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«Ραντεβού πίσω στο χρόνο» 
Κατερίνα Παπανικολάου 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Η ηρωίδα βιώνει µια καθηµερινότητα 
ήρεµη. Εξαιρώντας ίσως κάτι 

µικροατασθαλίες του παρελθόντος 
που δεν έχουν λησµονηθεί. Η αδερφή 

της ζει µε το σύνθηµα «άδραξε τη 
µέρα». Και n γιαγιά τους θυµίζει διασταύρωση 

Σφίγγας και στρατηγού 
εν αποστρατεία, όµωςτα µυστικά 
που κρύβει στην ψυχή της είναι αυτά 
που θα αγγίξουν τελικά τις καρδιές όλων. Ένα ερωτικό, χιουµοριστικό 

ταξίδι των τριών γυναικών στην Αίγυπτο του 
2009. Μια ιστορία εµπνευσµένη από αληθινά γεγονότα. 

«Πάνος Γαλσνης-Μεγαπάνος> 
Μπάµπης Κουβέλης 
Εκδόσεις Ωκεανίδα 

Μέχρι τις µέρες µας ελάχιστα 
ιστορικά στοιχεία και τεκµήρια ήταν 
γνωστά για την προσφορά του Πάνου 

Γαλάνη-Μεγαπάνου και της οικογένειάς 
του στον απελευθερωτικό 

αγώνατου '21. Προεπαναστατικά 
ο Πάνος Γαλάνης-Μεγαπάνος κατείχε 

το αξίωµα του βιλαετλή στο 
Κάρλελι (στην Αιτωλοακαρνανία) 
που του χάρισε αίγλη και κύρος ώστε να καθιερωθεί ως 
εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της ∆υτικής Ρούµελης. 
Μέσα από τη ζωήτου σκιαγραφείται n ατµόσφαιρα της εποχής, 

παρουσιάζεται ανάγλυφα το προεπαναστατικό κλίµα 
στη ∆υτική Ελλάδα. 

«Ηµερολόγια διαδροµών» 
Χαρά Ανδρεΐδου 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας 
ταξιδεύουν καθηµερινά µια ώρα 
δρόµο απάτη θεσσαλονίκη στα 
σχολεία τους και πάλι πίσω. Η σχέση 
τους ξεκινάει τυπικά, ευγενικά, επιφυλακτικά. 

Η παρουσία, όµως, του 
άνδρα στον µικρόκοσµο των γυναικών 

και αντίστροφα δρα καταλυτικά 
για όλους. Όλα αλλάζουν στην ψυχοσύνθεση, 

στην εµφάνιση, στη 
διάθεσή τους. Ένα βιβλίο µε µια διαφορετική, αισιόδοξη 
µατιά για τη φιλία, τον έρωτα, τις µικρές ευτυχίες που µας 
χαρίζει n ζωή. 

«Οι καλύτερες µέρες» 
∆έσποινα Μπουµπουχεροπούλου 
Εκδόσεις Ιωλκός 

Σε 23 ποιήµατα, σύντοµα ή µεγάλα, 
κυλούν «Οι καλύτερες µέρες». 

Αυτές τις µέρες, τις καλύτερες, µπορεί 
να ξέρεις πώς να τις κάνεις να έρθουν, 

µπορεί και να τις είδες παλιά λίγο 
πολύ να εκτυλίσσονται µπροστά 

στα µάτια σου... Τις απωθείς µε σκεπτικισµό 
και τις βουτάς στην ειρωνεία Μϋΐη^ΒΒΙ 

για να νιώσεις καλύτερα, αλλά είναι ** 
πάντα εκεί. Μια ποιητική συλλογή που θα σας ταξιδέψει στα 
άδυτα ίσως ακόµα και της δικής σας ψυχής... 
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