ΠΕΖΟ ΓΡΑΦ ΙΑ
ΜΕΛΕ ΤΕΣ
ΠΟΙΗ ΣΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 17,25 €

ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 17,25 €

Αριάγνη

Η νυχτερίδα

ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ 14,20 €

Η λέσχη

ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ 19,27 €

50 χρόνια ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Η χαμένη άνοιξη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ | Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 106 78
Εκδοτικό: Τ 210 3809712 – F 210 3302655 | Email: books@kedros.gr
Πωλήσεις: T 210 3802007 – F 210 3831981 | sales@kedros.gr

Σχεδιασμός και επιμέλεια καταλόγου:
Μαρία Ζαμπάρα &
Ευφηάνα Σπυριδωνίδου

Η εικόνα στο εξώφυλλο του καταλόγου είναι από το βιβλίο Πόλη στις Φλόγες του Garth Risk Halberg.
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ΣΕΛ. 544 | ΤΙΜΗ 20,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
Τα διηγήματα
Στην παρούσα συλλογή είναι συγκεντρωμένα όλα τα διηγήματα του Στρατή Τσίρκα
που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά της Αθήνας, της Αλεξάντρειας και της Λευκωσίας.
Δεν περιλαμβάνονται η νουβέλα Νουρεντίν Μπόμπα, που κυκλοφόρησε το 1977 σε
δεύτερη (αυτοτελή) έκδοση, και μερικά ακόμα πεζογραφήματα της δεκαετίας 1927-38
δημοσιευμένα σε παροικιακές εφημερίδες και περιοδικά της Αιγύπτου.
Μετά την αρχική τους δημοσίευση στα διάφορα έντυπα, τα διηγήματα αυτού του τόμου
συγκεντρώθηκαν αργότερα, μαζί με μερικά ανέκδοτα, στις ακόλουθες συλλογές:
– Αλλόκοτοι άνθρωποι (εκδ. Ορίζοντες, Αλεξάντρεια, 1944)
– Ο Απρίλης είναι πιο σκληρός (εκδ. Ορίζοντες, Αλεξάντρεια, 1947)
– Ο ύπνος του θεριστή (έκδοση του συγγραφέα, Αλεξάντρεια, 1954)
– Νουρεντίν Μπόμπα και άλλα διηγήματα (εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1957)
– Στον κάβο (εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1966).
Στον τόμο περιλαμβάνονται επίσης τα διηγήματα Ο εκφωνητής κι ο διερμηνέας (που
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η Αυγή στις 18 Οκτωβρίου 1964) και Αλλαξοκαιριά, που
συμπεριλήφθηκε στη συλλογική έκδοση 18 Κείμενα (εκδ. Κέδρος, 1970).]

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ

ΣΕΛ. 280 | ΤΙΜΗ 13,19 €

ΣΕΛ. 72 | ΤΙΜΗ 10,14 €

ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ 17,25 €

ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ 12,68 €

ΣΕΛ. 432 | ΤΙΜΗ 18,25 €

ΣΕΛ. 232 | ΤΙΜΗ 12,17 €

ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ 12,17 €
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ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ 14,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ
Η Κάδμω
Φιλολογική επιμέλεια - Επίμετρο - Σχόλια:
Μαρία Κακαβούλια
Η Κάδμω (1972) είναι το κύκνειο άσμα της Μέλπως Αξιώτη (1903-1973),
στο οποίο καταγράφεται η αγωνία της εξόριστης κεντρικής ηρωίδας
να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της γλώσσας και της πατρίδας της.
Το εμβληματικό αυτό έργο είναι ένας πικρός απολογισμός ζωής της
συγγραφέως: τα παιδικά χρόνια στη Μύκονο, τα προπολεμικά χρόνια
στην Αθήνα, η εποχή που πρωτογράφει λογοτεχνία, η Κατοχή, τα
δύσκολα χρόνια της εξορίας, η χαρά της επιστροφής και η επακόλουθη
απογοήτευση, η μοναξιά, η ιλιγγιώδης αίσθηση του τέλους. Στον
συγκινητικό αυτό λόγο εις εαυτόν, πολλοί από τους ήρωες που
εμφανίζονται στα προηγούμενα βιβλία της Αξιώτη συντροφεύουν την
Κάδμω στη μοναξιά της. Το ίδιο το κείμενο ανοίγει ένα μαγικό παράθυρο
στο γίγνεσθαι της αφήγησης, ενώ μέσα από μια ελεύθερη όσο και
συναρπαστική γραφή η συγγραφέας συναντά τα προπολεμικά έργα της
και αναστοχάζεται τη ζωή της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ. 584 | ΤΙΜΗ 18,00 €

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 9,95 €

Ανδρέας Κάλβος
Το χαμένο πορτραίτο
«O συγγραφέας Βλάσσης
Τρεχλής έχει μελετήσει
και εντρυφήσει στη ζωή και
στο έργο του ποιητή τόσο
ώστε να μας παρέχει μέσω
της μυθιστορηματικής του
αυτής βιογραφίας την ευκαιρία
να έρθουμε σε επαφή με το
πνευματικό έργο και την ψυχή
του εθνικού ποιητή.»
Ευμορφία Ζήση, DIAVASAME.GR
01/08/2014

ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΡΕΧΛΗΣ
Hotel New York
Ελλάδα, αρχές του εικοστού αιώνα. Ένας νεαρός
αποφασίζει να αναζητήσει την τύχη του σε
άλλες πολιτείες. Ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι από τη
Ζαχλωρού για τη Νέα Υόρκη. Για μια άγνωστη πόλη.
Για μια καινούργια πατρίδα. Ο δρόμος περνάει
από το Παρίσι. Καλλιτεχνικά ρεύματα, ιδέες και
ιδεολογίες, ζωγράφοι, ποιητές και φιλόσοφοι,
αλλά και καθημερινοί άνθρωποι συναντιούνται
στη γαλλική πρωτεύουσα ένα μήνα πριν ξεσπάσει
ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. Ένα Παρίσι που βράζει
καθώς γεννάει τον καινούργιο κόσμο. Συγκρούσεις,
ίντριγκες και πολιτικές δολοφονίες παρασύρουν
τις κοινωνίες της Ευρώπης στο χάος.
Προτελευταίος σταθμός αυτής της διαδρομής
το ξενοδοχείο New York στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
Μια μυθιστορηματική περιπλάνηση στις οδούς της
μετανάστευσης, μια συναρπαστική τοιχογραφία της
Ευρώπης των αρχών του προηγούμενου αιώνα.
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ΣΕΛ. 384 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ 15,92 €

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 16,74 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
Κόκκινο και γυμνό
Ο ήρωας του νέου μυθιστορήματος του Γιάννη Γρηγοράκη
(Ο διαβήτης του Πλάτωνα, Τέταρτος Κόσμος κ.ά.) αναπολεί τη
ζωή του στο κατώφλι του θανάτου. Ανάμεσα στα χάσματα
της μνήμης του, θυμάται τον έρωτα σαν παιδικό παραμύθι
και σκίρτημα, σαν εφηβική αναστάτωση, σαν ενήλικη
επανάσταση, όταν γνώρισε τη Νόρα και τον Ιάσονα. Χωρίς
ψευδαισθήσεις, κτητικές διαθέσεις και ανόητα πάθη, οι τρεις
τους αναζήτησαν εναλλακτικούς δρόμους προς την ευτυχία,
που συχνά βιώνεται ως φευγαλέα στιγμή. Η αγάπη τους
για το δρόμο και την αδέσμευτη ζωή, αλλά και τη μουσική, τη
λογοτεχνία και τη φιλοσοφία ανέδειξε μια καινοφανή σχέση
έρωτα και φιλίας, ενοχλητική για πολλούς.

ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ 16,53 €

Ένα μυθιστόρημα-ύμνος στον επαναστατημένο άνθρωπο
και στην αέναη αναζήτηση της ουτοπίας.
ΣΕΛ. 416 | ΤΙΜΗ 16,42 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ. 608 | ΤΙΜΗ 21,90 €

ΣΕΛ. 552 | ΤΙΜΗ 19,91 €

Στην Αλεξάνδρεια
ζάχαρη και
στο Μισίρι ρύζι
«Συγκινητικό, νοσταλγικό,
με πισωγυρίσματα στο τώρα
και στο τότε, με εγκυκλοπαιδικές
αναφορές σε πολιτισμό, τέχνη,
πολιτική, γράμματα, διανόηση,
επιστήμες, εκπαίδευση,
μαγειρική και ζαχαροπλαστική,
δεισιδαιμονίες και φαρμακευτική,
επισκέψεις, σουαρέ και ζουρ-φιξ...
Ο Καβάφης να δεσπόζει πάνω
από όλα, ο Αβέρωφ να χαρίζει
λεφτά για να ανεγερθεί η Ελλάδα...
Όλα δοσμένα σωστά, γραμμένα
σωστά, με ενδιάμεσα διαλείμματα
που σε βοηθάνε να χωνέψεις
τις πληροφορίες και να τελειώσεις
το μυθιστόρημα δακρυσμένος
ή έστω με ένα χαμόγελο αναπόλησης
κι όχι βαρυστομαχιασμένος.»
Πάνος Τουρλής,

CAPTAINBOOK.GR, 23/1/2011

ΕΛΕΝ-ΕΛΛΗ ΓΚΙΑΛΗ
Ασάλευτες μνήμες
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια
των τελών του 18ου και των αρχών του
19ου αιώνα. Η πόλη με την ακμαία ελληνική
παροικία και τη σπουδαία πολιτιστική
παράδοση αποτελεί το σκηνικό στο οποίο οι
ήρωες του βιβλίου βιώνουν τις ματαιώσεις
τους, αμφισβητούν, τολμούν, ερωτεύονται.
Η συνέχεια του βιβλίου Στην Αλεξάνδρεια
ζάχαρη και στο Μισίρι ρύζι, που αγαπήθηκε
από το κοινό και τους κριτικούς.
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ΣΕΛ. 496 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΝΑΡΤΖΙΔΗΣ
Η περιπλάνηση ενός βιολιού
Μια μυθιστορηματική διαδρομή
στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου
Ο Αλέκο εφέντης φτάνει απ’ τη Φώκαια της
Μικρασίας, το 1914, στη Θεσσαλονίκη με τη
γυναίκα και τα πέντε παιδιά του, ανάμεσά τους και
τον έφηβο Θωμά. Η ζωή του Θωμά θα συνδεθεί
μ’ ένα βιολί που προέρχεται κι αυτό από τη
Μικρασία. Οι δυο τους ανταμώνουν στα χώματα του
προσφυγικού καταυλισμού στο Ζεϊτενλίκ, σ’ έναν
απρογραμμάτιστο χορό που ξεσήκωσε η γκάιντα
κάποιου Θρακιώτη πρόσφυγα. Το βιολί γίνεται
η αφορμή για ένα ακόμη αντάμωμα: ο Θωμάς
γνωρίζει την Ελβίρα, τη θυγατέρα ενός Εβραίου
υφασματέμπορα, στη Σαλονίκη του Διχασμού
και της μεγάλης πυρκαγιάς. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο Θωμάς, άντρας πια, και
το βιολί συναντιούνται μ’ έναν ταγματάρχη του Κόκκινου Στρατού στις παγωμένες
ερημιές της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια του ρωσικού εμφυλίου. Ο άντρας και το
βιολί περιπλανιούνται στην ταραγμένη Ευρώπη του Μεσοπολέμου. Ζουν παρέα στα
χαμαιτυπεία του Βερολίνου, της μητρόπολης των παθών, την εποχή της ανόδου των ναζί.
Τα γυρίσματα της μοίρας τούς φέρνουν στην αναρχική Βαρκελώνη του 1936, στα χρόνια
του ισπανικού εμφυλίου, την ημέρα της κηδείας του Μπουαναβεντούρα Ντουρούτι.
Περίπου τρία χρόνια μετά, η περιπλάνηση συνεχίζεται…

ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΖΩΝΗ-ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
Ποτάμια

ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ 11,00 €

Νείλος, Πηνειός, Ινδός, Σηκουάνας, Τίβερης, Τίγρης
Οι ήρωες ακολουθούν τη ροή των ποταμών ή
αντιστέκονται στη μοίρα που ορίζουν οι κοίτες τους.
Άλλοτε αφήνονται στα μάγια των υδάτων τους ή, αν
χρειαστεί, τα ξορκίζουν, για να επιβιώσουν.
Κι άλλοτε πάλι, αντλώντας δύναμη από την
αρχέγονη εξουσία τους, γεννούν τη ζωή πάνω στα
νερά τους ή και επικοινωνούν με την πέρα όχθη από
την ακροποταμιά της εδώ ύπαρξης.
Έξι ποτάμια, ιδιαίτερα γνώριμα στη συγγραφέα,
που έζησε κοντά τους, διασταυρώνονται με ημέρες
του 20ού αιώνα: από την Αίγυπτο της υπαίθρου
κατά τη δεκαετία του ’40, την ελληνική επαρχία
του ’50, το Πακιστάν του ’60, τον παρισινό Μάη του
’68, μια Ρώμη ακόμα νεορεαλιστική το ’70 κι έναν
μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή το ’80.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Ροβήρος Άνθρωπος, συντάκτης
του φοιτητικού περιοδικού Νέξους,
πλησιάζει τα σαράντα. Η ζωή του είναι
ήσυχη και ανιαρή. Κατά τη διάρκεια
ενός επαγγελματικού ταξιδιού το
πλοίο στο οποίο επιβαίνει βουλιάζει.
Ο Ροβήρος είναι ο μοναδικός επιζών.
Ναυαγός, βρίσκει καταφύγιο σε ένα
ερημονήσι. Εκεί, έπειτα από πολλή
σκέψη, ήρεμος πλέον και χωρίς το
άγχος της καθημερινότητας, σκέφτεται
να κάνει ένα μεγάλο βήμα για το μέλλον
του: να διεισδύσει στον κόσμο των
επιχειρήσεων. Αποφασίζει, λοιπόν, να
ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ, να κερδίσει
φήμη και χρήμα, επιδιώκοντας να
ανέβει στα ψηλότερα σκαλοπάτια της
κοινωνίας, όπως πάντα ονειρευόταν.
Ένα μυθιστόρημα για τη φλογερή επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου
να εκπληρώσει τα όνειρά του και να ζήσει τη ζωή που πάντα επιθυμούσε.

Σε μια χώρα και σε μια εποχή
που δεν κατονομάζονται, ένας νεαρός
άντρας περιπλανιέται σ’ έναν ζοφερό
τόπο, στις στάχτες μιας ανεξήγητης
ολικής καταστροφής. Αναζητώντας
προορισμό και νόημα στη ζωή του,
θα επιδιώξει να ξανασυναντηθεί με
το παρελθόν του και θα διασχίσει την
καμένη ενδοχώρα για να εκπληρώσει
ένα παράλογο ταξίδι: να περάσει τη
θάλασσα για να αναζητήσει τη χαμένη
ανθρωπιά.
Ένα μυθιστόρημα για την άρνηση του
ανθρώπου να πεθάνει την ώρα που
ο κόσμος γύρω του καταρρέει. Μια
ιστορία επιβίωσης και αντίστασης στην
επιβαλλόμενη δυστοπία.

ΣΕΛ. 360 | ΤΙΜΗ 15,50 €

ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ
Ασημένια θάλασσα

ΣΕΛ. 208 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ
Η ιστορία ενός σούπερ μάρκετ

11

ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 13,94 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

«Πρώτο βιβλίο σε μια σειρά
υποθέσεων του αστυνόμου
Αντρέα Ρούσσου, ενός
διανοούμενου αστυνομικού, που
αναλαμβάνει στο μυθιστόρημα
αυτό και το ρόλο του αφηγητή.
Μία μεγάλη, ευρεία και
πολύχρωμη ανθρώπινη παλέτα
συνθέτει ένα ιδιότυπο έγκλημα
που ταράζει τις διακοπές των
επισκεπτών της Αντιπάρου, σε μια
υπόθεση στην οποία εμπλέκονται
πολλοί και η οποία αποκαλύπτει
όψεις της όχι μόνο οικονομικής
κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα.»
Κυριάκος Αθανασιάδης,
THE BOOKS’ JOURNAL, 02/08/2015

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ
Έγκλημα στην Αντίπαρο

«Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα
απολαυστικό μυθιστόρημα που
διαθέτει όλα τα στοιχεία της
καλής, κλασικής, αστυνομικής
λογοτεχνίας, και ένα βιβλίο που
βρίσκει αναμφισβήτητα σύμμαχό
του το ελληνικό καλοκαίρι.»

Οι καλοκαιρινές διακοπές του αστυνόμου
Αντρέα Ρούσσου στην όμορφη Αντίπαρο
διακόπτονται προτού καλά καλά ξεκινήσουν.
Άνθρωποι που βρίσκονται πνιγμένοι, ύποπτοι
ιδιοκτήτες κότερων και ελικοπτέρων, κάτοχοι οφσόρ
και μαύρου χρήματος, εκτελεστές συμβολαίων, αλλά
και προβληματικές κόρες και φιλόδοξες μοντέλες τον
εμποδίζουν να απολαύσει τις διακοπές του. Η ανέμελη
ατμόσφαιρα του γραφικού αιγαιοπελαγίτικου νησιού
δεν καταφέρνει να κρύψει πίσω από την κοσμοπολίτικη
βιτρίνα μια ελληνική κοινωνία σε οικονομική, ηθική,
κοινωνική και νευρική κρίση. Η ατμόσφαιρα του νουάρ
εναλλάσσεται με το αιγαιοπελαγίτικο φως σ’ αυτό
το αγωνιώδες αστυνομικό μυθιστόρημα, που θέτει
επίκαιρους προβληματισμούς και διαβάζεται
με κομμένη την ανάσα.

Δημήτρης Αργασταράς,
DIAVASAME.GR, 26/07/2015
«Το Έγκλημα στην Αντίπαρο θα
το ρουφήξετε με τη μία, είναι
το λογοτεχνικό ανάλογο μιας
δροσιστικής μαργαρίτας
δίπλα στο κύμα.
Απολαύστε το στην παραλία
ή στην κάψα της Αθήνας.»
NEWPOST.GR, 20/07/2015
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Ο ταξιδιωτικός χωρόχρονος αποτελεί, μεταξύ
άλλων, το διευρυμένο, ανοιχτό πεδίο των
φαινομένων, τα οποία κατά κάποιον τρόπο
ξαναγράφει, μάλλον αντιγράφει κατά το δοκούν,
ο συγγραφέας. Ως εξειδικευμένος ταριχευτής
συγκινήσεων, καλείται να γεωγραφήσει, κατά
κύριο λόγο, τα πάθη και τα όνειρα των ανθρώπων,
την πίστη τους σε διάφορες αξίες, βεβαίως τη
χαρμολύπη των αφιξαναχωρήσεων, αλλά και
τη γοητευτική παλιλλογία του ξένου κόσμου.
Αποτελώντας τους πυλώνες μιας αεικίνητης γραφής
οριακής αυτογνωσίας, που δόξασε πρώτος στη
Δύση ο Ηρόδοτος, τα γεωφυσικά καταπιστεύματα
είναι θέσει τα απώτερα, αλλά δυνάμει τα σημαντικότατα πεδία δράσης ενός εαυτού
ο οποίος θέλει διακαώς να αναβαθμιστε σε εποπτικό, κοσμικό εγώ.

Η τυχαία συνάντηση του ταξιτζή Χρήστου με τον
παλαιοπώλη πολυτελείας Σπύρο γίνεται η αρχή μιας
περιπέτειας που αναζητά τα ίχνη της Εύας Πάλμερ,
του Άγγελου Σικελιανού και του μουσικοσυνθέτη
Κώστα Ψάχου. O παλαιοπώλης θα αγοράσει στο
Άγιο Όρος μια σπάνια περγαμηνή του Αγίου
Δαμασκηνού για την παρασημαντική. Η αλληλουχία
των γεγονότων θα τους οδηγήσει στο περίφημο
εύειο παναρμόνιο και στη γοητευτική όσο και
μυστηριώδη ιστορία του.
Έρωτες φανεροί αλλά και κρυφοί, αδίστακτοι τύποι
του υποκόσμου, αλλά και καθημερινοί έντιμοι
άνθρωποι δρουν και φιλοσοφούν, ακολουθώντας
το ακατανόητο της δημιουργίας.
«Πολυπρόσωπο μυθιστόρημα θρίλερ με αστυνομικό ενδιαφέρον και ιστορικό υπόβαθρο
με πολιτικές προεκτάσεις, κινηματογραφικό ρυθμό αφήγησης και σεναριακό μοντάζ,
οργανωμένη και προσεκτικά δομημένη με προοδευτική κορύφωση πλοκή, ύφος με
διακριτικό χιούμορ και σαρκαστικό κυνισμό και ενσωμάτωση ποικίλων ειδών λόγου
στους διαλόγους που κυριαρχούν και συγκροτούν το αφηγηματικό νήμα…»
Αριστοτέλης Σαΐνης, Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, 12/08/2015

ΣΕΛ. 304 | ΤΙΜΗ 13,94 €

ΤΑΚΗΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ
Τα κομπολόγια

ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ 16,53 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ
Παντού
Μαρτυρίες, μεταμορφώσεις
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ΣΕΛ. 360 | ΤΙΜΗ 14,90 €

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΕΛΗΣ
Ο καλλιτέχνης
Η αρχαιολογική σκαπάνη δεν φέρνει στο φως
μόνο χαμένους πολιτισμούς, αλλά και καλά
κρυμμένα μυστικά…
Τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. ένας ανώνυμος καλλιτέχνης,
τον οποίο ονομάζουμε συμβατικά «καλλιτέχνη
Γουλανδρή», δημιουργεί κυκλαδικά ειδώλια
απαράμιλλης τέχνης. Ένας αρχαιολόγος αναζητά το
εργαστήριο αυτού του καλλιτέχνη. Παράλληλα με
τις έρευνες του αρχαιολόγου, παρακολουθούμε την
πορεία του καλλιτέχνη Γουλανδρή, από τη Νάξο,
όπου γεννήθηκε, στη Σαντορίνη, όπου γνωρίζει
μια όμορφη και δυναμική γυναίκα, και έπειτα στη
μινωική Κρήτη, όπου καταφεύγει στο παλάτι του
Μίνωα ζητώντας του να απελευθερώσει τη Θήρα και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.
Δύο ιστορίες γεμάτες ανατροπές, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ωστόσο
είναι φανερό, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι
αυτά που καθορίζουν την εξέλιξη της ζωής αλλά και του πολιτισμού.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ
Μεταποίηση
2η έκδοση
Δώδεκα διηγήματα για την αδελφική αγάπη και την
εκδίκηση, την ανία και την τρέλα, το παράδοξο της
ταυτότητας και τη μοναχική πορεία προς το θάνατο.
Αναμειγνύοντας το φανταστικό με το ρεαλισμό
και το ανοίκειο με το καθημερινό, οι ιστορίες
αυτές μιλούν για την αγωνιώδη αναμέτρηση με
το χρόνο και την πραγματικότητα, αλλά και για τη
δημιουργική μεταποίησή τους.

ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ 9,95 €

Οι ήρωες της ΜεταΠοίησης, χωρίς να ζητούν
κατανόηση ή συγχώρηση, αφηγούνται σε πρώτο
ενικό, αιφνιδιάζοντας τον αναγνώστη με την
παραδοξότητα, την αμεσότητα και τη βίαιη
τρυφερότητά τους.

ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ 12,00 €
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ
Το βιολοντσέλο
Πώς µπορεί ένα έγχορδο της συµφωνικής ορχήστρας να
συνδεθεί για πάντα µε µια οικογένεια σε ένα µικρό χωριό της
Ηπείρου κοντά στην Κόνιτσα; Πώς ένα ξεχασµένο δηµοτικό
τραγούδι αυτού του χωριού – για χρόνια καλά κρυµµένο στην
καρδιά της Ευρώπης – θα ακουστεί ξανά στον τόπο του; Οι
ιστορίες των ηρώων του βιβλίου συνθέτουν µια πρωτότυπη
µελωδία που αντηχεί σαν ήχος βιολοντσέλου στις πλαγιές της
Πίνδου. Άνθρωποι µε διαφορετική γλώσσα, διάλεκτο, ηλικία,
νοοτροπία και εθνικότητα συµπορεύονται στα µονοπάτια
της ζωής, του έρωτα και του θανάτου. Εκείνο που στο τέλος
επικρατεί σαν δυνατή δοξαριά είναι ότι αυτοί που πραγµατικά
αγαπήθηκαν δεν χωρίζουν ποτέ - ούτε µε τον θάνατο.

Με την αύρα της Θεσσαλονίκης να υπερχειλίζει ή να υπονοείται,
δεκατέσσερις ιστορίες παίρνουν τη θέση τους στις γωνιές της
πόλης, αρχές Σεπτέμβρη, με το καλοκαίρι να ανασαίνει ακόμη.

ΣΕΛ. 104 | ΤΙΜΗ 9,46 €

ΒΙΚΥ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
14 ζωές στη Σαλονίκη

«Οι δεκατέσσερις ζωές καταβρέχουν τον αναγνώστη στο
πρόσωπο και του προκαλούν γειωμένα, ιδιαίτερα ψυχικά
αποτυπώματα. Πρόκειται για μία άκρως ενδιαφέρουσα συλλογή
διηγημάτων, με ευρηματική σκηνοθεσία, πάντα ευαίσθητη,
που υπόσχονται νόημα και ουσία πέρα από τις συμβατικές
απεικονίσεις, τις συρρικνώσεις και τις ψεύτικες ζωές.»

ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 13,44 €

Μάρτυ Λάμπρου, BOOKPRESS.GR, 24/06/2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΤΑΣ
Τζαζ, παθήσεις και άλλα τινά
Ιστορίες σύντομες, άλλες πιο απλωμένες κι άλλες που
αγγίζουν σε έκταση τη μικρή νουβέλα. Ήρωες της διπλανής
πόρτας, που κάποια ουλή του παρελθόντος ή κάποιο πάθος
του παρόντος τούς κατατρώει, αλλά δεν τους καταβάλλει.
Άντρες ευάλωτοι και γυναίκες εύθραυστες, που άγγιξαν
ή ξεπέρασαν κάποια όρια, υπερβαίνοντας την κόκκινη
γραμμή των αντοχών τους. Συγγραφικές εμμονές που
ανακυκλώνονται και ανεπίδοτοι έρωτες του παρελθόντος
που επιστρέφουν και εκδικούνται. Και η μουσική τζαζ,
σε πολλά σημεία του βιβλίου, να δίνει τον τόνο, άλλοτε
ως υπόκρουση ηχητική κι άλλοτε χτίζοντας και στηρίζοντας
τους χαρακτήρες και την εξέλιξη της κάθε ιστορίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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Δέκα ποδοσφαιρικές ιστορίες
για το μελόδραμα της ζωής

ΣΕΛ. 232 ΤΙΜΗ 12,00 €

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Φονέας και ο Φονιάς

Η νεοελληνική ιστορία ως ποδοσφαιρική
αγωνία. Ο Λάκης ο Φονιάς, ο Παντελής που
γεννήθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή του
γηπέδου της Τούμπας, και η Βασούλα, που
δεν βρήκε τον ιππότη της αλλά μια φανέλα.
Ένα σεντόνι, όχι αυτό του Τσάμπιονς Λιγκ,
κλεμμένο από μια μπουγάδα στο Περιστέρι.
Ένας τερματοφύλακας στη φυλακή και η
ποίηση της ήττας. Η μέρα που πήραμε το
Ευρωπαϊκό - ο καιρός των Ελλήνων στη
σέντρα. Ο Σπύρος και η Αμαλία, που η
μάνα της τη φώναζε Αμελί. Η Θύρα 7 και
το Λίβερπουλ, η πόλη με τους ενενήντα
έξι τερματοφύλακες. Ο Κρις Ανάστος,
μετανάστης στη Νότια Αφρική,
και ο Νέλσον Μαντέλα· γιατί η μπάλα δεν είναι πάντα στρογγυλή. Λένε πως το
ποδόσφαιρο είναι ο μόνος πόλεμος χωρίς νεκρούς. Όμως δεν είναι πάντα έτσι. Δύσκολο
μελόδραμα βλέπεις η ζωή.

Μικρά πεζά κείμενα, σύντομα διηγήματα,
που σπουδάζουν και πραγματεύονται
τον έρωτα. Τον έρωτα των γυναικών, τον
έρωτα των ανδρών, την ερωτική αγάπη, την
ερωτική πράξη ως επιτέλεση, την ηδονή,
τον οργασμό, τον πόθο, την επιθυμία, τον
φόβο της απώλειας του εαυτού μέσα στην
ερωτική σχέση, τον πανικό, τον θάνατο,
τον χωρισμό, την πίστη και την απιστία, την
παρθενία, την εκσπερμάτωση, τις πρακτικές
και τις συνήθειες των εραστών, τα ερωτικά
βότανα, τον ερμαφρόδιτο έρωτα.
Ιστορίες και φαντασίες, γραμμένες σε
μια γλώσσα ανοίκεια, που υμνούν και
αποδομούν, περιγράφουν και αναλύουν,
αφουγκράζονται και συναισθάνονται,
το μέγιστο αυτό θαύμα.

ΣΕΛ. 80

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΥΘΑΔΕΙΑ ΛΑΓΝΕΥΟΥΣΑ
Ερωτικές ιστορίες και φαντασίες
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ΣΕΛ. 520 TIMH 16,60 €

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
Δεν είμαι εγώ!
Μπήκα στον κόσμο των διατροφικών διαταραχών στα
δεκατέσσερά μου χρόνια. Σ’ ένα όνειρο που έβλεπα
συχνά όταν ήμουν παιδί περνούσα, λέει, μέσα από τον
καθρέφτη μου και βρισκόμουν σε ένα άλλο σύμπαν,
σαν να υπήρχε ένα διαμπερές τζάμι πίσω από το οποίο
έβρισκα μια άλλη μου διάσταση, έναν διαφορετικό
εαυτό. Κάπως έτσι συνέβη και στην πραγματικότητα.
Έγινε αναπάντεχα. Τη μια στιγμή κοιτούσα το είδωλό
μου και αποστρεφόμουν αυτό που έβλεπα, δεν ήθελα,
αρνιόμουν να αναγνωρίσω τον αντικατοπτρισμό μου.
Την επόμενη στιγμή αποφάσιζα ότι δεν ήμουν εγώ
αυτό το κορίτσι που μου ανταπέδιδε τη ματιά στον
καθρέφτη. Αυτή η ξένη που στεκόταν απέναντί μου δεν
ήταν η Αναστασία.
Το βιβλίο αυτό είναι μια καταβύθιση στον κόσμο των διατροφικών διαταραχών. Όμως
ταυτόχρονα δεν είναι ένα βιβλίο για τις διατροφικές διαταραχές: είναι ένα βιβλίο για όλα
τα θέματα, τα διλήμματα, τα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη μια γυναίκα στη
ζωή της. Είναι μια ειλικρινής, σκληρή μα και λυτρωτική μαρτυρία για τη δύναμη που κάθε
άνθρωπος κρύβει μέσα του, και που είναι ικανή τόσο να τον καταστρέψει, όσο και να τον
διασώσει. Είναι ένα βιβλίο-κατάθεση ψυχής που αξίζει να διαβαστεί από νέες και νέους,
μα και από γονείς, παιδαγωγούς, ψυχολόγους.

ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΝΩΚΑ
Το κορίτσι και οι αριθμοί
Μια σύγχρονη γυναίκα που λατρεύει τα μαθηματικά
και εκφράζεται μέσα από τους αριθμούς. Μια
γυναίκα με σύνθετες σχέσεις με την οικογένειά
της, όπως και με το φιλικό και εργασιακό της
περιβάλλον, πάντα κάτω από τη σκιά των αριθμών.
Ο έρωτας, οι εμμονές και οι προσωπικές της
επιλογές σημαδεύουν τη ζωή της. Οδηγείται σε μη
αναστρέψιμες καταστάσεις και παγιδεύεται. Άραγε
φταίνε τα γεγονότα ή ο ίδιος της ο εαυτός που την
ωθεί στον αφανισμό;
Ένα παιχνίδι αριθμών και συναισθημάτων.
Ένας επικίνδυνος αγώνας δρόμου ανάμεσα στη
λογική και στη φαντασία, γεμάτος απρόοπτα.
ΣΕΛ. 416 | ΤΙΜΗ 15,50 €
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ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 25,00 €
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ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το Αυγό του Θεού
Στη θεοκρατική κοινωνία της Νεβάντε και της
πρωτεύουσάς της, Βαγιαμόρεν, η αμφισβήτηση
του Αρχιερέα και του Ιερατείου ισοδυναμεί με
θανάσιμη αμαρτία. Οι αμαρτωλοί θεωρούνται
καταραμένοι από το θεό Γκνοφόσιρ και
εξορίζονται σημαδεμένοι με τη Σφραγίδα, το
σύμβολο των δαιμόνων. Η ποινή ισοδυναμεί με
καταδίκη σε θάνατο, καθώς οι εξόριστοι έρχονται
αντιμέτωποι με τον ακραίο φανατισμό και την
προκατάληψη της Νεβάντε, και ελάχιστοι από
αυτούς επιβιώνουν πάνω από δώδεκα μήνες.
Ύστερα από τέσσερα σκληρά χρόνια εξορίας
και βαριά άρρωστος, ο Φίλκε επιστρέφει στη
Βαγιαμόρεν. Συναντά τον παλιό του φίλο Σίντρο
κι εκείνος πηγαίνει μαζί του. Παρέα με τον Ίλυ και
τον Άνικ, δυο αδέρφια από εξόριστη μητέρα, θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι για κάποιο
μοναστήρι στο Βορρά. Η πίστη στο Θεό είναι σε όλους κλονισμένη, και το μίσος για
τον τύραννο Αρχιερέα Ζεσπίλκα κοινό. Όμως κάποια στιγμή οι αληθινοί δαίμονες θα
ξυπνήσουν και θα ψάξουν για συμμάχους ανάμεσα στους εξόριστους. Και τότε ο Φίλκε
θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη συγχώρεση και στην εκδίκηση. Και θα ανακαλύψει
ότι η Σφραγίδα στον κρόταφό του είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ζωγραφιά.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Βενετσιάνικες βινιέτες
Πέντε ιστορίες που άμεσα ή έμμεσα
συνδέονται με τη Βενετία και απλώνονται
στον χώρο και στον χρόνο, εκκινώντας από το
εβραϊκό γκέτο της πάλαι πότε Δημοκρατίας
της Γαληνοτάτης και καταλήγοντας στη Νέα
Ορλεάνη του 2005.
Πέντε ετερόκλητες αφηγήσεις με κεντρικούς
ήρωες ισάριθμους ανθρώπους που είδαν τη
μοίρα τους να καθρεπτίζεται στα νερά της
σαγηνευτικής πόλης που αιχμαλώτισε
τις ζωές τους.

ΣΕΛ. 456
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Η μεγάλη αυτοκρατορία των πέντε θαλασσών
και των δύο ηπείρων πνίγεται από τους μαύρους
καπνούς και τα ματωμένα νερά της Σμύρνης.
Ο ξενιτεμός οδηγεί τη Σμυρνιά Πολύμνια με το
ασαράντιστο λεχούδι της στη Θράκη. Η Κορνηλία
ενηλικιώνεται μέσα στη δίνη των γεγονότων της
οικονομικής πτώχευσης των αρχών της δεκαετίας
του 1930, της δικτατορίας του Μεταξά, της
βουλγαρικής κατοχής και του Εμφύλιου πολέμου,
του οποίου ο απόηχος φτάνει στα χώματα της
Θράκης που μυρίζουν ταμπάκο...
Η πορεία μιας ισχυρής οικογένειας, που εμπλέκεται
στον αγώνα των ανταρτών και μένει χωρίς
προστάτη και πόρους, εξελίσσεται παράλληλα με
τις σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας του 20ού αιώνα.
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα εποχής από τη δημιουργό
του μπεστ σέλερ Στην άκρη του νήματος.
Το βιβλίο βασίζεται σε μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα.

Από το πλουσιόσπιτο της Βιέννης όπου μεγάλωσε
μέχρι το μικρό πέτρινο σπίτι σε ένα χωριό της
δυτικής Μάνης, η Ελένη, ακολουθώντας αντίστροφη
πορεία απ’ αυτήν του παππού και του πατέρα της,
πραγματοποιεί το πιο δύσκολο ταξίδι, μέσα στους
κινδύνους και στις καταστροφές που προκαλεί ο πιο
ανελέητος πόλεμος που γνώρισε η ανθρωπότητα.
Έχοντας μέχρι τότε βολευτεί στη ρουτίνα μιας
άνετης καθημερινότητας, θα διαβεί τα μονοπάτια
της αγωνίας και του φόβου όταν καταλάβει ότι ο
μόνος τρόπος για να σωθούν η μονάκριβη κόρη της,
ο γαμπρός της και ο πολυαγαπημένος της εγγονός
είναι να πάρει το παιδί και να δραπετεύσουν από την
Αυστρία. Με καινούργια ταυτότητα, άγνωστη
ακόμη και στους δικούς της, θα εγκατασταθεί με τον εγγονό της στην Πάτρα
και θα παλέψει για την επιβίωση μέσα στην Κατοχή χωρίς να γνωρίζει
τίποτα για την τύχη των δικών της.

ΣΕΛ. 464 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΑΡΑ
Θέλω να σε τρομάξω

ΣΕΛ. 456 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΡΒΑΝΑ
Τα όνειρα μυρίζουν ταμπάκο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ 16,53 €

ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΑΜΠΑΝΗ
Ο πρώτος αμέθυστος
Στην τουρκοκρατούμενη Τήνο του 1798 γεννιέται
ο Μιλτιάδης Σκαρλάτος, δευτερότοκος γιος της
Μαριγώς και του καραβοκύρη Γιώργη που διατηρεί
εμπορικές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη.
Από πολύ νεαρή ηλικία ο Μιλτιάδης ακολουθεί
τον πατέρα του στα εμπορικά ταξίδια του.
Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, ο Μιλτιάδης
συμμετέχει με ορμή και θέρμη στον Αγώνα.
Ένα λάφυρο όμως που θα πέσει
στα χέρια του, ένα χρυσό δαχτυλίδι με μια πέτρα
από αμέθυστο, θα ανατρέψει τη ζωή του. Ένα
δαχτυλίδι ποτισμένο από την κατάρα της γυναίκας
που το φορούσε δε θα σημαδέψει τη μοίρα μόνο
της φαμίλιας του Μιλτιάδη, αλλά θα στοιχειώσει
και τις επόμενες γενιές της ίδιας οικογένειας.
«Η γραφή της συγγραφέως με συνεπήρε. Αξιοποιώντας τη μαγεία της ελληνικής
γλώσσας και χωρίς σχοινοτενείς περιγραφές, κατάφερε να μεταφέρει με ένταση,
ζωντάνια και παραστατικότητα την πορεία των ηρώων. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου
ξεπηδούν διαρκώς εικόνες ξέχειλες από τα συναισθήματά των ηρώων, και ο αναγνώστης
αδυνατεί να παραμείνει αμέτοχος.»
Καλλιόπη Κρητικού, ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΟΚΑΚΙΑ, 10/09/2015

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΗ
Μαντώ Μαυρογένους
Η Περεζιά, η πιστή παραμάνα της Μαντώς,
της «Ηρωίδας της Μυκόνου», απόγονος της ένδοξης
οικογένειας των Μαυρογένη, μας αφηγείται
τη συναρπαστική ζωή της κυράς της. Ένα ταξίδι
στους δρόμους της Ιστορίας και του θρύλου,
πλημμυρισμένο εικόνες και αποκαλύψεις που
συγκλονίζουν. Η Μαντώ ξεκινά από
τη μακρινή Τεργέστη, γαλουχημένη με τις αρχές
της προόδου και της ελευθερίας, και φτάνει στο νησί
της με το όραμα να αγωνιστεί για την αναγέννηση
της Ελλάδας.

ΣΕΛ. 416 | ΤΙΜΗ 16,60 €

Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα που
ζωντανεύει στο χαρτί μια αξέχαστη ηρωίδα της
ελληνικής ανεξαρτησίας.
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Γκαρθ Ρισκ Χάλμπεργκ γεννήθηκε στη Λουιζιάνα και μεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα.
Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στο Prairie Schooner, στους New York Times, στο Best New
American Voices 2008 και, συχνότερα, στο The Millions.
Το 2007 εκδόθηκε η νουβέλα του με τον τίτλο A Field Guide to the North American Faily.
Ζει στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.
«Η ΠΟΛΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ […] είναι
ένα σπουδαίο πρώτο μυθιστόρημα
[…] Ένα μυθιστόρημα με αφηγηματική
δύναμη που σου κόβει την ανάσα…»

«Το σπουδαιότερο και πιο στιβαρό
μυθιστόρημα της γενιάς του.»

THE NEW YORK TIMES
«Εκθαμβωτικό… Μια εντυπωσιακή
επίδειξη ικανοτήτων…»

«Μια αμερικανική εποποιία… Όμως,
μην περιμένετε την ταινία. Εδώ υπάρχει
συγγραφικό υλικό που παραείναι
καλό για να το χάσετε.»

WASHINGTON POST

SPECTATOR

«Ο Γκαρθ Ρισκ Χάλμπεργκ έγραψε το είδος
του μυθιστορήματος που εμφανίζεται
μία φορά κάθε εικοσαετία…»

«Επίδειξη συγγραφικής δεινότητας.»

CBS

DAILY MAIL

ELLE

«Ένα τρομερά καλό αμερικανικό
μυθιστόρημα.» - KIRKUS REVIEWS

«Εξαιρετικό… Εκθαμβωτικό… Μια
εκτενής, γενναιόψυχη, ένθερμη εποποιία
της νεοϋορκέζικης δεκαετίας του 1970.»

«Τόσο συναρπαστική πρόζα όσο στην
ΠΟΛΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ θα κάνετε τουλάχιστον
10 χρόνια να ξαναδείτε.»

OBSERVER

GUARDIAN
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ΣΕΛ. 1040 | ΤΙΜΗ 24,50 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

GARTH RISK HALLBERG
Πόλη στις φλόγες
Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής
Νέα Υόρκη, 1976. Παραμονή
πρωτοχρονιάς σε μια πόλη που
βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής
κρίσης. Καθώς πλησιάζουν μεσάνυχτα
και τα πυροτεχνήματα φωτίζουν
τον ουρανό της Νέας Υόρκης, δυο
παράταιροι ήχοι, δυο απανωτοί
πυροβολισμοί στο Σέντραλ Παρκ,
διαλύουν απότομα την ατμόσφαιρα
γλυκιάς μέθης και ανακουφιστικής
ευθυμίας που πλανιέται ανάμεσα
στους ουρανοξύστες που κυκλώνουν
το πάρκο. Ο Μέρσερ Γκούντμαν, ένας
αφροαμερικανός καθηγητής που
ονειρεύεται να γράψει το Μεγάλο
Αμερικανικό Μυθιστόρημα, βρίσκει
πεσμένη και αιμόφυρτη ανάμεσα
στους θάμνους την Σαμάνθα
Τσιτσιάρο, μια νεαρή κοπέλα που έχει
αφιερώσει τη ζωή της στην τέχνη και την πανκ-ροκ. Τι είναι αυτό που συνδέει τον
Μέρσερ και την Σαμάνθα με τον καταραμένο καλλιτέχνη Γουίλιαμ και τη μετρημένη
Ρίγκαν με τον ταραχώδη εσωτερικό κόσμο, κληρονόμους της αμύθητης περιουσίας
της οικογένειας Χάμιλτον-Σουίνι; Ποια μυστικά κρύβουν ο Κιθ, ο γοητευτικός σύζυγος
της Ρίγκαν, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, καθώς κι ο νεαρός εβραιοαμερικανός
Τσάρλι, ο καλύτερος φίλος της Σαμάνθα, που συνάμα είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της;
Ενόσω ο χαλκέντερος δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Γκρόσκοφ και ο τραχύς, αλλά συνάμα
καλόψυχος ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Λάρι Πουλάσκι, προσπαθούν
να ανακαλύψουν τον ένοχο που πυροβόλησε την Σαμάνθα, οι ζωές των ηρώων άλλοτε
συγκλίνουν κι άλλοτε αλλάζουν τροχιές. Όμως σίγουρα κανένας τους δεν θα είναι ίδιος
μετά και το περίφημο μπλακ άουτ που θα βυθίσει τη Νέα Υόρκη στο σκοτάδι τον Ιούλιο
του 1977.

Η Πόλη στις φλόγες είναι ένα συγκλονιστικό, αλησμόνητο μυθιστόρημα για
τα μικρά και τα μεγάλα πάθη, τις κρυφές και ασυγκράτητες φιλοδοξίες, τις
εκρήξεις και τα πυροτεχνήματα της ανθρώπινης ζωής. Ένα βιβλίο για τις
προσωπικές επαναστάσεις, την τέχνη και τον έρωτα, τις υπόγειες δυνάμεις που
κινούν τον κόσμο. Ταυτόχρονα είναι η ιστορία της πιο απρόβλεπτης, τολμηρής,
φαντασμαγορικής και ερωτεύσιμης πόλης, το έπος μιας μεγαλούπολης και των
φιλήσυχων, εξεγερμένων και ονειροπόλων ανθρώπων της.
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ΣΕΛ. 512 | ΤΙΜΗ: 16,53 œ

Άνθρωπος χωρίς ανάσα

Μετάφραση: Ανδρέας Αποστολίδης

«Σαγηνευτικό… Ο Κερ κάνει τα πάντα να μοιάζουν εύκολα,
από τη χρήση της Ιστορίας σε μια εμπνευσμένη και σύνθετη
αστυνομική πλοκή έως τις ολοζώντανες περιγραφές της
βαναυσότητας του πολέμου».
PUBLISHERS WEEKLY

«Συναρπαστική πλοκή, ιστορικό υπόβαθρο, αφηγηματική
δεινότητα· και, το κλου, έναν κεντρικό ήρωα στο στιλ
του Φίλιπ Μάρλοου: κυνικό, δίκαιο, βλάσφημο, ευφυή.
Αν δεν είχατε αποφασίσει έως τώρα ποιο βιβλίο θα σας
συνοδεύσει στις διακοπές σας, τώρα το γνωρίζετε.»
Λήδα Πιμπλή, TOSPIRTO.GR, 6/2014

Μοιραία Πράγα

Μετάφραση: Δημήτρης Αθηνάκης

«Η Μοιραία Πράγα ξεπερνάει τα πλαίσια ενός
συνηθισμένου αστυνομικού αφηγήματος και γίνεται μια
μελέτη της ψυχοπαθολογίας του ναζισμού.[...]
Στο τέλος, σε αφήνει με μια πικρή γεύση στο στόμα και
πολλές δυσάρεστες σκέψεις: για την ιστορική μνήμη, την
αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου για τα διδάγματα
του παρελθόντος, τον εφησυχασμό και την απάθειά του
μπρος στο φαινόμενο του νέο-φασισμού.»
Χίλντα Παπαδημητρίου, BOOKPRESS.GR, 15/11/2013

ΣΕΛ. 1072 | ΤΙΜΗ: 29,36 œ

PHILIP KERR

PHILIP KERR

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ: 16,53 œ

Η τριλογία του Βερολίνου
Οι Βιολέτες του Μάρτη

Μετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης

Ο χλομός εγκληματίας
Γερμανικό ρέκβιεμ
Μετάφραση: Ντενίζ Ρώντα

«Ο Φίλιπ Κερ, ο οποίος χάρη σε αυτή την εξαιρετική
τριλογία πήρε μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους
σύγχρονους Ευρωπαίους συγγραφείς νουάρ ιστοριών,
μιλάει για το έγκλημα και τον πόλεμο, αλλά κυρίως μιλάει
για τη Γερμανία.»
Φίλιππος Φιλίππου, ΤΟ ΒΗΜΑ, 9/9/2012
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PHILIP KERR
Η γυναίκα από το Ζάγκρεμπ
Μετάφραση: Ιλάειρα Διονυσοπούλου
Μια πανέμορφη ανερχόμενη ηθοποιός του
γερμανικού κινηματογραφικού κολοσσού UFA,
ο οποίος ελέγχεται από το Υπουργείο Προπαγάνδας
των Ναζί, γίνεται η αφορμή να ζητήσει
ο παντοδύναμος Γιόζεφ Γκέμπελς από τον ντετέκτιβ
Μπέρνι Γκούντερ μια προσωπική εξυπηρέτηση.
Ο Γκούντερ θα εμπλακεί σε μια υπόθεση στην οποία
τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Η νέα περιπέτεια
του ήρωά μας διαδραματίζεται στη ναζιστική
Γερμανία, στην Ελβετία και στην Κροατία, όπου
κυριαρχεί το καθεστώς των φιλοναζιστών Ουστάσι.
Στην Κροατία επικρατεί απερίγραπτη βιαιότητα
και μαίνεται εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα σε ομάδες
που εκπροσωπούν διαφορετικές ιδεολογίες αλλά και διαφορετικά συμφέροντα.
Ο αμετανόητα κυνικός Μπέρνι Γκούντερ, που δεν εμπιστεύεται κανέναν, προσπαθεί
να διεκπεραιώσει την αποστολή που του έχει ανατεθεί.

PHILIP KERR
Φλόγα που σιγοκαίει

ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ 16,53 €

ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής
Αργεντινή, 1950
Ο Μπέρνι Γκούντερ φτάνει στο Μπουένος Άιρες και
εμπλέκεται στο κυνήγι ενός εγκληματία. Μια έφηβη
βρέθηκε δολοφονημένη και οι συνθήκες θυμίζουν
έντονα εκείνες της τελευταίας υπόθεσης που είχε
αναλάβει ο Μπέρνι ως επιθεωρητής του Τμήματος
Ανθρωποκτονιών στο Βερολίνο. Μιας υπόθεσης
που δεν είχε καταφέρει να διαλευκάνει. Ο αρχηγός
της τοπικής αστυνομίας πιστεύει ότι ο δράστης
είναι κάποιος από τους εκατοντάδες πρώην Ναζί
που έχουν καταφύγει στην Αργεντινή μετά το 1945.
Ποιος καταλληλότερος από τον Μπέρνι Γκούντερ
για να βρει τον δολοφόνο!
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που θέτει προκλητικά ερωτήματα: Ποιοι έδωσαν
καταφύγιο στους Ναζί και πόσο διαδεδομένος ήταν στην Αργεντινή ο αντισημιτισμός
στα χρόνια των Περόν;
«Ο Kerr χρησιμοποιεί την ιστορία για να στήσει μια καταιγιστική αστυνομική πλοκή.»
PUBLISHERS WEEKLY
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 408 TIMH 15,50 €

«Τούτο το μυθιστόρημα είναι
περισσότερο εσωτερικό και
βραδυφλεγές από τα άλλα
που μας έχει συνηθίσει ο Κερ.
Πρόκειται για ένα διανοητικόφιλοσοφικό πινγκ πονγκ με
τη δράση να κινείται σε χαμηλή
κλίμακα. Ο Κερ περιστρέφεται
στο πεδίο των ιδεών και των
θεωρημάτων, όπως και οι
συγκεκριμένοι ήρωές του.»
Διονύσης Μαρίνος,
FRACTALART.GR, 13/1/2016
«Tα Φιλοσοφικά Εγκλήματα,
πέραν του φιλοσοφικού
ενδιαφέροντος, είναι ένα
αριστοτεχνικά δομημένο
αστυνομικό που θα σας
κόψει την ανάσα.»
NEWPOST.GR, 25/12/2015

PHILIP KERR
Φιλοσοφικά εγκλήματα
Μετάφραση: Ιλάειρα Διονυσοπούλου
Βρισκόµαστε στο Λονδίνο, σε µια εποχή όπου οι κατά συρροήν δολοφονίες έχουν
προσλάβει διαστάσεις επιδηµίας, παρά τις προηγµένες µεθόδους που εφαρµόζει
η κυβέρνηση – ταυτο-ποίηση DNA, «σκανάρισµα» εγκεφάλου, ποινικό κώµα –
προκειµένου να αντιµετωπίσει το φαινόµενο. Η πρόληψη όµως του εγκλήµατος αποτελεί
και το άλλοθι για την επιβολή ενός αυταρχικού καθεστώτος που περιορίζει
τα ανθρώπινα δικαιώ-µατα.Στο κυνήγι των δολοφόνων, σε µια πόλη µε πολλούς ικανούς
ντετέκτιβ, κανείς δεν έχει αποδειχτεί πιο ικανός από την Ιζαντό-ρα Τζέικ Τζέικοβιτς.
Όµορφη, ευφυέστατη και συνάµα σκληρή, υποκινούµενη από τους προσωπικούς της
δαίµονες, η Τζέικ αναλαµβάνει να βγάλει από τη µέση έναν δολοφόνο µε το κω-δικό
όνοµα Βίτγκενσταϊν. Ο τελευταίος επιδιώκει να εξοντώσει οποιονδήποτε εµφανίζει
προδιάθεση για βίαιη συµπεριφορά, ακόµα κι αν δεν έχει διαπράξει κάποιο έγκληµα.
Σε µια τεχνολογικά υπερεξελιγµένη κοινωνία, παρόµοια µε τη σηµερινή, µία ντετέκτιβ
µε σιδερένια θέληση αντιµετωπίζει έναν επικίνδυνο δολοφόνο, έναν διανοούµενο
ευφυή, αλλά και µε ακόρεστη δίψα για φόνο.Μια φιλοσοφική δυστοπία µε απρόβλεπτες
διαστάσεις, ένα µυθιστόρηµα αγωνίας και µυστηρίου, που σήµερα φαντάζει
αληθινό όσο ποτέ.
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ΣΕΛ. 368 TIMH 15,50 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

«Το βιβλίο είναι τόσο ειλικρινές
και αγνό, που μοιάζει
με πραγματική έκσταση».
Τζόαν Ντίντιον

ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΠΑ 2010

PATTI SMITH
Πάτι και Ρόμπερτ
Μετάφραση: Αλέξης Καλοφωλιάς
Το καλοκαίρι που πέθανε ο Κολτρέιν, το καλοκαίρι της αγάπης και των ταραχών. Μια
τυχαία συνάντηση στο Μπρούκλιν οδήγησε δύο νεαρούς ανθρώπους στο μονοπάτι της
τέχνης, της αφοσίωσης και της μύησης. Η Πάτι Σμιθ θα γινόταν ποιήτρια και ερμηνεύτρια
και ο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ θα διοχέτευε το ακραία προκλητικό στιλ του στην τέχνη της.
Ενωμένοι με τα δεσμά της αθωότητας και του ενθουσιασμού, διέσχισαν τη Νέα Υόρκη
από το Κόνι Άιλαντ μέχρι την 42η Οδό. Το 1969 το ζευγάρι κατασκήνωσε στο περίφημο
Hotel Chelsea. Ήταν μια εποχή έντονης ευαισθητοποίησης, με τους κόσμους της ποίησης,
του ροκ εν ρολ, της τέχνης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης να συγκρούονται και να
εκρήγνυνται.
Το Πάτι και Ρόμπερτ δεν αποτελεί απλώς την αυτοβιογραφία της Πάτι Σμιθ. Γραμμένο
με μυθιστορηματικό τρόπο, ξεκινάει ως ιστορία αγάπης και τελειώνει ως ελεγεία, ένας
χαιρετισμός προς τη Νέα Υόρκη του τέλους της δεκαετίας του ’60 και των αρχών του ’70.
Είναι όμως και η ιστορία της ανόδου δύο νεαρών άσημων καλλιτεχνών, το πρελούδιο της
επιτυχίας τους.
Το βιβλίο τιμήθηκε το 2010 με το Εθνικό Βραβείο ΗΠΑ.
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ΣΕΛ. 536 | ΤΙΜΗ 17,42 €

Ένα δισεπίλυτο μυστήριο που
εκτυλίσσεται με καταιγιστικό ρυθμό.
Ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα
βιβλία της τελευταίας πενταετίας,
που αγαπήθηκε από 700.000
αναγνώστες στη Γαλλία και πρόκειται
να μεταφραστεί σε 24 γλώσσες.

MICHEL BUSSI
Το κορίτσι της πτήσης 5403

Επέζησε μόνο ένα κορίτσι...
Αλλά ποιο είναι;
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
22 Δεκεμβρίου 1980
Το αεροπλάνο που εκτελεί την πτήση 5403 πέφτει στα γαλλοελβετικά σύνορα και
τυλίγεται στις φλόγες. 168 από τους 169 επιβάτες σκοτώνονται ακαριαία. Σώζεται μόνο
ένα κοριτσάκι τριών μηνών. Δύο οικογένειες το διεκδικούν, και δεν υπάρχει τρόπος
να διαπιστωθεί η ταυτότητά του. Έτσι ξεκινάει μια διαμάχη
που θα διαρκέσει σχεδόν δύο δεκαετίες.
Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ που έχει αναλάβει την υπόθεση η οποία
έχει κυριολεκτικά στοιχειώσει τη ζωή του αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Πρώτα όμως
καταγράφει όλη του την έρευνα, ώστε να την παραδώσει στην άμεσα ενδιαφερόμενη: τη
Λιζ-Ροζ ή την Εμιλί, αυτή την κοπέλα που κανένας δεν γνωρίζει ποια είναι
και που όλοι αποκαλούν Λιβελούλα.
Καθώς κάθεται στο γραφείο του και ετοιμάζεται να τραβήξει τη σκανδάλη, ανακαλύπτει
ένα στοιχείο που ανατρέπει τα πάντα. Δολοφονείται όμως πριν προλάβει να αποκαλύψει
την πολυπόθητη αλήθεια…

ΣΕΛ. 368 | TIMH 15,50 €
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DEEPAK CHOPRA
Ο 13ος μαθητής
Μετάφραση:
Ανδρέας Λυμπερόπουλος
Ένα Mυστικό που Μπορεί
να Αλλάξει τον Κόσμο…
Λίγο πριν εξαφανιστεί από
το μοναστήρι, η αδελφή
Μάργκαρετ Τόμας ΜακΓκίρι
αφήνει πίσω της μια χρυσή
λειψανοθήκη, την οποία
ανακαλύπτει η ανιψιά της Μαρί.
«Αυτό είναι από τον 13ο
μαθητή. Ακολούθησέ το εκεί
όπου οδηγεί», γράφει ένα
χειρόγραφο σημείωμα που η Μαρί
ανακαλύπτει ανάμεσα
στα υπάρχοντα της αδελφής. Το σημείωμα φαίνεται να συνδέεται
με το μυστήριο του υποτιθέμενου δέκατου τρίτου μαθητή του Ιησού. Καθώς η Μαρί
αναζητά τα ίχνη της θείας της, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η λειψανοθήκη
περιέχει ένα μυστικό το οποίο θα μπορούσε ακόμη και να αλλάξει την ιστορία
του χριστιανισμού και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της πίστης.
Στην αναζήτησή της η Μαρί συνοδεύεται από τον Φρανκ, έναν δημοσιογράφο
που ανυπομονεί να αποκαλύψει την ιστορία· τη Λίλιθ, μια εκκεντρική μητέρα η οποία
γνωρίζει περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν· τον Γκέιλαν, έναν μισάνθρωπο
με σκοτεινό παρελθόν· και τον Τζίμι, έναν νοσοκόμο που η πίστη του τον στηρίζει
ακόμη και στις πιο δύσκολες ώρες. Όλοι μαζί προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν
το περιεχόμενο της λειψανοθήκης και να κατανοήσουν το νόημά της. Όμως είναι
πραγματικά έτοιμοι να κοινωνήσουν τα μυστήρια που κρύβει; Και είναι αληθινά
πρόθυμοι να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους;
Υφαίνοντας δεξιοτεχνικά μια περιπετειώδη πλοκή που παρασύρει τον αναγνώστη,
ο Ντίπακ Τσόπρα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Ιησού και των
οπαδών του και καλεί τον αναγνώστη να βιώσει την αληθινή θρησκεία. Ένα
συναρπαστικό όσο και διαφωτιστικό μεταφυσικό θρίλερ από έναν συγγραφέα
πολυάριθμων μπεστ σέλερ.
«Ο διάσημος γιατρός και συγγραφέας Ντίπακ Τσόπρα είναι αναμφίβολα ένας
από τους πιο φωτισμένους και εμπνευσμένους φιλοσόφους της εποχής μας».
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, πρώην πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης.
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 13,50 €

«Ο Ντικ είναι ικανός να αναπτύξει
σε μια παράγραφο ιδέες με τις
οποίες κάποιος άλλος συγγραφέας
θα μπορούσε να χτίσει
ολόκληρο βιβλίο.»
Ρότζερ Ζελάζνι
«Ο Ντικ οραματίζεται πιθανές
εφιαλτικές πραγματικότητες
μπροστά στις οποίες άλλοι
συγγραφείς δειλιάζουν.»
Πολ Γουίλιαμς, ROLLING STONE

Αναθεωρημένη μετάφραση
του θρυλικού μυθιστορήματος
που ενέπνευσε την περίφημη
ταινία Blade Runner
PHILIP K. DICK
Το ηλεκτρικό πρόβατο
Μετάφραση: Δημήτρης Αρβανίτης
Στο Ηλεκτρικό πρόβατο παρουσιάζεται με τον πιο παραστατικό τρόπο η αντίθεση
μηχανικού και ανθρώπινου, παρότι ο Ντικ, όπως συνηθίζει, κάνει ασαφείς τις
διαχωριστικές γραμμές: Μήπως το απρόσφορο συναίσθημα κάνει τη σχιζοειδή
προσωπικότητα ίδια με το μηχάνημα που, από σχεδιασμό ή λάθος, δεν διαθέτει
συναίσθημα; Η δυνατότητα να προγραμματίζεις τη διάθεσή σου σε κάνει μια μηχανή
αντανακλαστικών, σε εμποδίζει να νιώσεις το περιβάλλον;
Στο Ηλεκτρικό πρόβατο αναδεικνύονται όλα τα στοιχεία που συναποτελούν τον πυρήνα
της μυθοπλασίας του Φίλιπ Κ. Ντικ: Ένας ήρωας σε κατάσταση σύγχυσης, ασήμαντο
γρανάζι σ’ έναν πολύπλοκο κοινωνικό μηχανισμό. Ένας κόσμος σχεδόν ερημωμένος,
ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά φιλικό, όπου οι δυνάμεις της εντροπίας είναι ισχυρές.
Αποικίες στα όρια της επιβίωσης. Πανίσχυρες πολυεθνικές (πολυπλανητικές) εταιρίες.
Μια υπεράνθρωπη τηλεοπτική προσωπικότητα. Ένας νέος μεσσίας.
Μια θρησκεία που είναι απειλή για κάθε πολιτικό σύστημα και άρα είναι
και η ίδια ένα άλλο πολιτικό σύστημα.
Ένα από τα αριστουργήματα της επιστημονικής φαντασίας.

29

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 384 | ΤΙΜΗ 14,83 €

«Μια λογοτεχνική εποποιία...
Ένα μυθιστόρημα που μας
φέρνει πιο κοντά στην ιστορία,
όπως αυτή συνέβη.»
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

«Το HHhH διαβάζεται
ως περιπέτεια, ως βιογραφία,
ως εισαγωγή στον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο ως μάθημα συγγραφής,
ως υψηλή λογοτεχνία.»
Σταύρος Στριλιγκάς,
POPAGANDA,GR, 21/07/2015
«Ο Laurent Binet διηγείται
την ιστορία με αφοπλιστικά
απλό και μοντέρνο τρόπο.
Παραθέτει τα γεγονότα, χτίζει
λογοτεχνικές γέφυρες εκεί που
τα ντοκουμέντα απουσιάζουν,
επιστρέφει στα γραφόμενά του
για να τα ελέγξει
και να τα σχολιάσει.»
NEWPOST.GR, 01/07/2015

LAURENT BINET
HHηH
Himmlers hirn heisst Heydrich
Ο Χάιντριχ είναι ο εγκέφαλος του Χίμλερ
Μετάφραση: Γιώργος Ξενάριος
Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία, 1942. Δύο Τσεχοσλοβάκοι παρτιζάνοι σταλμένοι από το
Λονδίνο πέφτουν με αλεξίπτωτο κοντά στην Πράγα. Αποστολή τους να δολοφονήσουν
τον πιο επικίνδυνο άντρα του Γ’ Ράιχ: τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, τον «δήμιο της Πράγας»,
τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ.
Πρόκειται για μία από τις πιο τολμηρές απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.
Το πρώτο μυθιστόρημα του Laurent Binet, που τιμήθηκε το 2010 με το Βραβείο Goncourt
στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, συνθέτει μια πανοραμική εικόνα
του Γ’ Ράιχ και της περιόδου του Β’ Παγκόσμιου πολέμου. Μια συναρπαστική ιστορία
ηρωισμού και συντροφικότητας, προδοσίας και εκδίκησης.
ΒΡΑΒΕΙΟ GONCOURT ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 2010
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 13,94 €

«Ένας συγγραφέας που
ανεβάζει ψηλά τον πήχη της
λογοτεχνίας της χώρας του.»
LE FIGARO

«Η γραφή του Πεϊσότο
είναι ταυτόχρονα φρέσκια,
επιδέξια και σαγηνευτική,
καθώς περιέχει την
παγκόσμια λογοτεχνική
κληρονομιά. Βρισκόμαστε
μπροστά σε έναν ώριμο
συγγραφέα. Έναν
αξιοθαύμαστο Πορτογάλο
συγγραφέα.»
Λουίς Σεπούλβεδα
«Η πένα του Πορτογάλου
συγγραφέα ζωγραφίζει με
ξεχωριστή δεξιότητα τους
χαρακτήρες των ηρώων του.
Όμως το μέγιστο ατού του
έργου είναι η περιγραφή
της μεγάλης πορτογαλικής
μετανάστευσης του ’60,
όταν χιλιάδες συμπατριώτες
του Ζοζέ Λουίς Πεϊσότο
πήραν τον δρόμο προς τα
γαλλικά αστικά σε αναζήτηση
καλύτερων προοπτικών.
Το κοντράστ ανάμεσα στην
κουλτούρα της πορτογαλικής
επαρχίας που έφεραν οι νέοι
μετανάστες και στα όσα
κοσμογονικά συντελούνταν
την ίδια εποχή στο Παρίσι
είναι εντυπωσιακό και
ενδεικτικό της μοίρας που
περιμένει τους μετανάστες,
θύματα των οικονομικών
κρίσεων τώρα και τότε.»
Λήδα Πιμπλή, NEWPOST.GR,
31/3/2015

ΖΟΖΕ ΛΟΥΙΣ ΠΕΪΣΟΤΟ
Βιβλίο
Μετάφραση: Αθηνά Ψυλλιά
Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα με θέμα
την πορτογαλική μετανάστευση στη Γαλλία
τη δεκαετία του ’60, που διερευνά πώς το όνειρο
για μια καλύτερη ζωή γειώνεται στη σκληρή υφή
της πραγματικότητας που βιώνουν οι μετανάστες.
«Ο Πεϊσότο εκπλήσσει με το βάθος της πρόζας
του, που μοιάζει να ακολουθεί το παράδειγμα του
μεγάλου Ζοζέ Σαραμάγκου, αλλά και με το θάρρος
του να δημιουργεί σήμερα αφηγηματικές δομές
στέρεα επίκαιρες, κατά το παράδειγμα
των Φώκνερ, Ρούλφο και Δονόσο.»
L’ UNITA

«Ο Πεϊσότο έχει ένα σπάνιο χάρισμα στη γραφή του,
η οποία διαθέτει μεγάλη ρυθμική αρμονία.» THE GUARDIAN

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΕΛ. 440 | ΤΙΜΗ 16,53 €

«Το απόλυτο μυθιστόρημα
για την κρίση [...]Το επίτευγμα
αυτού του σπουδαίου Ισπανού
συγγραφέα είναι ότι δημιουργεί
υψηλή λογοτεχνία και
φιλοσοφεί τα της ανθρώπινης
συνθήκης, με πρώτη ύλη την
επικαιρότητα της κρίσης στις
πιο ωμές λεπτομέρειές της. Την
περιγράφει ρεαλιστικά μέσα
από μια πλειάδα σύνθετων και
καλοδουλεμένων χαρακτήρων,
της δίνει αλληγορική διάσταση,
τη σχολιάζει ειρωνικά, τη ζυγίζει
ηθικά και την αναστοχάζεται
εντάσσοντάς τη σε ένα ιστορικό
πλαίσιο που αγκαλιάζει τρεις
γενιές. Χωρίς καθόλου να
πολιτικολογεί, γίνεται εντέλει
βαθύτατα πολιτικός.»
Μικέλα Χαρτουλάρη,
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,

29/5/2015

ΡΑΦΑΕΛ ΤΣΙΡΜΠΕΣ
Στην άκρη του γκρεμού
Μετάφραση: Βασιλική Κνήτου
ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2014
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΡΙΤΙΚΩΝ 2013 (Premio de la Crítica 2013)

«Το σπουδαίο μυθιστόρημα για την κρίση.
Η διαβρωτική αφήγηση του Ραφαέλ Τσίρμπες
σκιαγραφεί ένα μικρό σύμπαν ανεργίας
και απελπισίας […] Το Στην άκρη του γκρεμού
περιγράφει τον μακρύ χειμώνα που ακολούθησε
το πάρτι. Και που διαρκεί ακόμα…»
Χαβιέ Ροντρίγκεθ Μάρκος, EL PAIS
Το καλύτερο ισπανικό μυθιστόρημα των τελευταίων
είκοσι πέντε χρόνων, σύμφωνα με σχετική
ψηφοφορία της εφημερίδας El Mundo.

«Ο Τσίρμπες για το συγκεκριμένο
βιβλίο έλαβε το 2013 το
Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας
στην Ισπανία, και όχι άδικα.
Γράφει όπως ο Φώκνερ και
ο Φουέντε και ο Γιόσα στις
καλύτερες στιγμές τους. Είναι
ένα μυθιστόρημα με το οποίο
η ευρωπαϊκή λογοτεχνία
αποδεικνύει πως είναι μια ζώσα
φωνή εν μέσω (οικονομικού)
σκότους.»
Διονύσης Μαρίνος,
FRACTAL, 7/5/2015
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛ. 776 | ΤΙΜΗ 21,91 €

ΣΕΛ. 384 | ΤΙΜΗ 17,91€

Ένα μίλι δρόμος
στο σεληνόφωτο
Μετάφραση: Θωμάς Σκάσσης
Ο Ντένις Λεχέιν, κορυφαίος
συγγραφέας της σύγχρονης
αστυνομικής λογοτεχνίας,
αφηγείται μια εκρηκτική ιστορία
ακεραιότητας και εκδίκησης.
«Ο Λεχέιν δικαιούται να
συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα
στους πιο ενδιαφέροντες και
πιο προικισμένους Αμερικανούς
συγγραφείς ανεξαρτήτως είδους
ή κατηγορίας.»
WASHINGTON POST
«Ένα μεγάλο ταλέντο…
Όταν πρέπει να κρατήσει τους
αναγνώστες ακριβώς στο σημείο
που θέλει, ο Λεχέιν επιδεικνύει
θεαματικά πώς επιτυγχάνεται
αυτό.»
NEW YORK TIMES

ΝΤΕΝΙΣ ΛΕΧΕΪΝ
Εκείνη τη μέρα
Μετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος
Ένα συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα
με θέμα την Αμερική του Μεσοπολέμου:
την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος,
τη σύγκρουση των εργατών με το Κεφάλαιο,
τους πολιτικούς αγώνες των Αφροαμερικανών.
Από τον συγγραφέα των μπεστ σέλερ
Σκοτεινό ποτάμι, Το νησί των καταραμένων
και Ένα μίλι δρόμος στο σεληνόφωτο.
«Χρησιμοποιώντας το λιτό ύφος της αστυνομικής
λογοτεχνίας, βάζοντας μια ομάδα αστυνομικών
να πρωταγωνιστούν, αφηγείται μια ενδιαφέρουσα
ιστορία που είναι περισσότερο ιστορικήπολιτική-κοινωνική παρά αστυνομική.»
Φίλιππος Φιλίππου, ΤΟ ΒΗΜΑ, 11/1/2015
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ΣΕΛ. 480 | ΤΙΜΗ 18,71 €

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ 16,53 €

Οι σκιές του
Μπρούκλιν
Μετάφραση: Κώστας Καλτσάς

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΛΕΘΕΜ
Οι κόκκινες βασίλισσες
Μετάφραση: Ελένη Ηλιοπούλου
Νέα Υόρκη, δεκαετία του ’60. Η Ρόουζ Ζίμερ,
η επονομαζόμενη Κόκκινη Βασίλισσα του
Σανισάιντ του Κουίνς, είναι μια δυναμική
κομμουνίστρια η οποία κυριαρχεί στη γειτονιά
και στην οικογένειά της με τον εκρηκτικό
χαρακτήρα της και την απόλυτη προσήλωση
στις πεποιθήσεις της. Η κόρη της, Μίριαμ, μια
εξίσου παθιασμένη ακτιβίστρια, δραπετεύει
από την ασφυκτική επιρροή της Ρόουζ και
αγκαλιάζει την αντικουλτούρα. Παράλληλα
με τις ζωές των ηρώων ξεδιπλώνεται η ιστορία
των πολιτικών αγώνων στην Αμερική κατά τον
εικοστό αιώνα.
Μια επική οικογενειακή σάγκα για τις
διαφορετικές γενιές των Αμερικάνων
ριζοσπαστών από έναν κορυφαίο σύγχρονο
συγγραφέα.

«Πρωτότυπη πλοκή,
πρωτότυπη οπτική γωνία,
εξαιρετική προσπάθεια απόδοσης
της ψυχολογίας και της νοοτροπίας
των πασχόντων από Τουρέτ.[...]
Ένα διαφορετικό αστυνομικό θρίλερ!»
Πάνος Τουρλής,

CAPTAINBOOK.GR, 19/12/2013

«Ένας γλωσσοπλάστης συγγραφέας
όπως ο Τζόναθαν Λέθεμ χρησιμοποιεί
έναν δεινό λεξιπλάστη για ήρωα
και δημιουργεί μια συναρπαστική
μυθιστορία για έναν κόσμο που
πάλλεται από αντιπαραθέσεις,
συνειδησιακές εκρήξεις και από μια
κρίση προσανατολισμού.
Μ’ ένα ιμπρεσιονιστικό στιλ
ο Λέθεμ σπρώχνει τον ρεαλισμό
στην αγκαλιά της φαντασίας,
πετυχαίνοντας διάνα.»
Νίκος Κουρμουλής,

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, 22/1/2014
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ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΕΛ.232 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ 14,20 €

NOAM CHOMSKY
Occupy
Σκέψεις πάνω στην ταξική πάλη,
στην επανάσταση και στην αλληλεγγύη
Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου
Στο βιβλίο αυτό ο Τσόμσκι εξετάζει τις προοπτικές που
άνοιξε το κίνημα του Occupy και συγχρόνως διερευνά
τα αίτια των κυριότερων προβλημάτων της εποχής μας:
Πώς φτάσαμε ως εδώ; Με ποιο τρόπο οι πλούσιοι, που
αποτελούν μόλις το 1% του πληθυσμού του πλανήτη,
αναπαράγουν την ηγεμονία τους πάνω στο υπόλοιπο 99% και με ποιους μηχανισμούς;
Πώς μπορούμε αποδομήσουμε την τεχνοκρατική αντίληψη της πρωτοκαθεδρίας
της οικονομίας έναντι της πολιτικής και με ποια μέσα; Πώς μπορούμε να
επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλίσουμε την
ισότιμη κατανομή του παγκόσμιου πλούτου;

ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ 18,41 €

Μια ακόμα ζωτική συνεισφορά του Τσόμσκι στη βιβλιογραφία της αμφισβήτησης
και συγχρόνως ένα κάλεσμα για να δημιουργήσουμε έναν δίκαιο κόσμο
που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη.
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ΣΕΛ. 488 | ΤΙΜΗ 18,71 €

«Πρόκειται για μια περιεκτική
ιστορία της ανθρωπότητας
από τις απαρχές της ζωής έως
τη λήξη του Α´Παγκόσμιου
πολέμου, στηριγμένη στην
επιστήμη της λογικής,
πέρα από βασιλείς, άλογα
και ιερατεία. Είναι ένα
γραπτό ντοκιμαντέρ για
την πορεία της ανθρώπινης
ύπαρξης - με τον πολιτισμό
και τις συγκρούσεις του
κόσμου – αρχίζοντας από
την εποχή της πρωτόγονης
σκέψης και καταλήγοντας
στη ρώσικη επανάσταση.
Μια περιδιάβαση από τους
νομαδικούς λαούς έως τις
υπερπόντιες αυτοκρατορίες
του ατμόπλοιου και του
σιδηροδρόμου. Από τους
προφήτες στην Ιουδαία έως
την ανάπτυξη των σύγχρονων
πολιτικών ιδεών.»

H. G. WELLS

Κώστας Μαρδάς, ΑΠΕ-ΜΠΕ,
31/07/2015

Σύντομη ιστορία του κόσμου
Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός
Ξεκινώντας από την καταγωγή της Γης και καταλήγοντας
στα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου,
η Σύντομη ιστορία του κόσμου συνθέτει μια πολύπλευρη
και συναρπαστική αφήγηση με θέμα την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο Ουέλς εξετάζει
ποικίλα ιστορικά στάδια όπως η Νεολιθική Εποχή, η εμφάνιση του Ιουδαϊσμού,
ο Χρυσός Αιώνας της Αθήνας, η ζωή του Χριστού, η άνοδος του Ισλάμ, η ανακάλυψη της
Αμερικής και η Βιομηχανική Επανάσταση. Το βιβλίο παραμένει από τα πιο ευανάγνωστα
του είδους του.
Πνευματώδες, γραμμένο με οξυδέρκεια, το βιβλίο του Ουέλς Σύντομη ιστορία του
κόσμου αντανακλά πλήρως τις πολιτικές πεποιθήσεις του συγγραφέα, καθώς και την
αποφασιστική αφοσίωσή του στην ανθρώπινη πρόοδο.

Από τον συγγραφέα των κλασικών μυθιστορημάτων
Ο αόρατος άνθρωπος και Ο πόλεμος των κόσμων.
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ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΖΕΙ…
Η Εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία
μετά την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος
1881-1950
Η παρούσα εργασία βασισμένη σε πρωτογενές αρχειακό
υλικό, ειδήσεις και σχόλια του Τύπου καθώς και μαρτυρίες
παλαιών μαθητών, σκιαγραφεί κατά τρόπο αποκαλυπτικό
την πορεία της εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλία από το
1881 ως το 1950. Το βιβλίο δεν απευθύνεται αποκλειστικά
σε ειδήμονες, αλλά σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν
με τρόπο ευχάριστο αλλά και τεκμηριωμένο μια πτυχή της
πρόσφατης ιστορίας μας.
Η συγγραφέα προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης σε
συνάρτηση με τα πολιτικοκοινωνικά γεγονότα της εποχής,
τις συμπεριφορές των τοπικών κοινωνιών και τις κατά καιρούς απόπειρες εκσυγχρονισμού της
εκπαίδευσης, οι οποίες συνήθως τορπιλίζονταν από συντεχνιακά συμφέροντα
και στενοκέφαλες πολιτικές.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα βιβλίο που αναφέρεται σε μια ιστορία χωρίς τέλος.
Εξ ου και ο περιπαικτικός τίτλος Η Παιδεία παίζει…

Η Ελληνίδα ψυχολόγος Λίμπυ (Ελευθερία) Τατά Αρσέλ,
κόρη πρόσφυγα από το Τσανταρλί Περγάμου, γεννημένη
στη Μυτιλήνη και εγκατεστημένη στη Δανία, εξετάζει για
πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία το ψυχολογικό
τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής σε τρεις
γενιές της οικογένειάς της με άξονα δέκα μαρτυρίες.
Έχοντας ως βάση το τραγικό παρελθόν της δικής της
οικογένειας, αναδεικνύει τους μηχανισμούς επιβίωσης
που χρησιμοποίησαν οι Μικρασιάτες στην Ελλάδα
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τραύματα της
προσφυγιάς. Εν μέρει ιστορική αφήγηση, εν μέρει
ψυχολογική και κοινωνική ανάλυση, το βιβλίο της Λίμπυ Τατά Αρσέλ παρουσιάζει τους
τρόπους με τους οποίους το συλλογικό τραύμα του Διωγμού επηρεάζει ακόμα και σήμερα
τη μνήμη, την ταυτότητα και τη ζωή όχι μόνο των απογόνων των Μικρασιατών προσφύγων,
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της.

ΣΕΛ. 528 | ΤΙΜΗ 21,90 €

ΛΙΜΠΥ ΤΑΤΑ ΑΡΣΕΛ
Με το Διωγμό στην ψυχή
Το τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
σε τρεις γενιές
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ΣΕΛ. 496 | ΤΙΜΗ 21,90 €

ΜΕΛΕΤΕΣ

«Δοκίμιο χαρακτηρίζει το
βιβλίο του ο Βόλμαν. Με βάση
ωστόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πρόκειται για ένα σκληρό και
συγκινητικό πρισματικό ρεπορτάζ,
απαλλαγμένο εντούτοις από
αισθηματολογίες. Και αναφέρεται
στην υποκοινωνία όπως την
αντιλαμβάνονται τόσο οι εντός όσο
και οι εκτός των αόρατων τειχών
της, στη δυστυχία δίπλα μας.»
Αναστάσης Βιστωνίτης,
ΤΟ ΒΗΜΑ, 3/2/2015

ΓΟΥΙΛΙΑΜ Τ. ΒΟΛΜΑΝ
Φτωχοί άνθρωποι
Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής
Στο βιβλίο αυτό ο βραβευμένος συγγραφέας του αριστουργηματικού
μυθιστορήματος Κεντρική Ευρώπη μας καλεί να αναγνωρίσουμε
στους συνανθρώπους μας την αξιοπρέπεια, επιχειρεί να αντικρίσει
κατάματα τη φτώχεια σε όλες της τις εκφάνσεις – την απελπισία και
την ωμότητα, την περηφάνια και τον τρόμο, την άγρια δυστυχία και
τη σιωπηλή παραίτηση. Με αυτό τον τρόπο δίνει το λόγο στους φτωχούς
για να εξηγήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες της εξαθλίωσής τους σύμφωνα
με τους δικούς τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και θρησκευτικούς όρους..
«Ελάχιστοι σύγχρονοι συγγραφείς είναι ικανοί να γράψουν για τις κατώτερες κοινωνικές
τάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όπως ο Βόλμαν […] ένας συγγραφέας που γράφει όχι μόνο
όμορφα, αλλά και με υπευθυνότητα και ήθος.»
SAN FRANSISCO CHRONICLE
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ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΕΛ. 216 | ΤΙΜΗ 13,44 €

ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 15,28 €

ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 14,27 €

ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Μελοποιημένη ποίηση
Ένας αμφιλεγόμενος γάμος
ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 14,27 €

1. ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 16,82 €
2. ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 16,82 €
3. ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ 17,84 €
4. ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 20,38 €

Η μελοποιημένη ποίηση στην Ελλάδα είναι ένα θέμα
πολύσυζητημένο, αλλά όχι με επάρκεια και ορθότητα
διερευνημένο. Στο βιβλίο εξετάζεται αυτό το φαινόμενο που
κυριάρχησε στη μουσική ζωή του τόπου μας τις τελευταίες
δεκαετίες, και ιδιαίτερα κατά τη χρονική περίοδο 1960-1985
στο χώρο του λεγόμενου έντεχνου-λαϊκού τραγουδιού. Το
θέμα προσεγγίζεται σφαιρικά, με μια σειρά από ζητήματα που
προκύπτουν από το συνδυασμό ποίησης και μουσικής, θέτοντας
βασικά ερωτήματα και δίνοντας ουσιαστικές απαντήσεις.
Επισημαίνεται ότι τόσο η ποίηση όσο και η μουσική είναι δύο
ξεχωριστές τέχνες με τη δική τους αυτοτέλεια και ότι στις
κορυφαίες τους δημιουργίες δεν έχουν ανάγκη η μία την άλλη.
Παρ’ όλα αυτά, αν τηρηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις,
μπορεί να επιτευχθεί η σύζευξή τους.
Χρησιμοποιώντας ενδεικτικά παραδείγματα, ο συγγραφέας
υπογραμμίζει την αποτυχία ορισμένων έργων μελοποιημένης
ποίησης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει και την επιτυχία κάποιων
άλλων. Τελικά, είναι ορθό να μελοποιείται η ποίηση;
Και σε ποιες περιπτώσεις;
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ΣΕΛ. 376 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΣ
Αφερέγγυοι και πλάνητες
Δοκίμια για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό
Δοκίμια, άρθρα, κριτικές, scripta minima,
αναγνωστική εμπειρία πολλών χρόνων, κείμενα
άλλα δημοσιευμένα και άλλα ανέκδοτα, όλα όμως
«ανασκολοπισμένα» (αναταγμένα και διορθωμένα),
ώστε να αποτελούν εντελώς νέο υλικό, ιδού
το περιεχόμενο αυτού του τόμου.
Ο μοντερνισμός, ο μεταμοντερνισμός,
η παράδοση, οι μεγάλοι σταθμοί της λογοτεχνίας
που άλλαξαν τις αναγνωστικές μας έξεις,
ο λεγόμενος ελληνοκεντρισμός και οι παθολογικές
συμφύσεις του, οι διακειμενικές σχέσεις στο αρχιπέλαγος της γραφής, τα «λοξά» αιρετικά
ή ανορθόδοξα έργα είναι τα θέματα που απασχολούν τον συγγραφέα στον παρόντα
τόμο, με ψυχαναγκαστική μάλιστα ένταση. Ένταση που δεν σχετίζεται με κάποια
έννοια αποστολικής διακονίας απέναντι στην τέχνη του γράφειν, αλλά με το στιλ (λίγο
μπλαζέ, λίγο κυνικό) του γράφοντος που θεωρεί τη λογοτεχνία επικίνδυνη (αφού αντί να
εξανθρωπίζει εξιδανικεύει) για τον κόσμο.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2015, ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ
Ημερολόγια της φωτιάς
Μικρά κείμενα για την τέχνη
Δεκαοκτώ μικρά κείμενα, μεταξύ 2008 και 2015,
δημοσιευμένα τα περισσότερα σε διάφορα
περιοδικά και εφημερίδες. Αποτυπώνουν τη βαθιά
αίσθηση και συναίσθηση της ποιητικής συνάφειας
του Γιάννη Ψυχοπαίδη με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό,
την ελληνική καλλιτεχνική παράδοση και το
ελληνικό τοπίο. Και αναδεικνύουν με γνώση και με
ευαισθησία τη βαθύτερη ευθύνη του δημιουργούανθρώπου απέναντι στην κοινωνία και στο
περιβάλλον που τον ενέπνευσαν.
Δεκαοκτώ μικρά κείμενα καλλιτεχνικού ήθους
και συλλογικής μνήμης.

ΣΕΛ. 176
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ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΕΛ. 280 | ΤΙΜΗ 14,92 €

ΣΕΛ. 328 | ΤΙΜΗ 15,92 €

ΣΕΛ. 376 | ΤΙΜΗ 14,83 €

ΝΤΑΪΣΑΚΟΥ ΙΚΕΝΤΑ
Ο δρόμος για τα νιάτα
Ο βουδισμός αντιμετωπίζει με την κοινή λογική
τα ζητήματα της καθημερινότητας
Μετάφραση: Πάνος Σταθόπουλος
ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ 16,23 €

ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ 16,42 €

Ο πασίγνωστος συγγραφέας και πνευματικός ηγέτης Νταϊσάκου
Ικέντα με αμεσότητα και ορθολογισμό συνδέει τη διαχρονική σοφία
του βουδισμού με τα προβλήματα και τις έγνοιες των σημερινών
νέων. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από πενήντα χρόνια στη
βουδιστική άσκηση και με την εμπειρία που απέκτησε δείχνοντας σε
εκατομμύρια νέους το δρόμο για μια ευτυχισμένη και δημιουργική
ζωή, ο πρόεδρος Ικέντα μοιράζεται τις σκέψεις του για πολλά και
ποικίλα θέματα. Όποια θρησκεία κι αν ασπάζονται οι νέοι που θα
διαβάσουν αυτό βιβλίο θα ταυτιστούν με τις παγκόσμιες αξίες
που πραγματεύεται και θα βρουν τρόπους:
• Για να κάνουν τη ζωή τους να ανθίσει.
• Για να χτίσουν την αυτοπεποίθηση και το χαρακτήρα τους.
• Για να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους.
• Για να συνεισφέρουν σε μια ασφαλή, ελεύθερη και ειρηνική κοινωνία.
• Για να ανακαλύψουν την προσωπική τους ευτυχία, και όχι μόνο.
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ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΣΑΤΙΡ
Πλάθοντας ανθρώπους
Μετάφραση: Λίλη Στυλιανούδη
Επιμέλεια: Άγγελος Νίκας | Σειρά: Ανθρώπινα Συστήματα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ 17,25 €

Πιστή στην πεποίθησή της ότι τα συγκροτημένα
άτομα προέρχονται από αρμονικές και συγκροτημένες
οικογένειες, η κορυφαία στο χώρο της οικογενειακής
ψυχοθεραπείας Αμερικανίδα Βιρτζίνια Σατίρ εξηγεί
στο βιβλίο αυτό την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην
οικογενειακή ζωή και στο χαρακτήρα που διαμορφώνει
μεγαλώνοντας κάθε παιδί. Το Πλάθοντας ανθρώπους,
από το 1972 που πρωτοκυκλοφόρησε, έχει μεταφραστεί
σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες.

CHIP CONLEY
Συναισθηματικές εξισώσεις
Απλές αλήθειες που δημιουργούν
ευτυχία και επιτυχία

Μετάφραση: Μαίρη Περαντάκου-Κουκ
Όταν ο Chip Conley, ο βραβευμένος συγγραφέας του μπεστ
σέλερ Peak, ήρθε αντιμέτωπος με μια σειρά προβλημάτων
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, αναγκάστηκε να
επαναπροσδιορίσει τις ιδέες του για τον κόσμο. Επινόησε
λοιπόν τις Συναισθηματικές εξισώσεις: μια σειρά απλών
εξισώσεων προκειμένου να διαχειριστεί ορθολογικά
τις μεταβλητές της καθημερινής πραγματικότητας. Οι
Συναισθηματικές εξισώσεις μας βοηθούν να αποκτήσουμε
μια νέα αντίληψη για τη ζωή μας.

ΣΕΛ. 360 | ΤΙΜΗ 18,71 €

ALBERT J. BERNSTEIN
Οι βρικόλακες
του συναισθήματος
Πώς να αποφύγετε τον συναισθηματικό εκβιασμό
Μετάφραση: Φίλλιπος Χρυσόπουλος
Οι βρικόλακες του συναισθήματος είναι άνθρωποι
μελοδραματικοί, ναρκισσιστές, αρκετά έξυπνοι ώστε να
κερδίσουν πρώτα την εμπιστοσύνη σας και στη συνέχεια
να σας εκμεταλλευτούν. Ο Albert J. Bernstein αναλύει
διαφορετικούς τύπους «βρικολάκων» αποκαλύπτοντας
τα μυστικά για να μην πέσετε στα δίχτυα τους.
ΣΕΛ. 328 | ΤΙΜΗ 15,21 €
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ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ 12,00 €

ΣΕΛ. 56 | ΤΙΜΗ 8,96 €

ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΣΕΛ. 72 | ΤΙΜΗ 9,90 €

ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΣΕΛ. 176

ΣΕΛ. 72 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΣΕΛ. 56 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΣΕΛ. 112 | ΤΙΜΗ 10,00 €

ΣΕΛ. 40 | ΤΙΜΗ 7,96 €

ΣΕΛ. 360

ΣΕΛ. 64

ΣΕΛ. 80
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ
Άπαντα
τα ποιητικά
1904-1975

ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
Βιογραφία
Ποιήματα
1974-2014

ΣΕΛ. 544 | ΤΙΜΗ 29,86 €

ΣΕΛ. 416 | ΤΙΜΗ 25,00 €

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΗ
Ποιήματα
Απόδοση και πρόλογος:
Γιάννης Ρίτσος
ΣΕΛ. 184 | ΤΙΜΗ 19,90 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Μαρτυρίες
Σειρά Πρώτη
Σειρά Δεύτερη
Σειρά Τρίτη
ΣΕΛ. 564 | ΤΙΜΗ 21,90 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Ανθολογία
Επιλογή:
Χρύσα Προκοπάκη
ΣΕΛ. 432 | ΤΙΜΗ 27,50 €

ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
Ποιήματα
ΑΠΑΝΤΑ
(1945-1998)
ΣΕΛ. 386 | ΤΙΜΗ 27,37 €

