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14 Σεπτεμβρίου 2022

Δέκα νέα βιβλία που διαβάζουμε τώρα
lifo.gr/culture/vivlio/deka-nees-kyklofories-gia-tis-protes-meres-toy-fthinoporoy

Βιβλίο

Ο νέος Ορχάν Παμούκ, το πρώτο βιβλίο του Νομπελίστα Αμπντουλραζάκ Γκούρνα που

μεταφράστηκε στα ελληνικά, η επιστροφή της Χάνα Κεντ και πολλές ακόμα

ενδιαφέρουσες επιλογές.

Μαρία Δρουκοπούλου 7 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Ueda Αkinari

Ουγκέτσου Μονογκατάρι - Ιστορίες της σελήνης μετά τη βροχή

 
Mτφρ.: Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος 

 
Εκδόσεις Άγρα 

 
Σελ.: 280

Κεντρικό στον λογοτεχνικό κανόνα της ιαπωνικής λογοτεχνίας, το «Ουγκέτσου

Μονογκατάρι» είναι το γνωστότερο έργο του Ιάπωνα κλασικού συγγραφέα του δέκατου

όγδοου αιώνα Ουέντα Ακινάρι. Μαγεία, ποίηση και πραγματικότητα δημιουργούν έναν

κόσμο όπου οι ήρωες εκκινούν από ένα πάθος ή μια επιθυμία και ζουν παράλληλα με όντα

όλων των ειδών που έρχονται από τον κόσμο των πνευμάτων, δρουν και εξαφανίζονται.

Ένα έξοχο δείγμα της λογοτεχνίας του απόκρυφου που αποδίδεται και με τον τίτλο

«Ιστορίες της σελήνης μετά τη βροχή», καθώς πρόκειται για μια συλλογή με εννέα

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/deka-nees-kyklofories-gia-tis-protes-meres-toy-fthinoporoy
https://www.lifo.gr/culture/vivlio
https://www.lifo.gr/authors/lifo-team
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ιστορίες στηριγμένες στην ιδέα ότι μυστηριώδη όντα

εμφανίζονται τις συννεφιασμένες μέρες που βρέχει και τα

πρωινά, όταν το φεγγάρι δεν έχει δώσει ακόμα τη θέση του

στον ήλιο. Υπήρξε η πηγή έμπνευσης της ομότιτλης ταινίας

του Κέντζι Μιζογκούτσι, μιας ποιητικής ιστορίας που δεν

συνδέει απλώς το μαγικό με το πραγματικό αλλά και τη δυτική

με την ανατολική λογοτεχνία μέσα από εικόνες λυρισμού και

σκληρής ομορφιάς.  

Τζανίν Κάμινς

Ξένο χώμα

 
Μτφρ.: Ρηγούλα Γεωργιάδου

 
Εκδόσεις Δώμα

 
Σελ.: 496

Ο Στίβεν Κινγκ δήλωσε ότι είναι αδύνατο ο αναγνώστης να

αφήσει από τα χέρια του αυτό το μυθιστόρημα, από τη

στιγμή που θα το ξεκινήσει. Ακούγεται υπερβολικό, όμως

εδώ ο χαρακτηρισμός page turner είναι ακριβής και δεν

υπονοεί τίποτα αρνητικό. Μια μητέρα και ο γιος της

βρίσκονται στο στόχαστρο της εκδικητικής μανίας ενός

βαρόνου καρτέλ ναρκωτικών, γίνονται φυγάδες στην ίδια

τους τη χώρα και διασχίζουν το Μεξικό με προορισμό τις

ΗΠΑ ‒ και την ελευθερία. Στην πορεία γνωρίζουν τη βία

του ισχυρού, την αυθαιρεσία της εξουσίας και τον

παραλογισμό που αυτή διαιωνίζει, την καλοσύνη μέσα σε

συνθήκες πρωτοφανούς σκληρότητας. Μαζί τους

γνωρίζουμε κι εμείς ως αναγνώστες τις απάνθρωπες

συνθήκες της αναγκαστικής μετανάστευσης, το βάρος που

μπορεί να κρύβουν η οικογένεια και η ομορφιά μέσα από

μια ηλεκτρισμένη, γεμάτη ένταση και αφοπλιστικά

ρεαλιστική αφήγηση.

Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

Το όνομά σου

 
Εκδόσεις Το Ροδακιό

Σελ.: 96

https://www.lifoshop.gr/product/oygketsoy-monogkatari-istories-tis-selinis-meta-ti-vrochi/
https://www.lifoshop.gr/product/oygketsoy-monogkatari-istories-tis-selinis-meta-ti-vrochi/
https://www.lifoshop.gr/product/xeno-choma/
https://www.lifoshop.gr/product/xeno-choma/
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Μετά από περίπου εννιά χρόνια, που ασχολούνταν σχεδόν

αποκλειστικά με τη θεατρική συγγραφή, ο Βαγγέλης

Χατζηγιαννίδης επανέρχεται στην πεζογραφία με μια

νουβέλα που έχει τον τίτλο «Το όνομά σου». Ο ίδιος λέει ότι

το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι έχει

γράψει ως τώρα, και η αλήθεια είναι πως έχει γράψει πολύ

διαφορετικά πράγματα. Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του

βιβλίου: «Αγάπησα αυτά τα παιδιά κι εκείνα με πρόδωσαν.

Με μίσησαν. Με θεώρησαν εχθρό τους. Μπορώ να

καταλάβω το μίσος όλων των άλλων, αλλά όχι το δικό τους.

Τα ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι αν θα μπορούσαν ποτέ να με

συγχωρήσουν. Να με συγχωρήσουν! “Ναι”, είπε ο Χάρης. Κι

η Κορίνα κούνησε αμέσως κι εκείνη το κεφάλι της

συμφωνώντας. Θα μ’ έχουν συγχωρήσει πια λοιπόν,

φαντάζομαι... Μάλιστα. Όπως κι εγώ αυτά. Όπως κι εσύ

εμένα, ελπίζω. Όχι γιατί έκανα ό,τι έκανα· γιατί κηλίδωσα το

όνομά σου».

Χέρμαν φον Πύκλερ Μούσκαου

Τα πάθη μου στην Ελλάδα

 
Μτφρ.: Τούλα Σιετή

 
Εκδόσεις ΜΙΕΤ

 
Σελ.: 464

Μια καλειδοσκοπική καταγραφή του νεότευκτου ελληνικού

κράτους από τον πρίγκιπα Πύκλερ-Μούσκαου που

ταξιδεύει στην Ελλάδα το 1835 και καταγράφει την πορεία

του, υιοθετώντας την περσόνα του ηδονοθήρα κυρίου Φον

Ρόζενμπεργκ, σκηνοθετώντας ουσιαστικά ένα ταξίδι παθών

και δοκιμασιών. Μεταξύ ρεαλιστικής περιηγητικής

καταγραφής και καθαρής λογοτεχνίας, μέσα από ένα

ανάλαφρο ύφος παρωδίας, παρατηρεί τη χώρα και

φιλοτεχνεί μια εικόνα της αποτελούμενη από λυρικές

περιγραφές της ελληνικής φύσης, περιγραφές των

αρχαιολογικών καταλοίπων της ένδοξης αρχαιότητας αλλά

και του νεότερου παρελθόντος, γλαφυρά πορτρέτα

σημαντικών ιστορικών προσωπικοτήτων, ιστορικά

ανέκδοτα, χρονικά της κοσμικής ζωής της καλής κοινωνίας,

στιγμιότυπα του καθημερινού βίου του απλών ανθρώπων

στις πόλεις και στα χωριά, εκτιμήσεις και απόψεις για την

τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές του νεαρού κράτους.  

Ηans Fallada

https://www.lifoshop.gr/product/to-onoma-soy/
https://www.lifoshop.gr/product/to-onoma-soy/
https://www.lifoshop.gr/product/ta-pathi-moy-stin-ellada/
https://www.lifoshop.gr/product/ta-pathi-moy-stin-ellada/
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Ξένος στη χώρα μου

Μτφρ.: Σίσσυ Παπαδάκη

 
Εκδόσεις Gutenberg

 
Σελ.: 336

O Χανς Φάλαντα υπήρξε ένας από τους πιο οξυδερκείς

παρατηρητές της γερμανικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια

του Μεσοπολέμου, καταγράφοντας με ακρίβεια τη φθορά

και την πτώση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Δεν δέχτηκε

να εγκαταλείψει τη Γερμανία ούτε και όταν, κατά τη

διάρκεια του πολέμου, έβλεπε και βίωνε τις αθλιότητες του

κυρίαρχου τότε Γ’ Ράιχ. «Αγαπούσε αυτόν τον λαό» που

καταλάβαινε τόσο καλά, αλλά κατέληξε να νιώθει ξένος στη

χώρα του, όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος του βιβλίου που

αποτελεί το ημερολόγιο των ημερών του 1944, οπότε έμεινε

κλεισμένος στη φυλακή υπό το άγρυπνο βλέμμα των SS,

ανάμεσα σε ψυχοπαθείς δολοφόνους. Σε αυτό

συγκεντρώνονται όλα όσα άρχισε να γράφει με φρενήρη

ρυθμό στη φυλακή, αφού, όσο ήταν ελεύθερος, το καθεστώς

του είχε απαγορεύσει να δημοσιεύει λογοτεχνικά κείμενα,

καταγράφοντας τον τρόπο που βίωσε τον

εθνικοσοσιαλισμό, υφιστάμενος ταλαιπωρίες, αλλά

κάνοντας και συμβιβασμούς, και αφήνοντας να φανεί το μίσος του για τον ναζισμό. 

Ορχάν Παμούκ

Νύχτες Πανούκλας

 
Μτφρ.: Στέλλα Βρετού

 
Εκδόσεις Πατάκη

 
Σελ.: 926

Ένα βιβλίο που προκάλεσε πολύ θόρυβο, όχι μόνο ως το καινούργιο μυθιστόρημα του

Τούρκου νομπελίστα αλλά και γιατί εξαιτίας του υπέστη δίωξη από τις τουρκικές Αρχές

όταν κυκλοφόρησε το 2021, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το περιεχόμενό του συνιστά

προσβολή του Κεμάλ Ατατούρκ και της τουρκικής σημαίας. Οι εξηγήσεις που έδωσε

αρχικώς ο συγγραφέας κρίθηκαν επαρκείς, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, τώρα όμως η

υπόθεση ξανανοίγει. Οι «Νύχτες Πανούκλας» είναι η ιστορία της αντιμετώπισης μιας

επιδημίας πανούκλας σε ένα φανταστικό νησί μεταξύ Κρήτης και Κύπρου στις αρχές του

εικοστού αιώνα. Η καραντίνα δεν είναι σε θέση να ελέγξει την εξάπλωσή της, ο λαός δεν

συνεργάζεται, ο σουλτάνος αποφασίζει τον αποκλεισμό του νησιού, έτσι οι μουσουλμάνοι

και χριστιανοί κάτοικοι του Μινγκέρ πρέπει να βρουν μόνοι τους τρόπο να επιβιώσουν.

Ένα συνδυασμός ιστορικών και φανταστικών γεγονότων, η περιγραφή ενός ειδυλλιακού

μικρόκοσμου που λίγο απέχει από το χάος, ένα σατιρικό σχόλιο για την εξουσία και την

ελευθερία που απευθύνεται και στην εποχή μας.  

https://www.lifoshop.gr/product/xenos-sti-chora-moy/
https://www.lifoshop.gr/product/xenos-sti-chora-moy/
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Αμπντουλραζάκ Γκούρνα

Άλλες Ζωές

 
Μτφρ.: Κατερίνα Σχινά

 
Εκδόσεις Ψυχογιός

 
Σελ.: 392

«Για την ασυμβίβαστη και συμπονετική εμβάθυνση στις

συνέπειες της αποικιοκρατίας και στη μοίρα των

προσφύγων που αντιμετωπίζουν το χάσμα μεταξύ

πολιτισμών και ηπείρων»: αυτό ήταν το σκεπτικό της

επιτροπής που απένειμε στον Αμπντουλραζάκ Γκούρνα το

βραβείο Νόμπελ 2021. Το μοτίβο των προσφύγων

διατρέχει το έργο του συγγραφέα, που περιγράφει την

πολυπολιτισμικότητα της ανατολικής Αφρικής με

ειλικρίνεια, χωρίς καμία διάθεση απλούστευσης, κι αυτό

τον κάνει ζοφερό και ασυμβίβαστο, ενώ την ίδια στιγμή

παρακολουθεί λαο αποδίδει τους χαρακτήρες του με

κατανόηση. Σε αυτήν τη λογική είναι γραμμένες οι «Άλλες

Ζωές», που συνδυάζουν ιστορικά στοιχεία σε μια

συγκινητική μυθοπλασία και μιλάνε για την κληρονομιά

της αποικιοκρατίας, τη φρίκη του πολέμου και τις άπειρες

αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης.  

Hannah Kent

Λατρεία

 
Μτφρ.: Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

 
Εκδόσεις Ίκαρος

 
Σελ.: 520

https://www.lifoshop.gr/product/nychtes-panoyklas/
https://www.lifoshop.gr/product/nychtes-panoyklas/
https://www.lifoshop.gr/product/alles-zoes/
https://www.lifoshop.gr/product/alles-zoes/
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Μετά τα «Έθιμα Ταφής», όπου τίθεται το ερώτημα πώς

μπορεί μια γυναίκα να αντέξει όταν η ζωή της εξαρτάται

από τις ιστορίες των άλλων, και τους «Καλούς», όπου τρεις

γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σώσουν ένα

παιδί από μια προληπτική κοινωνία, η «Λατρεία» της Χάνα

Κεντ είναι μια σπαραχτική ιστορία για την πίστη και τη

βαθιά αγάπη δύο κοριτσιών τον δέκατο ένατο αιώνα, βαριά

φορτισμένη από τη θρησκεία και τον συντηρητισμό, ένας

ύμνος στην παντοδυναμία της ευαισθησίας. Αναδρομή στο

παρελθόν, οι γυναίκες στο επίκεντρο, τα ρεαλιστικά

στοιχεία σε συνδυασμό με την πλούσια φαντασία της

συγγραφέως: αυτά είναι χαρακτηριστικά που

επανέρχονται στο έργο της Κεντ και βρίσκονται στη βάση

της «Λατρείας». 

Μαξ Μπλέχερ

Επουλωμένες καρδιές

 
Μτφρ.: Βίκτωρ Ιβάνοβιτς

 
Εκδόσεις Loggia 

 
Σελ.: 253

Αν και διεγνωσμένος με φυματίωση των οστών ήδη από τα

δεκαεννιά του, και αναγκασμένος να περάσει την υπόλοιπη

σύντομη ζωή του σχεδόν αποκλειστικά κατάκοιτος, ο Μαξ

Μπλέχερ έζησε μια γεμάτη ζωή ως λογοτέχνης,

ασχολούμενος με διάφορα είδη και κερδίζοντας τον έπαινο

του Ιονέσκο, συνομιλώντας με τον Μπρετόν, τον Ζιντ και

τον Χάιντεγκερ ‒ σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς στον

ρουμανικό «νεωτερικό» κανόνα. Οι «Επουλωμένες

καρδιές» είναι το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας, το οποίο,

δεδομένου του ήρωα, που, ως alter ego του Μπλέχερ,

πάσχει από φυματίωση και διαβιεί σε σανατόριο, όπου και

εκτυλίσσεται η πλοκή του μυθιστορήματος, συγκρίθηκαν με

το «Μαγικό Βουνό» του Τόμας Μαν. Ωστόσο, το σκοτεινό

χιούμορ και η φαντασία σε συνδυασμό με το

εξωπραγματικό και το στοιχείο της παρέκκλισης, ή του

εφιάλτη, θυμίζουν περισσότερο τον υπερρεαλισμό του

Μπρετόν.

Edward James

https://www.lifoshop.gr/product/latreia/
https://www.lifoshop.gr/product/latreia/
https://www.lifoshop.gr/product/epoylomenes-kardies/
https://www.lifoshop.gr/product/epoylomenes-kardies/
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Οι βάρβαροι της Ευρώπης

Μτφρ.: Ειρήνη Μητούση

 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 
Σελ.: 592

Ο όρος «βάρβαρος» συνήθως χρησιμοποιείται υποτιμητικά

ήδη από την αρχαιότητα ‒ είναι γνωστή η φράση «πας μη

Έλλην βάρβαρος». Σήμερα πλέον κατά κύριο λόγο

χαρακτηρίζει τον απολίτιστο. Ο Έντουαρντ Τζέιμς εστιάζει

ακριβώς σε αυτό και συνδυάζοντας τις ιστορικές πηγές με

τα αρχαιολογικά τεκμήρια, αποκαθαίρει την έννοια και

αποκαθιστά του «βαρβάρους» ς άτομα και ομάδες που

είχαν να επιδείξουν τον δικό τους πολιτισμό και τα δικά τους

επιτεύγματα. Έτσι καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η

παρουσία τους διαχρονικά είχε παρερμηνευθεί ώστε να

προωθηθούν οι στόχοι του σύγχρονου εθνικισμού στην

Ευρώπη, ανατρέποντας ταυτόχρονα τις απλουστευτικές

κατηγοριοποιήσεις μεταξύ «βαρβαρότητας» και

«πολιτισμού» που οδηγούν στη μονοσήμαντη θεώρηση της

Ιστορίας. 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ

Σ

7 Ελληνες συγγραφείς μιλούν για τα υπό έκδοση βιβλία τους

1 ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ

Βιβλίο

Tags

https://www.lifoshop.gr/product/oi-varvaroi-tis-eyropis/
https://www.lifoshop.gr/product/oi-varvaroi-tis-eyropis/
https://www.lifo.gr/podcasts/vivlia-kai-suggrafeis/7-ellines-syggrafeis-miloyn-gia-ta-ypo-ekdosi-biblia-toys
https://www.lifo.gr/culture/vivlio
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βιβλία και Συγγραφείς / 7 Ελληνες συγγραφείς μιλούν για τα υπό έκδοση βιβλία
τους

Ο Νίκος Μπακουνάκης συνομιλεί με επτά Έλληνες συγγραφείς γι’ αυτά που έρχονται

στην ελληνική λογοτεχνία.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ

1 ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ

https://www.lifo.gr/tags/nees-ekdoseis
https://www.lifo.gr/tags/oygketsoy-monogkatari
https://www.lifo.gr/tags/xeno-homa
https://www.lifo.gr/tags/baggelis-hatzigiannidis
https://www.lifo.gr/tags/herman-fon-pykler-moyskaoy
https://www.lifo.gr/tags/ians-fallada
https://www.lifo.gr/tags/orhan-pamoyk
https://www.lifo.gr/tags/hannah-kent
https://www.lifo.gr/now/media/kykloforisan-oi-agglofonoi-odigoi-tis-lifo-paraggeilte-toys-edo
https://www.lifo.gr/infos/terms
https://www.lifo.gr/infos/privacy-policy
https://www.lifo.gr/podcasts/vivlia-kai-suggrafeis/7-ellines-syggrafeis-miloyn-gia-ta-ypo-ekdosi-biblia-toys
https://www.lifo.gr/podcasts/meres/i-syntaraktiki-epistrofi-toy-seferi-sti-smyrni-sto-patriko-toy-spiti


9/14

Μέρες / Η συνταρακτική επιστροφή του Σεφέρη στη Σμύρνη, στο πατρικό του σπίτι

Μια κορυφαία στιγμή στη ζωή του Σεφέρη: Η επιστροφή στο πατρικό του σπίτι στη

Σμύρνη, τη μόνη πατρίδα του - «ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια».

12.9.2022

Fall Preview 2022 / Τα καλύτερα που έρχονται το φθινόπωρο του '22

Από το «Σπιρτόκουτο» στο νέο Butt, από τον Κόντογλου στον Καστελούτσι ― αυτά είναι

τα 23 κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα του φθινοπώρου.

THE LIFO TEAM

11.9.2022

Βιβλίο / «Εμμονή» της Αντόνια Μπάιατ: Το αριστούργημα του καλοκαιριού

Θρίλερ, ψυχολογικό μυθιστόρημα, ρομάντσο, παστίς και παρωδία της βικτοριανής

λογοτεχνίας, το αριστούργημα της Αντόνια Μπάιατ σε νέα μετάφραση της Κατερίνας

Σχινά μας παρασύρει σ’ έναν κόσμο αινιγμάτων, παθών και τραγωδίας, που είναι τελικά

μίμηση.

https://www.lifo.gr/podcasts/meres/i-syntaraktiki-epistrofi-toy-seferi-sti-smyrni-sto-patriko-toy-spiti
https://www.lifo.gr/culture/theatro/ta-kalytera-poy-erhontai-fthinoporo-toy-22
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/emmoni-tis-antonia-mpaiat-kai-dimofiles-kai-aristoyrgima
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ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ

11.9.2022

Βιβλίο / Ήταν η Θεοδώρα η Σέρσεϊ Λάνιστερ του Βυζαντίου – κι ακόμα χειρότερη;

Για τον Προκόπιο που έγραψε για τον βίο της ήταν η πιο ξεδιάντροπη γυναίκα που

γνώρισε ποτέ. Τι αναφέρει, όμως, στην «Απόκρυφη Ιστορία» του;

M. HULOT

11.9.2022

Βιβλίο / Μπενχαμίν Λαμπατούτ: Η τραγική ομορφιά των επιστημών

Ακροβατώντας μεταξύ του επιστημονικού δοκιμίου και της υψηλής λογοτεχνίας, το

«Όταν παύουμε να καταλαβαίνουμε τον κόσμο» (εκδόσεις Δώμα) εξυμνήθηκε δικαίως

από τους κριτικούς και ο συγγραφέας του χαρακτηρίστηκε ως το νέο παγκόσμιο

λογοτεχνικό φαινόμενο.

ΤΙΝΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

9.9.2022

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/emmoni-tis-antonia-mpaiat-kai-dimofiles-kai-aristoyrgima
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/itan-i-theodora-i-sersei-lanister-toy-byzantioy-ki-akoma-heiroteri
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/mpenhamin-lampatoyt-i-tragiki-omorfia-ton-epistimon
https://www.lifo.gr/podcasts/the-review/nyhtes-panoyklas-toy-orhan-pamoyk-giati-aporrifthike-apo-meros-tis-toyrkikis
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The Review / Γιατί οι Τούρκοι προσβλήθηκαν από τις «Νύχτες Πανούκλας» του
Ορχάν Παμούκ;

Ο Χρήστος Παρίδης συζητάει με τη συγγραφέα και βιβλιοκριτικό Χρύσα Σπυροπούλου

για το τελευταίο βιβλίο του Ορχάν Παμούκ «Νύχτες πανούκλας».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

7.9.2022

Βιβλίο / Το άκρως πρωτότυπο αλφαβητάρι θανάτου του Κυριάκου Χαρίτου

Η «Μικρή εγκυκλοπαίδεια του θανάτου» του Κυριάκου Χαρίτου από τις εκδόσεις

Στερέωμα στόχο έχει να καταγράψει τις διαφορετικές εκδοχές του θανάτου ως ένα

ανατρεπτικό εκθετήριο, ένα ευφάνταστο αλφαβητάρι και μια ποιητική εικονοποιία της

τελευτής, δοσμένης με γενναίες δόσεις χιούμορ.

ΤΙΝΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

6.9.2022

Ημερολόγιο / «Υπερασπίζοντας το λύκο από τα πρόβατα»

https://www.lifo.gr/podcasts/the-review/nyhtes-panoyklas-toy-orhan-pamoyk-giati-aporrifthike-apo-meros-tis-toyrkikis
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/akros-prototypo-alfabitari-thanatoy-toy-kyriakoy-haritoy
https://www.lifo.gr/blogs/imerologio/yperaspizontas-lyko-apo-ta-probata
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Ένα ριψοκίνδυνο ποίημα του Χανς-Μάγκνους Έτσενσνμπέργκερ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ

5.9.2022

Ηχητικά Άρθρα / Χαρτογραφώντας τα φυτά που μεγαλώνουν άγρια στα μονοπάτια
της Τζιας

Στο εικονογραφημένο βιβλίο «Χαρτογραφώντας το μονοπάτι» που κυκλοφορεί από τις

εκδόσεις Καπόν η Τζούντιθ Άλλεν-Ευσταθίου καταγράφει έναν κόσμο λεπτεπίλεπτης

ομορφιάς που συχνά περνά απαρατήρητος.

ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

5.9.2022

Το πίσω ράφι / «Οι ώρες»: Ξαναδιαβάζοντας το ευφυές μυθιστόρημα του Μάικλ
Κάνινγχαμ

Το δημοφιλές βιβλίο του Μάικλ Κάνινγχαμ τιμήθηκε με Πούλιτζερ και Pen/Faulkner το

1999 και μεταφέρθηκε μ’ επιτυχία στο σινεμά, με πρωταγωνίστριες τις Νικόλ Κίντμαν,

Τζούλιαν Μουρ και Μέριλ Στριπ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

5.9.2022

https://www.lifo.gr/blogs/imerologio/yperaspizontas-lyko-apo-ta-probata
https://www.lifo.gr/podcasts/hxhtika-arthra/hartografontas-ta-fyta-poy-megalonoyn-agria-sta-monopatia-tis-tzias
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/oi-ores-xanadiabazontas-eyfyes-mythistorima-toy-maikl-kaningham
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/biblio-toy-hristoforoy-kasdagli-gia-bromiko-psomi-toy-dionysi-sabbopoyloy
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Φώντας Τρούσας / Το βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη για «Το Βρώμικο Ψωμί»
του Διονύση Σαββόπουλου

Μια κριτική παρουσίαση ενός μουσικού βιβλίου της σειράς «33 1/3» των εκδόσεων Οξύ.

ΦΩΝΤΑΣ ΤΡΟΥΣΑΣ

4.9.2022

Αναγνώσεις / Ικαρία, ένα κύμα από φως και ομορφιά

Πριν η Ικαρία γίνει η Μέκκα του εναλλακτικού καλοκαιριού, ήταν ο τόπος εξορίας του

Μίκη Θεοδωράκη. Κι ήταν το ίδιο μεθυστική, όπως και σήμερα, ακόμα και υπό τέτοιες

συνθήκες.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

3.9.2022

Βιβλίο / Μπορούν 3.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας να χωρέσουν σε 242 σελίδες;

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/biblio-toy-hristoforoy-kasdagli-gia-bromiko-psomi-toy-dionysi-sabbopoyloy
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/ikaria-ena-kyma-apo-fos-kai-omorfia
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/mporoyn-3000-hronia-ellinikis-istorias-na-horesoyn-se-242-selides
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Ο Τζέιμς Χένεϊτζ, συγγραφέας της «Συντομότερης ιστορίας της Ελλάδας» («The shortest

history of Greece», Old Street Publishing LTD), απέδειξε πως ναι, γίνεται, και δίκαια

λαμβάνει τα εύσημα.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

2.9.2022

Βιβλίο / Ένας Εβραίος, ένας Πόντιος κομμουνιστής, ένας γιος φασίστα: Τρεις φίλοι
στη Δράμα του 1943

«Ο κήπος των ψυχών» τους Δραμινού συγγραφέα Βασίλη Τσιαμπούση είναι ένα βιβλίο

πολύτιμο.

ΒΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛOΥ

31.8.2022

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

 

 

https://www.lifo.gr/culture/vivlio/mporoyn-3000-hronia-ellinikis-istorias-na-horesoyn-se-242-selides
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/enas-ebraios-enas-pontios-kommoynistis-enas-gios-fasista-treis-filoi-sti-drama-toy

