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ΒΕΛΟΝΙΕΣ ΜΕ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Από τις φόρεςιες 
τόυ θεΑτρόυ 
«ΔόρΑ ςτρΑτόυ»

Στις σελίδες του λευκώματος που κρατάτε 
στα χέρια σας θα έχετε την ευκαιρία να 
γνωρίσετε τις σπάνιες παραδοσιακές 
φορεσιές του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» 
και τις αντίστοιχες παραδοσιακές βελονιές 
με τις οποίες είναι διακοσμημένες, 
δείγματα του γούστου και της ιδιαίτερης 
τεχνικής που χρησιμοποίησαν οι γυναίκες 
σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και 
άνδρες επαγγελματίες κεντητάδες ή 
τερζήδες. Το κέντημα είναι δημιουργία και 
η διακόσμηση μιας φορεσιάς είναι τέχνη 
συνυφασμένη με τον πολιτισμό και την 
παράδοση ενός έθνους, αποτυπώνοντας 
την καλαισθησία του λαού.
Εκδόσεις Μύρτος

ΒΑΡΛΑΜ 
ΣΑΛΑΜΟΦ
«ιςτόριες Από την 
ΚόλιμΑ»
Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου

Ένας από τους σημαντικότερους 
Ρώσους συγγραφείς του 20ού 
αιώνα (1907-1982)  με το κορυφαίο 
του έργο για πρώτη φορά στα 
ελληνικά. Οι 145 ιστορίες για τα 
στρατόπεδα εργασίας της Σιβηρίας, 
όπου πέρασε εκτοπισμένος για 
ασήμαντη αφορμή τη μισή ενήλικη 
ζωή του. Η ζωή στο όριο του 
θανάτου, πνευματικού και ηθικού 
και κυρίως φυσικού, εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων κατά τις 
δεκαετίες 1930-50. Ωμός ρεαλισμός 
μπολιασμένος αριστοτεχνικά με το 
φαντασιακό της τέχνης- γιατί όπως 
σημειώνει ο Σαλάμοφ: «Τα γραπτά 
μου δεν αφορούν στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης όσο αυτά του 
Εξυπερύ στον ουρανό ή του Μέλβιλ 
στη θάλασσα. Βασικά συνιστούν 
οδηγίες για το πώς να δρα κανείς 
μέσα στο πλήθος».
Εκδόσεις Ίνδικτος

ΒΙΒΛΙΟ
Διαβάσαμε και σας προτείνουμε βιβλία που αξίζουν μια θέση στη 
βιβλιοθήκη σας ή στις βιβλιοθήκες αγαπημένων σας προσώπων.

ΙΟΥΛΙΑ 
ΠΙΤΣΟΥΛΗ
«μυςτιΚη 
όΔυςςειΑ»

Η «Οδύσσεια» του Ομήρου, 
το αρχετυπικό αυτό κείμενο 
που αποτελεί αστείρευτη 
πηγή έμπνευσης για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, 
έχει πολλαπλά επίπεδα 
ανάγνωσης. Έπειτα από 
μελέτη επτά ετών, η Ιουλία 
Πιτσούλη μάς παρουσιάζει 
μια εντελώς νέα ερμηνεία του 
έπους, αποκωδικοποιώντας 
την ετυμολογία των 
ονομάτων, τη σημειολογία 
των τόπων και των 
περιστατικών και 
ακολουθώντας τον 
προπάτορα Οδυσσέα στο 
μυστικό δρόμο για την 
αφύπνιση του νου και την 
απόδρασή του από τις 
ψευδαισθήσεις.
Εκδόσεις Διόπτρα

του στεργιου ξηροταγαρου


