμε επιλογές και
του καλού και του
κακού είναι μέσα στην
ύπαρξη μας δομημένα
με πολύπλοκο τρόπο
Και αυτό το βιβλίο
ειδικά για όσους
πιστεύουν θα βάλει
πολλά πράγματα στη
θέση τους



1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ATHENS VOICE
Ημ. Έκδοσης: . . .20/10/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/10/2022
Σελίδα: . . . . . . . . 28

Τίτσα Πιπίνου
Το σπίτι με τις
φοινικιές
εκδόσεις Κλειδάριθμος
Ένα πολυεπίπεδο μυ
θιστόρημα-ψηφιδωτό
που διατρέχει το
μεγαλύτερο μέρος
του 20ού αιώνα και
αφηγείται ιστορίες ανθρώπων

των οποίων
η ζωή παρασύρθηκε
στη δίνη ιστορικών
γεγονότων που συγκλόνισα

ν τον κόσμο
Η Φανή Γεωργακοπού
λου στην βυάίο&οοκ
μορφή του βιβλίου
απότην^κθΒοοκ5
μας μεταφέρει με τη
ζωηρή αφήγησή της
σε όλα αυτά τα μεγάλα
γεγονότα

Δημήτρης Β
Προύσαλης
Πριν γίνουν
πρόσφυγες τα
παραμύθια Δυτική

Μικρά Ασία
Καππαδοκία
Πόντος Λόγιες
και Επιστημονικές

καταγραφές
1850-1921
εκδόσεις Αρμός
Ογδόντα μία ιστορίες
μια συλλογή μνήμης
Γεννημένες σε χώματα
μικρασιάτικα και ειπω

μένες στον τόπο τους
στην περίοδο 1850
1921 στα ανταμώματα
των μακρινών μας
αδερφών γνωστών
και αγνώστων συγγε
νών με την κοινή μοίρα
κι ανάσα οι ιστορίες
αυτές άγνωστες
σπάνιες δυσεύρετες
και αδημοσίευτες
μέχρι σήμερα στη
νεοελληνική γλώσσα
να που επιστρέφουν
Παραμύθια λαϊκά
ταξιδεμένα από τους
παραμυθάδες και τις
αφηγήτριες αλλά και
πληροφορητές από τη
Δυτική Μικρά Ασία των
παραλίων την ευρύτερη

ηπειρωτική ενδοχώρα

της Καππαδοκίας

και του ακριτικού
Πόντου Ξετυλίγοντας
τη μυθοπλαστική προφορική

παράδοση από
γενιά σε γενιά μας
αποκαλύπτουν έναν
καλά κρυμμένο κόσμο
ένα ψηφιδωτό αντιλήψεων

ηθοεθιμικών
αρχών και πρακτικών
πολιτισμικών επιρροών

και συνηθειών
αλλά και αποτυπώσεις
εθνικής ταυτότητας
και συνέχειας

Ιωάννα
Καρυστιάνη
Ψιλά γράμματα
εκδοαειε ΚαοτανιώτΓ

Η Ιωάννα Καρυστιάνη
επιστρέφει με ένα
βιβλίο για τη μνήμη τις
εμμονές τα ατομικά
και συλλογικά πάθη
τη μικρή και τη μεγάλη
Ιστορία τις επ ιλογές
που καθορίζουν ή
στοιχειώνουντη ζωή
μας Το βρόμικο κόλπο
να ξεχάσεις μόνοντα
άσχημα αλλά να θυμάσαι

τα ωραία δεν πετυχαίνει

η μνήμη διεκδικεί
τα νόμιμα δηλαδή

όλα ή τίποτε Υπάρχουν
κάμποσα που αλίμονο
αν τα θάψει κι αυτά ο
νους δεν πρόκειται για
φανταχτερά ενστα
ντανέ και σκατοπασα
λειμμένες αναμνήσεις
πρόκειται για άυλα
τιμαλφή και ευτυχώς
που ο εγκέφαλος του
κεντρικού ήρωα του βιβλίου

Μιχάλη Τσιούλη
τα έχει κλειδώσει και
ασφαλίσει

Βιβή Φαρσαλιώ
του Ιατρού
75 μέρες και 1

βράδυ μαζί
Αληθινές Ιστορίες

δίχως τέλος

εκδόσεις ΓράιρΓμα
Η συγγραφέας διηγείται

την ιστορία
ψάχνοντας μέσα από
τις λέξεις να αναγνωρίσει

τις αλήθειες που
ξανοίγονται μπροστά
της και να ανακαλύψει
τον κόσμο ανθρώπων
που ζουν δίπλα της με
έναν τρόπο τον οπο ίο

έως χτες δεν υποψιαζόταν

πως υπάρχει
Με το έργο επιχειρείται
το διάτου$ςπρΟ
ΓηβηεηΙ πέρασμα των
ανθρώπων αυτών
στην αιωνιότητα για
την αξιοπρέπεια τη
δύναμη την υπομονή
την επιμονή τον σεβασμό

την αγάπη και
την αρετή συστατικά
του αγώνα τους όπως
δηλώνει

ΥυνβΙ Νθ3ή
Η3Γ3Π Εμείς
οι ασταμάτητοι
Βιβλίο πρώτο
Πώς κατακτήσαμε

τον κόσμο
εκδόσεις Αλεξάνδρεια
Μεταίχμιο
Από τις σαβάνες της
Αφρικής ως τους πά¬

γους της Γροιλανδίας
οιάνθρωποιείναιοι
κυρίαρχοιτου πλανήτη
Γη Πώς όμως γίναμε
τόσο ισχυροί αναρωτιέται

ο Χαράρι Το

βιβλίο αποκαλύπτει ότι
οι άνθρωποι έχουν μια
υπερδύναμη που την
έχουν χρησιμοποιήσει
για να δημιουργήσουν
παράξενα πράγματα
από φαντάσματα και
πνεύματα μέχρι κυβερνήσεις

και εταιρείες Και

προτρέπει κάθε αναγνώστη

α πό 9 έως 99

χρόνων να τον ακολουθήσουν

στο ταξίδι του
πίσω στους αρχαίους
ανθρώπους στο ταξίδι
που τους οδήγησε έξω
από την Αφρική Πρόκειται

για την ιστορία
της ανθρωπότητας δοσμένη

πρωτότυπα και
γεμάτη με νάνους γιγάντια

φίδια το Μεγάλο
Πνεύμα του Λιονταριού
που ζει πάνω απ τα
σύννεφα καιτο δάχτυλο

ενός παιδιού που
έζησε 50.000 χρόνια
πριν Εικονογράφηση
ΚίςβΓά ΖβρΙβηβ

Αναστασία
Μαλανδρενιώτη
Η φωνή
εκδόσεις Βακχικόν

Η συλλογή διηγημάτων

για εφήβους και
ενήλικες Η φωνή
αποτυπώνει την εκμετάλλευση

που υφίστανται
ανά τον πλανήτη

ζώα διαφόρων ειδών
Η αφήγηση παραδίδεται

στα πλάσματα αυτά
πουδενμιλούντη
γλώσσα των ανθρώπων

μα ωστόσο όσοι
έχουν την τύχη να βρίσκονται

ανάμεσά τους
τα έχουν ακούσει πολύ
συχνά να εξιστορούν
τι είδαν στο χθεσινοβραδινό

τους όνειρο
ή να δυσανασχετούν
που μια πευκοβελόνα
καρφώθηκε στην πατούσα

τους

Ομάδα
Αγγιγμα και

Όρια Κοχυλάκι
εσύ δε φταις
εκδόσεις Μεταίχμιο
Πόσο χαρούμενο

είναι το Κοχυλάκι όταν
παίζει με την παρέα
του Σήμερα ακόμα περισσότερο

γιατί βρήκε
έναν καινούριο φίλο
τον Κάβουρα Οι δυο
τους απολαμβάνουν
τις βουτιές και τα παιχνίδια

στη θάλασσα
Τι γίνεται όμως όταν
φτάνουν στον σκοτει
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νό βυθό Ο Κάβουρας
έχει αλλάξει Το Κο
χυλάκι φοβάται αλλά
βρίσκει το Θάρρος να
φύγει μακριά Ευτυχώς
η μαμά του είναι εκεί
και το παίρνει αγκαλιά

Ένα παραμύθι
για την πρόληψη της
σεξουαλικής κακοποίησης

των παιδιών σε
εικονογράφηση της
Βίλλυς Καραμπατζιά
που περιλαμβάνει
πρόσθετο υλικό για
γονείς και εκπαιδευτικούς

εισαγωγικό
σημείωμα και βιωματικές

δραστηριότητες
παιχνίδια και δραματοποίηση

δηλαδή για
την αξιοποίηση του
παραμυθιού στο σπίτι
ή στο σχολείο

Μαρία Αγγελί
δου Αντώνης
Παπαθεοδούλου
Καράβια που
ταξίδεψαν την
περιέργεια
εκδόαειςΊκαρος
Καράβια πραγματικά
και φανταστικά της
μυθολογίας καιτης λογοτεχνίας

της αρχαίας
και πρόσφατης ιστορίας

σας καλούν να
σαλπάρετε μαζί τους
σε ένα ταξίδι στον
χώρο και τον χρόνο
όπου όλα μπορούν να
ειπωθούν ως ιστορία
ναυτική Για παιδιά
από 6 ετών και άνω
Στην audio βερσιόν
από την JuKeBooKs
την αφήγηση έχουν
αναλάβει οι ίδιοι οι
συγγραφείς

Κωνσταντίνο
Αρμενιάκου Αν
σε χάσω μικρέ
ελέφαντα
εκδόσεις Μίνωας
Τι θα συμβεί αν σε

χάσω μικρέ ελέφαντα
Στην αρχή δε θα το
πιστεύω Έπειτα θα
θυμώσω θα σκεφτώ
τι έκανα λάθος θα
λυπηθώ Μα μια
μέρα μετά από καιρό
θα πω —Εντάξει όλα
θα πάνε καλά Το νέο
παραμύθι της Κωνσταντίνος

Αρμενιάκου
προσεγγίζει με έναν
τρόπο διαφορετικό και
μέσα από απλό οικείο
και συναισθηματικό
λόγο το θέμα της απώλειας

ενώ αναλύει τα
στάδια του πένθους
Ενα βιβλίο που θα
συγκινήσει μικρούς
και μεγάλους και θα
αποτελέσει αφορμή
για συζητήσεις με τα
παιδιά Η εικονογράφηση

της Zafou Ko
Yamamoto συμπληρώνει

το κείμενο δημιουργώντας

ένα έργο
που θα χαραχτεί στις
καρδιές όλων

Bluey Γεια σου
είμαι η Μπλούι
εκδόσεις Anubis
Η Bluey ο νέος αγαπημένος

χαρακτήρας των
παιδιών προσχολικής
και πρωτοσχολικής ηλικίας

κάνει τα πρώτα
της βήματα και στα ελληνικά

Η αρχή γίνεται
με τέσσερις κυκλοφορίες

τις εικονογραφημένες

ιστορίες Bluey
Σχολείο για Μαμάδες
και Bluey Καληνύχτα
νυχτερίδα το καρ
τονέ παιχνιδοβιβλίο
Bluey Γîia σου είμαι η

Μπλούι και το βιβλίο
δραστηριοτήτων με
αυτοκόλλητα παιχνίδια

και ζωγραφιές
Bluey Παίζω με την

ΜηλούιΙ Με όχημα τη
φαντασία και το χιούμορ

τα παιδικά βιβλία
Bluey μιλούν με απλό
τρόπο για μεγάλα θέματα

και συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της
συναισθηματικής νοημοσύνης

των παιδιών
Από το 2018 η Μπλούι
έχει τη δική της εξαιρετικά

δημοφιλή σειρά
στην τηλεόραση Τόσο
η σειρά όσο και τα
βιβλία έχουν κερδίσει
αρκετές διακρίσεις τα
τελευταία χρόνια

Μαριάννα
Αβούρη,Όλα
αυτά που αγαπώ
εκδόσεις Βακχικόν
Τι γυρεύουν τα φωνήεντα

στο πεντάγραμμο
Ποιος μπέρδεψε τα
πινέλα με τα μολύβια
Και πότε η γνώση έγινε
τόσο αστεία υπόθεση
Όλα αυτά που αγαπώ

στριμωχτήκανε εδώ
στο δικό μου το μυαλό

Είναι η δεύτερη
ποιητική συλλογή για
παιδιά της συγγραφέως

στιχουργού και
μεταφράστριας

Αστυνομική
λογοτεχνία

Σόνια Σαουλίδου
Ο Φάρος του
Κένεμπεκ
εκδόσεις Bell

Ποιες είναι οι επιλογές

που έκανες και
διαμόρφωσαν τη
ζωή που ζεις σήμερα
Κι αν τότε εκείνη τη
στιγμή είχες αποφασίσει

διαφορετικά
Το νέο μυθιστόρημα
της Σόνιας Σαουλίδου
είναι ένα μεταφυσικό
θρίλερ που εξερευνά
τα όρια ανάμεσα στην
πραγματικότητα και τη
φαντασία την αλήθεια
και τις διαφορετικές
εκδοχές της το συνειδητό

και το υποσυνείδητο

τη ζωή και το
θάνατο Ενα θρίλερ

για τον έρωτα την
απώλεια την προδοσία

το πεπρωμένο το
σωστό και το λάθος με
σκοτεινές ανατροπές
και συνεχείς σκοτεινούς

λαβύρινθους

Μπέντζαμιν
Στ ίβενσον Όλο ι
στην οικογένεια
μου έχουν σκοτώσει

κάποιον
εκδόσεις Ψυχογιός
Εκανε τα πάντα για να
αποφύγει αυτή την οικογενειακή

συνάντηση

όμως πλέον είναι
πολύ αργά/Εφτασε
Πάρκαρε Μπήκε στο
σαλέ Το χιόνι έπεφτε
πυκνό/Ηταν ζήτημα
χρόνου να αποκλειστούν

Ένα φρέσκο
πτώμα μόλις βρέθηκε
εκεί έξω Ποιος Γιατί
Πώς Να η ευκαιρία του
Ερνι να αποδείξει τι
σόι λαγωνικό είναι Μα
ο κατάλογος των νεκρών

δεν κλείνει εδώ
Τα σώματα πέφτουν
σαν τις νιφάδες Όλο
το χιόνι του κόσμου δε
φτάνει να κρύψει τις
πληγές του παρελθόντος

Κι όταν σταματήσει
Πόσοι θα μείνουν

ζωντανοί Αν θες να
μάθεις δεν έχεις παρά
να χτυπήσεις την πόρτα

Καλύβα No 5 Ποιοι
στ αλήθεια είναι οι Κά

νιγχαμ 1 δόση Αγκάθα
Κρίστι 2 πρέζες Γούντι
Άλεν και 1 0 σταγόνες
Κόναν Ντόιλ συνθέτουν

το μυθιστόρημα
του Αυστραλού συγγραφέα

Μπέντζαμιν
Στίβενσον

Yrsa
Sigurdardöttir Η
λεία εκδόσεις Μεταίχμιο
Διασώστες στο Λοουν
σοράιβι αναζητούν μια
ομάδα αγνοούμενων
Τι γύρευαν αυτοί οι
άνθρωποι στην ερημιά
το καταχείμωνο Και

γιατί εγκατέλειψαν
το καταφύγιο τους
ακατάλληλα ντυμένοι
ευάλωτοι στις άγριες
καιρικές συνθήκες Την
ίδια ώρα παράξενα
συμβάντα παρατηρούνται

στον απομονωμένο

σταθμό των
ραντάρ στο Στόκσνες
Μια λίμνη αίματος στο
πάλλευκο απάτητο
χιόνι κάπου μακριά
από τον πολιτισμό μια
ανωμαλία στο ραντάρ
ένα παιδικό παπουτσάκι

που εμφανίζεται
απροσδόκητα ολόκληρες

δεκαετίες μετά
την εξαφάνισή του ή

μια τρύπα στα βράχια
που φαίνεται πως παρασέρνει

ανθρώπους
στονχαμότους φτιάχνουν

ένα θρίλερ
εκφοβιστικό W
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νβΙ ΜεΟΘπηϊά
1979 εκδόσε Διόπτρα
Είναι ακόμα Ιανουάριος

και το 1 979 έχει ήδη
φέρει χιονοθύελλες
απεργίες διακοπές
ρεύματος και πολιτική
αναταραχή Για τη
δημοσιογράφο Αλι
Μπερνς ωστόσο τα
άσχημα νέα είναι η ευ
καιρία της να ξεφύγει
από τα γυναικεία θέματα

που δεν παύουν
να της αναθέτουν οι
αρχισυντάκτες της στη
σκοτσέζικη εφημερίδα
ΩαίΙγΟαΓίοη Συμμαχώντας

με τον ερευνητή
δημοσιογράφο Ντάνι
Σάλιβαν ξεσκεπάζουν
μια υπόθεση διεθνούς
φορολογικής απάτης
και την απόπειρα μιας
ομάδας υπερεθνικι
στών να προκαλέσουν
χάος στη χώρα τις
παραμονές του δημοψηφίσματος

για την
απόσχιση της Σκοτίας
από το Ηνωμένο Βασίλειο

Έρα Μαρκάτη
Ο θάνατος
αγκαλιάζει το
νησί εκδόσεις Ψυχογιός
Η Σμαράγδα Καλλίνικου

μέλος του
ελληνικού κοινοβουλίου

και σύζυγος του
μεγιστάνα Γεράσιμου
Καλλίνικου βρίσκεται
άγρια δολοφονημένη
στην απόμερη παραλία

Νερόμυλος Δύο
ημέρες πριν από τη
δολοφονία της είχε απειλήσει

σε απευθείας
μετάδοση με την αποκάλυψη

ενός σκανδάλου

που θα συντάραζε
την πολιτική σκηνή Το
πανελλήνιο σοκάρεται
με το έγκλημα και πολυμελή

κλιμάκια της
αστυνομίας συρρέουν
στο νησί για να το
εξιχνιάσουν Ο ψυχολόγος

της Ιντερπόλ και
γνωστός της οικογένειας

Στέφανος Μω
ραϊτης καλείται στην
Ελλάδα για να συνδράμει

στις έρευνες Στο
νησί θα έρθει αντιμέτωπος

με τα ανοιχτά
τραύματά του αλλά και
με ανθρώπους που νομίζουν

πως μπορούν
να τον χρησιμοποιήσουν

σαν μαριονέτα
Θα βουτήξει στα ψέματα

ανθρώπων που
αγαπούσε και θα βάλει
τη ζωή του σε κίνδυνο
με τις ανακαλύψεις
του για τους ισχυρότερους

παράγοντες της
χώρας Με συμμάχους
την ευστροφία του
και τον πεισματάρη
αστυνόμο Σωτήρη
Στρατέλη,θα έρθει
σε ρήξη με όλους και
κυρίως με τον ίδιο του
τον εαυτό Αραγε η

αλήθεια θα καταφέρει
να τον λυτρώσει

Μίνως Ευσταθι
άδης Σχέδια του
χάους εκδόσεις'Ικαρος
Στο νέο νουάρ μυθιστόρημα

του Μίνου Ευ

σταθιάδη που διαδραματίζεται

στην Ελλάδα
και το εξωτερικό οι
αναγνώστες των προηγούμενων

βιβλίων
του θα ανακαλύψουν
ένα γνώριμο τους
πρόσωπο στην αρχή
της ζωής του Αυτή
την ιστορία δεν ήταν
εύκολο να την πω Φόνοι

γίνονται κάθε μέρα
Αλλοι λύνονται άλλοι
πάλι όχι Ελάχιστοι
όμως καταλήγουν να
σε στοιχειώνουν/Ενα
κουβάρι χωρίς άκρη
Ίσως φταίει που όταν
συνέβησαν όλα αυτά
ήμουν ακόμα παιδί
Πέρασαν χρόνια για να
δω ξεκάθαρα τα πρόσωπα

κυρίως των φίλων

μου Ο πιο περίεργος

μαθητής του σχολείου

ένας δάσκαλος
που μιλούσε μια άλλη
γλώσσα μια μάνα που
εξαφανίστηκε ένας σιωπηλός

δικηγόρος και
ο γιος κάποιου Ρώσου
μαφιόζου.Το όπλο ένα
κουζινομάχαιρο βρέθηκε

στον βυθό του υδροβιότοπου

πουλιών
Και το πτώμα χαμογελούσε

σκεπασμένο
όμορφα με το σεντόνι
του Πώς διάολο κάνεις
έναν ετοιμοθάνατο να
χαμογελά μούλες

Β Α Ρ3ΓΪ5 Ο
ψυχοθεραπευτής

εκδόσειο 3θ1ί

Ένα ψυχολογικό
θρίλερ σπαρμένο
με μυστικά ψέματα
παράνοια και την
αγχωτική κλειστο
φοβία μιας αυστηρά
κλειστής κοινότητας
Ο Ψυχοθεραπευτής
διαδραματίζεται στο
φαινομενικά ειδυλλιακό

περιβάλλον ενός
ακριβού προαστίου
ότανοι προνομιούχοι
κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι

με μια μυστηριώδη

υπόθεση φόνου
και ο δήθεν ασφαλής
κόσμος τους καταρρέει

εκκωφαντικά που
σημαίνει πως για να
μπορέσεις να επιβιώσεις

θα χρειαστεί να
μιλήσεις σε κάποιον

Τεύκρος
Μιχαηλίδης
Εικασία 3ν 1

εκδόσεις Ψυχογιός
Τον φώναζαν Κριστιά
νο και όλοι πίστευαν
ότι μια μέρα θα γινόταν
μεγάλος ποδοσφαιριστής

Τους διέψευσε
ΑντίγιατοΜπερναμπέ

Αφιέρωμα

ΒΐΙΛισ

δΙΙΝϋίΓΗΕ ΙΜΗ
ί

1Θ79

Α.ι ϋΐ·*ΐ|νΰΙ I ΠΙ μΛ**Ρ

ΕΡΑ ΜΑΡΚΑΤΗ

ου και το Μαρακανά έμπλεξε

στα κυκλώματα
της νύχτας Κι ένα βράδυ

έξω από ένα φτωχικό

διαμέρισμα της
Κυψέλης βρέθηκε να
κολυμπά μέσα στο ίδιο
του το αίμα Η υπόθεση
έδειχνε απλή σχεδόν
προφανής Όμως η Όλ
γα Πετροπούλου του
τμήματος εγκλημάτων
κατά ζωής δεν εμπιστευόταν

τα προφανή
Στα μάτια της οι εμπλεκόμενοι

μια στρίπερ
μαθηματικός ένας
ναρκομανής πρώην
Γκόλντεν Μπόι κι ένας
γραφικός άστεγος
με πλατιά μόρφωση
συνέθεταν έναν γρίφο
πολύ πιο περίπλοκο απ
όσο φαίνονταν να πιστεύουν

όλοι οι άλλοι1
έναν γρίφο που από
την πρώτη στιγμή φάνταζε

να διαπερνά τα
ευάλωτα διαβρωμένα
στεγανά της λαμπερής
καθωσπρέπει κοινωνίας

και του σκοτεινού
υποκόσμου έναν
γρίφο που άκουγε στο
κωδικό όνομα εικασία
3ν+1».Ή μήπως σήμαινε

απλώς τρεις νεκροί
κι ύστερα άλλος ένας

Δημήτρης Σίμος
Τα βατράχια
εκδόσεις Μεταίχμιο
Επανακυκλοφορεί
το πρώτο βιβλίο της
σειράς Σκοτεινά
Νερά με ήρωα τον
αστυνόμο Καπετάνο
που διαδραματίζεται
στη Χαλκίδα του 201 0
όταν μια δεκατετράχρονη

μαθήτρια ανασύρεται

νεκρή από τα
νερά του Ευβοϊκού Η

υπόθεση επαναφέρει
τον αστυνόμο Χρήστο
Καπετάνο στη δράση
κάνοντας τη σύλληψη

του δολοφόνου
να φαντάζει ως η

μόνη ευκαιρία για τη
λύτρωση από μια παλαιότερη

υπόθεση του
1984 στο Αλιβέρι όταν
Δημήτρης και Αμαρυλ
λίς ενώθηκαν με ένα
ένοχο μυστικό Αυτοσαρκαστικός

έτοιμος
να αντιμετωπίσει τον
ίδιο του τον εαυτό αν
νιώσει πως οι αρχές
του παραβιάζονται
από το προσωπικό
του συμφέρον ακόμα
και αν ο ίδιος δεν έχει
καταφέρει να επιλέξει
μεταξύ της νομικής
δικαιοσύνης και της
ηθικής δικαιοσύνης ο
Αστυνόμος Καπετάνος
είναι έναςαρχετυπικά
νουάρ ήρωας

Ειρήνη Βαρδάκη
Ζώνη 5 εκδόσεις
Μίνωας
Στη Ζώνη Πέντε απαγορεύεται

η θλίψη και

η κάθε της έκφραση
Απαγορεύονται ακόμα
το δάκρυ και το μαύρο
χρώμα όπως επίσης
ο πόνος και η μνήμη
του Και ορίστε η ιστορία

της γυναίκας που

πέρασε μέσα σ αυτή
τη Ζώνη Πέντε για
να ανταμώσει ξανά
με το παιδί της με
μόνη της αποστολή
να μη δακρύσει να
μη λυγίσει ό,τι κι αν
αντικρίσουν τα μάτια
της Θα τα καταφέρει
Ναι αρκεί να πάψει να
ψιθυρίζει τα βράδια
πως άλλο βασανιστήριο

δε γνώρισε πέρα
από κείνο της φωνής
του Η Ειρήνη Βαρδάκη
με το νέο της βιβλίο
σε συνδυασμό με την
βυάίοβοοκ αφήγηση
της Ειρήνης Μπαλτά
απότην^Ι<6Βοοκ
μας μεταφέρει σε έναν
κόσμο παράλληλο
όπου όμως πολλές από
τις παραμέτρους του
θυμίζουν έντονα το
σήμερα

Ελενα
Μπολονάση,Ο
λύκος μένει σπίτι
εκδόσεις Ψυχογιός
Πέντε ήρωες που το
συρματόπλεγμα γύρω
από τους τοίχους του
ορφανοτροφείου
σφράγισε ερμητικά
τα όνειρα τους.'Ενας
όρκος να μη γίνουν
τροφή στους λύκους
δένει τις ζωές τους και
γίνεται η δύναμη να
επιβιώσουν Ο Στέλιος
πιέζει ακόμη το σημάδι
κάτω από το μάτι κάθε
φορά που κλειδώνει τη
γυναίκα του στο σπίτι Ο

Βασίλης γίνεται η σκιά
της Σοφίας από τη μέρα

που της παρέδωσε
εκείνο τοδέμα Η Αννυ
χάνεται στην οδό Φυλής

πάνω στη μεγάλου
κυβισμού μηχανή της
Ο Σταύρος αντιμετωπίζει

τον εφιάλτη των
παιδικώντου χρόνων
Και η Ειρήνη κρατά στα
χέρια της το κλειδί για
να τα χτίσει όλα από την
αρχή Τα εγκλήματα
πίσω από τις κλειστές
πόρτες χαράζουν τον
δρόμο της ενηλικίωσης
τους και καθορίζουν
την πορεία τους Θα

καταφέρουν να ξεφύγουν

Κι όταν η πόρτα
ανοίξει θα είναι έτοιμοι
να δραπετεύσουν

Επιστήμη
Ιστορία

Φιλοσοφία

Θ Π Τάσιος Πρακτικά

ζητήματα
της νεοελληνικής

γλώσσας εκδόσεις
Βιβλιοπωλείονιης Εστίας
Με τα λόγια του ίδιου
του συγγραφέα Η

χρήση του αγαθού
της γλώσσας είναι
τόσο γενική και τόσο
αυτόματη όσο ίσως

είναι κι η ανάσα Κι όπως

δέν σκεπτόμαστε
πόσο πολύτιμη είναι η

περίπλοκη φυσιολογία
της Αναπνοής άλλο
τόσο δέν μας απασχολεί

το πόσο θεμελιώδης
για την ύπαρξή

μαςείναιη Γλώσσα
Ομως χάρις στους
ακάματους Γλωσσολόγους

μας διατίθενται
τόσο πολλές καιβα
θειές γνώσεις γΓ αυτήν

ώστε μπορούμε κι
εμείς να απολαύσομε
ένα μέρος απ αυτή τη
γνώση Εμείς οι απλοί
Χρήστες της γλώσσας
έχομε κι ένα πρόσθετο
πρακτικό ενδιαφέρον
αφενός είμαστε καλλιεργητές

της γλώσσας
στον καθημερινό
τον επιστημονικό
και τον καλλιτεχνικό
λόγο αφετέρου πολύ
συχνά έχομε ειδικές
εκφραστικές ανάγκες
τις οποίες θέλομε και
να τις περιγράφομε
Σκέφθηκα λοιπόν να
συμμερισθώ μαζί-σας
τις δικές μου γλωσσικές

αντιλήψεις όπως
τις διδάχθηκα απ

τους ειδικούς αλλά
κι όπως τις απόχτησα
απο πείρα πολύχρονη
Επομένως το βιβλίο
αυτό έχει κυριότατα
πρακτικούς σκοπούς
λέει όμως και τον πόνο
μου για παράδειγμα
δέν αντέχω άλλο να
με βάζουνε να γράφω
κατά νουν ενώ εγώ

σωστά διαβάζω κατα
νούν

Δημήτρης Β
Τριανταφυλλίδης

Η αυτοκρατορική
νοσταλγία

της Ρωσίας
Οευρασιανικός
πειρασμός
εκδόσεις Επίκεντρο
Η αμφιταλάντευση
μεταξύ Δύσης και
Ανατολής αυτή η

μοιραία προπατορική
αμαρτία του ρωσικού
πολιτισμού αυτό το
προαιώνιο εμπόδιο για
τηνομαλή προσέγγιση
της άλλης πλευράς
από τη Ρωσία λύθηκε
οριστικά με την υιοθέτηση

της επιλογής
τηςευρασιανικής
προοπτικής απότη
Μόσχα Σήμερα μετά
την εισβολή της Ρωσίας

στην Ουκρανία
ουσιαστικά η πρώτη
έχει κηρύξει τον πόλεμο

ενάντια στη Δύση
στον ελεύθερο κόσμο V
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Αφιέρωμα

ΒΐΙΛισ
στον πολιτισμό της
ελευθερίας της επιλογής, 

κομίζοντας στον
21ο αιώνα το μοντέλο
της ασιατικής απολυταρχίας, 

της λατρείας
της ισχύος και της επιβολής 

διά των όπλων
των επιλογών μιας «πεφωτισμένης 

ηγεσίας».
Πριν από την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, 

το επίπεδο των
σχέσεων με το NATO
ήταν ικανοποιητικό, αφού 

και οι δύο πλευρές
απέφευγαν κινήσεις
που θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν
αποσταθεροποιητικά.
Μάλιστα, καταβάλλονταν 

προσπάθειες για
πολιτικές διαβουλεύσεις, 

χωρίς ωστόσο να
θίγονται θεμελιώδη
ζητήματα, όπως αυτό
της Κριμαίας. Μάλλον
κυριαρχούσε ένα
πνεύμα realpolitic.
Αυτό το πνεύμα δεν υπάρχει 

πια και πλέον η
κατάσταση δεν μπορεί
να προβλεφτεί.

Χρονόπουλος I.-
Lexis Translation,
Guinness World
Records 2023,
εκδόσεις Μίνωας

Πρωτότυπα ανθρώπινα 

κατορθώματα,
παράξενα ρεκόρ, αξιοπερίεργα 

γεγονότα και
μοναδικά φαινόμενα
που παρουσιάζονται
στο φυσικό περιβάλλον, 

στο πρώτο σε
πωλήσεις βιβλίο όλων
των εποχών παγκοσμίως! 

Στις σελίδες του
θα βρείτε απίστευτες
πληροφορίες για μια
ευρεία γκάμα κατηγοριών: 

σπορ, κινηματογράφος, 

βιβλία,
μουσική, επιστήμη και
τεχνολογία. Επίσης θα
μάθετε και τα δύο νέα
ελληνικά ρεκόρ: το
ρεκόρ για το μεγαλύτερο 

βάρος σε βύθιση
τρικεφάλων ανήκει
στονΕλληνο-ουκρανό
αθλητή καλλισθενικής
γυμναστικής ΣέινΈ-
βγκεν και το ρεκόρ του
πρώτου μόνιμου θεάτρου 

που ανήκει στο
Θέατρο του Διονύσου.
Για τον εορτασμό της
150ής επετείου του
βιβλίου «Ογύροςτου
κόσμου σε 80 μέρες»
του Ιουλίου Βερν, δημιουργήθηκε 

μια ειδική
κατηγορία ρεκόρ με
τίτλο «Ο γύρος του κόσμου 

σε 180 ρεκόρ».

Linda Jaivin,
Σύντομη ιστορία
της Κίνας,
εκδόσεις Μεταίχμιο
Η Κίνα, με το κουνγκ
φου και το τσάι, τους
σοφούς και το μετάξι
της, επηρεάζει εδώ και

χιλιετίες τη γαστρονομία, 

το εμπόριο, τη
στρατιωτική στρατηγική, 

την αισθητική και
τη φιλοσοφία σε
παγκόσμια κλίμακα.
Η κινεζική ιστορία
είναι συναρπαστικά
χαοτική, βρίθει από περιόδους 

ευημερίας και
βίαιες εξεγέρσεις, από
επαναστάτες, καθεστωτικούς, 

αντιφρονούντες 

και σημαντικές 

προσωπικότητες.
Αλλά και οι γυναίκες
της, απότις αρχαίες
πολεμίστριες ως τις
σουφραζέτες του εικοστού 

αιώνα, τη διαμόρφωσαν 

καθοριστικά,
ενώ τα προαιώνια
φαντάσματα της, η διοικητική 

διαφθορά και
η διχόνοια, εξακολουθούν 

να στοιχειώνουν
τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία. 

Με αφηγηματική 

δεξιοτεχνία και
ιστορική ακρίβεια, η
Linda Jaivin προσφέρει
το απόσταγμα αυτής
της πολυσύνθετης
ιστορίας.

Marcus Antoninus
Aurelius,
Τα εις εαυτόν,
εκδόσεις Κάκτος
Το προσωπικό ημερολόγιο 

του Μάρκου
Αυρήλιου, «Τα Εις
Εαυτόν», είναι η διαχρονική 

κληρονομιά
που μας άφησε ο
σπουδαίος στωικός
φιλόσοφος, που ήταν
ταυτόχρονα αυτοκράτορας 

και ο πιο

ισχυρός άνθρωπος της
εποχήςτου. Το βιβλίο
που ενέπνευσε φιλοσόφους, 

ηγέτες, συγγραφείς 

και εκατομμύρια 
αναγνωστών στο

πέρασμα των αιώνων,
παραμένει επίκαιρο
σε μια εποχή που ο άνθρωπος 

εξακολουθεί
να αναζητεί την ουσία
της ύπαρξήςτου και
τπνεσωτερική γαλήνη. 

Kaiomvaudiobook
εκδοχή του από την
JukeBooks, ο Θανάσης
Δόβρης το αφηγείται
με το δικό του προσωπικό 

στιλ.

Ντιμίτρι Ομπο-
λένσκι, Η Βυζαντινή 

Κοινοπολιτεία. 
Η Ανατολική

Ευρώπη 500-
1453, εκδόσεις ΜΙΕΤ

Δύο είναι τα θέματα με
τα οποία ασχολείται το
βιβλίο αυτό. Το πρώτο
είναι η ιστορία των
σχέσεων του Βυζαντίου 

με τους λαούς της
Ανατολικής Ευρώπης.
Οι σχέσεις αυτές, πολιτικές, 

διπλωματικές,
οικονομικές, εκκλησιαστικές 

και πολιτισμικές, 

εξετάζονται υπό

I'llMITft ΜΙ4»ιΜ4ΙΗ»Ι

Η ΚγΖΧΜΤίΝΗ
KOlNOnOMTeiK

οι ΖΩΕΣ
των ΑΛΛΩΝ Σύντομη ιστορία

της Κίνας

το πρίσμα της εξωτερικής 

πολιτικής της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας 
αλλά και από την

οπτική τωνλαώντης
Ανατολικής Ευρώπης,
οι οποίοι, είτε με δική
τους πρωτοβουλία
είτε αντιδρώντας σε
κίνητρα δοσμένα από
το Βυζάντιο, βρέθηκαν
στην τροχιά του. Το

δεύτερο θέμα: Μέσα
από τις σχέσεις που εδραίωσαν 

οι λαοί αυτοί
με την αυτοκρατορία
κατά τον Μεσαίωνα, οι
ηγετικές και μορφωμένες 

τάξεις τους κατέληξαν 

να υιοθετήσουν
πολλά χαρακτηριστικά
του βυζαντινού πολιτισμού, 

με αποτέλεσμα
να είναι σε θέση να
συμμετέχουν και εντέλει 

να συμβάλλουν σε
μια κοινή πολιτισμική
παράδοση. Η βυζαντινή 

κληρονομιά αυτών
των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης ήταν
αρκετά σημαντικό
στοιχείο της μεσαιωνικής 

παράδοσήςτους
ώστε να δικαιολογεί
τον ισχυρισμό ότι, από
ορισμένες απόψεις,
σχη μάτιζαν μ ια ενιαία
διεθνή κοινότητα.

Δημήτρης Καμού-
ζης, Αλέξανδρος
Μακρής, Χαράλαμπος 

Μηνα-
σίδης, Έλληνες
στρατιώτες και
Μικρασιατική εκστρατεία 

- Πτυχές
μιας οδυνηρής
εμπειρίας, εκδοσειε

βιβλιοπωλείον τς Εστίας
Η φωνή των στρατιωτών 

της Μικρασιατικής
Εκστρατείας δεν έχει
ακουστεί επαρκώς
μέχρι σήμερα. Στην
ιστορική συγκυρία
των 100 ετών από
την Καταστροφή,
το βιβλίο έρχεται να
αναπληρώσει αυτό το
κενό. Σκοπός του είναι
η κριτική ιστορική
ανάλυση, η κατανόηση 

και η αξιολόγηση
της Μικρασιατικής
Εκστρατείας μέσα από
τη μελέτη της τραυματικής 

εμπειρίας
του πολέμου και των
βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων ε-
πιπτώσεώντου στους
Έλληνες στρατιώτες
που έλαβαν μέρος
σε αυτόν. Το βιβλίο
στρέφεται σε δύο
κύριες κατευθύνσεις:
στην ανασύνθεση
του οδυνηρού βιώματος 

των ελλη νι κών
στρατευμάτων και
στις προκλήσεις περίθαλψης, 

αποκατάστασης 

και κοινωνικής
επανένταξης που

αντιμετώπισαν οι πα¬

λαίμαχοι στην Ελλάδα
του Μεσοπολέμου.
Στο πλαίσιο αυτό οι
συγγραφείς του τόμου
επιχειρούν να αναδείξουν 

διαφορετικές και
ανεξερεύνητες πτυχές
της συνολικής εμπειρίας 

του πολέμου. Τα

κείμενα αντλούν υλικό
από ένα ευρύ φάσμα
πρωτογενών πηγών
-μεταξύ άλλων τεκμήρια 

αυτοβιογραφικού
χαρακτήρα (ημερολόγια, 

επιστολές, χειρόγραφα, 

μαρτυρίες
κλπ.), ελληνικά και
ξένα αρχεία, καθώς
και από τον Τύπο της
εποχής.

Ιωάννης Μήτρου,
Performance Art:
ασυνείδητο, σώμα, 

παραστασια-
κή πράξη, εκδόσεις
Μπαρμπουνάκης
Πώςθα ερμηνεύαμε
τον όρο «ζωντανή
τέχνη»; Και ποια είναι
η αναγκαιότητα, σε
ιστορικό-κοινωνικό-
πολιτικό επίπεδο ώστε
να προσεγγίζουμε το
φαινόμενο της τέχνης
ως μία συνθήκη του
«ζωντανού», στην περίπτωση 

μιας ενεργής
πραγμάτωσής της και
το αντίθετο; Ισχύει
όμως κάτιτέτοιο;Ή η
τέχνη στη συγχρονία
αποτελεί μία διαδικασία 

που επικυρώνεται
θεσμικά εντός του
πλαισίου μίας κυρίαρχης 

λογικής της
αισθητικής και της
πραγμοποίησης του
έργου τέχνης; Οπότε
εγείρεται το ερώτημα:
τι είναι σήμερα ένα
έργο τέχνης; Και πιο
συγκεκριμένα, η τέχνη 

της παράστασης
(performance art) ως
έργο τέχνης μπορεί
να αντισταθεί στην
αγοραία αντίληψη; Το
βιβλίο δεν είναι μια μελέτη 

που εμφανίζεται
στο ελληνικό τοπίο με
στόχο μια θεωρητική 

προσέγγιση της
πρακτικής της περφό
αλλά αποτελεί και μια
μελέτη που συνδέει
τηντέχνη και την 

ψυχανάλυση 

στο πεδίο
της περφό. Σίγουρα
αναδύεται ως μια
ανάγκη του ατομικού
μετά από τόσα χρόνια
πρακτικής και θεωρίας
αλλά ταυτόχρονα συναντά 

η ανάγκη αυτή
το κοινωνικό-πολιτικό
μέσα από την επιστημονική 

μελέτη ενός
φαινομένου.

Θωμάς Σιταράς,
Λατέρνα, φτώχεια 

και περίσσευμα 

καρδιάς -
Ημερολόγιο μιας

παλιάς γειτονιάς,
εκδόσεις Μίνωας

Οαθηναιογράφος
Θωμάς Σιταράς μάς
προσφέρει ένα νοσταλγικό 

ταξίδι στην
εικοσαετία 1920-1940,
αποτυπώνοντας την
ατμόσφαιρα που
επικρατούσε τότε
στις γειτονιές με τους
ανθρώπους, τις χαρές
τους, τα βάσανά τους,
τις ελπίδες τους. Οι άνθρωποι 

διασκέδαζαν
διαφορετικά: θέατρα,
συνοικιακά σινεμά,
χοροδιδασκαλεία, ταβέρνες 

και κουτούκια,
τίποτα δεν έλειπε. Οι

γυναίκες της γειτονιάς
με τα κουτσομπολιά,
τους κρυφούς πόθους
καιταπάθητους,οι
πλανόδιοι κι οι γυρολόγο 

ι με τα κόλπα
τους, ο μπακάλης, ο
φούρναρης, ο κουρέας, 

με τις ιστορίες
τους, η φωνακλάδικη
λαϊκή, οι μπόμπιρες
του παιδομαχαλά, οι
καφενόβιοι και οι κουβέντες 

τους. Ολα είναι
εδώ! Οι γιορτές με τα
ξεχασμένα πια ήθη κι
έθιμα, οι παντρειές και
τα αρραβωνιάσματα,
η καθημερινή αγωνία
γιατηνεπιβίωση, η
πολυπόθητη ησυχία
-που πάντοτε έλειπε
μεσημεριάτικα-, η ξεχωριστή 

προεκλογική
περίοδος, οι πάντα
αθεράπευτοι ερωτικά
κανταδόροι και τα
καμώματάτους. Ο αναγνώστης 

τού σήμερα
κατακλύζεται από μια
έντονη νοσταλγία για
μια άλλη εποχή, τότε
που όλα κυλούσαν απλά 

και ανθρώπινα...

Οι ζωές των άλλων 

-Η Στάζι και
οι'Ελληνες πολιτικοί 

πρόσφυγες
στην Ανατολική
Γερμανία (1949-
1989), Στράτος
Δορδανάς, Βάιος
Καλογρηάς,
εκδόσεις Επίκεντρο
Το βιβλίο αυτό έρχεται
να καλύψει ένα σημαντικό 

ιστοριογραφικό
κενό αναφορικά με
τους'Ελληνες πολιτικούς 

πρόσφυγες στην
Ανατολική Γερμανία,
ενώ στο δεύτερο μέρος 

του αναφέρεται
στους «Έλληνες της
Στάζι», δηλαδή όσους
στρατολογήθηκαν από
την ανατολικογερμανική 

κρατική ασφάλεια
ως σημαντικοί πράκτορες 

ή απλοί πληροφοριοδότες 

από τις αρχές
της δεκαετίας του '50
έως και την πτώση
του Τείχους το 1 989.
Ο ι ζωές τω ν άλλων _
απέσπασαν το Κρατικό W
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βραβείο Μαρτυρίας
Βιογραφίας Χρονικού
Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας

2021 και κυκλοφορούν

με πρόλογο
του Ανδρέα Στέργιου

Γιώργος
Σταθόπουλος
Σάντορ Φερέ
ντσ ι Άτακτο
παιδί εφευρέτης
ενήλικος Θεωρητική

συνεισφορά
τεχνικοί πειραματισμοί

και
ιστορική λήθη
εκδόσεις'Αγρα
ΟΦερέντσι υπήρξε
χαρισματικός και
οξυδερκής ψυχαναλυτής

με πολυεπίπεδη
κλινική εμπειρία
αναλαμβάνοντας συχνά

τις πιο δύσκολες
περιπτώσεις ασθενών
που είχαν υποστεί
σοβαρούς ψυχικούς ή
και σωματικούς τραυματισμούς

Επινόησε
σημαντικές έννοιες
όπως την ενδοβολή
και την ταύτιση με
τον επιτιθέμενο ενώ
ήταν εκ των πρώτων
που αναγνώρισαν τη
σημασία του πρώιμου
τραύματος Η σχέση
του με τον Φρόυντ υπήρξε

καθοριστική για

την εξέλιξη του ψυχαναλυτικού

κινήματος
καθώς ο Φερέντσι
ήταν από εκείνους που
υποστήριξαν με θέρμη
την αναγκαιότητα της
μακρόχρονης ανάλυσης

του αναλυτή του
επονομαζόμενου και
δεύτερου θεμελιώδους

κανόνα της ψυχανάλυσης

Ωστόσο
λίγο καιρό πριν από
τον πρόωρο θάνατο
του οι σχέσεις του με
τον Φρόυντ στιγματίστηκαν

από έντονη
αμφιθυμία και υπόγειες
συγκρούσεις Το βιβλίο
επιχειρεί να διερευνήσει

σημαντικές πτυχές
του έργου μιας εμβληματικής

όσο και αμφιλεγόμενης

φυσιογνωμίας
της ψυχανάλυσης

Μιας προσωπικότητας
ακατάπαυστα δημιουργικής

ευρηματικής
που διακρινόταν

παράλληλα από ένα
θυελλώδες παιδικό
στοιχείο αντίστοιχο
ενός άτακτου παιδιού

Ηλίας Πετρό
πουλος Ελύτης
Μόραλης Τσαρούχης

εκδόσεις
Μπαρμπουνάκης
Ανάμεσα σε δοκίμιο

και επιστολή λατρείας
γραμμένη από έναν
φανατικό του αναγνώστη

με παθιασμένη
ανάλυση και επίκαιρες
επισημάνσεις ακόμα
κι αν έχουν περάσει
δεκαετίες το πόνημα
του Ηλία Πετρόπουλου
δεν έχει χάσει ίχνος
από την ποιότητά του
Ο συγγραφέας που
κατάφερε να συνδυάσει

την αλληλογραφία
με τη ρητορική την
ποίηση με την κριτική
και την ευαισθησία της
παράδοσης με τον ρεαλισμό

του μοντέρνου
διευρύνει τα όρια της
λογοτεχνίας και της
κριτικής με ένα βιβλίο
που αν το απογυμνώσεις

όπως θα έλεγε
και ο Ελύτης το μόνο
που αφήνει είναι γνήσια

ποίηση

Catherine Nixey
Η εποχή του λυκόφωτος

Η καταστροφή
του κλασικού
κόσμου από τον
χριστιανισμό
εκδοαεις Αλεξάνδρεια
Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

αγκάλιαζε και
αφομοίωνε τις νέες
θρησκείες Ενώ στον

ζει ο Δήμας φανερώνει
το σώμα πίσω από

τον πρωταθλητή τα
συναισθήματα πίσω
από τα μετάλλια και τη
λάμψη τους αλλά και
τον σύζυγο τον πατέρα

τον μετανάστη παραμένοντας

πάντοτε
ο Πύρρος που γελάει
και κλαίει με την ίδια
ευκολία

πολυθεϊστικό κόσμο
η προσθήκη μιας νέας
θρησκείας δεν επηρέαζε

ριζικά τις παλαιότερες

με την εμφάνιση
του χριστιανισμού όλα
άλλαξαν Παρόλο που
δίδασκε την ειρήνη και
οι μάρτυρές της όδευαν

προς τον θάνατο υμνώντας

την αγάπη η
νέα αυτή πίστη υπήρξε
βίαιη αμείλικτη και

μισαλλόδοξη

Και όταν έγινε

επίσημη θρησκεία
της αυτοκρατορίας
οι ένθερμοι ζηλωτές
της βάλθηκαν να καταστρέψουν

τους παλιούς

θεούς Οι βωμοί
τους ανατράπηκαν οι
ναοί τους γκρεμίστηκαν

και τα αγάλματά
τους έγιναν συντρίμμια

Από τη Ρώμη μέχρι
την Αλεξάνδρεια κι
απότιςερήμουςτης
Συρίας μέχρι την Αθήνα

η Κάθριν Νίξυ
στο εντυπωσιακό
αυτό ντεμπούτο της
αφηγείται την εν μέρει
άγνωστη και συνταρακτική

ιστορία μιας μαχητικής

θρησκείας που
εξάλειψε τις διδαχές
του κλασικού κόσμου
για να εγκαινιάσει μια
μακραίωνη περίοδο
αδιαμφισβήτητης

υποταγής στη μία και
μόνη αληθινή πίστη

Νίκος Ευσταθίου
Πύρρος Με το
μικρό μου όνομα
εκδόσεις Παπαδόπουλος
Τον Αύγουστο του 92
ένα μέχρι πρότινος
άγνωστο παιδί από τη
Χειμάρρα κατακτά το
χρυσό μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης

και παράλληλα
τις καρδιές ολόκληρης

της Ελλάδας που
τον υποδέχεται σαν
ήρωα Τριάντα χρόνια
αργότερα ο Πύρρος
Δήμας συναντά στον
κήπο του τον δημοσιογράφο

Νίκο Ευσταθίου

για να μοιραστεί
μαζί του τις αφηγήσεις
μιας ζωής τόσο συναρπαστικής

που
θυμίζει μυθιστόρημα
Τοποθετώντας την
προσωπική αφήγηση
στο επίκεντρο του βιβλίου

η πρώτη σε βάθος

βιογραφία του πιο
επιτυχημένου αρσιβαρίστα

της παγκόσμιας
ολυμπιακής ιστορίας
επιχειρεί να εστιάσει
στον άνθρωπο πίσω
από τον θρύλο Με την
αφοπλιστική ευθύτητα

που τον χαρακτηρί

Δρ Θεόδωρος
Παπακώστας
Αρχαιολογία αγάπη

μου έλα πάρε
με από δω εκδόσεις
Key Books

Το νέο βιβλίο του
Θεόδωρου Πα
πακώστα aka

Archaeostoryteller
είναι ένα ταξίδι που
σαν rollercoaster πετάγεται

από τη μια άκρη
της αρχαιότητας στην
άλλη Οι εβδομήντα
εννιά ιστορίες που
απλώνονται στα πέντε
κεφάλαια του βιβλίου
αποτελούν μία συναρπαστική

εναλλαγή
συναισθημάτων και εικόνων

Είχε αγαπημένο
εργολάβο ο Περικλής
Υπήρχε Σπάρτακος
λίγο πριν από τον
Σπάρτακο Υπήρχε
Όμηρος πολύ πριν
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απότον'Ομηρο Πότε
άρχισαν να κυκλοφορούν

γυ μνόστηθες
οι Μινωίτισσες στην
Κνωσό Πώς βίωσε
το body shaming ο
Ηρακλής Είχε η αρχαία
Αθήνα στοιχειωμένα
σπίτια Ghostbuster
είχε Spoiler alert
είχεΙΈνας παράνομος
έρωτας στη Σπάρτη
ένας γάιδαρος σομελιέ
στη Χαλκιδική κι ένα
φλεγόμενο βέλος που
πετάχτηκε μέσα στο
Αιγαίο έσκισε το σκοτάδι

και έσωσε ζωές
Ο αρχαίος κόσμος
ξεδιπλώνεται σαν
καλειδοσκόπιο απο
καλύπτοντάς μας αυτό
που πάντα ψάχνουμε
σκάβοντας στο χώμα
τον ίδιο μας τον εαυτό

Νικολό Μακιαβέλι
Ο ηγεμόνας

εκδόσεις Μίνωας
Σε μια εποχή σαν αυτή
που ζούμε κρίσης
και δοκιμασίας για τη
δημοκρατία απόρριψης

της πολιτικής
και όλων των φορέων
της Ισε μια τέτοια
εποχή νιώθουμε όλοι
την ανάγκη να ξανασκεφτούμε

τι είναι τι
επιδιώκει και με ποια

μέσα η πολιτική Υπό
αυτή την οπτική γωνία
αξίζει εκτός από το να
τον ξαναδιαβάσετε
να ακούσετε τον Ηγεμόνα

με τη φωνή του
Στάθη Δρογώση να τον
ζωντανεύει στην audio
book βερσιόν του από

wivJukeBooks

Χέλμουτ Φλά
σχαρ Η αρχαιότητα

επί σκηνής
Το αρχαίο ελληνικό

δράμα στο
θέατρο από την
πρώιμη νεωτε
ρικότητα έως τις
μέρες μας
εκδόσεις ΜΙΕΤ

Καθιερωμένη από καιρό

ως ένα έργο αναφοράς
η Αρχαιότητα επί

σκηνής του Χέλμουτ
Φλάσχαρ αποτελεί
μελέτη μοναδική στο
είδος της Είναι ο καρπός

της πολύχρονης
έρευνας ενός από τους
μεγαλύτερους κλασικούς

φιλολόγους των
καιρών μας γύρω από
το θέμα της πρόσληψης

του αρχαίου δράματος

στο νεότερο και
σύγχρονο θέατρο Για
τον Φλάσχαρ το αρχαίο
θέατρο δεν αποτελεί
ένα καταξιωμένο μνημείο

του ανθρώπινου
πνεύματος αλλά
αντιθέτως ένα πεδίο
επίκαιρου προβληματισμού

ζωτικής σημασίας

για κάθε κοινωνία
ΓΓ αυτό και ο συγγρα¬

φέας αν και αξιοποιεί
τη στιβαρή φιλολογική
του γνώση εστιάζει
πρωτίστως στο ζωντανό

θεατρικό βίωμα

της κάθε εποχής
αναδεικνύοντας τις
κυρίαρχες κάθε φορά
ιδεολογικές τάσεις

Κωνσταντίνος
Αρ Λογοθέτης
Παγκρατίδης

Εις θάνατον τε
τράκις εκδόσεις
ΜπαρρπουνάκΓς
Το βιβλίο του δικηγόρου

και πρώην εισαγγελέα

Κωνσταντίνου
Λογοθέτη αποκαλύπτει

μία επί δεκαετίες
θαμμένη συνταρακτική

αλήθεια αναδεικνύοντας

την υπόθεση
Παγκρατίδη για πρώτη
φορά από την αμιγώς
δικαστική της σκοπιά
Παρατίθενται άγνωστα

έγγραφα και στοιχεία

από την προδικασία
αλλά και την ίδια

τη δίκη τα οποία μέχρι
σήμερα κρατήθηκαν
στο σκοτάδι Πλήρης
δικαστική αδιαφορία
για την κακοποίηση
του υπόπτου αστυνομικοί

που συμφωνούν

με τη μοναδική
αυτόπτη μάρτυρα
να αναγνωρίσει τον
δράκο εισαγγελείς

που συμπράττουν σε
στημένες αναπαραστάσεις

δικαστήριο
που επίμονα και μεθοδικά

αρνείται ακόμα
και να ακούσει τα απαλλακτικά

για τον κατηγορούμενο

στοιχεία
ή να ικανοποιήσει αυτονόητα

αιτήματα των
συνηγόρων του αλλά
και οι μετά τη δίκη εκδικητικές

διώξεις των
ίδιων των συνηγόρων
είναι ελάχιστες από τις
γραπτές πλέον αποδείξεις

του πώς π Δικαιοσύνη

με ίδιες πράξεις
και παραλείψεις οδήγησε

την υπόθεση σ
αυτήν την τραγωδία
Τέλος παρατίθεται
αυτούσια το μέχρι σήμερα

εξαφανισμένο
πρακτικό μειοψηφίας
με το οποίο κονιορτοποιείται

ολόκληρο το
αστυνομικό και δικαστικό

οικοδόμημα που
στήθηκε στις πλάτες
του άτυχου Αρίστου
για να ικανοποιηθούν
πρόσκαιρες πολιτικές
και αστυνομικές στοχεύσεις

Ραϋμόνδος
Αλβανός Ο ελληνικός

εμφύλιος
εκδόσεις Επίκεντρο
Γιατί είναι χρήσιμη
η Ιστορία Τι συνέβη
κατά τη δεκαετία του
40 και γιατί οι δύο
αντίθετες πολιτικές

Αφιέρωμα

ΒΐΙΛισ

H ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
I ill ΐΚΗΜΗΙ

Γ TO
ποΡΦΥΡα

ΧΡΠΜΛ

παρατάξεις του Εμφυλίου

κλιμάκωσαν την
αντιπαράθεσή τους
που εξελίχθηκε σε
ένοπλη και αιματηρή
σύγκρουση Πώς νο
ηματοδοτούσαν την
τότε πραγματικότητα
και πώς αντιλαμβάνονταν

τους αντιπάλους
τους Πώς ο Εμφύλιος
επηρεάζει σήμερα
εμάς και τους άλλους
γύρω μας Το βιβλίο
είναι ένα ταξίδι σε ένα
δύσκολο παρελθόν για
το οποίο υπάρχουνσυ
γκρουόμενες μνήμες
που αντιστοιχούν σε
συγκρουόμενες ταυτότητες

Είναι μια προσπάθεια

αφήγησης με
απλό τρόπο τόσο των
βασικών γεγονότων
για τα οποία δεν υπάρχει

αμφισβήτηση
από καμία πλευρά ότι
έγιναν όσο και των διαφορετικών

ερμηνειών
τους Ταυτόχρονα

είναι μια πρόσκληση
αναστοχασμού ενδοσκόπησης

και κριτικής
ανάλυσης των βεβαιοτήτων

και των εικόνων
που έχουμε τόσο για
τον εαυτό μας όσο και
για τους άλλους

ενη
λογοτεχνία

Erich Maria
Remarque Η δύναμη

της αγάπης
εκδόσεις Μίνωας
Δεκαετία του 30 Τα

χιτλερικά σύννεφα
σκοτεινιάζουν τον
ουρανό της Ευρώπης
Πολιτικοί αντιφρονούντες

Εβραίοι άνθρωποι

με διαφορετικά
πιστεύω οδηγούνται
στην εξαθλίωση Εκδιωγμένοι

από τις εστίες
τους περνούν από συνοριακούς

σταθμούς
φυλάκια και τελωνεία
περιφέρονται στους
σκονισμένους δρόμους

της Ευρώπης
αναζητώντας απελπισμένα

μια πατρίδα
Το σπαραχτικό μυθιστόρημα

του Ρεμάρκ
σε συνδυασμό με την
audiobook αφήγηση
της Κοραλίας Καράντη
anôTnvjukeBooks
αναδεικνύει με απαράμιλλη

δύναμη την ανθρωπιά

την καλοσύνη
καιτην αγάπη που αναδύονται

από τη βαρβαρότητα

του ναζιστικού
καθεστώτος

Alice Walker Το
πορφυρό χρώμα
εκδόσεις Παπαδόπουλος
Το Πορφυρό χρώμα
το εμβληματικό μυθιστόρημα

που άλλαξε
για πάντα τη σύγχρονη
αμερικανική λογοτε¬

χνία περιγράφει τη
ζωή δύο Αφροαμερι
κανίδων στον βαθύ
αμερικανικό Νότο των
αρχών του εικοστού
αιώνα Χωρισμένες
από τότε που ήταν
μικρά κορίτσια οι
αδερφέςΣίλι και Νέτι
διατηρούν την ελπίδα
τους καθώς καιτην
πίστη τους η μια στην
άλλη παρά τον χρόνο
την απόσταση και τη
σιωπή ανάμεσα τους
Με μια σειρά επιστολών

που εκτείνονται
σε μια μακρά περίοδο
το έργο ξεδιπλώνει τη
μαγεία του καλώντας
τους αναγνώστες να
γνωρίσουν τους ήρωες

που προβάλλουν
μέσα από τις σελίδες
του με τρόπο γλαφυρό
και ανεξίτηλο Το Πορφυρό

χρώμα έσπασε
τη σιωπή για την ενδο
οικογενειακή βία και τη
σεξουαλική κακοποίηση

αφηγούμενοτη
ζωή γυναικών που μέσα

από τον πόνο την
αγωνία και τη συνεχή
προσπάθειά τους κατέκτησαν

τη συντροφικότητα

τηνεξέλιξη
την ανθεκτικότητα και
τη γενναιότητα

Bonaventura
Νυχτερινές περίπολοι

εκδΰσεις'Αγρα
Το 1804 τοέτοςτης
στέψης του Ναπολέοντα

και της διάλυσης
της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας του
ΓερμανικούΈθνους
δημοσιεύεται ανώνυμα

το σύντομο έργο
με τίτλο Οι νυχτερινές
περίπολοι του Μπονα
βεντούρα Η επιλογή
του συγγραφέα να
κρυφτεί πίσω από το
ψευδώνυμο Μπονα
βεντούρα εξηγείται
απότο καυστικό περιεχόμενο

την έντονη
κοινωνική κριτική
αλλά και τα πολλαπλά
βέλη ενάντια στο πολιτισμικό

γίγνεσθαι της
εποχής του που καθιστούν

το ιδιόρρυθμο
αυτό κείμενο ιδιαίτερα
προκλητικό Χρονο
τόπος του σατιρικού
αυτού κειμένου είναι η

νύχτα και πρωταγωνιστής
του είναι ο νυχτοφύλακας

μιας μικρής
πόλης στα τέλη του
1 8ου αιώνα 0 νυχτοφύλακας

και αφηγητής
φωτίζει με το φανάρι
του τους δρόμους και
τα σοκάκια της νυχτερινής

πόλης αλλά και
τα σκοτεινά καμώματα
των συμπολιτών του
Στις δεκαέξι νυχτερινές

περιπόλους που
απαρτίζουν το σπονδυλωτό

μυθιστόρημα
ο νυχτοφύλακας μας

εξιστορεί τις ιστορίες
παθιασμένων ερώτων

υποκρισίας και
απάτης αγνής αγάπης
και βαθιάς απελπισίας
των ανθρώπων που
συναντά

Ali Hazelwood
Το θεώρημα της
αγάπης εκδόσεις

Διόπτρα
Η ΌλιβΣμιθ είναι υποψήφια

διδάκτορας
Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο

του Στάν
φορντ και δέχεται ως
πραγματικότητα μόνο
ό,τι μπορεί να υποστηριχθεί

από δεδομένα
Ως αποτέλεσμα δεν
πιστεύει καθόλου στον
έρωτα παρόλο που η

καλύτερή της φίλη η
Αν είναι μια αθεράπευτα

ρομαντική ψυχή
θέλοντας να την πείσει
ότι είναι καλά και ότι
προχωράει στη ζωή
της η'Ολιβ λέει ένα
μικρό ψεματάκι,ότι
βγαίνει με κάποιον και
μάλιστα ότι είναι πιο

ευτυχισμένη από ποτέ
0 άντρας είναι ο Ανταμ
Κάρλσεν ένας από
τους πιο απρόσιτους
και απαιτητικούς καθηγητές

του Στάνφορντ
που συμφωνεί να γίνει
κάτι σαν ψεύτικο αγόρι
της Και όταν σε ένα
συνέδριο ένα αναπάντεχο

συμβάν βάζει σε
κίνδυνοτην καριέρα
της ο Ανταμ κάνει πάλι
την έκπληξη καιτην
υποστηρίζει Ξαφνικά
το μικρό τους πείραμα
μοιάζει να ξεφεύγει
από τον έλεγχο και η

Όλιβ ανακαλύπτει ότι
το μόνο πράγμα που είναι

πιο περίπλοκο από
ένα θεώρημα για την
αγάπη είναιτο να βάλει
τη δική της καρδιά στο
μικροσκόπιο

Ραφαέλα Ρομα
νιόλο Μ ένα δικό
του φως εκδόσεις
Μίνωας
Το μυθιστόρημα βασίζεται

σε αληθινά ιστορικά

γεγονότα και συγκεκριμένα

την ιστορία

των Γαριβαλδινών
και το υ Αλεσάντρο
Παβία φωτογράφου
που δημιούργησε τη
συλλογή των πορτρέτων

του ΤζουζέπεΓκα
ριμπάλντι Ο Αντόνιο
Καζαγκράντε με το
τυφλό μαργαριταρένιο
μάτι ζει σε ένα γενοβέζικο

ορφανοτροφείο
ώσπου οι προσευχές
τουεισακούγονται
ΟΑλεσάνδρο Παβία
τον επιλέγει για βοηθό
του Στο μαγαζί του
ο Αντόνιο μαθαίνει
τη μαγεία της αλφαβήτου

το παράφορο
πάθος για την πολιτι W
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κη την αγάπη για τη
δικαιοσύνη και προπαντός

την ολοκαίνουρια
τέχνη της φωτογραφίας

Ο Παβία έχει μια
αποστολή τον τρελό
ουτοπικό άθλο να φωτογραφίσει

έναν προς
έναν τους Χίλιους που
μαζί με τον Γκαριμπάλ
ντι δημιούργησαν την
Ιταλία Μια γιορτινή
μέρα ο Αντόνιο ανακαλύπτει

τη δύναμή
του απαλλαγμένο από
τον επίδεσμο δυναμωμένο

από τον φακό
της φωτογραφικής
μηχανής το τυφλό του
μάτι βλέπει αυτό που
κανένας δεν μπορεί να
δει το πεπρωμένο το
αναπόφευκτο Είναι
ένα δώρο ίσως

Άμος Οζ Η τρίτη
κατάσταση
εκδόσεις Καστανιώτη

Ο Φίμα είναι πενήντα
τεσσάρων ετών διαζευγμένος

δύο φορές
και εργάζεται ως υπάλληλος

υποδοχής σε μια
γυναικολογική κλινική
Είναι επίσης γιος ενός
αυτοδημιούργητου
εργοστασιάρχη καλλυντικών

αλλά παρά τις
λαμπρές πανεπιστημιακές

του σπουδές

εξακολουθεί να τον
στηρίζει οικονομικά ο

ηλικιωμένος πατέρας
του Ο Φίμα ζει στην
Ιερουσαλήμ νιώθει
ωστόσο ότι θα έπρεπε
να βρίσκεται αλλού
Έχει στο ενεργητικό
του διάφορους μυστήριους

ερωτικούς δεσμούς

άπειρες φαεινές

ιδέες και μια πολλά
υποσχόμενη ποιητική
συλλογή Αναρωτιέται
ποιος είναι ο σκοπός
του κόσμου και γιατί
η χώρα του έχει πάρει
τον λάθος δρόμο Με
τρόπο συναρπαστικό
και στιβαρό ο Αμος Οζ
πλάθει έναν μοναχικό
και απρόβλεπτο αντιή
ρωα έναν συνδυασμό
προφήτη και κλόουν
σε διαρκή αναζήτηση
πανέτοιμο ανά πάσα
στιγμή για τη συντροφιά

μιας γυναίκας κάποια

αποκάλυψη ή την
ίδια τη σωτηρία

Aamina Ahmad
Η επιστροφή του
ΦαράζΑλί εκδόσειε

Κλειδάριθμο c

Ο Φαράζέχει να βρεθεί
από παιδί στον Μο
χαλά στη διαβόητη
γειτονιά των κόκκινων
φαναριών της Λαχό

ρης οπου οι γυναίκες
εξαναγκάζονται στην
πορνεία Ακόμα θυμάται

τη μέρα που τον
πήραν μετη βίααπότο
σπίτι στο οποίο έμενε
με τη μητέρα και την
αδερφή του ύστερα
από εντολή του ισχυρού

πατέρα του ο
οποίος ήθελε να του
δώσει την ευκαιρία να
ζήσει μια αξιοσέβαστη
ζωή Τώρα ο Φαράζ
έρχεται αναπάντεχα
αντιμέτωπος με το
παρελθόν του καθώς
διορίζεται διοικητής
του αστυνομικού τμήματος

του Μοχαλά με
μία μόνο αποστολή να
συγκαλύψει τον βίαιο
θάνατο μιας νεαρής
κοπέλας Ευαίσθητο
και καταιγιστικό το
μυθιστόρημα θέτει
ένα αιώνιο ερώτημα
Ποιους επιλέγουμε να
προστατεύσουμε και
με ποιο τίμημα

Μπεατρίς
Γουίλιαμς Η δική
μας γυναίκα στη
Μόσχα εκδόσεις
Μίνωας
Η συγγραφέας εμπνέεται

από τη δράση του
δικτύου κατασκόπων
του Κέιμπριτζ κατά τη

Αφιέρωμα

ΒΐίΛισ
διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου και δημιουργεί

ένα βιβλίο γεμάτο
ίντριγκα και σασπένς
Το φθινόπωρο του
1948 η Αιρις Ντίγκμπι
εξαφανίζεται από το
σπίτι της στο Λονδίνο
μαζί με τον Αμερικανό
διπλωμάτη σύζυγο
της και τα δύο τους
παιδιά Τι συνέβη
Εξοντώθηκαν από τη
σοβιετική υπηρεσία
πληροφοριών;Ή
μήπως οι Ντίγκμπι αυτομόλησαν

στη Μόσχα
παίρνοντας μαζί τους
τα πιο ζωτικά μυστικά
της Δύσης Τέσσερα
χρόνια αργότερα η

ΡουθΜακάλιστερ
παίρνει μια κάρτα από
τη δίδυμη αδελφή της
Έχει να τη δει από τον
επεισοδιακό αποχωρισμό

τους στη Ρώμη
το καλοκαίρι του 1 940
όταν ολόκληρη η Ευρώπη

βυθιζόταν στη
δίνη του πολέμου και
η Άιρις ερωτευόταν
τρελά τον αινιγματικό
αξιωματούχοτης πρεσβείας

των Ηνωμένων
Πολιτειών Σάσα Ντίγκμπι

Μέσα σε λίγες
μέρες η Ρουθ φεύγει
γιατη Μόσχα ωςσύ
ζυγοςτου πράκτορα

αντικατασκοπείας
Σάμνερ Φοξ ο οποίος
έχει καταστρώσει ένα
επισφαλές σχέδιο διαφυγής

των Ντίγκμπι
από το Σιδηρούν Παραπέτασμα

Kay Guy-Gavriel
Πολεμιστές του
λυκόφωτος
εκδόσεις Anubis
Σε αυτή την ιστορία
που είναι πλασμένη
με υλικό τη βία την
ομορφιά καιτις υπερφυσικές

δυνάμεις
που δρουν στα δάση
όταν πέφτει η νύχτα
στον μισό κόσμο ο

πολυβραβευμένος
συγγραφέας συνθέτει
μια μνημειώδη σάγκα
που μας ταξιδεύει
χίλια χρόνια πίσω και
ζωντανεύει τον πολιτισμό

των Κελτών
των Αγγλοσαξόνων
και των Βίκινγκ Στην
audiobook εκδοχή της
Juke Books αφηγητής
είναι ο Αντώνης Λεκό
πουλος

Andy Weir
Αποστολή
Χαίρε Μαρία
Εκδόσεις Παπαδόπουλος
Η Γη έχει μια τελευταία
ευκαιρία να επιβιώσει

και ένας αστροναύτης
κρατάει την τύχη του
πλανήτη στα χέρια
του Είναι ο ποιος
είναι αλήθεια Γιατί
εκείνος δεν ξέρει δεν
θυμάται τίποτα νιώθει
σαν μόλις να ξύπνησε
από έναν παράξενο

βαθύ ύπνο που
φαίνεται να κράτησε
χρόνια Μοναδική άλλη

παρουσία στο περιβάλλον

του είναι μια
φωνή υπολογιστή και
τέσσερα τρομακτικά
ρομποτικά χέρια που
όμως τον φροντίζουν
ενώ στις διπλανές
κουκέτες υπάρχουν
δύο μουμιοποιημένα
πτώματα Η παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα

έχει εναποθέσει
τις ελπίδες της στους
τρεις επιστήμονες
της αποστολής ενώ ο
ίδιος ο αστροναύτης
είναι καθηγητής θετικών

επιστημών στο
γυμνάσιο Ονομάζεται
Ράιλαντ Γκρέις και είναι

ο μοναδικός επιζών
αυτής της διαστημικής
αποστολής βρίσκεται
σε ένα μακρινό ηλιακό
σύστημα το οποίο
εξερευνά παράλληλα
με τις θαμμένες αναμνήσεις

του σε ένα δι
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πλό ταξίδι που τον
φέρνει αντιμέτωπο
με όλο και μεγαλύτερες

εκπλήξεις

Χέρμαν
φον Πύκλερ
Μούσκαου
Τα πάθη μου
στην Ελλάδα
εκδοαεις ΜΙΕΤ

Στα τέλη του 1835
ύστερα από ένα
τρικυμιώδες ταξίδι
αποβιβάζεται στην
Πάτρα μια αλλόκοτη
προσωπικότητα
Πρόκειται για τον
πρίγκιπα Χέρμαν φον
Πύκλερ-Μούσκαου
μια από τις μεγαλύτερες

ευρωπαϊκές διασημότητες

εκείνης
της εποχής Ξακουστός

ταξιδιωτικός
συγγραφέας ιδίως
ύστερα από τη διθυραμβική

κριτική που
δημοσίευσε ο Γκαίτε
για το πρώτο του βιβλίο

κηποτέχνης διεθνούς

φήμης αντικείμενο

πόθου των
γυναικών της καλής
κοινωνίας παντού
στην Ευρώπη παροιμιώδης

μπονβιβέρ
ο Πύκλερ-Μούσκαου
θα μείνει έναν χρόνο
στη βαυαροκρα
τούμενη Ελλάδα
και θα ταξιδέψει σε
ολόκληρη σχεδόν
τηνεπικράτειάτης
καταγράφοντας τις
εντυπώσεις του σε
ένα γλαφυρό ημερολόγιο

που κινείται
στο όριο μεταξύ της
πλέον ρεαλιστικής
περιηγητικής καταγραφής

και της καθαρής

λογοτεχνίας

Howard Phillips
Lovecraft Τα
βουνά της τρέλας

εκδόσεις Κάκτος

Ένας από τους κορυφαίους

εκπροσώπους
στον χώρο της

λογοτεχνίας του φανταστικού

δίνει με
συναρπαστικό τρόπο
το κλίμα του παράδοξου

του τρόμου
και του μακάβριου με
το σκηνικό των ιστοριών

να εκτείνεται
από τις παγωμένες
ερήμους της Ανταρκτικής

μέχρι την παγερές

σοφίτες στην
τρομακτική πόλη Η

ένταση επιτείνεται
στην audiobook αφήγηση

της jukeBooks
από τη φωνή του
Παναγιώτη Γουρζου
λίδη

Emily St John
Mandel Η θάλασσα

της ηρεμίας

εκδόοεις'Ικαρος
Μια επιβλητική
δυστοπία σε παράλ¬

ληλα σύμπαντα με
φόντο μια καινούργια
εν εξελίξει πανδημία
Συνδυάζοντας την
επιστημονική φαντασία

με τη ρεαλιστική
αφήγηση η Καναδή
συγγραφέας διερευνά
πώς η τεχνολογία
μπορεί να καθορίσει
τη μοίρα μας αν δεν
ενεργούμε συλλογικά
με γνώμονα την καλοσύνη

Η ιστορία Το
1 91 2 οΈντουιν Σεντ Ά

ντριου στα 18 του διασχίζει

τον Ατλαντικό
ωκεανό με ατμόπλοιο
Δύο αιώνες αργότερα
το 2203 η διάσημη
συγγραφέας'Ολιβ
Λουέλιν βρίσκεται σε
περιοδεία για την προώθηση

του βιβλίου
της Ταξιδεύει σε όλη
τη Γη μακριά απότο
σπίτι της στη δεύτερη
σεληνιακή αποικία
ανυποψίαστη για μια
πανδημία που βρίσκεται

σε εξέλιξη Στο
πιο πολυδιαβασμένο
βιβλίο της εμφανίζεται
μια παράξενη σκηνή
ένας άντρας παίζει
βιολί με τον ήχο του
να αντηχεί στον διάδρομο

ενός σταθμού
αερόπλοιων ενώ τα
δέντρα του δάσους
υψώνονται ολόγυρά
του Σχεδόν διακόσια
χρόνια αργότερα το
240ΐ,οΓκάσπεριΡό
μπερτς φύλακας ξενοδοχείου

στην Πόλη
της Νύχτας καλείται
να ταξιδέψει πίσω
στον χρόνο για να ερευνήσει

την παράξενη
σύμπτωση των δυο

παραπάνω γεγονότων
ικανή να διαταράξει το
χρονοδιάγραμμα του
Σύμπαντος

Ueda Akinari
Ουγκέτσου
Μονογκατάρι
Ιστορίες της σελήνης

μετά
τη βροχή
εκδόσεις'Αγρα
Οι εννέα ιστορίες
μυστηρίου του Ουγκέτσου

Μονογκατάρι
που εκδόθηκαν

για πρώτη φορά το
1776 αποτελούν
το καλύτερο και διασημότερο

δείγμα
της λογοτεχνίας του
απόκρυφου στην
Ιαπωνία Συνενώνουν
διακριτικά τον κόσμο
της καθημερινότητας
με την επικράτεια του
ανοίκειου και αποτελούν

απόδειξη για τη
γοητεία που ασκούσαν
τότε αλλά και σήμερα
το παράξενο και το
μυστηριώδες στην
ιαπωνική ψυχή Αποτέλεσαν

επ ίσης την
πηγή έμπνευσης για
την εξαιρετική ομότιτ

Αφιέρωμα

ΒΐΙΛία

4
Brette Brtrtv

ΣΗΚϋ
Ml π«οϊ

ME ifMMR

BRUCE
LIPTON

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ
tut πεποίθησης

Η ΘΑΛΑΣΣΑ

J^Ê FMÉLT

J^K ft-9Wtff

ΤΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣi
λη ταινία του Κέντζι
Μιζογκούτσιτο 1953
Ο τίτλος Ουγκέτσου
Μονογκατάρι που
μπορεί να αποδοθεί
ως Ιστορίες της σελήνης

μετάτη βροχή
απηχεί επίσης την ιδέα
ότι μυστηριώδη όντα
εμφανίζονται σε συννεφιασμένες

βροχερές

νύχτες και σε πρωινά

που το φεγγάρι
κρέμεται ακόμα στον
ουρανό Σε αυτέςτις ιστορίες

του φανταστικού
βλέπουμε όλων

των ειδών τα όντα του
παράλληλου κόσμου
των πνευμάτων να
αναδύονται να δρουν
και να εξαφανίζονται
Ένα μείγμα μαγείας
ποίησης και πραγματικότητας

που εκφράζει
τον μαγεμένο κόσμο
των Ιαπώνων του
άλλοτε αλλά όχι λιγότερο

και του σήμερα
με δαίμονες στοιχειά
παράξενα όνειρα και
πράγματα πέρα από
τον κόσμο του λογικού
να γεμίζουν όλες
τις ιστορίες

Προσωπική
ανάπτυξη

©άνος
Μπελαλίδης
Ο Πλούτος είναι
μέσα σου
εκδόσεις Key Books

Σε όποια φάση της ζωής

σου κι αν βρίσκεσαι
λέει ο συγγραφέας
μπορείς να δημιουργήσεις

τη ζωή που
θέλεις γεμάτη πλούτο
εσωτερικό και όχι
μόνο ρίχνοντας έτσι
φως στην ουσιαστική
έννοια του πλούτου
Εκείνου που ξεκινάει

από μέσα μας με την
αγάπη προς τον εαυτό
μας τους άλλους τη
ζωή Και αντανακλάται
κάθε δευτερόλεπτο
στις σχέσεις στην εργασία

στα οικονομικά
μέχρι και στο μέλλον
του πλανήτη Σ ένα
ταξίδι απότο εγώ
στο εμείς ο Θάνος
Μπελαλίδης διερευνά
τα μυστικά του πλούτου

σε κάθε μορφή του
και προτείνει πρακτικές

λύσεις για την κατάκτηση

της αφθονίας
καιτηςευημερίας

Brené Brown
Σήκω και στάσου
με δύναμη Πώς
η ικανότητα να
ξανασηκωνόμαστε

μεταμορφώνει
τον τρόπο που

ζούμε εκδόσεις
Κλειδάριθμος
Δεν είναι πάντα
εύκολο να ζούμε τη
ζωή μας με θάρρος

Σκοντάφτουμε και πέφτουμε

πολλές φορές
διατείνεται η συγγραφέας

που έχει ακούσει
μια ευρεία γκάμα ανθρώπων

από ηγέτες
εταιρειώντου Fortune
500 και στρατιωτικών
οργανισμών μέχρι
καλλιτέχνες ζευγάρια
με μακροχρόνιες σχέσεις

εκπαιδευτικούς
και γονείς να μοιράζονται

μαζί της ιστορίες
θάρρους και πτώσης
Τι κοινό έχουν όλοι
αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ

τους Το εξής Οι

άνθρωποι αυτοί αναγνωρίζουν

τη δύναμη
του συναισθήματος
και δεν φοβούνται να
αφεθούν στη δυσφορία

που μπορεί να τους
προκαλεί Η προσπάθεια

να ξαναβρούμε
τα πατήματά μας μετά
από μια δύσκολη μάχη
δοκιμάζει το θάρρος
μας και σφυρηλατεί
τις αξίες μας μας καλεί
να αναμετρηθούμε
με τα συναισθήματά
μας και να σταθούμε
μεφιλοπεριέργεια
απέναντι σε αυτά που
νιώθουμε λέει η
Brown καλώντας σε
να εξερευνήσεις τις
σελίδες της Με το να
ξαναγεννιόμαστε μετά
από κάθε πτώση καλλιεργούμε

πληρότητα
και αυθεντικότητα και
μαθαίνουμε ακόμα καλύτερα

ποιοι είμαστε
στ αλήθεια

Bruce Lipton
Η βιολογία της
πεποίθησης
εκδόσεις Key Books

Πόσοεπηρεάζουντα
όσα πιστεύουμε για
τον κόσμο και τον εαυτό

μας τη βιολογία του
σώματος μας Πόσο
εφικτό είναι να αλλά
ξουμετις πεποιθήσεις
μας Μεποιοντρόπο
μπορεί να επιτευχθεί
αυτό Κι αν το πετύχουμε

τι αποτέλεσμα
θα επιφέρει συνολικά
στη ζωή μας Στη Βιολογία

της πεποίθησης
ο καθηγητής Bruce Η

Lipton παρουσιάζει τα
συμπεράσματα των
πολυετών ερευνών
του ίδιου και άλλων
κορυφαίων επιστημόνων

της επιγενετικής
που αλλάζουν ριζικά
την κατανόηση της
ζωής αφού αποδεικνύουν

ότι τα γονίδια
και το DNA δεν ελέγχουν

τη βιολογία μας
Αντιθέτως το DNA

ελέγχεται από σήματα
που προέρχονται
από το εξωτερικό του
κυττάρου συμπεριλαμβανομένων

των
θετικών ή αρνητικών
σκέψεών μας
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Τζούλι Σμιθ
Γιατί δε μου το
είχε πει κανείς
εκδόσεις Ψυχογιός
Το βιβλίο βασίζεται
στην πρωτότυπη ιδέα
της Βρετανίδας κλινικής

ψυχολόγου Τζούλι
Σμιθ να απλουστεύει
και να εκλαϊκεύει διδάγματα

και τεχνικές
της ψυχοθεραπείας
συμπυκνώνοντας τα
σε σύντομες και πρακτικές

συμβουλές για
να αντιμετωπίζουμε
με ανθεκτικότητα τις
δυσκολίες που φέρνει
στον δρόμο μας η ζωή
Χάρη σε αυτήν καθιερώθηκε

ως η δημοφιλέστερη

ψυχολόγος
στοΤίκΤοκ
Στις σελίδες του βιβλίου

βρίσκουμε έγκυρες
και αποτελεσματικές
λύσεις για τη διαχείριση

του άγχους την
αντιμετώπιση της
κριτικής την καταπολέμηση

της κακήςδι
άθεσης την ενίσχυση
της αυτοπεποίθησής
μας την αποδοχή και
τη συγχώρεση του
εαυτού μας

Brian Tracy
Στόχοι
εκδόσεις Key Books

Το βιβλίο παρουσιάζει
τα επτά βασικά στοιχεία

του καθορισμού
στόχων και τα 1 2 βήματα

τα οποία χρειάζεται
να ακολουθήσετε

για να πετύχετε όποιον
στόχο επιθυμείτε
με κάθε κεφάλαιο να
περιέχει μια σειρά από
πρακτικούς τρόπους
Χρησιμοποιήστε τις
είκοσι μία στρατηγικές

που περιγράφει ο
Brian Tracy και όπως
μας προτρέπει Θα

ανακαλύψετε τις δεξιότητες

σας τις
αληθινές σας αξίες στη
ζωή και τι πραγματικά
θέλετε να καταφέρετε
στα επόμενα χρόνια
τονώνοντας την αυτο
εκτίμηση και την
αυτοπεποίθησή σας

Graphic
novel

Τάσος
Αποστολίδης
Αλέκος
Παπαδάτος
Αριστοτέλης
εκδόσεις'Ικαρος
Δύο από τους μεγαλύτερους

δημιουργούς
κόμικς τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό συνεργάστηκαν

σ αυτό το
έργο όπου παρουσιάζεται

με μυθοπλασία
η ανθρώπινη πλευρά
του Σταγειρίτη με τις
αδυναμίες τις απειλές

τις αυτοεξορίες τις
περιπέτειες που είχε
ως Μακεδόνας μέτοικος

στην Αθήνα αλλά
και τις τιμές που του
επιφυλάχθηκαν όσο
ζούσε για το έργο και
την προσωπικότητά
του Παράλληλα αναπτύσσονται

οι θεωρίες
του μεγάλου φιλοσόφου

και όλα τα θέματα
με τα οποία αυτός
ασχολήθηκε με απλή
γλώσσα και χιούμορ
Το κυρίως σώμα του
έργου συνοδεύεται
από χάρτες χρονολό
γιο βιβλιογραφία και
συνολική εργογραφία
του Αριστοτέλη

Φ Σκοτ
Φιτζέραλντ
Ο υπέροχος
Γκάτσμπυ
εκδόσεις Μίνωας
Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ
εκδόθηκε για πρώτη
φορά το1925 αγαπήθηκε

από πολλές
γενιές αναγνωστών
και πλέον παίρνει τη
μορφή ενός graphic
novel σε μετάφραση
του βραβευμένου
Αλέξη Καλοφωλιά Ο

Τζέι Γκάτσμπυ ο Νικ
Κάραγουεϊ η Ντέιζι
Μπιουκάναν και οι
υπόλοιποι χαρακτήρες
ζωντανεύουν μέσα
από τις παραστατικές
εικόνες της εικονογράφου

Άγια Μόρτον
Την προσαρμογή του
κειμένου έχει αναλάβει

ο Φρεντ Φόρνταμ
ενώ η ΜπλέικΧάζαρντ
δισέγγονη του
Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ

έγραψε την
εισαγωγή σε έντονα
προσωπικό ύφος Αυτή

η απόλυτη ιστορία
της εποχής της τζαζ
ξεχωρίζει ως το μεγαλύτερο

επίτευγμα της
σταδιοδρομίας του
Φιτζέραλντ και συγκαταλέγεται

ανάμεσα
στα κλασικά έργα της
λογοτεχνίας του 20ού
αιώνα Η ιστορία του
ζάπλουτου Γκάτσμπυ
με το μυστηριώδες παρελθόν

και ο έρωτας
του για την όμορφη
Ντέιζι απεικονίζονται
με μοναδικότρόποσε
αυτή την έκδοση ενώ
το QR code του εξωφύλλου

επιφυλάσσει
στον αναγνώστη μια
μουσική έκπληξη

rmrt

Harry Turtledove
Worldwar
Εισβολή Τόμος
Α εκδόσεις Anubis

1942 ΑπότοΠερλ
Χάρμπορως τους
δρόμουςτου Παρισιού

κι από την Πολιορκία
του Λένινγκραντ
ως τη Ναυμαχία του
Μίντγουεϊ ο πόλεμος
μαινόταν σε ολόκληρο
τον πλανήτη ενώ οι
φλόγες της καταστροφής

ολοένα και
εξαπλώνονταν Και
τότε ξαφνικά κατέ
φτασε ο πραγματικός
εχθρός Οι εξωγήινοι
ήταν ασταμάτητοι με
τεχνολογία που ξεπερνούσε

τον ανθρώπινο
νου Μόνη ελπίδα της
Γης η συνεργασία
μεταξύ των δυνάμεων
του Άξονα και των
Συμμάχων πράγμα
αδιανόητο Όμως το
εναλλακτικό σενάριο
ήταν ακόμα χειρότερο
Κι έτσι η ανθρωπότητα

απάντησε στη συγκλονιστική

πρόκληση
που θα έκρινε τη

μοίρα του κόσμου
Ο μαέστρος της εναλλακτικής

ιστορίας
Harry Turtledove
αφηγείται τι θα συνέβαινε

αν ολόκληρη η

ανθρωπότητα ερχόταν

αντιμέτωπη με την
απόλυτη απειλή

Scott Lynch
Η Πολιτεία
των Κλεφτών
εκδόσεις Anubis

Έχοντας αποτύχει
θεαματικά στη μεγαλύτερη

ληστεία της
καριέρας του ο Λοκ
αργοπεθαίνει από
ένα δηλητήριο που
κανένας δεν μπορεί
να Θεραπεύσει/Ομως
την ώρα που το τέλος
πλησιάζει μια μυστηριώδης

μάγισσα
του προσφέρει μια
ευκαιρία που είτε θα
τον σώσει είτε θα τον
αποτελειώσει μια για
πάντα αρκεί να γίνει
πιόνι των Δεσμομά
γων Ο Λοκ αρχικά
αρνείται αλλά η απόφαση

του ανατρέπεται
α πό την ικεσία του

Ζαν καιτηνεπανεμ
φάνιση της Σάμπεθα

που είναι ο έρωτας
της ζωής του ισάξια
σε δεξιότητα και
εξυπνάδα και πλέον
η μεγαλύτερη αντίπαλος

του Ενάντια στο
μοναδικό του ταίρι
τόσο στον έρωτα όσο
και στην απάτη ο Λοκ
πρέπει να επιλέξει
αν θα πολεμήσει τη
Σάμπεθα ή αν θα την
προσεταιριστεί Είναι
μια απόφαση από
την οποία μπορεί να
εξαρτηθεί η ζωή και
των δύο Πρόκειται
για το τρίτο βιβλίο της
σειράς με ήρωα τον
ΛοκΛαμόρα με τα
δύο πρώτα να κυκλο
φορούνεπίσηςαπό
τις εκδόσεις Anubis Η
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