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LO Από τη Μυρτώ Τσελέντη mtseienti@ependytis.gr 

Η πόλη µέσα από πς εκδόσεις 
Ξεφυλλίζοντας τη Σαλονίκη 
Κάθε σοκάκι της κρύβει και µια διαφορετική ιστορία, µια διαφορετική ανάµνηση του µακρινού ή κοντινού παρελθόντος. 
Αντίστοιχα «πολυπρόσωπα» είναι και τα βιβλία ποα κυκλοφορούν και σχετίζονται µε τη νύµφη του Θερµαϊκού 

θεσσοπΌνίκιι 

θεσσαλονίκη 
1912-2012 
Επιµέλεια: Θωµάς Κοροβίνης 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 

Μέσα ano 300 σελίδες αναδύεται 
το παρελθόν και το παρόν της 
Θεσσαλονίκης, αποτελούµενο 
από µικρές ψηφίδες αναµνήσεων, 
εθίµων, µαρτυριών και πολιτισµού. 

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό, 
λογοτεχνικά κείµενα, συνταγές, 
πληροφορίες, ιστορικές λεπτοµέρειες 

και άλλα αποκαλύπτουν την 
πολύπλευρη εικόνα της πόλπς. 

Σελανίκ 
Βασίλης Τσιράκης 
Εκδόσεις: Τόπος 

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη 
(που την περίοδο της οθωµανικής 
κυριαρχίας ονοµάζονταν Σελανίκ), 
ξετυλίγεται π ιστορία τριών οικογενειών 

που εκτείνεται στον χρόνο 
και στον τόπο, από το 1900 µέχρι 
το 1916, και από την Ελλάδα έως 
το Παρίσι και τη Ζυρίχη. Μεγάλα 
ιστορικά γεγονότα και διάσηµοι 
άνθρωποι µπλέκονται µε τις ζωές 
των καθηµερινών ηρώων, που 
βρέθηκαν αιχµάλωτοι διαφόρων 
καταστάσεων, κατά τις οποίες 
απαιτήθηκε από αυτούς να υπερβούν 

τα όριά τους. 

Θεσσαλονίκη: 
Αποτυπώνοντας 
το χθες στπν πόλπ 
ιου σήµερα 
Φωτογράφηση: Σπύρος ∆ηµ. 
Τσαφαράς 
Εκδόσεις: Μέθεξις 

Μέσα από φωτογραφίες και κείµενα 
παρουσιάζεται το σύγχρονο 

πρόσωπο της πόλης και των 
κατοίκων της: πολύβουη, αστική 
και ιδιαίτερη, µε τα µνηµεία και το 
παρελθόν να συνυπάρχουν µε το 
σήµερα, σε ένα αµάλγαµα όπου n 
Ιστορία είναι εµφανής στο βλέµµα 
κάθε παρατηρητή. 

\ 
θεσσαλονίκπ 19122012: 

Μεγάλα 
γεγονότα στον 
καθρέφτη του Τύπου 
Εκδόσεις: Μορψωτικό'Ιδρυµα 
'Ενώσης Συντακτών Ηµερησίων 
Εφηµερίδων ΜακεδονίαςΘράκης 

Μέσα από τις σελίδες των εφηµερίδων 
ζωντανεύει n επικαιρότητα 

της Θεσσαλονίκης για 100 χρόνια, 
έτσι όπως την αποτύπωσαν οι 
δηµοσιογραφικές πένες. Πολιτικά, 
οικονοµικά, πολιτιστικά, αθλητικά 
και κοινωνικά γεγονότα συγκεντρώνονται, 

παρουσιάζονται και 
ερµηνεύονται µέσα από το πρίσµα 
µιας εκ των υστέρων γνώσης. 

θεσσαλονίκπ 19122012: 
To µέλλον 

του παρελθόντος 
Κείµενα: Λέων A. Nap 
Φωτογραφίες: Γιώργος Γερόλυµπος 
Εκδόσεις: Καπόν 

Στη δίγλωσση αυτή έκδοση (ελληνικά 
και αγγλικά) παρουσιάζεται 

n αρχιτεκτονική πολυµορφία της 
Θεσσαλονίκης, µέσα από σύντοµα 
κείµενα και εξαιρετικές φωτογραφίες, 

οι οποίες κατορθώνουν να 
αιχµαλωτίσουν την αύρα της πόλπς 

από τον Θερµαϊκό κόλπο, τον 
Λευκό Πύργο και τις εκκλησίες µέχρι 

τις πολυκατοικίες, τα µπαράκια 
και τα πολιτιστικά φεστιβάλ. 

V ii: t n r 1 i 

Η i slop 

To νήµα 
Victoria Hislop 
Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

Η συγγραφέας του «Νησιού» µαγεύτηκε 
από τη Θεσσαλονίκη, 

την ιστορία και την πολυπολιτισµικότητά 
της και την επέλεξε ως 

σκηνικό του νέου της µυθιστορήµατος, 
αναδεικνύοντας, µέσα από 

τη συναρπαστική πλοκή, βασικά 
γεγονότα που σηµάδεψαν την 
πόλη, µε αρχή την πυρκαγιά του 
1917. 

Η θεσσαλονίκπ του 
Γιώργου Ιωάννου 
'ΕλεναΧουζούρη 
Εκδόσεις: Επίκεντρο 

Η νέα και εµπλουτισµένη έκδοση 
της φιλολογικής και κριτικής µελέτης 

της Ε. Χουζούρη για το έργο 
του µεγάλου συγγραφέα Γ. Ιωάννου 

και τη θέση της πόλης του σε 
αυτό δεν απευθύνεται µόνο σε ένα 
εξειδικευµένο κοινό, αλλά και στον 
απλό αναγνώστη που επιθυµεί να 
εµβαθύνει τις γνώσεις του και να 
ανακαλύψει ευρύτερα τη λογοτεχνία 

της Θεσσαλονίκης. 

Οι αναµνήσεις του 
γιατρού M. Γιοέλ 
M. Γιοέλ 
Μετάφραση: Ρένα Μόλχο 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Ο M. Γιοέλ, γιατρός γυναικολόγος, 
εξέδωσε το 1938, σε συνέχειες, 

την αυτοβιογραφία του 
σε µια τοπική ισπανοεβραϊκή 
εφηµερίδα. Στο παρόν βιβλίο συγκεντρώνονται 

τα κείµενά του, 
όπου διαγράφονται ανάγλυφα, µε 
οξυδέρκεια και χιούµορ οι µεταβολές 

στις κοινωνικές δοµές της 
ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής, έτσι 
όπως τις βίωσε ο ίδιος στις αρχές 
του 20ού αιώνα. 

Η γαλλική στρατιά 
στπ θεσσαλονίκπ 
Αντώνιος Σατραζάνης 
Εκδόσεις: University Studio Press 

Μέσα από τις πρωτότυπες επιστολές 
που είχαν γράψει οι Γάλλοι 

στρατιωτικοί στις αρχές του προηγούµενου 
αιώνα, προβάλλονται 

ano µια διαφορετική οπτική τα 
γεγονότα εκείνπς της περιόδου και 
π αίσθηση της πόλης έτσι όπως τη 
µετέδωσε n µατιά των ξένων, ενώ 
ο σχολιασµός του συγγραφέα τα 
συµπληρώνει, τα ερµηνεύει και τα 
επικαιροποιεί. 

Η θεσσαλονίκπ 
των συγγραφέων 
Συλλογικό 

Επιµέλεια: Νίκος Καρατζάς 
Εκδόσεις: Ιανός 

Είκοσι διηγήµατα µε έµπνευση τη 
Θεσσαλονίκη, γραµµένα ειδικά γι' 
αυτήν την έκδοση από σηµαντικούς 

σύγχρονους'Ελληνες συγγραφείς, 
µεταξύ των οποίων και οι 

Ντ. Χριστιανόπουλος, Β. Βασιλικός, 
Γ. Σκαµπαρδώνης, Γ. Ξανθούλης, Ζ. 
Ζατέλη, A. Σουρούνης, Ε. Φακίνου, 
Γ. Σκούρτης και Ά. Ζέη. 
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