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∆εκαεπτά εκδοτικοί οίκοι προτείνουν τα 
καλύτερα βιβλία της ανοιξιάτικης σοδειάς τους 
και µας υπενθυµίζουν ότι «τα ωραία βιβλία είναι 
εκείνα που µας λένε όοα ήδη ξέρουµε». 
Επιµέλεια: Μαρκέλλα Ανδρικάκη 
Εικονογράφηση: Dreyk the Pirate 

*Τζωρτζ Όργουελ 
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δηµητρησ 
καλοκυρησ 

Τα ούνεργα της πL·ιapχίaς 
ήτοι Η άλλη όχθη του 
Ανδρέα Εµπειρίκου 

Άγρα 

χρηςτος Γιανναράς 
To πρόβληµα µας είναι 
πολιτικό, όχι οικονοµικό 

ΙΑΝΟΣ ^ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΑΓΡΑ Εµπειρϊκοβ, Χατζηλαζάρου, Bolano και ωραια αστυνοµικά. 
Μόλις κυκλοφόρησε µικρός τόµος µε τρία σηµαντικά παρεµβατικά πολιτικά δοκίµια του 

γνωστού στοχαστή και συγγραφέα Σάββα Μιχαήλ µε τίτλο Η φρίκη µιας παρωδίας - Τρεις οµιλίες για τη 
«Χρυση Αυγή». Ακολουθεί τόµος µε τα γράµµατα από το Παρίσι της Μάτσης Χατζηλαζάρου προς τον 
Ανδρέα Εµπειρίκο του 1946-1947, που συνοδεύεται από τέσσερα ανέκδοτα ποιήµατα της Μάτσης 
και τρία γαλλικά ποιήµατα του Εµπειρίκου της ίδιας περιόδου, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εισαγωγή 

και επίµετρο του Χρήστου ∆ανιήλ, ο οποίος έχει επιµεληθεί και τον όλο τόµο. Έπεται το 
βιβλίο του ∆ηµήτρη Καλοκύρη Τα ούνεργα της πλοιαρχίας ήτοι Η άλλη όχϋη του Ανδρέα Εµπειρίκου, που 
συγκεντρώνει κείµενα και µαρτυρίες για τον Ανδρέα Εµπειρίκο στο τέλος της ζωής του (µε πρόλογο 
του Λεωνίδα Εµπειρίκου): «Ο Εµπειρίκος έµοιαζε και µε τον οιονεί εξόριστο πατέρα µας, που η 
απουσία του ανέδιδε ένα κλίµα ανταρσίας... ένα µυστικό ξέσπασµα, µια έσω Ανταρσία κατά πάντων 
και πασών». 'J Έπεται το εκτενές στοχαστικό δοκίµιο του Φίλιππου ∆ραγούµη ΗοΊκη πίσω από την 
κρίση - Σκέψεις για την ηϋική φιλοσοφία εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Ταυτόχρονα, κυκλοφορεί η βιογραφική 

µαρτυρία του Γιώργου Λεονταρίτη Ο Γιάννης Μαρής και η εποχή του, µε εξαιρετικές πληροφορίες 
για τα φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη επί Μεταξά, τη συµµετοχή στην Αντίσταση, την 

περίφηµη δίκη της εφηµερίδας «Μάχη» το 1950, στην οποία ήταν αρχισυντάκτης, διότι αποκάλυψαν 
το κολαστήριο της Μακρονήσου, και άλλα στοιχεία που φτάνουν µέχρι τον θάνατο του. Βεβαίως, 
στο πλαίσιο της κυκλοφορίας των χαµένων µυθιστορηµάτων του Γιάννη Μαρή, ακολουθεί το αστυνοµικό 

µυθιστόρη µα Τα χέρια τηςΑφροδίτης, το οποίο 
παραµένει ανέκδοτο µετά την α' έκδοσή του στις 
εκδόσεις Περγαµηνή το 1972. 'J Με ενδιαφέρον 
αναµένεται το σπουδαίο µυθιστόρηµα To Τρίτο Ράιχ 
του Roberto Bolano, του συγγραφέα του 2666 (σε 

µετάφραση Κρίτωνα Ηλιόπουλου), που πραγµατεύεται τα επιτραπέζια παιχνίδια πολέµου µιας 
παρέας, µε κεντρικό παιχνίδι το «Τρίτο Ράιχ». Γραµµένο το 1989, εκδόθηκε µετά θάνατον. 'J Και 
στην αστυνοµική σειρά της Άγρας θα κυκλοφορήσουν το σπαρταριστό Πώς ya κλέψετε µια τράπεζα 
του Donald Westlake (µτφρ. Ανδρέας Αποστολίδης) και Οι διακοπές του Μαιγκρέ του Georges 
Simenon (µτφρ. Αργυρώ Μακάρωφ). Στη σειρά του «Άτακτου Λαγού» θα κυκλοφορήσει το εµπνευσµένο 

δοκίµιο της Edith Wharton Η διαστροφή της ανάγνωσης (µτφρ. Ευαγγελία Ανδριτσάνου). 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ Σύγχρονη λογοτεχνία και ελληνικό χιούµορ. 

Στόχοι µας και γι' αυτή την κοµβική χρονιά είναι αξιόλογα βιβλία που θα ξεχωρίσουν σε κάθε κατηγορία. 
Ξεκινήσαµε µε το βραβευµένο µε Orange Prize το 2012 To τραγούδι του Αχιλλέα της 

Madeline Miller, µια νέα σαγηνευτική εκδοχή της Ιλιάδας. Άλλοτε επική και άλλοτε λυρική, η 
Miller ζωντανεύει τους µύθους και γράφει το ωραιότερο τραγούδι αγάπης στην ιστορία. Την ίδια 
µέρα κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της αγαπηµένης σε όλο το κοινό Victoria Hislop µε τίτλο Ο τελευταίοςχορός, 

µία εξαιρετική συλλογή δέκα διηγη µάτων που αντλεί τα θέµατά της από την Ελλάδα. 
Η Victoria περνάει ένα µεγάλο µέρος του χρόνου στη χώρα µας, µια και, όπως έχει δηλώσει, της 
προσφέρει έµπνευση. 'J Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου θα έχουµε την τιµή να φιλοξενήσουµε τον 
John Verdon στην Ελλάδα, τον διάσηµο συγγραφέα των µπεστ σέλερ αστυνοµικών βιβλίων. Οι 
αναγνώστες λάτρεψαν το Σκέψου έναν αριϋµό και το Κράτα τα µάτια σου κλειστά, και µαζί µε τον ντετέκτιβ 

Ντέιβ Γκάρνεϊ αναζήτησαν τα στοιχεία για να ανακαλύψουν τους δολοφόνους. Τώρα, το 
τρίτο βιβλίο του Verdon µας συµβουλεύει να Αφήσουµε τον διάβολο ήσυχο και καθιερώνει τον συγγραφέα 

του ως µετρ του κινηµατογραφικού αστυνοµικού µυθιστορήµατος. 'J Ταυτόχρονα, θα 
κυκλοφορήσει το νέο ερωτικο-αστυνοµικό µυθιστόρη µα της Ντόρας Γιαννακοπούλου µε τίτλο Στον 
Γκρεµό, µε το οποίο συνεχίζεται η µακρά πορεία της συγγραφέως, η οποία σφραγίζει καλλιτεχνικά 
τις τελευταίες δεκαετίες της χώρας. Τέλος, µε ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουµε την'Ελενα Ακρίτα, η 
οποία στο νέο της βιβλίο To µήλο βγήκε από τον παράδεισο θα µας αποκαλύψει µε το µοναδικό της χιούµορ όλη την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα 
της Βίβλου: π.χ. µπορεί να µην είναι ευρέως γνωστό, αλλά η γυναίκα του Λωτ έγινε στήλη άλατος ενώ στην πραγµατικότητα ήθελε να γίνει ενδο¬ 
κρινολόγος. 
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ IANOS Γιανναρά*, θεοδωράκηε, Χριστιανόπουλο*, Hay Roosevelt. Μέσα στις πρώτες 
ηµέρες του Μάη θα κυκλοφορήσει το βιβλίο To πρόβληµά µας είναι πολιτικό, όχι οικονοµικό του Χρήστου Γιανναρά. Πρόκειται 
για τα πολιτικά άρθρα που ο Χρήστος Γιανναράς δηµοσιεύει στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» και αποτελούν µια πολιτική 
παρέµβαση ενός στοχαστή της εποχής µας. Από το 2003 έως σήµερα έχουν κυκλοφορήσει επτά βιβλία µε δηµοσιευµένα 
άρθρα του Χρήστου Γιανναρά από τις εκδόσεις IANOS: Προφορική αµεσότητα (2003),Έπαινοςψήφου τιµωρητικης (2007), Η κατάρρευση 

ιου πολιτικού συστήµατος στην Ελλάδα σήµερα (2008), To πολιτικό ζητούµενο στην Ελλάδα σήµερα (2009), Κατά κεφαλήν καλλιέργεια 
(2010), Η πολιτική γονιµότητα της οργής (2011) και Η καταστροφή ως ευκαιρία (2012). To βιβλίο, λίγες µέρες µετά την κυκλοφορία 

του, θα κάνει πρεµιέρα στη ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου θεσσαλονίκης την Κυριακή 19 Μαΐου. 'J Στις αρχές του 
Μάη βγαίνει στην κυκλοφορία το βιβλίο Τα Ερωτικά διηγήµατα του Περικλή Σφυρίδη. Πρόκειται για 31 διηγήµατα µε κεντρική 

ιδέα τη γυναίκα. «Άλλη νοσηρή, άλλη διφορούµενη και σι άλλες λίγο Εύες. Όλες όµως ικανές να αγαπήσουν και 
όταν δεν µπορούν να διαλέξουν, αφήνονται να ξαναπηγαίνουν στη λατρεία της λαγνείας». Είναι το τρίτο βιβλίο του Περικλή 

Σφυρίδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις IANOS, µετά από το Εν Θεσσαλονίκη 13 σύγχρονοι πεζογράφοι (2001) και το Εν 
Θεσσαλονίκη καλλιτέχνες και εκθέσεις (2002). 'J Βιβλίο για τον Μίκη Θεοδωράκη θα κυκλοφορήσει µέσα στον Μάιο. Είναι 
γραµµένο από τη Σουηδή, παγκοσµίου φήµης τραγουδίστρια Arja Saijonmaa και αναφέρεται στην ηρωική δεκαετία του 
'70. Ένα βιβλίο σχεδόν βιογραφικό, που εξηγεί, διηγείται και περιγράφει την προσωπικότητα του µεγάλου µας συνθέτη 
µέσα από την ιδιαίτερη µατιά και εµπειρία µιας νεαρής -τότε- τραγουδίστριας, η οποία περιόδευσε µαζί του σε όλο τον 
κόσµο. Με την ευτυχή συγκυρία της παράστασης για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο Badminton, 
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ΟΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ - Ε.M. 
FORSTER 

Φίλοι σε ελαψρήν απόκλιση 

Μτφρ.: Κατερίνα Γιακά 
Ίκαρος 

Σελ.: 184 
Τιµή: €15,00 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 
Τα ζωα στα σύννεφα 

Κέδρος 
Σελ.: 102 

Τιµή: €4,20 

το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συνεισφορά µας σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια. 'J Τη συνεργασία της µε τον ΙΑΝΟ όµως 
εγκαινιάζει και η νέα συνθέτις, µουσικός και παραγωγός May Roosevelt. Αφορµή στάθηκε το CD «Μουσική σε ποίηση Ντίνου 
Χριστιανόπουλου», που θα κυκλοφορήσει τις αρχές Μαΐου από τον ΙΑΝΟ. Η May Roosevelt, ιδιαιτέρως γνωστή για την αγάπη 
της για το theremin (αιθερόφωνο) στον χώρο της ηλεκτρονικής µουσικής, είναι ένα νέο κορίτσι που εµπνεύστηκε από την 
ποίηση του σηµαντικού µας ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου και έγραψε µουσική γι' αυτή. Στο CD περιλαµβάνονται απαγγελίες 

ποιηµάτων από τον ίδιο τον Ντίνο Χριστιανόπουλο. 'J Κοινή συνισταµένη όλων των παραπάνω έργων, που θα κυκλοφορήσουν 
από τις εκδόσεις IANOS, είναι η ποιότητα. Η ποιότητα του ίδιου του έργου αλλά και των δηµιουργών του. Η 

ποιότητα που θέλουµε να προσφέρουµε στους αναγνώστες των βιβλίων µας αλλά και στους ίδιους µας τους εαυτούς. 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Αλληλογραφία Καβάφη - Forster, σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία. 
Τέσσερα βιβλία για να µας συντροφέψουν και να µας ταξιδέψουν τη φετινή συννεφιασµένη άνοιξη. Πριν από λίγες µέρες 
την παράδοση των καβαφικών εκδόσεων στον Ίκαρο συµπλήρωσε η αλληλογραφία Κ.Π. Καβάφη-Ε.Μ. Forster «Φίλοι σε 
ελαφρήν απόκλιση» (επιµέλεια Peter Jeffreys, µτφρ. Κατερίνα Γκίκα). Η συναρπαστική αλληλογραφία µε κύριο θέµα τον αγώνα 

του Forster να προωθήσει στο αγγλόφωνο κοινό την ποίηση του Καβάφη και ταυτόχρονα η αποτύπωση της βαθιάς και 
σύνθετης φιλίας τους και των λογοτεχνικών ρευµάτων της εποχής τους φωτίζουν άλλη µια πλευρά της προσωπικότητας και 
του έργου του Αλεξανδρινού ποιητή. 'J Σύντοµα θα κυκλοφορήσει το µυθιστόρηµα της Ντορίνας Παπαλιού To απαραίτητο 
φως. Ένα ατµοσφαιρικό µυθιστόρηµα γεµάτο δράση, αγωνία, ιστορία και τέχνη, µα, προπαντός, έντονα συναισθήµατα. Η 
αναζήτηση ενός χαµένου στα χρόνια της Κατοχής πίνακα αγγίζει βαθιά τραύµατα απώλειας και προδοσίας και οδηγεί τελικά 
στην αποκάλυψη ενός σκοτεινού παρελθόντος και της αλήθειας µε τις διαφορετικές αφηγήσεις της. θαυµάζω τη δοµή και 
την πληρότητά του. 'J Αµέσως µετά, το πρώτο µας βιβλίο στη σειρά της σύγχρονης ξένης πεζογραφίας είναι το βραβευµένο 
στην Ιταλία - Πού ήσασταν όλοι του Paolo di Paolo (µτφρ. Ανταίος Χρυσοστοµίδης), ένα σύγχρονο πρωτότυπο µυθ ιστόρη µα µε 
δοκιµιακά και ηµερολογιακά στοιχεία για τη γενιά που µεγάλωσε µε τον Μπερλουσκόνι και έζησε την άνοδο και την παρακµή 

της ιταλικής «φούσκας». Ο νεαρός Di Paolo, «αφηγητής ράτσας» κατά τον Ταµπούκι, ειρωνεύεται, θλίβεται και επαναστατεί 
προσπαθώντας να βρει τον δρόµο του, τον δρόµο της γενιάς του, σε 

µια κοινωνία χωρίς αρχές. Σας θυµίζει τίποτα; 'J Τέλος, για να προκαλέσουµε 
την άνοιξη, χρώµατα, σύννεφα και πεταλούδες στις Περιπέτειες της 

Ρόζας στη σειρά του Αλέξη Κυριτσόπουλου «Αν διάβαζα ποιητές της γενιάς 
του '30». Αυτήν τη φορά το παραµύθι και σι υπέροχες ζωγραφιές είναι εµπνευσµένα από την 
ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ Μυθολογία, ιστορία 
για τα Παιδιά. Μέχρι το τέλος του Μαΐου πρόκειται να κυκλοφορήσουν από τις εκδόσεις Άγκυρα 

γύρω στα 30 νέα βιβλία. 'J Ανάµεσα στις νέες εκδόσεις, κυκλοφορεί ήδη µία νέα σειρά εννέα 
βιβλίων µε κεντρικούς τίτλους Αγαπώ τη Μυθολογία, Αγαπώ την Ιστορία σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, 

αγγλικά, ρωσικά, κινέζικα) και µέχρι το τέλος Μαΐου θα κυκλοφορήσουν σε ισπανικά και 
γαλλικά. Στόχος της σειράς είναι µέσα από τα απλά κείµενα, την όµορφη εικονογράφηση και τις 
δραστηριότητες να γνωρίσουν τα παιδιά την πιο γνωστή µυθολογία στον κόσµο. 'J Τα κείµενα 
έχει γράψει η Αναστασία Μακρή και την εικονογράφηση έχουν κάνει ο Νίκος Μαρουλάκης, ο 
Άκης Μελάχρης και η Εύα Καραντινού. Η σειρά έχει εγκριθεί από το Μουσείο της Ακρόπολης 
και είναι υπό την αιγίδα της Ουνέσκο Πειραιώς και Νήσων. 'J Επίσης, µόλις κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του γνωστού συγγραφέα Κώστα Αρκουδέα, του οποίου τα βιβλία µέχρι τώρα απευθύνονταν 
µόνο σε ενήλικες, µε τίτλο Η πολύχρωµη σβούρα. Πρόκειται για µια ιστορία που µιλά για τη µεταδοτική 

δύναµη της αισιοδοξίας και τη µατιά των παιδιών που βλέπουν έναν κόσµο πιο όµορφο 
και λαµπερό από εκείνον που αντιλαµβάνονται σι µεγάλοι. 'J Σε λίγες µέρες κυκλοφορεί το 
µυθιστόρηµα της νέας συγγραφέως Μάντυ Σιταρά µε τίτλο 2g λέξεις αργότερα. Μια συναρπαστική 
ιστορία που θέτει ερωτήµατα για το τυχαίο, το πώς συνδέεται µε το ψέµα και την αλήθεια και 

ακόµα για το πώς σι επιλογές καθορίζουν την πορεία µας. 
Μέχρι αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει και το βιβλίο του 
Νίκου Μιχαλόπουλου µε τίτλο Η κορυφή µέσα µας. To βιβλίο 
περιλαµβάνει µια βιωµατική ιστορία του συγγραφέα καθώς 
και εννέα ακόµα ιστορίες που σκοπό έχουν να περάσουν 
το µήνυµα της ση µασιάς που έχουν για την αισιοδοξία και 
τη γνώση σι δυνάµεις που µπορεί να κρύβει ο καθένας 
µέσα του. Ο Νίκος Μιχαλόπουλος µέχρι τώρα έγραφε µαζί 
µε την Άννα Βερούλη βιβλία για παιδιά. Η Κορυφή µέσα µας είναι το πρώτο του βιβλίο για ενήλικες. 
β+ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ Λιγότερα, αλλά πολύ αξιόλογα Βιβλία. Για την άνοιξη του 
2013 επιλέξαµε τους τίτλους µας µε στόχο να εκδοθούν λιγότερα και µόνο πολύ αξιόλογα βιβλία. Μόλις 
εκδώσαµε, λοιπόν, δύο πολύ σηµαντικές ποιητικές συλλογές: τα Ζώα στα σύννεφα του Γιάννη Βαρβέρη και 
τη νέα ποιητική συλλογή του βραβευµένου ποιητή και πεζογράφου Κώστα Γ. Παπαγεωργίου µε τίτλο Παιδικό 

Κουρείο. 'J Στην ελληνική πεζογραφία ξεχωρίζει το ∆υο φορές αϋώα της Έλενας Χουζούρη, ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον µυθιστόρη µα, που αποτυπώνει µια διαφορετική µατιά πάνω στη ζωή των παιδιών των Ελλήνων 
πολιτικών προσφύγων και στον επαναπατρισµό τους και, µετά την Πατρίδα ano βαµβάκι, συνεχίζει να παρακολουθεί 

την ελληνική περιπέτεια. 'J Η Ιστορία ενός στρατιώτη. Μια συγκλονιστική µαρτυρία για τις ελληνικές εκστρατείες 
(ig\8-igi2) του Χρήστου Καραγιάννη, σε επιµέλεια-σχολιασµό του Φίλιππου ∆. ∆ρακονταειδή, είναι 

το ηµερολόγιο ενός στρατιώτη που πήρε µέρος σε όλες τις ελληνικές εκστρατείες της τόσο ταραγµένης 
περιόδου 1918-1922 και αποτελεί µια σπάνια συνεισφορά στην Ιστορία. 'J Οι τίτλοι µας συνεχίζονται µε 
τη νέα συλλογή διηγηµάτων του βραβευµένου Τάσου Γουδέλη µε τίτλο To ωραίο ατύχηµα, το νέο µυθιστόρηµα 

του Άρη Σφακιανάκη µε τίτλο Παντρεµένες, γραµµένο µε το γνωστό σαρκαστικό χιούµορ του αγαπηµένου 
συγγραφέα, και το νέο µυθιστόρηµα της Βάνας Παπαθανασίου µε τίτλο Ο καναπές, ο µαγκούφης και η µοτοσικλέτα 

του. 'J Αξίζει, επίσης, να τονίσουµε το έργο τριών πρωτοεµφανιζόµενων µυθιστοριογράφων: το Αλµα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ 
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ΟΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ 
Πέντε κείµενα µετά 

µουοτκής 
Γαβριηλίδης 

του Γιάννη Πλιάγκου, τοΌλνα ή τίποτα της Λητώς Πιτυρή και το Ο mo µακρινός πλανήτης που ξέρω της Ισµήνης Τορνιβούκα. 
Ο Κέδρος αποτέλεσε από την ίδρυση του «φυτώριο» συγγραφέων και, ακόµα και στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, 

δίνει µε χαρά βήµα στους νέους λογοτέχνες. 'J Στην ξένη πεζογραφία ξεχωρίζει το µπεστ σέλερ Ο οίκος του Θεού του 

Σάµιουελ Σεµ, ένα σπιρτόζικο, ξεκαρδιστικό µυθιστόρηµα για την τραγελαφική κατάσταση που ενίοτε επικρατεί στους 

νοσοκοµειακούς χώρους, ένα βιβλίο που έχει πουλήσει πάνω από 3 εκατοµµύρια αντίτυπα παγκοσµίως και θεωρείται το 

Catch-22 για τον χώρο της ιατρικής. Επίσης, το βιβλίο Ο Μικρός Πρίγκιπας φοράει γραβάτα του Μπόρχα Βιλασέκα, ένα 

σύγχρονο µυθιστόρη µα εµπνευσµένο από τον Μικρό Πρίγκιπα του Εξιπερί, το οποίο αναφέρεται στις ανθρώπινες αξίες που 

έχουµε ξεχάσει στην καθηµερινότητά µας. 'J Όσον αφορά τις µελέτες, ας υπογραµµιστούν τα έργα δύο κορυφαίων φιλοσόφων: 

το Περιπλανηθείς. Φιλοσοφικοί στοχασµοί του Henry David Thoreau, συγγραφέα του κλασικού Weider! η Η ζωη οτο 

δάσος, και το Κεντρί της Ύπαρξης, επιλογή από το έργο του ∆ανού φιλοσόφου Soren Kierkegaard, σε µετάφραση και ανθολόγηση 

του Κώστα Νησιώτη. Επίσης, ο οδηγός ανάγνωσης του φροϊδικού έργου Πώς ya διαβάσω τον Φρόιντ του JeanMichel 

Ouinodoz, η εξαιρετικά επίκαιρη συλλογή κειµένων Πώς λειτουργεί ο κόσµος του περίφηµου διανοητή Noam 

Chomsky, η βιογραφία Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν: Η ζωη και το έργο ενός ϋρύλου του Colin Duriez και η ιστορική µελέτη Η ναυτιλία των 
Ελληνων lyoo-iSn των πανεπιστηµιακών ΤζελίναςΧαρλαύτη και Κατερίνας Παπακωνσταντίνου ∆ A P ∆ A N Ο Σ 
- GUTENBERG Κορυφαία έργα HIS Παγκοσµίας λθγθτεχνϊα$. Πλάτωνος, Κρατύλος - Φρ. Νίτσε, Η Φιλοσοφία 

στα χρόνια της Αρχαιοελληνικής Τραγωδίας - Νίκος Χριστοδουλάκης, ΑγοςΑπλήρωτον (για το κατοχικό δάνειο). Τρεις µόνο 

από τους σηµαντικότερους υπό έκδοση τίτλους που θα δηµοσιευτούν άµεσα, τούτη την άνοιξη. Ετοιµάζονται, επίσης, στην καταξιωµένη σειρά 

ORBIS LITERAE πολλά έργα των κορυφαίων συγγραφέων της παγκόσµιας λογοτεχνίας. Οι εκδόσεις Cutenberg, πιστές στην ποιότητα του κειµένου 

και της τυπογραφικής αισθητικής, καλούν -χρόνια τώρα- όσους αναγνώστες διαβάζουν από ανάγκη ψυχής και όχι σερνάµενοι απ' την µπόχα 

των µπεστ σέλερ, να συµπλεύσουν µαζί µας. To 2014 οι εκδόσεις Cutenberg θα εορτάσουν 50 χρόνια ζωής, εκδίδοντας 

κορυφαία έργα (φιλοσοφία, κλασική λογοτεχνία, ιστορία) που άλλαξαν και αλλάζουν τη ροή της ανθρώπινης σκέψης 

και δράσης σε µια εποχή αποπροσανατολισµού και φόβου για το αύριο. ∆εν πας µακριά µε δανεικές πυξίδες, αλλά 

έχοντας µέσα σου τον Πολικό Αστέρα. Στο βιβλιοπωλείο µας, στην οδό ∆ιδότου 37, θα βρείτε όλα τα βιβλία των εκδόσεών 

µας καθώς και πολλές προσφορές: 260 βιβλία stock, από 1 έως 10 ευρώ, µε έκπτωση έως 85%. Τέλος, ξεκινήσαµε, 

στο πλαίσιο των Κύκλων Επιµόρφωσης (Επιστηµονικά Σεµινάρια), µια σειρά διαλέξεων µε ελεύθερη είσοδο. Οι 

διαλέξεις γίνονται κάθε Πέµπτη στις 6:30 και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες από το www.e- 
gutenberg.gr. ^ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ Καλλιφατϊδικ, Kopivns, Μπέκα$ 
Για την άνοιξη του 2013 ετοιµάζονται τα εξής βιβλία: ο Θοδωρής Καλλιφατίδης εξιστορεί την ιστορία του Οβίδιου, 

του ποιητή που εξορίστηκε από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα για τα ποιήµατά του, µέσω των επιστολών που στέλνει στη 

θετή του κόρη, στο βιβλίο Οβίδιος, γράµµατα στην κόρη µου. Μέσω της ιστορίας του Ρωµαίου ποιητή ο Θοδωρής Καλλιφατίδης 

µιλάει αλληγορικά για τις σχέσεις των ανθρώπων µε τις εκάστοτε εξουσίες. Ο Θάνος Μικρούτσικος γράφει 

Πέντε κείµενα µετά µουσικής. Πέντε κείµενα, δηλαδή, που συνοδεύονται από CD µε µουσική του σηµαντικού µας συνθέτη 

σε ποίηση του Γιώργου Κοζία και παρεµβολές ποιηµάτων του William Blake. Ο Κώστας Τριπολίτης επιλέγει σε 

µία έκδοση τους στίχους των περισσότερων τραγουδιών που έχει γράψει, µερικούς συνοδευµένους από χειρόγραφη 

παρτιτούρα. Ο Επιθανάτιος Γρίφος, το νέο αστυνοµικό µυθιστόρη µα του δη µιουργού της ΜΑΣΚΑΣ, Τζίµµυ Κορίνη, µε 

τον γνωστό, φιλόσοφο, υπαστυνόµο Γιαννιση, θα εκδοθεί επίσης αυτή την άνοιξη. Εϋνικισµός, ρατσισµός, µετανάστευση 

είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου της σειράς «Στοιχήµατα», που θα περιλαµβάνει τα κείµενα του γνωστού αρθρογράφου 

Γιάννη Χάρη, χωρισµένα σε ενότητες. Οι Αισιόδοξοι είναι το τρίτο αστυνοµικό µυθιστόρηµα του νέου συγγραφέα 
Βαγγέλη Μπέκα, που έχει το όνοµα του ήρωα του Γιάννη Μαρή, που δεν είναι όµως ψευδώνυµο! Οι ήρωες, σύγχρονοι 

νέοι άνθρωποι, αναµετριούνται µε το κατεστηµένο που τους διαλύει τη ζωή. θα εκδοθούν επίσης οι νέες ποιητικές 

συλλογές του Βασίλη Νούλα, της Ελένης Μπουκαούρη και της Ελένης Μαρινάκη, καθώς και ο τέταρτος τόµος των 
σηµειωµάτων Μόνος και µετά πολλών του Λουκά Κουσούλα.·-^ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
ΓώγΟΙΙ, Ί6θ Άντρια, Χέµίνγουεϊ Και Χόλίνγκχερστ Στον κατάλογο µας οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν ευχάριστες 

εκπλήξεις: την καλαίσθητη έκδοση Τώρα ya δούµε εσείς τι ϋα κάνετε µε τα άπαντα της Κατερίνα Γώγου, το Παράφορο 

Πάϋος του Κώστα Αρκουδέα, από τις ωραιότερες ερωτικές ιστορίες των τελευταίων χρόνων, τα ανατρεπτικό Αίϋουσα 

αναµονής της Τιτίνας ∆ανέλλη, το ιστορικό µυ θ ιστόρη µα Σικελικός Εσπερινός τη ς Ισµήνης Καπάνταη, 

που µας ταξιδεύει στα δραµατικά χρόνια του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, αλλά και το Τραγούδι του ευνούχου 

της Κατερίνας Καριζώνη, που ανοίγει ένα άγνωστο θέµα της βυζαντινής ιστορίας. Επίσης, το 

αλλοπρόσαλλο αστυνοµικό του Αύγουστου Κορτώ Οι νεράιδες του Μον, το βαθιά στοχαστικό 1O αν δεν 

ξηµερώσει της Μαρίας Κουγιουµτζή, την επανέκδοση του µπεστ σέλερ της Ζοέλ Λοπινό ΗΑγριλιά, το 

οικουµενικό µυθιστόρηµα Άγρια ∆ύση - Μια ερωτική ιστορία του Μιχάλη Μοδινού, το διεισδυτικό 
ψυχογράφηµα To ψέµα του λύκου του Γιώργου Μπράµου, το νέο θρίλερ της Αγγελικής Νικολούλη µε 

προσωρινό τίτλο Στον ιστό της αράχνης, το αποκαλυπτικό Άδειο Νυφικό του Αργύρη Ντινόπουλου για 

τον απόκρυφο έρωτα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το συγκινητικό Bandtera... Russo του ∆ηµήτρη 

Σαπρανίδη, καθώς και το 8 ώρες και 35 λεπτά της Φωτεινής Τσαλίκογλου, που περικλείει σε µια πτήση 

την ιστορία της Ελλάδας, από τη Μικρασιατική Καταστροφή µέχρι σήµερα. 'J Όµως, και στη µεταφρασµένη 

πεζογραφία τα ονόµατα είναι βαριά. Καταρχάς, τα βιβλία των βραβευµένων µε Νόµπελ: 

Η Καταραµένη Αυλή του Ίβο Άντρας, Η ϋεία Χούλια και ο γραφιάς του Μάριο Βάργκας Λιόσα, To αγρίµι της 

καρδιάς της Χέρτα Μίλερ, το'Ενας φίλος του Κάφκα του Ισαάκ Μπάσεβιτς Σίνγκερ και το Ο γέρος και η Θάλασσα 

του Έρνεστ Χέµίνγουεϊ. Πλάι σε αυτά, τα βιβλία των βραβευµένων µε Μπούκερ Τζον Μπάνβιλ 

και Άλαν Χόλίνγκχερστ, το Αρχαίο φως και το Παιδίιου ξένου αντίστοιχα. Μερικά ακόµα πολύ ενδιαφέροντα 

βιβλία είναι οι Εικόνες από ιη ζωη οτο χωριό του Άµος Οζ, ο Ουρουγουανός Εραστής του Σαντιάγο 

Ρονκαλιόλο, το Αδάµ και Έβελυν του Ίνγκο Σούλτσε, η Καµένη Βάτος του Μάνες Σπέρµπερ και ο 
Κολυµβητής του Τζον Τσίβερ. 'J Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να προτείνω και τους επόµενους τίτλους 

από τη σειρά «Καστανιώτης Noir»: Οι δρόµοι ιου δολοφόνου του Τζέιµς Ελρόι, Μια µικρή γερµανική πόλη 

του Τζον Αε Καρέ, Ο Μπρουνέτι και ο κακός οιωνός της Ντόνα Λεόν, Μαύρα κουφέτα του Ιερώνυµου Λύ- 
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ΟΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ένα πουλί στην άσφαλτο, 
Ποίηση και Ποιητική του 

Νίκου-Αλέξη Αολάνογλου 

Μελάνι 

ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΟΥΛΗ 
Η Ελένη Ψυχούλη 

µαγειρεύει του καλού 

καιρού 
Πατάκη 

καρη και Περίπτωση δικαιοσύνης της Π.Ντ. Τζέιµς. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙ Αολάνογλου, Καβάφΐΐδ Και 
Τοώοερ. Με γνώµονα πάντα την ποιότητα, τα βιβλία που θα εκδώσουµε µέσα στην άνοιξη είναι τα εξής: στην ενότητα 

«∆οκίµιο» ο Θανάσης Μαρκόπουλος αποτίνει φόρο τιµής στον ποιητή Νίκο-Αλέξη Αολάνογλου µε το βιβλίο Ένα πουλίΌτην 

άσφαλτο - Ποίηση και Ποιητική του Νίκου-Αλέξη Αολάνογλου. Άξιο επισή µανσης είναι το γεγονός ότι στο δοκίµιο αυτό περιλαµβάνονται 

και ανέκδοτα ποιή µατα του Αολάνογλου. Ο Κώστας Κουτσουρέλης γράφει ένα δοκίµιο διεισδυτικό, τολµηρό αλλά και 

ψύχραιµο για το «φαινόµενο» Καβάφης και την τεράστια διεθνή επιτυχία του. To δοκίµιο Κ.Π. Καβάφης κοµίζει µια νέα άποψη 

για τον Καβάφη, που θα συζητηθεί πολύ. 'J Από την ξένη λογοτεχνία, προτείνουµε τη νέα µετάφραση του αριστουργήµατος 

του Τζέφρυ Τσώσερ, Οι ιστορίες του Καντέρµπερυ, που επιµελήθηκε ο ∆ηµοσθένης Κορδοπάτης. Πρόκειται για ένα από 

τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα του Μεσαίωνα και το χρονικώς πρώτο µεγάλο ποίηµα της αγγλικής λογοτεχνίας. To έργο αυτό 

απέκτησε µια παγκοσµιότητα που µόνο από αυτό του Σαίξπηρ ξεπεράστηκε. Η ιδέα του προσκυνήµατος στο Καντέρµπερυ, 

όπου µια οµάδα από τριάντα περίπου άντρες και γυναίκες, για να απαλύνουν τη µονοτονία και την πλήξη της οδοιπορίας 

τους, λένε ιστορίες µεταξύ τους, είναι κάτι περισσότερο από µια πρόφαση για να τυλιχθεί γύρω της µια ποικιλία διηγήσεων: 

διότι, στο σύνολο τους, οι ιστορίες αυτές συγκροτούν ένα πανόραµα των συνθηκών της ζωής κατά τον 14ο αιώνα στην Αγγλία 

και του χαρακτήρα, της νοοτροπίας και των ηθών της κοινωνίας της εποχής αυτής. 'J Νέες, καλογραµµένες ιστορίες από 
τους Λουκία ∆έρβη και Καρολίνα Μέρµηγκα στον τοµέα της ελληνικής λογοτεχνίας, µε τα βιβλία τους Group Therapy και 

Συγγενής. 'J Στην ενότητα «Φιλοσοφία» ετοιµάζονται δύο τίτλοι: Μπαλτάζαρ Τόµας, Ο Σπινόζα και η τέχνη της ευτυχίας (µτφρ.: 

Έφη Κοροµηλά και Σελίν Μπέλογκ), Ο Χάιντεγκερ και η τέχνη του ya είσαι ο εαυτός σου (φιλοσοφία, µτφρ.: Μαρώ Τριανταφύλλου). 

•J Οι λόγοι που αποφασίσαµε να επιλέξουµε αυτήν τη σειρά είναι οι εξής: η φιλοσοφία ανέκαθεν φιλοδοξούσε να κάνει τη 

ζωή µας καλύτερη, βοηθώντας µας να κατανοήσουµε ποιοι είµαστε πραγµατικά. Ωστόσο, τα φιλοσοφικά βιβλία, στην πλειονότητά 

τους, επικεντρώνονται στην αναζήτηση της αλήθειας και εξαντλούνται στην ανάπτυξη θεωριών, χωρίς να ασχολούνται 

µε τις πρακτικές εφαρµογές τους. Εµείς, αντιθέτως, ενδιαφερόµαστε γι' αυτό που µπορούµε να εκµαιεύσουµε από ένα 

µεγάλο φιλοσοφικό σύστηµα, ώστε να αλλάξουµε τη ζωή µας. Η ευτυχία και η πνευµατική ανέλιξη έχουν µεγάλη σηµασία και δεν κατακτιούνται, 

αν δεν προσπαθήσουµε να στοχαστούµε βαθιά. 'J Κάθε νέος τρόπος να πράττει και να ζει κανείς υπονοεί πάντα κι 

έναν νέο τρόπο να σκέφτεται και να αντιλαµβάνεται τον εαυτό του. Έτσι ανακαλύπτουµε την κάποτε ιλιγγιώδη ηδονή 
του στοχασµού που ως τέτοιος αλλάζει τη ζωή µας. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Nesbo, 
Ελευθερίου, KalnOUZOS Από τις νέες εκδόσεις µας που µόλις κυκλοφόρησαν καθώς και τις προσεχείς προτείνουµε 

στους αναγνώστες τα παρακάτω βιβλία. Ο Alexander Soderberg και το µυθιστόρηµά του Ο ανδαλουσιανός φίλος έρχονται 

µε δύναµη από τη Σκανδιναβία να µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των φίλων των θρίλερ και της αστυνοµικής λογοτεχνίας. 

'J Ο βασιλιάς του αστυνοµικού Jo Nesbo κρατά τα σκήπτρα του µε τη Λεοπάρδαλη, τη συγκλονιστική πέµπτη 

περιπέτεια του επιθεωρητή Χάρι Χόλε, ό,τι πρέπει για όσους χάνουν τον ύπνο τους καθώς µπαίνουµε σιγά σιγά στο 

καλοκαίρι. 'J Ο Νίκος ∆αββέτας, στο νέο του µυθιστόρηµα Ο ζωγράφος του Μπελογιάννη, υφαίνει µια ιστορία νουάρ που 

ξεκινά στις µέρες µας και εκτυλίσσεται στην Αθήνα και κυρίως στο Παρίσι, µε αστυνοµική πλοκή και λύση πολιτική, 

ενώ η ζωή και οι ιδέες της θρυλικής οικογένειας Μαρξ είναι το υλικό απ' όπου αντλεί έµπνευση η Ζέφη Κόλια για τη 

βιογραφική µυθιστορία ενός σπουδαίου ζευγαριού επαναστατών, της κόρης του Καρλ Μαρξ, Λώρα, και του Πωλ Λαφάργκ, 

πρώην βουλευτή των Σοσιαλιστών. Τίτλος του βιβλίου ∆ώρα, η τελευταία των Μαρξ. 'J To νέο βιβλίο του Μάνου 

Ελευθερίου Μαύρα Μάτια, µε πλούσιο αρχειακό εικονογραφικό υλικό, εξερευνά τα πρώτα χρόνια της ζωής του Μάρκου 

Βαµβακάρη στη συριανή κοινωνία τις αρχές του προηγούµενου αιώνα. 'J Ο Γιάννης Καλπούζος µε το βιβλίο Ουρανόπετρα, 

Η δωδέκατη γενιά συγκεντρώνει την προσοχή του στο πολύπαθο νησί της Κύπρου, µε ένα θυελλώδες, συναρπαστικό 
µυθιστόρηµα, που ταξιδεύει τον αναγνώστη ano την Αθήνα, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο µέχρι το νησί της 

Αφροδίτης. 'J Σηµαντική η παρέµβαση του Νίκου Σιδέρη στα θέµατα παιδικής ψυχολογίας και κοινωνικής πραγµατικότητας 

µε το βιβλίο του Μιλώ για την κρίση µε το παιδί. Σηµειώστε τη διατύπωση: µε το 

παιδί, και όχι στο παιδί. ∆είχνει πολλά για την προσέγγιση του συγγραφέα. 'J Τέλος, η 

έκδοση που επιµελήθηκαν οι Μαρία Στασινοπούλου και ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος Ο 

βίος και το έργο του KIT. Καβάφη είναι ήδη ένα σηµείο αναφοράς στη βιβλιογραφία για τον 
σπουδαίο ποιητή του ελληνισµού από την Αλεξάνδρεια. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΠΑΤΑΚΗ TZOUS, Καµύ, ΤσΒάΐΧ, ΜΠ0υραντά$ Τα Γράµµατα στη Νόρα του Τζέιµς 

Τζόυς, σε µετάφραση της Κατερίνας Σχινά, είναι ένα µοναδικό βιβλίο, ανατριχιαστικά 

δυνατό ντοκουµέντο για τον ψυχισµό του µεγάλου συγγραφέα µέσα από τα παθιασµένα, 

εξοµολογητικά, απελπισµένα γράµµατα στη γυναίκα του, τη γυναίκα της ζωής του, από τη µέρα του πρώτου τους 

ραντεβού, που είναι και η µέρα στην οποία τοποθετεί τη δράση του Οδυσσέα, ως το τέλος. 'J Ο επαναστατηµένος 

άνϋρωπος του Αλµπέρ Καµύ, σε µετάφραση Νίκης Ντουζέ και Μαρίας Ροµπλέν. Αξίζει να διαβαστεί σε κάθε εποχή, 
αλλά στη δική µας είναι επείγον να το διαβάσουµε ξανά και ξανά όλοι µας. 'J Η ηϋική της ανάγκης του Φερνάντο 

Σαβατέρ, σε µετάφραση της Αγαθής ∆ηµητρούκα. Ένα είδος συνέχειας στο κλασικό του Μιλώντας στον γιο µου για 

ηθική κι ελευθερία, στο οποίο ο Ισπανός φιλόσοφος εµβαθύνει σε όλα τα ζητήµατα που απασχολούν και ανησυχούν 

τους νέους σήµερα. 'J Η τέχνη της καϋαρής σκέψης του Ρολφ Ντοµπέλι, σε µετάφραση της Σώτης Τριανταφύλλου. 

Καταφέρνει µε τον πιο ανώδυνο τρόπο, σε 52 σύντοµα κεφάλαια, να µας αναπτύξει όλους τους τρόπους µε τους 

οποίους παγιδευόµαστε σε αυτές τις γνωστικές πλάνες που γίνονται τελικά αξιώµατα της καθηµερινής ζωής µας. 

∆ιαβάζοντάς το είναι σαν να έχεις δίπλα σου έναν σοφό που σου χτυπάει την πλάτη να το ξανασκεφτείς, κάθε φορά 

που αναπαράγεις ένα εσφαλµένο κλισέ. 'J Μετά τονΕρντογάντι; Ο δηµοσιογράφος Σταύρος Λυγερός και ο καθηγητής 

Οικονοµικών Κώστας Μελάς ενώνουν τις δυνάµεις τους σε ένα βιβλίο που βλέπει σφαιρικά τη σηµερινή Τουρκία, 

την πολιτική, την οικονοµία, τη διπλωµατία, µε έµφαση προφανώς σε όλα τα θέµατα που µας αφορούν άµεσα. 

•J Οι Βυζαντίου Γεύσεις του Andrew Dalby, σε µετάφραση της ∆έσποινας Λαµπαδά. Ο Dalby, αυθεντία στη βυζαντινή 

ιστορία και στην τέχνη της µαγειρικής, έγραψε ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, που ζωντανεύει τον άγνωστο ως τώρα 
γαστριµαργικό πλούτο µιας αυτοκρατορίας που είναι η µήτρα της σηµερινής ελληνικής αλλά και σε µεγάλο βαθµό 

και της σηµερινής τουρκικής κουζίνας. 'J Η Ελένη Ψυχούλη µαγειρεύει του καλού καιρού. ∆εν νοµίζω ότι θα µπο- 
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ΟΑΦΙΕΡΩΜΑ 

DAN BROWN 
Inferno 

Ψυχογιός 

ρούσε κανείς εύκολα να αντισταθεί στο βιβλίο αυτό, που παντρεύει δοκιµασµένες, ευφάνταστες και τόσο ξεχωριστές συνταγές µε τη χαρά του 
χωριού το καλοκαίρι, των φίλων, των αγαπηµένων, της θάλασσας και της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά βαλµένα στο χαρτί µε την -ανεπιτήδευτη- 

σφραγίδα της τέχνης. 'J Η Κατάρα των Ελλήνων, το δεύτερο µυθιστόρηµα της µόλις 23χρονης Γεωργίας Γαλάνη. Η Ελλάδα του 480 π.Χ. µέσα 

από τα µάτια του «εχθρού», ενός νεαρού Πέρση αυλικού. Συνωµοσίες, δολοπλοκίες και προδοσίες, που σηµαδεύουν και τις δύο πλευρές, σε ένα 

βιβλίο που επιχειρεί να φωτίσει τον τρόπο που βλέπουµε κάθε φορά την Ιστορία. 'J Η µέθη της µεταµόρφωσης του Στέφαν Τσβάιχ, σε µετάφραση 

του Γιάννη Καλλιφατίδη, έργο που ήρθε στο φως τα τελευταία χρόνια και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα ελληνικά. 'J Μιλώντας στα παιδιά µου για 

την πραγµατικά επιτυχηµένη προσωπική και επαγγελµατικη ζωή του ∆ηµήτρη Μπουραντά. Ένα βιβλίο στο οποίο συγκεντρώνει όλα όσα έχει να πει στα 
παιδιά του και σε κάθε παιδί που βρίσκεται στο κατώφλι της ενήλικης ζωής. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΨΥΧ0ΓΙ0ΣΗ επιστροφή του Dali Brown. Οι εκδόσεις Ψυχογιός ετοιµάζουν µια πλούσια λίστα νέων βιβλίων 

για όλες τις αναγνωστικές απαιτήσεις. Μέχρι το τέλος της άνοιξης θα έχουν κυκλοφορήσει 41 νέα βιβλία για παιδιά, έφηβους 

και ενήλικες -µε ταυτόχρονη ψηφιακή έκδοση-, φτάνοντας τους νέους τίτλους του πρώτου εξαµήνου στους 120 κι επιβεβαιώνοντας 

το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στον χώρο της λογοτεχνίας! To παγκόσµιο εκδοτικό γεγονός του 2013, το νέο 

βιβλίο του Dan Brown -του εµπορικότερου εν ζωή συγγραφέα µυθιστορη µάτων για ενήλικες, µε 81 εκατοµµύρια αντίτυπα 
µόνο από το βιβλίο του Ο Κώδικας Ώα Vinci- έρχεται στις 4 Ιουλίου µε τίτλο Inferno. Στην ελληνική λογοτεχνία, πιστή στο ραντεβού 

της κάθε Μάιο, η πιο αγαπητή Ελληνίδα συγγραφέας επί σειρά ετών, η Λένα Μαντά, φέτος θα µας παρουσιάσει το 

µυθιστόρηµά της Με λένε Ντάτα. To ίδιο διάστηµα θα κυκλοφορήσει και το νέο βιβλίο της Χρυσηίδας ∆ηµουλίδου µε τίτλο 
To σπίτι των σκιών, της Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη Άρωµα βανίλιας, της Καίτης Οικονόµου Η καρδιά ϋυµάται και της Σοφίας Βόικου Στη 

σκιά του Αυγερινού. ∆ύο πολύ ενδιαφέροντα βιβλία στη σειρά «Γενικών Γνώσεων» είναι: Ο Βυζαντινός Παρϋενώνας του Αντώνη 

Καλδέλλη, καθηγητή Βυζαντινού Πολιτισµού στο Πανεπιστήµιο του Οχάιο, και η Συνοπτική Ιστορία του B'Παγκόσµιου Πολέµου 

του Νόρµαν Στόουν, πολυβραβευµένου Βρετανού ιστορικού. Παράλληλα, το νέο βιβλίο του διατροφολόγου Γιώργου Μουλίνου 

∆ιατροφή για µια καλύτερη ζωή έρχεται για να καταρρίψει όλους τους µύθους γύρω από τη δίαιτα και τη σωστή διατροφή. 

Για τους λάτρεις του αστυνοµικού µυθιστορήµατος προτείνουµε το νέο βιβλίο της Κάριν Σλότερ µε τίτλο Ρήξη. Επίσης, είµαστε 

ευτυχείς που 4 από τα έργα του Αντώνη Σαµαράκη θα κοσµούν πλέον τον κατάλογο µας; Αρνούµαι, Ζητείται Ελπίς, To λάϋος, 

To διαβατήριο. Τέλος, µια σηµαντική πληροφορία για το αναγνωστικό κοινό είναι η επανέκδοση παλαιότερων τίτλων που έχουν 

κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα, σε νέα, προνοµιακή τιµή (αναφέρουµε: Ο Θεός των 

µικρών πραγµάτων, To παιχνίδι των ϋεών, To µαντολίνο του λοχαγού Κορέλι, Η γνώση των αγγέλων, Τα παιδιά του µεσονυκτίου, ΣατανικοίΣτίχοι). 
Στην ιστοσελίδα µας www.psichogios.gr µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να πληροφορηθούν αναλυτικά τόσο για τους νέους 
όσο και για τους παλαιότερους τίτλους. ψ Y X A A Ο Σ ΒίΒλϊα για SnuiOUPYlKOUS OVayViOOTiS. Οι εκδόσεις 

µας απευθύνονται σε δηµιουργικούς αναγνώστες αλλά και σε ανθρώπους που ακολουθούν έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής. 

•J Ακολουθώντας αυτή την πορεία, εκδώσαµε τρία νέα βιβλία µε θέµατα τη σπιτική τυροκόµηση µικρής κλίµακας, την κατασκευή 

σπιτικών σαπουνιών αλλά και την Απόλαυση της Γεύσης, έναν πρακτικό οδηγό γαστρονοµίας 'J Επίσης, τον Μάιο θα 

ακολουθήσει µια σειρά βιβλίων στην κατηγορία craft &, hobbies από τις νέες µας εκδόσεις «Εργάνη». Πρόκειται για βιβλία 

µε τα εξής θέµατα: Ζαχαρωτά Ζωάκια, Πλεκτά λουλούδια, Κοσµήµατα µε την τεχνική Μακραµέ, Αεροµοντελισµός, ∆αχτυλοκούιάες και Κατασκευές από Χαρτόνι. 

'J Όλες οι παραπάνω εκδόσεις ακολουθούν τις τάσεις αλλά και τις ανάγκες της σηµερινής εποχής. Εκτός, λοιπόν, από την ερασιτεχνική 

εφαρµογή των τεχνικών που περιγράφονται στα βιβλία µας, πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν µετατρέψει τα χόµπι τους τους σε επάγγελµα, µε αποτέλεσµα 

οι πρακτικοί οδηγοί µας να τους παρέχουν πολύτιµες συµβουλές αλλά και καθοδήγηση στα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα. 'J Ελπίζουµε 

ότι και στο µέλλον θα βοηθάµε τους αναγνώστες µας µε νέες εκδόσεις που θα ακολουθούν πάντα τις τάσεις της αγοράς. 

•->ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ VICTOR VISION Ένα σχόλιο για την έκδοση του Βιβλίου Εξουσία Βλαχάρα που έγραψε ο 
&ηηατρ05 Βί,ΙΓΚύρ. Η υπερήφανη χώρα από την ελπίδα των µεγάλων αλλαγών καταντάει επαίτης, µε φτωχούς και ανασφαλείς, εξοργισµένους 

πολίτες. Στη θέα των «βάρβαρων που έρχονται» και που καταστρέφουν τη ζωή τους, οι άνθρωποι ψάχνουν τα αίτια της συµφοράς, αρχίζουν να 

φιλοσοφούν κιόλας... Η συλλογική ευθύνη κυριαρχεί στον προβληµατισµό. Καθένας πρέπει να πάρει θέση τώρα, δεν υπάρχει περιθώριο για αδιαφορίες. 

Καθένας από τη θέση που του αναλογεί και είναι ταγµένος. To βάρος πέφτει σε όλους, αλλά εκείνοι που επηρεάζουν πραγµατικά το 

γεγονός πριν αυτό συµβεί είναι αυτοί που δηµιουργούν στοχασµούς προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι τώρα το καθήκον της διανόησης σε 

όλες τις µορφές της. Η πολυτέλεια για άλλα, ελαφρά και µόνον διασκεδαστικά µένει στο περιθώριο τώρα. Ή, µάλλον, πρέπει να µείνει... 'J Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο συλλογισµών γεννήθηκε και το βιβλίο, Εξουσία Βλαχάρα, που είναι πολύ ιδιαίτερο στη µορφή, την πλοκή, την αφήγηση, στα 

γεγονότα και κυρίως στις αποκαλύψεις. Περιγράφονται διαχρονικά γεγονότα και καταστάσεις για τους ανθρώπους που άρχουν, που δεν βάζει 

ανθρώπου νους! 'J ∆ιαρκής, θαρραλέος προβληµατισµός µεταξύ ύβρεως και ηθικής. Κωµωδία, δράµα και τραγωδία συνδυασµένα και γραµµένα 

µε συναρπαστικό τρόπο από τον ∆ηµήτρη Βίκτωρ. Είναι ένα δυνατό βιβλίο µε βαθύ και στοχαστικό φιλοσοφικό περιεχόµενο. Στο βιβλίο η εξουσία 

είναι προσωποποιηµένη κι έχει το ονοµατεπώνυµο «Εξουσία Βλαχάρα»! Αναρριχάται βίαια και καταλύει τις ηθικές και τις χαλαρές συνειδήσεις 

των ανθρώπων που άρχουν. Όµως, εµπρός σε αυτή την κατάρρευση, τι να σου κάνει ένα βιβλίο; 'J Πόση δύναµη διαθέτει και τι και ποιους θα 

επηρεάσει; 'J Γιατί το θέµα δεν είναι µόνο να ειπωθούν αλήθειες για πρόσωπα και συµπεριφορές των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις εξουσίες... 
Με τη συλλογική ευθύνη τι θα γίνει; Και τι σηµαίνει αυτό για το µέλλον; 'J Ας το στοχαστούµε µε έναν άλλο τρόπο: 

«Ουδέν κακόν αµιγές καλού». 'J Αυτή η εµβληµατική ρήση είναι η µεγαλύτερη αλήθεια που στοχάστηκε ο ανθρώπινος 

νους! Και ο νους αυτός ήταν ελληνικός! Είναι τόσο βασανιστικό αυτό, όσο και ελπιδοφόρο. Έτσι πορευόµαστε. Από όλο 

αυτό το κακό θα εµφανιστεί νοµοτελειακά και το καλό. To θέµα είναι ποιος θα είναι σε θέση να το διακρίνει... Και όταν 

θα συµβεί, πώς θα το αξιοποιήσει... Είναι θέµα παιδείας, κουλτούρας... Ο καθένας ας προσπαθήσει για κάτι που µπορεί. 

Αυτή την περίοδο γράφτηκε αυτό το βιβλίο... Αρχίζει µε τη φράση: «∆ιαµορφωνόµαστε από αυτά που αγαπάµε» και τελειώνει 
µε την κραυγή: 'J «Μάνα Ελλάδα, Οµορφιά - όχι Ασχήµια!... ∆εν είναι και λίγο... ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

OPERA ΠανούσΐΚ, Ηπουκάΐ, ΣεπούλΒεδα Ετοιµάζουµε, σιγά-σιγά, το νέο βιβλίο του Τζίµη Πανούση. Ο τίτλος 

δεν είναι ακόµα ανακοινώσιµος, µπορούµε όµως να πούµε ότι το πολυσέλιδο έργο θα επεξηγεί µε σαφήνεια, από το εξώφυλλο 

κιόλας, πώς και γιατί φτάσαµε εδώ που φτάσαµε ως χώρα. θα είναι το όγδοο βιβλίο του από την opera. 'J Πρόκειται 

να βγει το τελευταίο βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι, Από την αυτοεκτίµηση στον εγωισµό, στο οποίο ο δηµοφιλής ψυχίατρος 

αναλύει έννοιες όπως ο φόβος, η αξία, η κατάθλιψη, ο εγωισµός, ο αλτρουισµός... Γράφει κάπου: «Όποιος λέει ότι αγαπάει 
πολύ τους άλλους και λίγο τον εαυτό του, απλώς λέει ψέµατα σ' ένα από τα δύο: ή στο ότι αγαπάει πολύ τους άλλους ή 

στο ότι δεν αγαπάει πολύ τον εαυτό του», θα είναι το δέκατο τρίτο βιβλίο του από την opera. 'J Ταυτόχρονα, θα κυκλο- 

ΟΩΜΑΣ ΜΠ1ΝΤΣΗΣ 
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ 
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φορήσει και το παιδικό βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι, σε εικονογράφηση Γκούστι, µε τίτλο Ο 
τροµερός εχϋρός. 'J Ετοιµάζεται η αυτοβιογραφία του µεγάλου Ουρουγουανού συγγραφέα 

Ντανιέλ Τσαβαρία µε τίτλο (προσωρινό) Και πάει λέγοντας..., όπου ιστορούνται ογδόντα χρόνια 

πολυτάραχου βίου και ακραίων, απολύτως παρακινδυνευµένων επιλογών, που τον έφεραν 

συχνά στο χείλος της καταστροφής αλλά και πυροδότησαν ένα αδιαµφισβήτητο συγγραφικό 

ταλέντο. Θα είναι το ένατο βιβλίο του από την opera. 'J Η Ιστορία του Mig, του Μαξ 

και του Μεξτου Λουίς Σεπούλβεδα, σε µετάφραση Αχιλλέα Κυριακίδη, είναι το «παιδικό» 

βιβλίο που θα θυµίσει σε όλους την Ιστορία ιου γάτου που έµαϋε a" έναν γλάρο να πετάει. Μια πολύ 

τρυφερή στιγµή του Σεπούλβεδα. 'J Και µια πρεµιέρα ενός άγνωστου (προς το παρόν) 

Πορτογάλου συγγραφέα, του Ζάιµε Μοντεστρέλα, σε µετάφραση Αχιλλέα Κυριακίδη επίσης, 

µε τις Υδατώδεις Ιστορίες του. Πρωτότυπο και χιουµοριστικό έργο ουλιπιανής έµπνευσης, 

ευθυγραµµισµένο µε κείµενα των Ρειµόν Κενώ, Ζορς Περέκ, Ερβέ Αε Τελιέ κ.ά. 'J Μετά 

το καλοκαίρι ετοιµάζονται βιβλία των Ερίκ Εµανουέλ Σµιτ, Πάµπλο Τουσέτ, Ερβέ Αε Τελιέ, 
Λάουρα Γκαγιέγο, και µία λογοτεχνική έκπληξη. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
ΩΚΕΑΝΙ∆Α Τέσσερα επΐλθγέ$ για ΟλΟΙΚ. Ζωνιανα' Gold του Παρασκευά Ακαµάτη 

: To κάπνισµα βλάπτει την υγεία, αλλά το γέλιο τής κάνει καλό. Και η εκτόνωση απ' 

όσα µαζεύουµε µέσα µας και πάµε να σκάσουµε, κι αυτή καλό κάνει. Ως προς το µείζον 

πρόβληµα µας, αυτό θέλει ριζική, τολµηρή και πρωτότυπη λύση. Να καθαρίσουµε µια και 

καλή. Τώρα, πού θα τη βρούµε αυτήν τη λύση; Κάποιοι θα την αναζητήσουν στην καλλιέργεια 

της γης, άλλοι θα στραφούν στην τέχνη και, πιο συγκεκριµένα, στον κινηµατογράφο. 

Και, φυσικά, κάποιοι θα επιµείνουν ότι η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική. Η δική µας, 

πάντως, βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία... 'J Συµπόνια της Χανντέ Άλταϊλι: Η φτώχεια και η 

κακοµοιριά σ' ένα χωριό χαµένο κάπου στην Τουρκία, ο πλούτος και η λάµψη στη µεγάλη 

πόλη, την Κωνσταντινούπολη. ∆ύο κόσµοι διαµετρικά αντίθετοι που περιγράφονται ολοζώντανα. 

Τους ζούµε και τους δύο µέσα από έναν έρωτα, από τον οποίο δεν λείπουν ούτε 

τα γέλια ούτε τα δάκρυα. Να την έχουµε καλά στον νου µας τη συγγραφέα. Έπεται συνέχεια 
- τόσο στο χαρτί όσο και στη µικρή οθόνη. 'J To δικαστήριο των ψυχών του Ντονάτο Καρίζι: 

Ο συγγραφέας του Υποβολέα, που κατέκτησε τους φαν του αστυνοµικού µυθιστορήµατος 

τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική και βραβεύτηκε από τους Γάλλους αναγνώστες 

ως το καλύτερο βιβλίο του είδους για το 2011, αποκαλύπτει έναν κόσµο µυστικό και τροµαχτικό, 

κρυµµένο στα άδυτα του Βατικανού και στις πιο µύχιες πτυχές της Ρώµης. Μια 

κοπέλα πέφτει θύµα απαγωγής ενός κατά συρροήν δολοφόνου. Όλοι τον αναζητούν: η 

αστυνοµία, γιατί αυτή είναι η δουλειά της· η Σάντρα, για να 

µάθει ποιος σκότωσε τον άντρα της· ο Μάρκους, για να 

ξαναβρεί τη µνήµη του· η Εκκλησία, για τους δικούς της 

σκοτεινούς λόγους. Θα προλάβουν να τη σώσουν; Όσοι 

αγάπησαν τον Υποβολέα δεν υπάρχει περίπτωση να µη λατρέψουν 

το ∆ικαστήριο των ψυχών. 'J Πέτρα και µέλι της Χριστίνας 
Ζέµπη: ∆εν είναι τυχαίο που άφησα για το τέλος 

το βιβλίο της Χριστίνας. Μια καινούργια φωνή, αλλά τι 

φωνή! Ποιότητα συνδυασµένη µε συναρπαστική πλοκή 

και συγκίνηση. Τι άλλο να ζητήσεις από ένα µυθιστόρηµα; 

∆εν υπάρχει περίπτωση να το πιάσεις στα χέρια σου και 

να µη µαγευτείς! Μη διστάσετε, λοιπόν, να το πάρετε κι 

εσείς στα δικά σας. Ανοίξτε το και ταξιδέψτε µέσα από τις 

σελίδες του στη Μάνη - εκεί όπου η σκληράδα της πέτρας 

συνυπάρχει µε τη γλύκα του µελιού. 
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Βιβλίο Σταθµός 
Στη χώρα της Αρµελάδας, 
µε πρωτεύουσα την Απολλωνία, 
κυβερνήτης είναι ο Ανδρόνικος 
Ανδρέου, πρόεδρος του 
Μ.ττντόκ, που έχει γιό τον 
Τζόρτζιο Ανδρέου και ζουν στην 
ιστορική κατοικία µε το όνοµα 
Μυστρί.. Στενοί συνεργάτες του 
είναι οι υπερυπουργοί, 
Σάκης Επιτανοπουλος και 
Κώστας Πολυτεχνώτης. Στην αντιπολίτευση 

είναι η Νέα Σουµάδα. 

Προσωποποιηµένη η εξουσία, 
µε το ονοµατεπώνυµο, 
Εξουσία Βλαχάρα, θα συντείνει 
στην καταστροφή και τον 
εξευτελισµό του κράτους. 
Όλα συµβαίνουν την περίοδο από 
το 1983 µέχρι σήµερα... Όταν 
η υπερήφανη χώρα, από την 
ελπίδα των µεγάλων αλλαγών, θα 
καταντήσει επαίτης, µε φτωχούς 
κατ ανασφαλείς εξοργισµένους 
πολίτες... 

To βιβλίο που πρέπει 
να διαβάσουν 

όλοι οι "Ελληνες... 
Γραµµένο συναρπαστικά 
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