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ΕΚ∆ΟΤΙΚΑ 

NEA ¦ ¦a 

01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» ΚΑΙ TO ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΜΑΤΙ» ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ME ΑΦΟΡΜΗ TO NEO ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ «ΓΙΑ T* ΟΝΕΙΡΟ ΠΩΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ» ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/10 ΣΤΙΣ 
20.30. ¦¦¦01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ» ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ME ΘΕΜΑ «Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ME ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ TO ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΗΣ ΜΙΡΑ ΜΠΑΡΤΟΚ «TO ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ» ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10ΣΤΙΣ20.00 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ». ¦ ¦¦ 

01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΕ∆ΡΟΣ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
TOY ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/10 ΣΤΙΣ 19.00. 
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∆εκεµβρίου 2012: η ανθρωπότητα 

πρόκειται να βρεθεί αντιµέτωπη 
µε τεράστιες αλλαγές, 

αλλαγές που είχαν προβλέψει 
οι Μάγια στις λεγόµενες επτά προφητείες 
τους, αλλά και n Βίβλος στην Αποκάλυψη. 
Ο διάσηµος σεξολόγος Αδάµ Ρούσος αναστατώνεται 

από το αναπάντεχο τηλεφώνηµα 
του φίλου και παλιού συνεργάτη του πατέρα 
του, του καταξιωµένου αρχαιολόγου Αχιλλέα 
Ευαγγέλου. 

Εχοντας κάνει µια µεγάλη ανακάλυψη στη 
Σαντορίνη, που, όπως αναφέρει στον Αδάµστην 

άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραµµής, 
πρόκειται να αλλάξει όλα όσα πίστευε ο κόσµος 

µέχρι σήµερα, ζητάει τη βοήθεια του 
νεαρού επιστήµονα. Ο σεξολόγος, ζώντας 
στην Αµερική, αφήνει τα πάντα και τρέχει 
να βρει τον καλό φίλο του πατέρα του στην 
Ελλάδα, για να τον βοηθήσει στην ανακάλυψή 

του. 
Φτάνοντας όµως στην Αθήνα, ο Αδάµ έρχεται 

αντιµέτωπος µε µια δυσάρεστη έκπληξη: 
ο Αχιλλέας Ευαγγέλου έχει εξαφανιστεί. η 

γοητευτική κόρη του αρχαιολόγου, ri Αλεξία, 
έρχεται σε επαφή µε τον Αδάµ, και µάλιστα 
ενώνουν τις δυνάµεις τους προκειµένου να 
εντοπίσουν τα ίχνη του. 

Τρόµος 
Την ώρα που οι δυο νέοι ψάχνουν µε ένταση, 
αλλά και περιέργεια, να βρουν τι είναι αυτόπου 

είχε ανακαλύψει ο Αχιλλέας, ο ήλιος παρουσιάζει 
µια περίεργη συµπεριφορά, σκορπώντας 

τον τρόµο σε κάθε γωνιά της Γης, 
ενώ περίεργες και δυνατές σεισµικές δονήσεις 

εντείνουν την ανησυχία. 
Σταδιακά, ο Αδάµ και n Αλεξία ανακαλύπτουν 

κοµµάτια του παζλ που έχει αφήσει 
πίσω του ο διάσηµος αρχαιολόγος και, 

ενώνοντάς τα µεταξύ τους, βρίσκουν πως οι 
ανακαλύψεις του σχετίζονταν µε τη χαµένη 
Ατλαντίδα, το ανθρώπινο DNA και την προφητεία 

των Μάγια για τη µεγάλη αλλαγή στις 
21 ∆εκεµβρίου του 2012. 

Μυστικά των µασόνων, αλλά και της «ελίτ» 
της Εκκλησίας, έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια, 

για τα όσα γνωρίζουν τόσα χρόνια 
και προσπαθούν να κρύψουν, αλλά και για 
τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος και δεν 
τις αξιοποιεί. -«Μόνο ένα µέρος της ανθρωπότητας 

-όσοι έχουν επεκτείνει την εσωτερική 
τους όραση και την ικανότητα να διασχίζουν 
τη µεγάλη πύλη των διαστάσεων- θα έχει 
τη δυνατότητα να γνωρίσει την προέλευσή 
του και να κοιτάξει ξανά προς τα άστρα...». 

Τροφή για σκέψη 
πέρα από τα όρια 

«TO ΜΥΣΤΙΚΟ 
TOY Α∆ΑΜ» 
GUILLERMO FERRARA 
Μετάφραση: Χρύσα Mr-:. 
Εκδόσεις: «Α.Α ΛΙΒΑΝΗ 
Σελ.: 42S 

ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΦΕΡΑΡΑ 
«Ταράζει τα νερά» 
µε ένα βιβλίο για την 
εσωτερική µας δύναµη 
και την επαφή µε το 
Σύµπαν. 
Τπς Κατερίνας Μυγιάκη 
kmygiaki@e-typos.com 

. Αγνωστες πτυχές του κόσµου παρουσιάζει ο 
Αργεντινός συγγραφέας στο βιβλίο του «To 
µυστικό του Αδάµ», στο οποίο καταρρίπτει 
πολλούς µύθους, δίνοντας τη δική ιου εκδοχή, 

αλλά και απενοχοποιώντας το σεξ. 
Ο Γκιγιέρµο Φεράρα έρχεται να «ταράξει 

τα νερά» µε ένα βιβλίο που... αγχώνει για το 
τι πρόκειται τελικά να µας συµβεί τον ερχόµενο 

∆εκέµβρη, αλλά και να δώσει τροφή 

στον εγκέφαλο του αναγνώστη. 
Αξίζει να αναφερθεί πως ο Φεράρα δεν εµφανίζεται 

αντίθετος µε καµία θρησκεία αλλά 
επικεντρώνεται στα «παιχνίδια» της εκκλησιαστικής 

ηγεσίας, καθώς παίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο βιβλίο του. Με πολλή αγωνία, 

σασπένς, αλλά και ανατροπές, ο συγγραφέας 
καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και να τον κάνει να µην µπορεί 

να σταµατήσει να γυρνά τις 428 σελίδες 
του βιβλίου. 

Ο Γκιγιέρµο Φεράρα είναι ερευνητής αρχαίων 
πολιτισµών, ειδικευόµενος στην ανατολίτικη 

και απόκρυφη φιλοσοφία και στα 
σηµαντικότερα ετηστηµονΊκά και πνευµατικά 

ευρήµατα 
Τα όσα πραγµατεύεται στο βιβλίο του τα 

έχει µελετήσει σε βάθος, ενώ έχει γράψει περισσότερα 
από 15 βιβλία για την προσωπική 

ανάπτυξη, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σε 
αρκετές χώρες. Μάλιστα, αφιέρωσε επτά ολόκληρα 

χρόνια για να ερευνήσει τα όσα αναφέρει 
στο «Μυστικό του Αδάµ» και αρκετά 

ακόµα για να καταφέρει να το γράψει. ¦ 
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ΑΗ MI 11ΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟξ ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑδΗΣ 
Λιευ9υνπ'κ 

Αρχκη^αχτηςΚΟΙ'ίΑΓ ΖΑΛ!Γ<ΑΙ" 
Σινεµά ΠΑΝΑΠΩ1ΗΣ ΤΙΚ,ΙΟΓΛΝΝΑΚΗΪ 
Συντακτική οµάδα ΑΝΤΏΝΗΣKAPAT?ΑΦΕΡΗΓ. κατεριναµυπακη. 
ΛΗΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΞΕΝΙΑXTOYKA, FTFjNAA XAPAMH 
Creative Οϊι*Λ>γ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΤΟΠΟν'ΛΟΣ 
∆ηµιουργικό ΕΙΡΗΝΗ ΣΠίΝΑΓΗ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΓ 
∆ιεύθυνοη διαφήµισης ΛΟνΚΑΣ ΠΑΠΑΝίΚΟΛΑΟν 

- 

«Τα µυστικά του 
µοναχού που πούλησε 
τη Ferrari του»  
ROBIN S. SHARMA 
Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζη 
Εκδόσεις: «∆ΙΟΠΤΡΑ» 
Σελ:312 

ΚΟΗΙιΝ S. SHARMA I 
τα ΜΥΣΤΙΚΑ 

toy 
ΜΟΝΑΧΟΥJ f 

I 
Ferrari 

Μετά το «Μοναχό που πούλησε τη 
Ferrari του», που έγινε παγκόσµιο 
best seller, ο Robin Sharma επιστρέφει 

µε τα «µυστικά του µοναχού 
που πούλησε m Ferrari του». 

Στο νέο του βιβλίο, ο συγγραφέας 
ακολουθεί τον Τζόναθαν Λάντρι 
σε ένα πφίπετειώδες ταξίδι, από 
τα αισθησιακά τάνγκο µπαρ του 
Μπουένος Αϊρες και τις σκοτεινές 
κατακόµβες του Παρισιού έως τους 
ουρανοξύστες της Σαγκάης και την 
απόκοσµη έρηµο της Σεντόνα. Ο 
Sharma αποκαλύπτει µυστικά προκειµένου 

να αφουγκραστούµε τον 
εαυτό µας, να ανακαλύψουµε την 
προσωπική µας δύναµη και να ζήσουµε 

δίχως φόβο τα όνειρά µας. 

«Οι κληρονόµοι 
των ανέµων»  
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ 
Εκδόσεις: «ΜΕΛΑΝΙ» 
Σελ: 170 

ΙΡτΠ*ΜΑ ΚΟΆΙΡΜΟΥ 

Ενα χρόνο πριν από την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο, το 1973, 

οι άνθρωποι ζουν την καθηµερινότητά 
τους ανυποψίαστοι για 

όσα πρόκειται να συµβούν, ανατρέποντας 
τη ζωή και µαταιώνοντας 

τα όνειρά τους. Ενας λαός 
ακολουθεί την πορεία της Ιστορίας, 

γίνεται πρωταγωνιστής µιας 
τραγωδίας, n οποία ωστόσο δεν 
οδηγεί στην κάθαρση και το µόνο 
που µένει είναι ο άνεµος της διάψευσης, 

ένα βαρύ κληροδότηµα 
στις επερχόµενες γενιές. 
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