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ΒΙΒΛΙΑ 

12 Νοεμβρίου 2011 11:45 πμ - Σχολιάστε  

Το παλάτι των αναμνήσεων 

Μίρα Μπάρτοκ 

Ομορφη, χαρισματική και ταλαντούχα, η Νόρμα Χερ στα δεκαεννιά της θα διαγνωσθεί 

σχιζοφρενής. Η ψυχική της ασθένεια δεν θα την εμποδίσει να μεγαλώσει τις δυο της κόρες, τις 

οποίες λατρεύει. Καθώς όμως η πνευματική της κατάσταση επιδεινώνεται, η σχέση τους θα 

δοκιμαστεί.  

Η Μίρα και η Ναταλία για δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια κόβουν κάθε επαφή μαζί της, κρύβονται 

για να μην μπορεί να τις εντοπίσει. Οταν ειδοποιούνται πως η άστεγη και ´ανισόρροπη´ 

μητέρα τους βρίσκεται στα τελευταία στάδια ενός επιθετικού καρκίνου, ταξιδεύουν στο 

Κλίβελαντ για να συμφιλιωθούν μαζί της. Αυτές τις δύσκολες ώρες η Μίρα θα ανακαλύψει το 

κλειδί μιας αποθήκης όπου η μητέρα της κρατά φυλαγμένα ημερολόγια, οικογενειακές 

φωτογραφίες, παλιά παιχνίδια και άλλα προσωπικά της αντικείμενα. Χαμένες αναμνήσεις την 

κατακλύζουν και την οδηγούν σε μια ανασύσταση του σπαρακτικού παρελθόντος της. 

Εκδότης: Mεταίχμιο 

Το Νήμα 

Βικτώρια Χίσλοπ 

Θεσσαλονίκη 1917. Την ώρα που γεννιέται ο Δημήτρης Κομνηνός, μια πυρκαγιά σαρώνει την 

ακμάζουσα πολυπολιτισμική μητρόπολη, όπου χριστιανοί, εβραίοι και μουσουλμάνοι ζουν 

πλάι-πλάι. Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά καταστροφικών γεγονότων που θα αλλάξουν 

για πάντα τη φυσιογνωμία της πόλης, καθώς ο πόλεμος, ο φόβος και οι διωγμοί αρχίζουν να 

διχάζουν τους κατοίκους της. Πέντε χρόνια αργότερα, η νεαρή Κατερίνα διαφεύγει στην 

Ελλάδα, όταν η πατρίδα της στη Μικρά Ασία ισοπεδώνεται από τα τουρκικά στρατεύματα. 

Εχοντας χάσει τη μητέρα της μέσα στο πανδαιμόνιο της φυγής, βρίσκεται μόνη της πάνω στο 

πλοίο προς έναν άγνωστο προορισμό. Από εκείνη τη μέρα, οι ζωές του Δημήτρη και της 
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Κατερίνας πλέκονται άρρηκτα μεταξύ τους αλλά και με την ιστορία της ίδιας της 

Θεσσαλονίκης. 

Εκδότης: Διόπτρα 

Ο Νταλί κι εγώ 

Σταν Λόρισενς 

Ο έμπορος έργων Τέχνης Σταν Λόρισενς κέρδισε εκατομμύρια δολάρια στο χώρο της 

μοντέρνας Τέχνης. Τα έργα του Σαλβαντόρ Νταλί αποτελούσαν το μήλον της έριδος για τους 

νεόπλουτους επενδυτές και επιχειρηματίες, που επιδίωκαν να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα. Ο 

Σταν δεν είχε πρόβλημα να κάνει τα στραβά μάτια, ελπίζοντας ότι και οι αγοραστές του θα 

έκαναν το ίδιο. Τα έργα Τέχνης που πουλούσε προέρχονταν από αμφισβητήσιμες πηγές και 

σύντομα ανακάλυψε ότι η πιο σκοτεινή από αυτές ήταν ο ίδιος ο Νταλί. Οσο πιο πετυχημένος 

γινόταν ο Σταν τόσο πιο κοντά ερχόταν στον Νταλί, μέχρι που κατάφερε να μείνει στο διπλανό 

σπίτι. Ενόσω κρυβόταν απ? την Ιντερπόλ, ο Σταν περνούσε τον καιρό του με καλλιτέχνες, 

μουσικούς και διάφορους εκκεντρικούς που αποτελούσαν τον κύκλο του Νταλί. Ανακάλυψε τη 

μυστική ιστορία του σουρεαλιστή ζωγράφου, το στούντιο των καλλιτεχνών όπου παρήγαγε τη 

δουλειά του, καθώς και τη μηχανή χρήματος, χάρη στην οποία ο Νταλί ζούσε μέσα στην 

πολυτέλεια, ενώ η δημιουργικότητά του είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. 

Εκδότης: Ψυχογιός 

Ολοι μαζί, τώρα! 

Γιώργος Κοτανίδης 

Μια ομάδα νέων παιδιών δημιουργεί έναν πρωτοπόρο θίασο που κερδίζει τη νεολαία και το 

κοινό από την πρώτη κιόλας παράσταση. Μπαίνει δυναμικά στο θεατρικό προσκήνιο 

αναζητώντας το καινούργιο, μια άλλη αισθητική στη μορφή και ένα άλλο νόημα στο 

περιεχόμενο. Αλλάζει τις δομές και τον τρόπο παραγωγής του θεάματος, βάζοντας ως στόχο 

την απόλυτη ομαδοποίηση, και αποσπά την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου. Ταυτόχρονα 

μπαίνει στο μάτι της Ασφάλειας των δικτατόρων, που παρακολουθούν κάθε της βήμα. Τα 

μέλη του θιάσου, ζώντας σε μια εποχή σκληρή και επικίνδυνη, μπαίνουν στη φωτιά και 

παίρνουν θέση. 

Ολοι ανεξαιρέτως είναι πολιτικοποιημένοι και εχθρικοί προς το καθεστώς συμμετέχοντας στο 

φοιτητικό κίνημα που αναπτύσσεται εναντίον της χούντας. Μερικοί οργανώνονται σε μια 

επαναστατική οργάνωση, δουλεύουν με πάθος γι? αυτήν και θέλουν να τους εντάξουν όλους. 

Αυτό προκαλεί τριβές, συγκρούσεις, διασπάσεις, επανενώσεις αλλά και διαρκή δημιουργία. 

Μετά την παράσταση και τα χειροκροτήματα, ακολουθούν τα κυνηγητά, οι συλλήψεις και τα 

βασανιστήρια. 

Από τη σκηνή του θεάτρου στην απομόνωση της Ασφάλειας, από τις φυλακές του 
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Κορυδαλλού σε μια καινούργια πρεμιέρα. 

Εκδότης: Καστανιώτης 

Εγκλημα 

Ιρβιν Γουελς 

O ντετέκτιβ Ρέι Λένοξ αφήνει πίσω του το Εδιμβούργο για να διαγράψει όσο μπορεί μνήμες 

και εμπειρίες που τον έχουν στιγματίσει. 

Κάνει όμως μια καθόλα λανθασμένη επιλογή τόπου τραβώντας πέρα από τον Ατλαντικό, εκεί 

όπου η διαφθορά ανθρώπων και συστήματος έχει τα δικά της αξεπέραστα όρια. 

Η Φλόριντα των ΗΠΑ είναι το σκηνικό όπου η τυχαιότητα θα οδηγήσει ένα μικρό κορίτσι, 

μόλις 10 χρόνων, στις φτερούγες προστασίας του Λένοξ, ο οποίος θα αναγκαστεί να βουτήξει 

στα πιο σκοτεινά μονοπάτια για να διασώσει την τιμή μιας κοινωνίας και εντέλει την ίδια την 

ψυχική του ισορροπία. 

O Irvine Welsh μεταφέρει τον υπόγειο κόσμο του κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Φλόριντα, 

δίνοντάς μας μία ιστορία καταιγιστικής δράσης, ένα δυνατό μυθιστόρημα για την κακοποίηση 

της ανθρώπινης ψυχής, την αθωότητα και τη λύτρωση. 

Εκδότης: Οξύ 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΒΙ 

Οι αναγνώστες ψηφίζουν το μυθιστόρημα της χρονιάς 

Αθήνα 

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), σε συνεργασία με την ΕΡΤ, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 

ψηφοφορίας για το Βραβείο Αναγνωστών 2011, δίνοντας την ευκαιρία στο αναγνωστικό κοινό 

να αναδείξει το αγαπημένο ελληνικό μυθιστόρημα της χρονιάς. Στην εφετινή διαδικασία, το 

ΕΚΕΒΙ απέστειλε σε όλες τις Λέσχες Ανάγνωσης της Ελλάδας τον κατάλογο των 

μυθιστορημάτων που κυκλοφόρησαν την περίοδο 1/10/2010 – 30/9/2011 (δηλαδή 399 τίτλοι, 

σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Βιβλιονέτ) και οι Λέσχες ξεχώρισαν 123 πρωτότυπα 

ελληνικά μυθιστορήματα. Τα βιβλία που πήραν τις περισσότερες ψήφους από τις Λέσχες 

Ανάγνωσης, όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο πρωτοκόλλου του ΕΚΕΒΙ, απαρτίζουν τη 

´βραχεία λίστα´ του Βραβείου Αναγνωστών 2011. 

Η ψηφοφορία των Λεσχών ανέδειξε φέτος 16 βιβλία, λόγω ισοψηφίας στην 15η θέση. 

Παρέμειναν όμως 14 λόγω της επιθυμίας των συγγραφέων Μάρως Δούκα και Γιάννη 

Μακριδάκη να εξαιρεθούν τα βιβλία τους από την τελική ψηφοφορία κοινού. 

Τα μυθιστορήματα της ´βραχείας λίστας´ είναι, με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο 

του – της συγγραφέα, τα εξής: 

1. Ο ερωτευμένος Πολωνός 

της Μάρως Βαμβουνάκη (Ψυχογιός) 
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2. Πρίγκιπες και δολοφόνοι  

του Μιχάλη Γεννάρη (Ινδικτος) 

3. Ο παλαιστής και ο δερβίσης  

του Θεόδωρου Γρηγοριάδη (Πατάκης) 

4. Πριν απ? το ηλιοβασίλεμα  

του Μάνου Ελευθερίου (Μεταίχμιο) 

5. Ανεμώλια  

του Ισίδωρου Ζουργού (Πατάκης) 

6. Η συμφωνία των ονείρων  

του Νίκου Θέμελη (Μεταίχμιο) 

7. Τα σακιά  

της Ιωάννας Καρυστιάνη (Καστανιώτης) 

8. Ο γύρος του θανάτου  

του Θωμά Κοροβίνη (Αγρα) 

9. Ληξιπρόθεσμα δάνεια  

του Πέτρου Μάρκαρη (Γαβριηλίδης) 

10. Πώς να κρυφτείς  

της Αμάντας Μιχαλοπούλου (Καστανιώτης) 

11. Η ενοχή της αθωότητας  

της Ιωάννας Μπουραζοπούλου (Καστανιώτης) 

12. Για μια χούφτα βινύλια  

της Χίλντας Παπαδημητρίου (Μεταίχμιο) 

13. Κι όμως ανθίζει  

της Λίας Μεγάλου-Σεφεριάδη (Μεταίχμιο) 

14. Η έρημος έρχεται 

του Μιχάλη Φακίνου (Καστανιώτης) 

Πότε ψηφίζετε: Εως 5 Δεκεμβρίου 2011 

Πώς ψηφίζετε: Στείλτε με sms (χρέωση απλού μηνύματος) τον κωδικό που αντιστοιχεί στο 

βιβλίο της επιλογής σας, στο 54160. 

Ο ερωτευμένος Πολωνός         (ΒΑ 1) 

Πρίγκιπες και δολοφόνοι         (ΒΑ 2) 

Ο παλαιστής και ο δερβίσης         (ΒΑ 3) 

Πριν απ? το ηλιοβασίλεμα         (ΒΑ 5) 

Ανεμώλια             (ΒΑ 6) 

Η συμφωνία των ονείρων         (ΒΑ 7) 

Τα σακιά                 (ΒΑ 8) 

Ο γύρος του θανάτου         (ΒΑ 9) 
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Ληξιπρόθεσμα δάνεια         (ΒΑ 11) 

Πώς να κρυφτείς             (ΒΑ 12) 

Η ενοχή της αθωότητας         (ΒΑ 13) 

Για μια χούφτα βινύλια         (ΒΑ 14) 

Κι όμως ανθίζει…             (ΒΑ 15) 

Η έρημος έρχεται             (ΒΑ 16) 

Κάθε αναγνώστης έχει δικαίωμα για μία μόνο ψήφο. 

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκύπτει κατά το ήμισυ (50%) από την ψήφο των 

αναγνωστών ενώ το υπόλοιπο 50% βγαίνει από τις ψήφους που έχουν ήδη δώσει οι Λέσχες 

Ανάγνωσης (από τις οποίες προέκυψε η βραχεία λίστα). 

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 7 Δεκεμβρίου. 

Υπενθυμίζουμε ότι το αναγνωστικό κοινό τίμησε με την ψήφο του: 

? 2010 – ´Οπως ήθελα να ζήσω´ της Ελένης Πριοβόλου 

? 2009 – ´Ιμαρέτ´ του Γιάννη Καλπούζου 

? 2008 – ´Ολα σου τα ?μαθα μα ξέχασα μια λέξη´ του Δημήτρη Μπουραντά 

? 2007 – ´Ο κύριος Επισκοπάκης´ του Ανδρέα Μήτσου 

? 2006 – ´Αμίλητα βαθιά νερά´ της Ρέας Γαλανάκη 

? 2005 – ´Η μέθοδος της Ορλεάνης´ της Ευγενίας Φακίνου 
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