
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿþýüûúÿù
ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 24-06-2012
ê÷éþýõ: 72,73         (1 õäØ 2)
èçæ÷òüû: 2093 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 7650
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: 2310 521621, 560000

áçàù ìé÷íýþ: ÿïßÞêÿÝê ßÝÞÜÛÚÙ

THE BOOK LOVERS 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Καλοκαίρι 
παρέα 

µε ελληνική 
και ξένη 

πεζογραφία 
Ο εκδοτικός οίκος µάς προτείνει 
αναγνώσµατα από την τελευταία 

αλλά και από την παλαιότερη 
βιβλιοπαραγωγή. 

η συγγνωµη ειναι 
µπιοΣΚΛµρµ λειη 
Συγγραφέας: Jennifer Weiner. 
Σειρά: Ιένη πεζογραφία. 
ISBN: 978-960-304-503-0. 
Σελίδες: 512. 
Τιµή: 18 ευρω. 

Μια µητέρα και οι δύο κόρες της γεφυρώνουν 
έπειτα από χρόνια το χάσµα που τις χώριζε 
και ανακαλύπτουν µέσα από τη νέα σχέση 
τους την αγάπη, την ασφάλεια και τη στήριξη 
που ανέκαθεν αναζητούσαν. 

Icgnifcf Wciikt 

Η συγγνώµη είναι 
n ηιοοκϋπρή πεζή 

ΜΙΑ ΖΩΗ στη σκιά 
του πολιτικού, έκανε 
τα πάντα για να διατηρεί 

λαµπερή την ακόνα 
τής οικογέναάς 

της. Και θα τα είχε 
καταφέρει µια χαρά, 
αν δεν έκανε το στραβοπάτηµα 

ο Ρίτσαρντ, 
που τώρα ma, µε το 
προσωπείο του µεταµεληµένου συζύγου Km 

πατέρα, ζητά τη συγχώρεσή της. Η συγγνώµη 
είναι n mo σκληρή λέξη... Km 01 κόρες, 
πώς θα αντιδράσουν; Καθεµία µπροστά στον 
δικό της κυκεώνα, καλείται να λύσα τους 
δικούς της γρίφους... Πώς θα µπορέσα n 
Νπάνα να µιλήσα για ηθική, όταν διατηρεί 
παράλληλη σχέση µ' έναν νεότερο της άνδρα; 
Km n Λίζι; Πώς να µιλήσει για λάθη, αυτή, 
µια πρώην τοξικοµανής, που πάντα υπήρξε 
το «µαύρο πρόβατο» της οικογέναάς της; 
Τρας γυναίκες στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, 

στο µεταίχµιο µιας νέας ζωής... Τι 
θα επιλέξουν; Τα γνώριµα µονοπάτια ή την 
περιπέτεια της ζωής; 

Η Jennifer Weiner γεννήθηκε το 1970, σε 
µια οτφατιωτική βάση στη Λοωζιάνα. Μεγάλωσε 
στο Κονέκπκατ Km σπούδασε αγγλική φιλολογία 

στο Πavεraστήµlo του Πρίνστον. Στο 
βιβλίο της «In her Shoes» (2002) βασίστηκε 
n οµότιτλη επιαιχηµένη κινηµατογραφική 
τοτνία, µε πρωταγωνιστές την Κάµερον Ντίαζ 
την Τόνι Κολέτ Km τη Σίρλεϊ Μακκέιν. 

σαν σταχυα στο χρονο 
Συγγραφέας: ∆ήµητρα 
Παπαναστασοπούλου. 
ISBN: 978-960-364-466-8. 
Σελίδες: 536. 
Τιµή: 17 ευρώ. 

Λάρισα, ό Μαρτίου 1770-. ο οθωµανός κατακτητής 
ξεσπάει για ακόµη µία φορά τη 

µανία του σε αθώους ανθρώπους. Η συµφορά 
που χτυπάει την πόλη είναι τροµακτική -οι 
δρόµοι γεµίζουν πτώµατα και ορφανά που 
τρέχουν να κρυφτούν. 

δηµητρα 
παπαναστασοπουλου παπαναςτα: 

στο moyo 

∆ΥΟ Α∆ΕΡΦΙΑ καταφέρνουν 
να γλιτώσουν 

Km να φύγουν 
µακριά. Ο ένας παίρνει 
µοναδικό ενθύµιο το 
ρολόι του πατέρα του, 
ο άλλος δύο κοσµήµατα 

της µητέρας. Οι 
µοίρες τους χωρίζουν 
για πάντα. Πολλά χρόνια 

αργότερα, µετά την απελευθέρωση, σι 
απόγονοι των δύο παιδιών βρίσκονται στον 
θεσσαλικό κάµπο, προκαµένου να φττάξουν 
τις ζωές τους. Μέσα από τα µάπα τους περνούν 
τα σηµαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης 
ιστορίας της Ελλάδας, σι µεγάλες υποθέσεις 
του έθνους τούς επηρεάζουν Km µεγαλώνουν 
το βάρος στους ώµους τους. Km, τελικά, 
έρχεται µια νέα γενιά, απαλλαγµένη από τα 
αµαρτήµατα του παρελθόντος, να ξανάσµιξα 
την κληρονοµιά που είχαν αφήσει τα δύο 
αδέρφια Km να ολοκληρώσουν έναν µεγάλο 
κύκλο. 
To «Σαν στάχυα στο χρόνο», το συγκλονιστικό 

ντεµπούτο της ∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου, 
είναι πρώτα on' όλα µια βαθύτατα 

ανθρώπινη ιστορία, n αφήγηση της 
τύχης µιας οικογένειας που διασχίζει το 
χρόνο, n τοιχογραφία µιας ταραγµένης 
εποχής. Έντονα χρώµατα Km µυρωδιές ξεπηδούν 

από τις σελίδες του βιβλίου, ανοίγοντας 
ένα «παράθυρο» µε πανέµορφη 

θέα σε µια γοητευτική εποχή. 
Η ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου γεννήθηκε 
Km µεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε στη 

Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) Km στη θεσσαλονίκη (Ανωτάτη 
Βιοµηχανική), όπου έµεινε Km εργάστηκε 

για 20 χρόνια. Είναι παντρεµένη 
Rm ζει στην Αθήνα. 

αλατι κοκκινο 
Συγγραφέας: ∆ηµήτρης Αλεξίου. 
Σειρά: Ελληνική πεζογραφία. 
ISBN: 978-960-364-499-6. 
Σελίδες: 312. 
Τιµή: 16 ευρώ. 
Ηµεροµηνία έκδοσης: li Ιουνίου 2012. 

Ένα σύγχρονο ελληνικό µυθιστόρηµα, µε 
κοινωνικές αναφορές και στοιχεία αστυνοµικού. 

Μια µελέτη πάνω στην κοινωνική αποµόνωση 
και ένα οδοιπορικό στη Σκύρο. 

TO ΙΗΜΕΡΩΜ∆ 
της 26ης Ιουλίου 
2001 βρίσκα το νησί 
της Σκύρου ανάστατο 
µετά την επίσκεψη 
του εγκέλαδου. Ο σασµός 

διώχνει τους 
τουρίστες και επισκιάζει 

τον θάνατο 
της δεκαεξάχρονης 
«σηµαδεµένης» Καλλιώς, που βρέθηκε 
νεκρή d ένα ξωκλήσι. Ο αστυνόµος Ψαθάς 
καταφθάνει στο νησί Km, µε τη συνοδεία 
µιας ετερόκλητης παρέας, προσπαθεί να 
εξιχνιάσει το αίνιγµα. Η υπόθεση κρύβει 
παγίδες. Ο Ψαθάς θα κοητάσα για να βρει 
άκρη ανάµεσα σης φήµες που διασπείρονται, 
σης προλήψας των ντόπιων, στους φόβους 
Km στα µυστικά τους. 
Ο συγγραφέας των βιβλίων «Πικρά κεράσια» 
Km «Αµαρτωλά θαύµατα» συνθέτα αριστοτεχνικά 

ένα αστυνοµικό παραµύθι, µε φόντο 
µια µικρή κοινωνία σε µετασαιτµική κρίση. 
Ο ∆ηµήτρης Αλεξίου γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το 1974. Είναι δικηγόρος Km ζα µε τη γυναίκα 

Km τις δύο κόρες του στην Καλλιθέα. 
Είναι συνειδητοποιηµένος BookCrosser, 
ερασιτέχνης ζαχαροπλάστης Km αθεράπευτα 
αισιόδοξος. Έχει γράψει τρία βιβλία. 

γυρισε σελιδα 
Συγγραφέας: Όµηρος Αβραµίδης. 
Σειρά: Ελληνική πεζογραφία. 
ISBN: 978-960-364-508-5. 
Σελίδες: 240. 
Τιµή: 12 ευρώ. 
Ηµεροµηνία έκδοσης: Π Ιουνίου 2012. 

Ο πολυδιαβασµένος Όµηρος Αβραµίδης 
γυρνάει σελίδα, εντάσσεται στο δυναµικό 

INFO: 
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THE BOOK LOVERS 

των εκδόσεων ∆ιόπτρα και επιστρέφει, γράφοντας 
το απόλυτο συναισθηµατικό µυθιστόρηµα 

της χρονιάς. 

Ο Α∆ΩΝΜΣ πάλεψε 
σκληρά στη ζωή του. 
Γνώρισε την πείνα, 
την εξαθλίωση -µα 
τα κατάφερε. Η αγάπη 

της ∆ανάης ήρθε 
να συµηληρώσα την 
ευτυχία του. Μα τα 
σχέδια της µοίρας είναι 

πολύπλοκα και 
αδιαφορούν για τις επιθυµίες των ανθρώπων. 
Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά 
µπροστά του, αναγκάζοντάς τον να ντυθεί 
τα ρούχα του φυγά και να εγκαταλείψει 
χωρίς εξήγηση την αγαπηµένη του. 
Η ∆ανάη έµεινε απελπισµένη να τον ψάχνει, 
ενώ εκείνος, µόνος και απογοητευµένος 
από τη δικαιοσύνη, βρέθηκε να παλεύει 
µε τις συγκυρίες και τη µικρότητα των ανθρώπων. 

Η τραγική διαδροµή του ανάµεσα 
σε δύο χώρες θα αποδείξει πόσο κοντά 
στο έγκληµα µπορεί να βρεθεί κανείς, όταν 
φτάσει σε κατάσταση απελπισίας. 
Μόνη του παρηγοριά, n αγάπη της ∆ανάης, 

που πάλευε για χάρη του από το δικό της 
µετερίζι. Αυτή ήταν n ανάσα, n ελπίδα 
του. θα τον βοηθήσει, άραγε, n νοερή συντροφιά 

τής µεγάλης του αγάπης να ξαναβρεί 
τον παλιό του εαυτό, να γυρίσει και πάλι 
στις παλιές του αξίες -της τιµιότητας και 
της καλοσύνης; 
Ο Όµηρος Αβραµίδης γεννήθηκε στην Κύπρο, 
σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και εφαρµοσµένη 
γλωσσολογία στη Σορβόνη. To µυθιστόρηµα 
«Γύρισε σελίδα» από πς εκδόσεις ∆ιόπτρα 
είναι το δέκατο τρίτο βιβλίο του. 

ΜΥΘΟΣ 
Συγγραφέας: Βίβιαν Φόρτη. 
Σειρά: Ελληνική πεζογραφία. 
ISBN: 978-960-364-500-9. 
Σελίδες: 552. 

Τιµή: 17 ευρώ. 
Ι-Ιµεροµηνία έκδοσης: li Ιουνίου 2012. 

Τι θα συνέβαινε αν σι θεοί του Ολύµπου 
περπατούσαν ακόµη πάνω στη Γη-, 

TO Ν∆ ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΣ τον καθηγητή σου 
είναι οπωσδήποτε κλισέ, αλλά και πώς 
µπορείς να το αποφυγας, όταν το βλέµµα 

του είναι τοσο σοφο 
και διαπεραστικό; Η 
∆άφνη ∆ηµητριάδη, 
δειττεροετής φοιτήτρια 

στην Αµερική, 
θα ερωτευτεί µε την 
πρώτη µατιά τον εντυπωσιακό 

καθηγητή 
Φοίβο Κρίστιαν. 
Αγνοώντας τα σηµάδια 

της λογικής και ακολουθώντας το ένσηκτό 
της, θα δέσα τη ζωή της µε το επικίνδυνο 

πεπρωµένο του. To πεπρωµένο 
και τη βαριά ευθύνη να ανήκεις στον µυστηριώδη 

κύκλο των ∆ώδεκα. 
Μέσα από τις σελίδες του µύθου, ξεδιπλώνεται 

µια σύγχρονη ερωτική ιστορία, κεντηµένη 
µε την ελληνική µυθολογία, αγωνία 

και δυνατά συναισθήµατα... Η Βίβιαν Φόρτη 
ανοίγει µια ελάχιστη χαραµάδα για έναν 
κόσµο θρύλων, σε ένα βιβλίο που δεν θα 
µπορείς να αφήσεις από τα χέρια σου. 
Η Βίβιαν Φόρτη-Στεφάνου γεννήθηκε το 
1969. Εναι καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας 
και υποψήφια διδάκτωρ του Παvεrauτnuίou 
Αθηνών, στη ∆ιαπολιπσιυκή Εκπαίδευση. 
Η συγγραφέας ζει στο Λουτράκι, µε τον 
σύζυγο και τα δύο τους παιδιά. 

ΑΥΤΟ TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ∆ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Victoria 

Hislop 

To 3o επιτυχηµένο 
βιβλίο της 

Victoria Hislop 

1942· ο κόσµος φλέγεται. Για τους 
περισσότερους ο πόλεµος φέρνει 
καταστροφή και δυστυχία, αλλά για 
µερικούς σηµαίνει και το ξεκίνηµα 
µιας µεγάλης περιπέτειας. Η Σαµπο 
κουβαλάει τη δίψα να γνωρίσει την 
εξωτική Ανατολή και την ανάµνηση 

ενός πιλότου που κάποτε της 
έστειλε ένα γράµµα... 

Την ώρα που γεννιέται ο ∆ηµήτρης 
Κοµνηνός, µια πυρκαγιά σαρώνει 
την ακµάζουσα πολυπολιτισµική 
µητρόπολη, όπου χριστιανοί, εβραίοι 

και µουσουλµάνοι ζουν πλάι-πλάι. 
Αυτό είναι το πρώτο από µια σειρά 
καταστροφικών γεγονότων που θα 
αλλάξουν για πόντο... 

υετα τη νυχτε 

νης που βρίσκεται νεκρή την ii 

νόµος Ψαθάς φτάνει στο νησί 
τη συνοδεία του προο 

ε? 3άνατό της.. 

Άδωνης πάλεψε σκληρά στη 
ζωή του. Γνώρισε την πείνα, την εξαθλίωση, 

µα τα κατάφερε. Η αγάπη 
της ∆ανάης ήρθε να συµπληρώσει 
την ευτυχία tou Μα τα σχέδια της 
µοίρας είναι πολύπλοκα, κι αδιαφορούν 

για τις επιθυµίες των ανθρώπων. 
Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν 

ξαφνικό µπροστά του... 
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των εκδόσεων ∆ιόπτρα και επιστρέφει, γράφοντας 
το απόλυτο συναισθηµατικό µυθιστόρηµα 

της χρονιάς. 

Ο Α∆ΩΝΜΣ πάλεψε 
σκληρά στη ζωή του. 
Γνώρισε την πείνα, 
την εξαθλίωση -µα 
τα κατάφερε. Η αγάπη 

της ∆ανάης ήρθε 
να συµηληρώσα την 
ευτυχία του. Μα τα 
σχέδια της µοίρας είναι 

πολύπλοκα και 
αδιαφορούν για τις επιθυµίες των ανθρώπων. 
Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά 
µπροστά του, αναγκάζοντάς τον να ντυθεί 
τα ρούχα του φυγά και να εγκαταλείψει 
χωρίς εξήγηση την αγαπηµένη του. 
Η ∆ανάη έµεινε απελπισµένη να τον ψάχνει, 
ενώ εκείνος, µόνος και απογοητευµένος 
από τη δικαιοσύνη, βρέθηκε να παλεύει 
µε τις συγκυρίες και τη µικρότητα των ανθρώπων. 

Η τραγική διαδροµή του ανάµεσα 
σε δύο χώρες θα αποδείξει πόσο κοντά 
στο έγκληµα µπορεί να βρεθεί κανείς, όταν 
φτάσει σε κατάσταση απελπισίας. 
Μόνη του παρηγοριά, n αγάπη της ∆ανάης, 

που πάλευε για χάρη του από το δικό της 
µετερίζι. Αυτή ήταν n ανάσα, n ελπίδα 
του. θα τον βοηθήσει, άραγε, n νοερή συντροφιά 

τής µεγάλης του αγάπης να ξαναβρεί 
τον παλιό του εαυτό, να γυρίσει και πάλι 
στις παλιές του αξίες -της τιµιότητας και 
της καλοσύνης; 
Ο Όµηρος Αβραµίδης γεννήθηκε στην Κύπρο, 
σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και εφαρµοσµένη 
γλωσσολογία στη Σορβόνη. To µυθιστόρηµα 
«Γύρισε σελίδα» από πς εκδόσεις ∆ιόπτρα 
είναι το δέκατο τρίτο βιβλίο του. 

ΜΥΘΟΣ 
Συγγραφέας: Βίβιαν Φόρτη. 
Σειρά: Ελληνική πεζογραφία. 
ISBN: 978-960-364-500-9. 
Σελίδες: 552. 

Τιµή: 17 ευρώ. 
Ι-Ιµεροµηνία έκδοσης: li Ιουνίου 2012. 

Τι θα συνέβαινε αν σι θεοί του Ολύµπου 
περπατούσαν ακόµη πάνω στη Γη-, 

TO Ν∆ ΕΡΩΤΕΥΤΕΙΣ τον καθηγητή σου 
είναι οπωσδήποτε κλισέ, αλλά και πώς 
µπορείς να το αποφυγας, όταν το βλέµµα 

του είναι τοσο σοφο 
και διαπεραστικό; Η 
∆άφνη ∆ηµητριάδη, 
δειττεροετής φοιτήτρια 

στην Αµερική, 
θα ερωτευτεί µε την 
πρώτη µατιά τον εντυπωσιακό 

καθηγητή 
Φοίβο Κρίστιαν. 
Αγνοώντας τα σηµάδια 

της λογικής και ακολουθώντας το ένσηκτό 
της, θα δέσα τη ζωή της µε το επικίνδυνο 

πεπρωµένο του. To πεπρωµένο 
και τη βαριά ευθύνη να ανήκεις στον µυστηριώδη 

κύκλο των ∆ώδεκα. 
Μέσα από τις σελίδες του µύθου, ξεδιπλώνεται 

µια σύγχρονη ερωτική ιστορία, κεντηµένη 
µε την ελληνική µυθολογία, αγωνία 

και δυνατά συναισθήµατα... Η Βίβιαν Φόρτη 
ανοίγει µια ελάχιστη χαραµάδα για έναν 
κόσµο θρύλων, σε ένα βιβλίο που δεν θα 
µπορείς να αφήσεις από τα χέρια σου. 
Η Βίβιαν Φόρτη-Στεφάνου γεννήθηκε το 
1969. Εναι καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας 
και υποψήφια διδάκτωρ του Παvεrauτnuίou 
Αθηνών, στη ∆ιαπολιπσιυκή Εκπαίδευση. 
Η συγγραφέας ζει στο Λουτράκι, µε τον 
σύζυγο και τα δύο τους παιδιά. 

ΑΥΤΟ TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ∆ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ∆ΙΟΠΤΡΑ 

Victoria 

Hislop 

To 3o επιτυχηµένο 
βιβλίο της 

Victoria Hislop 

1942· ο κόσµος φλέγεται. Για τους 
περισσότερους ο πόλεµος φέρνει 
καταστροφή και δυστυχία, αλλά για 
µερικούς σηµαίνει και το ξεκίνηµα 
µιας µεγάλης περιπέτειας. Η Σαµπο 
κουβαλάει τη δίψα να γνωρίσει την 
εξωτική Ανατολή και την ανάµνηση 

ενός πιλότου που κάποτε της 
έστειλε ένα γράµµα... 

Την ώρα που γεννιέται ο ∆ηµήτρης 
Κοµνηνός, µια πυρκαγιά σαρώνει 
την ακµάζουσα πολυπολιτισµική 
µητρόπολη, όπου χριστιανοί, εβραίοι 

και µουσουλµάνοι ζουν πλάι-πλάι. 
Αυτό είναι το πρώτο από µια σειρά 
καταστροφικών γεγονότων που θα 
αλλάξουν για πόντο... 

υετα τη νυχτε 

νης που βρίσκεται νεκρή την ii 

νόµος Ψαθάς φτάνει στο νησί 
τη συνοδεία του προο 

ε? 3άνατό της.. 

Άδωνης πάλεψε σκληρά στη 
ζωή του. Γνώρισε την πείνα, την εξαθλίωση, 

µα τα κατάφερε. Η αγάπη 
της ∆ανάης ήρθε να συµπληρώσει 
την ευτυχία tou Μα τα σχέδια της 
µοίρας είναι πολύπλοκα, κι αδιαφορούν 

για τις επιθυµίες των ανθρώπων. 
Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν 

ξαφνικό µπροστά του... 
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