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∆ΟΣΕΙΣ 
ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ 
Νίκος Καζαντζάκης, 
εκδ. Καζαντζάκη 

To πρώτο µυθιστόρηµα του 
Καζαντζάκη, γραµµένο το 
1908 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν 

για µεταπτυχιακές 
σπουδές (δηµοσιεύθηκε στο 
περιοδικό «Ο Νουµάς». σε 24 
συνέχειες, το 1909-1910, µε 

το ψευδώνυµο «Πέτρος Ψηλορείτης»). Η ιστορία 
των πρωταγωνιστών, του ιδεολόγου φοιτητή 
Ορέστη, της αφοσιωµένης φίλης του Χρυσούλας 

και του αιθεροβάµονα καθηγητή Γοργία, 
που «σπάνε» όταν έρχονται αντιµέτωποι µε την 
πραγµατικότητα, προκάλεσε αντιδράσεις από τις 
πρώτες κιόλας δηµοσιεύσεις της ιστορίας. Στις 
αντιδράσεις αυτές απάντησε ο N. κ.. εκθέτοντας 
τις προθέσεις του, αλλά και πτυχές της ζωής των 
Ελλήνων φοιτητών στο Παρίσι. To άρθρο αυτό, όπως 

και άλλα συνοδευτικά κείµενα, ντοκουµέντα 
και εικόνες, περιέχονται στην έκδοση. 

Ο ΛΥΤΡΩΤΉΣ Jo Nesbo, 
µτφ. Γωγώ Αρβανίτη, 
εκδ. Μεταίχµιο 

To νουάρ του Νορβηγού 
Jo Nesbo λατρεύεται παγκοσµίως, 

οι πωλήσεις των 
βιβλίων του ξεπερνούν τα 
14.000.000, ο Μάρτιν Σκορσέζε 

µεταφέρει έργο του 
στον κινηµατογράφο, ενώ µεταφράζεται και στην 
Ελλάδα το ένα µυθιστόρηµά του πίσω από το άλλο. 

To Μεταίχµιο έχει ήδη κυκλοφορήσει τρεις 
περιπέτειες του σειριακού ήρωα του Nesbo. Χάρι 
Χόλε, ενώ έχει αναγγείλει και το «The Snowman» 
για το προσεχές φθινόπωρο. Αξίζει τον κόπο: Και 
µε το παραπάνω! Επιβιβαστείτε λοιπόν άφοβα 
στο bandwagon του συγγραφέα, για τον οποίο ο 
µέγας James Ellroy δηλώνει: «Με καταδιώκει ανελέητα, 

σαν λυσσασµένο πιτ µπουλ, αποφασισµένος 
να µου πάρει τα σκήπτρα του µεγαλύτερου 

εν ζωή συγγραφέα αστυνοµικού στον κόσµο». 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Απόστολος Παπογιαννόπουλος, 

εκδ. ∆ιόπτρα 

Η Μικρασιατική Καταστροφή 
του '22 και οι δοκιµασίες 

και περιπέτειες των Μικρασιατών 
προσφύγων σε ολόκληροτον 

κόσµο. Με πολλές 
αναφορές στην παρουσία 

του ποντιακού ελληνισµού στη Σοβιετική'Ενωση, 
υπόθεση για την οποία ακόµα και σήµερα οι πληροφορίες 

είναι πολύ περιορισµένες. 

R 

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
TOY ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ 
Νίκος Καζαντζάκης, 
εκδ. Καζαντζάκη 

To υπερ-κλασικό µυθιστόρηµα 
που έγινε οσκαρική 

ταινία, µιούζικαλ, θεατρικό, 
µπαλέτο, µε τον Καζαντζάκη 

να γράφει: «Ο Ζορµπάς µ' 
έµαθε v' αγαπώ τη ζωή και 

να µη φοβούµαι το θάνατο... Η πιο πλατιά ψυχή, 
το πιο σίγουρο σώµα. n mo λεύτερη κραυγή που 
γνώρισα στη ζωή µου». Με προσθήκη φωτογραφιών 

και σχολίων. 

-ap 
01 ΑΡΧΗΓΟΙ i 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ /ΤΑ ΑΝΤΡΑΚΙΑ 
Μάριο Βάργκας Λιόσα, 
µτφ. Τατιάνα Ραηακούλια, 
εκδ. Καστανιώτη 

Τα 6 διηγήµατα της συλλογής 
«Οι αρχηγοί» είναι τα 

πρώτα δηµοσιευµένα έργα 
του συγγραφέα, που φέρουν 

όλα τα χαρακτηριστι- > 
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In i inj EKAO E EIE 
κά που θα τον αναδείξουν αε πρωτοπόρο της λατινοαµερικανικής 

λογοτεχνίας και απεικονίζουν 
ένα σκληρό «αντρικό» κόσµο όπου κυριαρχεί n 
βία. Η νουβέλα «Τα αντράκια» µεταφράζεται για 
πρώτη φορά στα ελληνικά και περιγράφει την 
εφηβική παρέα της γειτονιάς και το πώς αυτή 
καθορίζει τις ζωές των µελών της. 

„sw„-- Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΡΑΓΓΗΣ 
eWaioT" Ε|Ρπνπ Ν'κολακπ - Καλοί, 

epOOTllS - µάρη.εκδ. ∆ιόπτρα 

Τα (ερωτικά) πορτρέτα τριών 
ανθρώπων, δύο γυναικών 

και ενός άνδρα, γραµµένα 
σε πρώτο πρόσωπο. 

Κοινό στοιχείο και των 
τριών, n απρόβλεπτη µοίρα 

που θα τους φέρει στα όρια της ανθρώπινης 
αντοχής. Με το ροµαντικό ηθικό δίδαγµα για την 
αγάπη που ζει και παραµένει ακλόνητη στο πέρασµα 

των αιώνων. 

i 
n. 

ΑΦΟΥΤΟ 
Φραντζέσκο M. Σπέγγου, 
εκδ. NovelBooks 

Ανάλαφρο και ευχάριστο 
µυθιστόρηµα για τπ φιλία 
που µπορεί να κρατήσει για 
µια ζωή και για τους «µυστικούς» 

της κώδικες επικοινωνίες 
- ένας τέτοιος είναι 

και n λέξη «αφούτο». Η ζωή παρουσιασµένη χωρίς 
περιττά δράµατα και κλάµατα, χωρίς πολλές 

φιλοσοφίες, αλλά µε πολύ χιούµορ. 

εγχειριδιο κινηµατογραφικησ 
ανυπακοής 

Ρένος Χαραλαµπίδης, 
εκδ. IANOS 

Όηωςο ίδιος ο Ρ. Χαραλαµπίδης 
λέει, «το εγκόλπιο αυτό 

είναι n αρχειοθέτηση των 
βιαστικών σηµειώσεων που 
κράτησα όσο διήρκησε n 
περιπέτεια της δηµιουργίας 
των ταινιών µου Wo budget 

story (1996), Φτηνά τσιγάρα (1999), Η καρδιά του 
κτήνους (2004) και Τέσσερα µαύρα κουστούµια 
(2009)... Είναι το δικό µου µονοπάτι, που άνοιξα 

περπατώντας και πολλές φορές χάνοντας το 
δρόµο µου στο γοητευτικό αλλά και σκοτεινό 
δάσος του αυτοδίδακτου». 
To βιβλίο παρουσιάζεται στις 25/4,12. SO. 
στο θέατρο «Ακροηόλ» (Ιπποκράτους 9-111 

ΤΑ ΤΈΣΣΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΓΑΘΑ Paul Hoffman, 
εκδ. ∆ιόπτρα 

To δεύτερο µέρος της τριλογίας 
«To αριστερό χέρι 

του θεού», όπου οι αντιµαχόµενες 
έννοιες του παράδεισου 

και της κόλασης βρίσκουν 
την τέλεια έκφρασή 

τους στη σκοτεινή και βασανισµένη ψυχή του 
(ήρωα) Τόµας Κέιλ. Εδώ, ο Κέιλ θα ηγηθεί στη µάχη 

που θα κρίνει την τύχη της ανθρωπότητας. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 
Πηνελόπη ∆έλτα, 
εκδ. Αγκυρα 

Μια κοινωνία που παραπαίει 
αλλά τελικά καταφέρνει και 
ανορθώνεται και ευηµερεί, 
χάρη στη συσπείρωση και 
την κοινή δουλειά - µε το 
µυθικό κόσµο του παραµυθιού 

να ενσαρκώνει την αναζήτηση αξιών, όπως 
της γενναιότητας, της προσφοράς και της θυσίας. 

Πρωτοδηµοσιευµένη πριν από 100 χρόνια, 
αυτή n αλληγορική ιστορία παραµένει επίκαιρη 
καισήµερα. 

ΟΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ 
Πηνελόπη ∆έλτα, 
εκδ. Άγκυρα 

Ενα κλασικό µυθιστόρηµα, 
γραµµένο το 1932, που µας 
µεταφέρει στα παιδικά χρόνια 

της Πηνελόπης ∆έλτα, 
όταν µαζί µε τ' αδέλφια της 
έκανε διακοπές στο σπίτι 

των θείων της. στην Καστέλα του Πειραιά. Πρωταγωνιστής 
ο Αντώνης, ο mo ζωηρός απ' όλους, 

περιπετειώδης και σκανταλιάρης, αλλά και µια 
ελεύθερη προσωπικότητα µε µοναδική γενναιότητα. 

ΦΑΡΟΣΟΥΠΙΤΣΑ 
Γιώργος Λεµπέσπς, 
εικονογράφηση Χρήστος 
Ράλλης, εκδ. Ψυχογιός 

Κάπου στα ανοιχτά της Μήλου, 
ο βυθός κινδυνεύει να 

γίνει σούπα και κανείς δεν 
µπορεί να µείνει µε σταυρωµένα 

τα χέρια: τα ψάρια 
θα ψάξουν και θα βρουν τους ήρωές τους που θα 
αποτρέψουν την καταστροφή. Μαζί µε αυτά, και 
µια συνταγή του σεφ Λευτέρη Λαζάρου για την 
πιο/αχταριστπ ψαρόσουπα. 

Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΡΙΑ ΖΑΚΛΙΝ 
ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ 
Ζακλίν Καραγιώργη, 
εκδ. Gutenberg 

Ένα σπουδαίο αφιέρωµα 
στη µεγάλη ελληνίστρια, 
που έφυγε από τπ ζωή σε 
ηλικία 97 ετών, το 2010. Η 

ίδια συνήθιζε να λέει πως πέρασε πολύ περισσότερο 
χρόνο από τη µακρόχρονη ζωή της µε τον 

Θουκυδίδη, τον Περικλή και τον Αλκιβιάδη από 
όσο µε τους σύγχρονους της... 

ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

t 

ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 
Γιώργος ΛίλΑης, 
εκδ. Μεταίχµιο 

Είναι πάντοτε όµορφο 
συναίσθηµα, να σε αιχµαλωτίζει 

ένας νεαρός πεζογράφος 
µε την πρώτη του 

δουλειά. Ο Γιώργος Λίλλης 
δεν είναι βέβαια πρωτοεµφανιζόµενος 

στα γράµµατα. Στο παρελθόν έχει 
εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές, µεταφράζει 

συστηµατικά (µεταξύ άλλων, την πρόσφατα 
χαµένη νοµπελίστρια, Βισλάβα Σιµηόρσκα), γράφει 

κείµενα κριτικής, επιµελείται ραδιοφωνικές 
εκποµπές πολιτιστικού περιεχοµένου. To «Ιχνη 
στο χιόνι» είναι ωστόσο το πρώτο µυθιστόρηµα 
του γεννηµένου το 1974 στη Γερµανία λογοτέχνη, 

ένα σφιχτοδεµένο, νευρώδες ντεµπούτο µε 
γρήγορο τέµπο και έντονο σασπένς, που ξεκινά 
στα 1948 και φτάνει στο σήµερα, ακολουθώντας 
την αφήγηση του Περικλή Αδάµου. γύρω από 
τον Εµφύλιο, τη βιαιότητα, το θρήνο και την απώλεια 

που τον συνόδευσαν. 

ΟΙΤΙΜΠΩ,ΑΛΒχόµος 
Ροζέ Μαρτέν Ντυ Γκαρ, 
µτφ. Γ. Νίκας, εκδ. Εστία 

Μια φιλόδοξη τοιχογραφία 
της Γαλλίας από την αρχή 
του 20ού αιώνα ως την κήρυξη 

του A' παγκοσµίου πολέµου, 
µε την οικογένεια Τιµπώ 

να βρίσκεται στο επί 
κεντρο και τον αναγνώστη 
να παρακολουθεί τη µάταιη 
προσπάθεια των Γάλλων 
και των Γερµανών σοσιαλιστών 

να αποτρέψουν τον 
πόλεµο, το παιχνίδι σκακιού 
που παίζουν οι κυβερνήσεις, 

τις ίντριγκες των επιτελείων, 
την απάθεια των 

µαζών. Οι «Τιµπώ». ενιαίος 
µυθιστορηµατικός κύκλος αποτελούµενος από 

επτά µυθιστορήµατα και έναν επίλογο, είναι το 
έργο ζωής του Γάλλου συγγραφέα Ροζέ Μαρτέν 
ντυ Γκαρ (1881-1958), ο οποίος το 1937 τιµήθηκε 
µε το Νόµπελ Λογοτεχνίας για την καλλιτεχνική 
διαύγεια και τη δύναµη της αλήθειας µε τις οποίες 

κατέδειξε την ανθρώπινη διαµάχη, όπως γράφτηκε, 
αλλά και για την καταγραφή βασικών 

στοιχείων της σύγχρονης ζωής στο µυθιστόρηµα 
«Τιµπώ». 

Α∆ΑΜΑΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ 
Φώτης Κόντογλου, 
εκδ. Άγκυρα 

Τα κεντρικά πρόσωπα σε 
αυτό το βιβλίο του Μικρασιάτη 

λογοτέχνη είναι οι 
θαλασσοπόροι, που όλοι 
τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 

πάλεψαν µε τα 
κύµατα και βγήκαν νικητές ano τις δυσκολίες της 
ζωής.Έτσι. ανεξάρτητα αν ήταν καλοκάγαθοι ή 
και δολοφόνοι, προβάλλουν ως πρότυπα αγωνιστικότητας 

και πίστης. 

TO ΠΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΤ" 
∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ Περικλής 
Σφυρίδης, εκδ. Εστία 

Η ενδέκατη συλλογή διηγηµάτων 
του Σφυρίδη κινείται 

στη θεµατική που τον κα"θιέρωσε 
ως έναν από τους 

δοκιµότερους συγγραφείς 
της δεύτερης µεταπολεµικής 

γενιάς: στη θυµόσοφη 
αντιµετώπιση της ζωής και του θανάτου, στην 
προσπάθεια επιβίωσης ανθρώπων και ζώων στο 
σκληρό κόσµο της υπαίθρου, στη µετανάστευση 
και την ξενοφοβία. 

ΥΜΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Πάνος Θεοδωρίδης, 
εκδ. Ιανός 

Ο συγγραφέας, περιγράφοντας 
µε παραφορά χαρακτηριστικά 

δείγµατα του γυναικείου 
κόσµου, που έτυχε 

να ανταµώσει, δεν µπορεί 
να κρύψει κάποιον τρόµο, τώρα που διαβάζει το 
κείµενο εξαρχής και αναλογίζεται ano τι ακριβώς 
γλίτωσε. Στόχος του είναι ο άοπλος σαρκασµός, 
ένα είδος λογοθεραπείας στο οποίο είναι πράγµατι 

καλός. Ενίοτε n επιχείρηση του ξεφεύγει 
από τα χέρια, ιδίως όταν «εκείνη» είναι δίκαιη και 
λυπηµένη, οπότε κλαίει µαζί µε τις ηρωίδες του. 
Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά «δεν ήθελαν 
εµένα, αλλά τη διαχείριση του εµένα µου». 

Ο ΤΡΙΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
Νίκος Καρβέλας, 
εκδ. Άγκυρα 

To πρώτο πεζό έργο του 
Νίκου Καρβέλα µε έντονα 
συµβολικό στοιχεία, περιγράφει 

µια πόλη µε τρεις 
δρόµους, που χωρίζουντους 
ανθρώπους σε αντίστοιχες 
κατηγορίες, ενώ n εφιαλτική 

αναζήτηση της ευτυχίας εµφανίζεται σαν ένα επαναλαµβανόµενο 
λάθος µε µοιραία κατάληξη. 

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ 
Ανδρέας Ρουµελιώτης. 
εκδ. IANOS ^fjfcj~a^r 

Ένας πλήρης και εηικαιρο^¦fl 
ποιηµένος κατάλογος µε ^ΡΐκΞΞΞΞ" 
όλες τις οργανώσεις και τα 

δίκτυα που δραστηριοηοιµ\ 
ούνται στην ανταλλακτική/ 

¦ αλληλέγγυα οικονοµία, τις 
κοινωνικές τράπεζες και τα εναλλακτικά νοµί 
σµατα στην Ελλάδα. Επιπλέον, µια µεγάλη έρευ 
να για την κοινωνική οικονοµία σε όλη την Ευρώ 
πη. αλλά και ο τρόπος που κατόρθωσαν να επιβι 
ώσουν το Βανκούβερ, n Αργεντινή, n Βραζιλία 
Με σκίτσα και φωτογραφίες. 
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