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ΒΙΒ∆ΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

To βιβλίο είναι πάντα µία πολύ καλή 
και ασφαλήςλύση για δώρο. 

Οι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι έχουν και 
φέτος κάτι για όλουςτους βιβλιόφιλους. 

Επιµέλεια: Μαρία ∆ρουκοπούλου 
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ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Ridi, Pagliaccio 
Εκδόσεις Καστανιώτη, σελίδες: 224, τιµή: €12,00 

Η περίφηµη νουβέλατηςΓαλάτειαςΚαζαντζάκη που 
κυριολεκτικά ανανέωσε την ελληνική λογοτεχνία. 
Στην παρούσα επανέκδοσή της επανακυκλοφορεί 

συµπληρωµένη µε εκτενές επίµετρο που 
περιλαµβάνει: ένα εξοµολογητικό, αυτοβιογραφικό 

σηµείωµα της Καζαντζάκη, την κριτική του 
Καζαντζάκη για τη συναρπαστική νουβέλα της, που 
έγινε απαρχή της πολύπλαγκτης σχέσης τους, καθώς 

και άλλα σηµαντικά κείµενα για τη συγγραφέα, 
υπογεγραµµένα από τους Βούλα ∆αµιανάκου, Λιλή 

Ζωγράφου, Λιλίκα Νάκου, Ασηµάκη Πανσέληνο, 
∆ίδω Σωτηρίου, Άρη ∆ικταίο,Έλλη Αλεξίου και 

Θανάση Θ. Νιάρχο. 

Αβ 

JAMIE'S 

JAMIE OLIVER 

15λεπτα γεύµατα 
Μετάφραση: Βούλα Αυγουστίνου 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Σελίδες: 288, τιµή:€19,50 

«Εµπνεύστηκα τα πιάτα αυτά από συνταγές από 
ολόκληρο τον κόσµο, και σας διαβεβαιώνω πως 

είναι νοστιµότατα. Οι συνταγές αυτές δοκιµάστηκαν 
από µάγειρες όλων των επιπέδων, από εφή βους 

και συνταξιούχους µέχρι πολυάσχολες µαµάδες και 
"πνιγµένους" µπαµπάδες, σι οποίοι έδειξαν την ίδια 

θετική και ενθουσιώδη ανταπόκριση µ' εµένα και την 
οµάδα µου. Η συµβολή όλων αυτών των ανθρώπων 

ξεχωριστά βοήθησε να πάρουν σι συνταγές τη 
σηµερινή µορφή τους. Απάτη στιγµή που µπορούν 

αυτοί, µπορείτε κι εσείς». 

ΑΛΜ Π E P ΚΑΜ Y 

Ο καλλιτέχνης και η εποχή του 
Μετάφραση: Π.Λιαδής, Κ. Παπαλιάς, 

Λ. Σαλούφα, M. Σιχάντε, T. Στρατάκου 
Εκδόσεις Καστανιώτη 

Σελίδες:90, Τιµή:€8,00 
Ενώ µαίνεται ακόµα ο πόλεµος στην Αλγερία, ο 

Αλµπέρ Καµύ, γυµνός µπροστά στη δη µοσιότητα 
που του χαρίζει το βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας, 
στρέφεται προς την τέχνη του και καταθέτει «τη 
διπλή υποχρέωση που προσδίδει αξία στο έργο 

του: να ταχθεί στην υπηρεσία της αλήθειας και της 
ελευθερίας», έχοντας συνείδηση ότι ανήκει οε µια 
γενιά που δεν έχει προορισµό να ξαναφτιάξει τον 
κόσµο αλλά «να τον εµποδίσει να χαλάσει» µπρος 

στην καταστροφική πορεία της Ιστορίας. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΗ∆ΩΝ ΗΣ 

Η αποκαθήλωση του πορτραίτου 
Εκδόσεις Οδός Πανός 

Σελίδες: 173 
Τιµή:€12,00 

Στο σώµα σου ακρωτηριάστηκαν όλες οι υδάτινες 
ηδονές / που εναγωνίως ζητούσαν v' απαλύνουν 

τα πέτρινα χρόνια / της µοναξιάς µου στο νησί 
των βροχών. / To σώµα σου κορµός υψικαµίνου / 
επιθυµούσε να δροσίσει κάθε µου έωλη σκέψη / 

που την εγκλώβισε ανάµεσα / στα υπέροχα γυάλινα 
πόδια σου / και τα αινιγµατικά ση µεία της στίξης. 
/ ∆εν φοβόσουν τους σκοτεινούς τριγµούς / των 

τραγουδιών της ∆αλιδά / τις νύχτες µε δυνατή βροχή 
/ τότε που µ' έψαχνες ψηλά στη Μονµάρτη / κι 

αδιαφορούσες στα βλέµµατα περαστικών. 

www.clipnews.gr
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ΒΙΒ∆ΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΙ 

Ο µύθος της θεάς τύχης 
Μετάφραση: Κων/να Επισκοποπούλου 

Εκδόσεις Opera, σελίδες: 160, τιµή: €14,00 

Καθώς ο αρχαίος µύθος δεν µπορεί µόνος του να µας 
διαφωτίσει πλήρως για τη σχέση που συνδέει τους 
ανθρώπους µε την αφηρηµένη έννοιατηςτΰχης, 
ούτε µπορεί να ερµηνεύσει τις ιδιοτροπίες του 

πεπρωµένου µας, ο Χόρχε Μπουκάι αναλαµβάνει 
να τον «εκσυγχρονίσει», αναπτύσσοντας µια νέα 

«θεωρία της τύχης». 

Π ΟΛΙ N PEAZ 

Η ιστορία της Ο 
Μετάφραση: Ρίτα Κολάίτη, Εκδόσεις Μεταίχµιο 

Σελίδες:240,τιµή:€13,30 
Η Ντοµινίκ θρι η Πολίν Ρεάζ, συνέγραψε την 

τολµηρή, σαδοµαζοχιστική Ιστορία της Ο το 1954, 
που έµελλε να γίνει ano τα πιο πολυδιαβασµένα 

έργα της γαλλικής λογοτεχνίας. Η έκδοσή της 
προκάλεσε σάλο, ενώ εξίσου διάση µη είναι και η 

κινηµατογραφική µεταφορά του το 1975. «Ανήκει 
ο' εκείνα τα βιβλία που σηµαδεύουν τον αναγνώστη 

τους - που δεν τον αφήνουν ακριβώς, ή ουδόλως, 
όπως τον βρήκαν: περιέργως, γίνονται ένα µε την 

επιρροή που ασκούν και µεταµορφώνονται µαζί τη ς». 

ΦΙΛΙΠ ΝΟΡΜΑΝ 

Mick Jagger 
Μετάφραση: Σέβυ Σπυριδογιαννάκη 

Εκδόσεις Ψυχογιός 
Σελίδες: 648,τιµή:€17,91 

Ο µύθος του αδιαφιλονίκητου ηγέτη των 
Ρόλινγκ Στόουνς ξεδιπλώνεται µπροστά µας 

µε µια εντυπωσιακή αµεσότητα και χωρίς 
ίχνος λογοκρισίας. Αυτό το αποκαλυπτικό 

χρονικό αποτελεί και το πιο ταιριαστό 
αφιέρωµα σε µιαν απαράµιλλη ιδιοφυΐα, σε 

έναν Καζανόβα, Αντίχριστο και θεό, ο οποίος, 
αρµενίζοντας σε µια θάλασσα από γούνινα 
χαλιά, πραγµατοποίησε µε χαρακτηριστική 

άνεση τα όνειρα χιλιάδων ροκάδων, γνήσιων ή 
µη, και κέρδισε τη µακροζωία, µια συναυλία ή 

µια γιορτή που δεν έχει τέλος. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

Ο Ρωµανός ο Φαροφύλακας 
Εκδόσεις Σιδέρη 

Σελίδες: 80, τιµή:€5,50 

Ο φύλακας του καλύτερου Φάρου στη χώρα φρόντιζε 
καθηµερινά να περνούν τα καράβια µε ασφάλεια. 
Γρήγορα έγινε ο θρύλος της θάλασσας, βοηθώντας 

τους ναυτικούς να περνούν τις mo µεγάλες 
καταιγίδες, αλλά το mo µεγάλο του κατόρθωµα ήταν 
ότι έγινε ο καλύτερος φίλοςτου Καπετάν-Γιώργη, του 

mo δύσκολου καπετάνιου! 

ΠΟΛ BEN 

Όταν ο κόσµος µας έγινε χριστιανικός 
Μετάφραση: ΓιώργοςΚαράµπελας, Εκδόσεις 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σελίδες: 204, τιµή: €23 
Ένα µοναδικό βιβλίο που δίνει απάντηση στο 

ερώτη µα: πώς ο κόσµος µας έγινε χριστιανικός; Με 
σαφήνεια, αποφεύγοντας τις πρόχειρες ερµηνείες, ' 
αναδεικνύει το βάθος της σύγκρουσης του παλιού 

κόσµου και του νέου, του χριστιανικού, επιτρέποντας 
στον αναγνώστη την καλύτερη δυνατή επαφή µε τη 
ζωντάνια της Ιστορίας. Ο συγγραφέας αναδεικνύει 

τις νοοτροπίες της εποχής, προσφέροντας µια 
ευφυή λύση σε µία από τις σοβαρότερες στιγµές της 
Ιστορίας, που σι συνέπειές της φτάνουν έως σήµερα. 

i NB*-. 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ 

Ψωµί, παιδεία, ελευθερία 
Εκδόσεις Γαβριηλίδης 

Σελίδες: 326, τιµή: €19,17 
1η Ιανουαρίου 2014. Η Ελλάδα έχει γυρίσει στη 

δραχµή. Και ενώ οι Αθηναίοι έχουν επιδοθεί σε αγώνα 
επιβίωσης, κάποιος αρχίζει να σκοτώνει επώνυµα 

πρόσωπα από τη γενιά του Πολυτεχνείου. Ποιος είναι 
ο δολοφόνος; Κάποια ακροδεξιά οργάνωση ή κάποιος 

που εκδικείται παλιές αµαρτίες; Ο αστυνόµος 
Χαρίτος κυνηγάει έναν δολοφόνο-φάντασµα, που 

διαρκώς του ξεφεύγει. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ 

Περί µελαγχολίας 
Εκδόσεις Κίχλη 

Σελίδες: 304,τιµή:€20 
Η παρούσα µελέτη κινείται µεταξύ της ιστορίας των 
ιδεών, της πολιτισµικής ιστορίας και της συγκριτικής 

γραµµατολογίας και επιχειρεί να παρουσιάσει 
την πλούσια περί µελαγχολίας γραµµατειακή και 

εικαστική παράδοση µέσα από τεκµηριωµένα 
παραδείγµατα, αναδεικνύοντας την πολιτισµική 

διάσταση αλλά καιτη διαχρονική αίγλη της 
µελαγχολίας. 

ΝΙΚΒΟΥΙΣΙΤΣ 

Ζωή χωρίς όρια 
Εκδόσεις Εν πλω 

Σελίδες: 352, τιµή: €15,00 

Ο Nuc στις σελίδες του βιβλίου του περιγράφει την 
προσωπική φιλοσοφία του για τη ζωή, εξιστορώντας 
το «αδύνατο» που τελικά γίνεται δυνατό. ∆εν είναι 

ένα συνηθισµένο βιβλίο αυτοβελτίωσης. Είναι 
ένας ύµνος στην ελπίδα από έναν νικητή της ζωής, 

και σίγουρα έχει πολλά να πει στην Ελλάδα της 
απόγνωσης και της κατάθλιψης. 

ΤΖΕΛΗ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

39 καφενεία και ένα κουρείο 
Εκδόσεις Αιόλιδα 

Σελίδες: 128, τιµή: €33,00 

«Τα καφενεία που φωτογράφισε, στη Μυτιλήνη, 
η Τζέλη Χατζηδηµητρίου είναι σαν τις παλιές 

πορσελάνες στο ντουλάπι µε το τζάµι και τους 
καθρέφτες. Λαµπερά και φωτεινά. Η αρχιτεκτονική 
τους και το φίνο γούστο τους - που βγαίνει πηγαία- 

τα κάνουν όψεις ενός πολιτισµού που θα χαθεί. 
Μοιάζουν σαν να υπήρχαν πάντα. Σαν να µην έχουν 

ηλικία [...]». 

Η NEA 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

Η νέα ελληνική κουζίνα 
Εκδόσεις Ίκαρος, σελίδες: 256, τιµή: €13,00 

«Ξεκίνησα το βιβλίο ετούτο µε σκοπό να 
µιλήσω για τη νέα ελληνική κουζίνα, την τάση 

που επικρατεί πλέον στο έντεχνο φαγητό 
που σερβίρεται σε πολλά εστιατόρια της 

χώρας µας. Στην πορεία όµως βρέθηκα να 
περιπλανιέµαι στους περίπλοκους, κι ενίοτε 
γλιστερούς, δρόµους τη ς ταυτότητάς µας και 
της ελληνικότητας του φαγητού που τρώµε. 

Όταν βγήκα, αισθάνθηκα ότι ήµουν έτοιµος να 
"µαγειρέψω" την αίσθηση που έχουµε στην 

εποχή µας για την ελληνικότητα της κουζίνας 
µας [...] ήµουν έτοιµος να µιλήσω για τις αρχές, 

τις πηγές και την πορεία της νέας ελληνικής 
κουζίνας». 

ΑΓΡΑ ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ 

y 

ΜΥΟΙΙΤΟ*ΚΜΑ 

ΗΜΑΡΙΚΑ Η ΤΑΤΑΥΛΙΑΝΗ, µια Πολίτισσα κυρά, λογία µα και µποέµισαα, µέσα από την µακρά αφήγηση τοθ 

βίου ιης. αναφέρεται παράλληλα, άλλοτε περιληπτικά κι άλλοτε διεξοδικά, οε περιστατικά και οε πρόσωπα. 

µε έµφαση στην κοινωνική ζωή των Ρωµιών και των Τούρκων και στις µεταξύ τους σχέσεις, αλλά και 

συµπολιτών της πού ανήκουν αί άλλες µειονοτικές οµάδες, ο! όποιες συνδιαµορφώνουν την ανθρωπογεωγραφική 

ταυτότητα της Πόλης του περασµένου αίώνα. Ό λόγος της διακόπτεται συχνό ano σπαρακτικά Ιντερµέδια 

της διαταραγµένης µνήµης της πού είναι στοιχειωµένη άπ' τα άνεπούλωτα τραύµατα της συνταρακτικής 

για την πολιτική οµογένεια µα και για όλη την Ρωµιοσύνη εποχής τοθ προσχεδιασµένου τουρκικού πογκρόµ 

του Σεπτεµβρίου τοθ 1955 εναντίον κάθε ρωµαίικου στοιχείου, το όποϊο -µε την ουνεπικουρία και άλλων µέτρων 

πού είχαν προηγηθεί η ακολούθησαν τα Γεγονότα- οδήγησε στην συρρίκνωση της έλληνορθόδοξης κοι¬ 

νότητας ιής Κωνσταντινούπολης. 
464 σελίδες - Τιµή: 21,00 € 
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Xmas bazaar 
Στις 14, IB, 16 &. 17 ∆εκεµβρίου 

γίνεται το χριστουγεννιάτικο 
µπαζάρ από τις εκδόσεις Καστανιώτη, 

µε εκπτώσεις 50% έως 70%. 
Γνωρίστε καινούργια βιβλία και 

αγοράστε κάποια για τα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα. 

704, ΕυµολΓΤΐδών4ΐ, Γκάζι, 
Κεραµεικός, 210 3455020 

- 
EAaxapa 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 

Εξουσία Βλαχάρα 
Εκδόσεις Victor Vision, σελίδες: 279, τιµή: €17,00 

Ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο ως προς τη µορφή, την 
πλοκή, την αφήγηση και τα γεγονότα. Συνδυασµός 

γέλιου, οργής και αγανάκτησης για ιδιαίτερα 
γεγονότα που συµβαίνουν την περίοδο από το 

1983 µέχρι σήµερα... Όταν η υπερήφανη χώρα, από 
την ελπίδα των µεγάλων αλλαγών, θα καταντήσει 

επαίτης, µε φτωχούς και ανασφαλείς εξοργισµένους 
πολίτες. 

1 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ 

Άψινθος 
Εκδόσεις Μελάνι, σελίδες: 48, τιµή: €9,00 

To νέο ποιητικό βιβλίο του Μιχάλη Γκανά, 'Aipivioq, 
συνοµιλεί µε την «Αποκάλυψη του Ιωάννου», απ' 
όπου αντλεί και τον τίτλο του. «Αψινθος» λέγεται 

ο αστέρας που έπεσε στη γη και δηλητηρίασε 
«το τρίτον» των πόσιµων υδάτων «και πολλοί 
των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι 

επικράνθησαν». Από την «Αποκάλυψη» ο ποιητής 
έλκει και µια σειρά από στίχους, βιβλικά κλειδιά 
που ανοίγουν την εσχατολογική προοπτική ενός 

σκοτεινού κόσµου, του δικού µας σύγχρονου κόσµου. 

ΤΕΑΟΜΠΡΕΧΤ 

Η γυναίκα του τίγρη 
Μετάφραση: Ουρανία Παπακωνσταντοπούλου 

Εκδόσεις Πατάκη, σελίδες: 432, τιµή:€18,00 
Από αποσπάσµατα ιστοριών που ο παππούς 

τηςτης διηγούνταν όταν ήταν µικρή, η Νατάλια 
συνειδητοποιεί ότι µάλλον πέθανε αναζητώντας τον 

«απέθαντο άντρα», έναν πλάνητα που τον θεωρούσαν 
αθάνατο. Πασχίζοντας να καταλάβει, ανακαλύπτει 

τυχαία ένα στοιχείο που θα την οδηγήσει σε ένα 
φθαρµένο αντίτυπο του «Βιβλίου της ζούγκλας» και, 
εν συνεχεία, στην εκπληκτική ιστορία της γυναίκας 

του τίγρη. 

fPANZEN 
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ΤΖΟΝΑΘΑΝ Φ PAN ZE N 

Η εικοστή έβδοµη πολιτεία 
Μετάφραση: Γιώργος-Ίκαρος Μπαµπασάκης 
Εκδόσεις Ψυχογιός, σελίδες: 656, τιµή: €17,91 

To Σεντ Λούις υποδέχεται µια καινούργια κάτοικο, 
η οποία ορίζεται και νέα διοικητήςτης αστυνοµίας 

στην περιοχή. Προτού εκείνη εγκατασταθεί 
καλά-καλά στην πόλη, µερικοί απ' τους εξέχοντες 
εκπροσώπουςτηςτοπικήςκοινωνίας βρίσκονται 

µπλεγµένοι σε µια πολιτική συνωµοσία που φαίνεται 
να απλώνει τα πλοκάµια της σε κάθε αθέατη πτυχή 

του δηµόσιου βίου. 

..n."-"" 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ 

Προσκέφαλο µε φύλλα λεµονιάς 
Εκδόσεις Κίχλη, σελίδες: 16, τιµή: €2,20 

To συγκεκριµένο βιβλίο γεννήθηκε απάτη βαθιά 
βιωµατική σχέση του συγγραφέα µε το νησί της 

Τήνου. Πρόκειται για ένα αφήγη µα που µιλάει για 
τον θάνατο µέσα από την κατάφαση της ζωής, που 

µας προτρέπει, σύµφωνα µε τη ρήση τηςΜαργκερίτ 
Γιουρσενάρ, «να περάσουµε στον θάνατο µε τα µάτια 

ανοιχτά». 

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ & 
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ 
ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ 

'dloptracooklng www.dioptracooking.gr 
Εκβάσεις ∆ιόπτρα 
Αγ. Παρασκευής 40, Περιστέρι, Τηλ.: 210 3302828 epcfccwe 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ 

Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία 

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 

To 3o βιβλίο 

1η Ιανουαρίου 2011. 
Η Ελλάδα έχει γυρίσει στη δραχµή. 

w 
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ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΑΡΚΑΡΗΣ 
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1QYA0! ΠΑΝ 
Μυθιστόρηµα. 

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ME ΦΟΝΤΟ ΤΑ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 
TOY '44. 
ΕΝΑΣ ΙΣΟΒΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ 
ΕΡΩΤΩΝ και ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

TOY ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΤΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ. 
<SSh. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ικαροσ 
www.ikarosbooks.gr 

due les n. ννπΗίν 

ΜΕΛΜΟΘ 
[ΙΕΜΠΛΛΝΟΜΕΝΟΣ 

Charles Maturin 
ΜΕΛΜΟΘ 

ο 

περιπλανώµενος 
ΜΕΤΑΦΡ UEH 

Χαρά Σύρου 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΪ-ΒΙΒΛΙΟΙΙΟΛΕΙΟ 

www.dardanosnct.gr 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / Free Press / ÿñýüøõýòõþõ

ðø÷öüøùïþõ: îíøìëù, 13-12-2012

ê÷éþýõ: 66,68,69,70         (4 õìÙ 4)

èíç÷æüû: 3334 cm ²

èíåù äãäéüúüöþõ: èù ýòõæíåòøù

ÿìòäüòïâïþõ ÷ïëóìüã: 210 3254290

áíàù äé÷òýþ: ÿôßÞêÿÝê ßÝÞîÜÛÚ

ΒΙΒ∆ΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 

Ei 

IAN RANKIN 
Μνήµη Νεκρών 

Μετάφραση: Αλεξάνδρα Κονταξάκη 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 

Σελίδες: 600, τιµή: €11,00 

Οι ηγέτες της G8, της οµάδας των οχτώ ισχυρότερων 
κρατών του κόσµου, συγκεντρώθηκαν στην 

πρωτεύουσα της χώρας και η αστυνοµία έχει φτάσει 
τα όριά της. Παρ' όλα αυτά, ένας αξιωµατικός τη ς 

ασφάλειας θεωρείται περιττός. Ο επιθεωρητής 
Τζον Ρέµπους παραµερίστηκε από φόβο µη φέρει 
σε δύσκολη θέση τους ανωτέρους του σε µια τόσο 
κρίσιµη στιγµή. Όλα αυτά αλλάζουν όταν η βουτιά 

ενός νεαρού πολιτικού από τα τείχη του Κάστρου του 
Εδιµβούργου τον ξαναφέρνει στο επίκεντρο. ¦ιόΜΜ 

Igi 
wo|ro νότο 

& ΛΟΥΙΣ ΣΕΠΟΥΛΒΕ∆Α 
Τελευταία νέα από το Νότο 
Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης 

Εκδόσεις Opera, σελίδες: 176, τιµή: €14,00 

∆ύο φίλοι, ο Χιλιανός συγγραφέας Λουίς Σεπούλβεδα 
και ο Αργεντινός φωτογράφος Ντανιέλ Μορτζίνσκι, 

ξεκινούν ένα οδοιπορικό στον κοινό Νότο των 
χωρών τους, τη µυθική, αραιοκατοικηµένη και 

ακόµη παρθένα γη της Παταγονίας. Οι δύο άντρες 
ξαναγνωρίζουν τον τόπο που εγκατέλειψαν στα 

νιάτα τους κυνηγηµένοι από αµείλικτες δικτατορίες, 
συνοµιλούν και απαθανατίζουν έναν κόσµο που 

αγωνίζεται να επιβιώσει. 

OLIVER BOWDEN 
Assassin's Creed: Η αναγέννηση 

Μετάφραση: Κων/νος Μίσσιος 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Σελίδες: 504,τιµή:€15,90 

Προδοµένος από τις προεξάρχουσες οικογένειες 
τη ς Ιταλίας, ένας νεαρός άντρας, ο Έτζιο, ξεκινά 

µια επική αποστολή εκδίκησης. Οέλονταςνα 
ξεριζώσει τη διαφθορά και να αποκαταστήσει την 
τιµή της οικογένειας του, θα χρειαστεί να µάθει 

την τέχνη του φόνου. 

F. SCOTT FITZGERALD 
Ο µεγάλος Γκάτσµπυ 
Μετάφραση: Άρης Μπερλής 

Εκδόσεις Άγρα 
Σελίδες: 248, τιµή: €16,00 

Ο Γκάτσµπυ ενσαρκώνειτο Αµερικανικό'Ονειρο 
-που έχει ατοµιστική και υλιστική βάση, µολονότι 
κάποιες όψεις του θα µπορούσαν να θεωρηθούν 

ιδεαλιστικές-, το ιδεώδες της προσωπικής επιτυχίας, 
της κοινωνικής και επαγγελµατικής ανέλιξης και 
του πλούτου, σε συνθήκες ελευθερίας, ασχέτως 
καταγωγής, µόρφωσης, θρησκείας. Σε αυτό το 

πλαίσιο περιλαµβάνεται και η ερωτική επιτυχία. Ένα 
από τα σηµαντικότερα µυθιστορήµατα του 20ού 

αιώνα, η αποδοχή του οποίου από την κριτική και το 
αναγνωστικό κοινό ήταν και είναι σχεδόν οµόφωνη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΖαΖα 

Εκδοτικός Οίκος Ανοχής 
Σελίδες: 309, τιµή: 15,50 

Η πρώτη εκδοτική προσπάθεια του Free Thinking 
Zone, ένα υπέροχο και συγκινητικό µυθιστόρηµα, ένα 

βιβλίο-σύµβολο του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης 
του καθενός και της καθεµιάς µας, του δικαιώµατος 

µας στην αέναη αναζήτηση νέων ορίων και νέων 
αξιακών ορισµών στην ηθική, στην αισθητική, στην 

ανοχή, στην ελευθερία, τη χειραφέτηση, την επιδίωξη 
της προσωπικής ελευθερίας, την κατασκευή ενός 

προσωπικού µέλλοντος - και για το σεξ... 

1 

U1* ΚΑΡΛΟΣ ΡΟΥΙΘ ΘΑΦΟΝ 
Ο αιχµάλωτος του ουρανού 

Μετάφραση: Κατερίνα Ρούφου 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Σελίδες: 384,τιµή:€15,93 

To τρίτο βιβλίο στον κύκλο των µυθιστορηµάτων, 
που ξεκίνησε µε τη Σκιά του Ανέµου και To παιχνίδι του 

αγγέλου, µεταφέρει και πάλι τον αναγνώστη στον 
κόσµο του Κοιµητηρίου των Λησµονη µένων Βιβλίων 

και στο µυστηριώδες βιβλιοπωλείο Σεµπέρε & Υιοί, 
όπου ο ξένος, αγοράζοντας τον Κόµη του Μόντε Κρίστο 

και γράφοντας πάνω του µια περίεργη αφιέρωση, 
ξετυλίγει µια ιστορία προδοσίας που ση µατοδοτεί την 

επιστροφή ενός θανάσιµου εχθρού. 

Joltann 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ 
Johann Sebastian Bar 

Εκδόσεις Μελάνι 
Σελίδες: 112, τιµή: €10,00 

Ένας «έντυποςχώρος» συνάθροισης σπχουργηµάτων, 
τα οποία έχουν ως προσχηµατική αφορµή το ποτό και 
το φαγητό (κατάλοιπο, ως φαίνεται, του προσωπείου 

Απίκιος και της γαστρονοµικής ενασχόλησης του 
συγγραφέα από το 1985 έως το 2008). Ο Γιάννης 

Ευοταθιάδης είναι δεδηλωµένος «αλκοολικός» της 
ρίµας, των λεκτικών κοκτέιλ και της ευτράπελης 
ανάµειξης των λέξεων, ενίοτε µε κάποιες πικρές 

σταγόνες που δίνουν την τελική γεύση σε ποτά και 
εδέσµατα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΑΣ 
Τα µάτια της Γιώτας Γιάννα 

Εκδόσεις Οδός Πανός 
Σελίδες: 16, τιµή: €15,00 

Η Γιώτα Γιάννα εδώ και µισό αιώνα γράφει ιστορία 
στη νυχτερινή Αθήνα, ζώντας ουσιαστικά στη σκιά 

µεγάλων ονοµάτων του πενταγράµµου, όπως η 
Μαρινέλλα, ο Στράτος ∆ιονυσίου κ.ά. 

Και ενώ πολλοί θα έλεγαν ότι έφτασε στη δύση της 
καριέραςτης, η «Ελληνίδα ΤζάνιςΤζόπλιν», όπως την 
αποκαλεί ο Σταµάτης Κραουνάκης, το «φυλακισµένο 
χρυσό λαρύγγι» που γέµιζε τα µαγαζιά χωρίς να έχει 
δισκογραφία, κάνει το µεγάλο «µπαµ» στα 80 της, µε 

το δισκογραφικό της ντεµπούτο! 

ΑΡΓΥΡΟ MAN TO ΓΛΟΥ 
Λευκή Ρεβάνς 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Σελίδες: 416, τιµή: €14,94 

Πρόσωπα αφοπλισµένα και άλλοτε οπλισµένα µε τη 
δύναµη «τη ς τρέλας και τη ς αδυναµίας» κουβαλούν 

τα µυστικά τους, κρατώντας τα ενίοτε κρυφά και 
από τον ίδιο τους τον εαυτό. Με µότο «ζω από τύχη, 
αγαπώ κατ' επιλογήν, µεταµορφώνοµαι καθ' έξιν», 

στροβιλίζονται στη δίνη της αµοραλιοτικής δεκαετίας 
που διανύουµε. Ένα ανατρεπτικό µυθιστόρηµα, στο 

οποίο καθηµερινές ακρότητες και παραδοξότητες 
πυροδοτούν τα πρόσωπα που εισβάλλουν στις 

λεωφόρους των µητροπόλεων σαν σε πίστες θανάτου. ·-»*>¦ 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
Ο γιος του δάσκαλου 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Σελίδες: 320,τιµή:€15,90 

∆εν υπήρχε τρόπος να ξεφύγει κανείς από τις 
συµπτώσεις. Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή 
και... η ζωή του Νικόδηµου αλλάζει. To τυχαίο 

γίνεται κάτι παραπάνω από σηµαντικό, σε βαθµό 
που να ξεκλειδώνει ένα προ σαράντα ετών 

µυστήριο, κι εκείνος θα ακολουθήσει τα ίχνη 
για να δικαιώσει την ηθική του πένθους που τον 

πονά. 

Εµπλουτίστε τη βιβλιοθήκη σας 
και βρείτε τα ιδανικά βιβλία-δώρα 

από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
στο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR ΒΙΒΛΙΩΝ 

στο νέο 104 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 

50%-70% 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-22.00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-22.00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-22.00 

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-22.00 
Η οκώνο ορϋέρχαα ατό τα flifLUo τχ Αµοντας Κκαλοοοιίλου 

Ειχονογράρποπ Σοφϊο TouArthou 

πεζογραφία ποίηση αστυνοµικά δοκίµια µαγειρική λευκώµατα παιδικά 

ΕΚΑΤΟΝΤΕίϊΕΡΑ 
i'.i r. λ ·ί V, . 1Λ · Γκάζι 

Στάθη Μετρό ΚεραµακΑς 
T; 210-3455020 

www.clipnews.gr


