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ΒΙΒΛΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

Mu6os, σκέψη, γνώση : 
Συγγραφέας: 

Χρήστος 
Καραγιάννης 

Εκδόσεις: 
Κέδρος 
σελ. 296 

Ηµερολόγιο πολέµου 
1918-1922. Η χώρα µαςτάσσεται στο πλευρό 

των Συµµάχων, παίζει κορυφαίο ρόλο στο 
µακεδόνικο µέτωπο εναντίοντων Βουλγάρων 
και των Γερµανών, εκστρατεύει στην Ουκρανία 

και τελικά εγκαθίσταται στη Μικρά Ασία, 
από όπου εξορµά υπέρ της Ελλάδας µε κατάληξη 

την καταστροφή της Σµύρνης. 
∆εν έχουµε άµεσες µαρτυρίες για το σύνολο 

εκείνωντωναγώνων. Λείπουν οι λεπτοµέρειες 
της καθηµερινότητας των στρατοπέδων, 
των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, 

οι οποίες πάντως καθόρισαν εκείνο το 
παρόν, αλλά καιτοµέλλοντου τόπου. Μοναδική 

εξαίρεση -έως σήµερα-το ηµερολόγιο 
του Χρήστου Καραγιάννη «Η ιστορία ενός 
στρατιώτη». Ελάχιστες είνα ι οι πληροφορίες 
γι' αυτόν τόν αυτοδίδακτο γραµµατιζούµε-. 
νο. Η ζωή του µετά την αποστράτευσή του 
το 1922 είναιάγνωστη, όπως και οτόπος και 
ο χρόνος της συγγραφής του ηµερολογίου 
του, το οποίο κυκλοφόρησε πολυγραφηµένο 
(και δυσανάγνωστο) µετά το 1970. 

Η επιλογή του Φίλιππου ∆ρακονταειδή, 
που υπογράφει την επιµέλεια, ήταν να εξασφαλίσει 

τη ροή της αφήγησης να διευκρινίσει 
ουσιώδειςλεπτοµέρειεςτηςεποχής να 

επιβεβαιώσει τα γεγονότα, να τα συνδυάσει µε 
ξένεςπηγέςκαι να τα οριοθετήσει µέσα από 
δηµοσιεύσειςτης∆ιοίκησης Ιστορίας Στρατού 

του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου. 

EI 
Κείµενα: 

Γκαέλ Λαορό 
Μετάφραση: 

A. Κοµνηνέλλη 
Εκδόσεις: 

Μεταίχµιο, 
σελ. 22 

Απίθανη 
εγκυκλοπαίδεια 
Σήµερα που τα παιδιά διαβάζουν ολοένα και 
λιγότερο, λόγωτων υπολογιστών, αυτή n πολύχρωµη, 

έξυπνη εγκυκλοπαίδεια Larousse 
τα παροτρύνει να δουν την ανάγνωση ως 
παιχνίδι. Οτόµος «Ο πλανήτης µας»αποτυπώνει 

ό,τι συµβαίνει στον σύγχρονο κόσµο 
σχετικά µε τη Γη, τη µαγεία της και όσα την 
απειλούν. Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει εκπληξούλες(φακέλους 

που κρύβουν εικόνες 
«πορτούλες» που ανοίγουν, χάρτινα τραµ και 
ποδήλατα που κινούνται, αυτοκόλλητα κΛπ.), 
µεταδίδονταςτηγ πληροφορία µετρόπο διασκεδαστικό! 

Η σειρά (7 βιβλία) απευθύνεται 
σε παιδιά από 6 ετών και πάνω. 

Επιµέλεια: ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 

m.tsiklitjra@realnews.gr 
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Η Βιβλιοθήκη ins Real 
ΞεφυΜίζουµε ης νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε 

To πρώτο Βιβλίο pias vias (τυναρπασυκήε τριλογία θρίλερ 

«Ο ανδαλουσιανό$ 
<pi7tos» 

Συγγραφέας: 
Αλεξάντερ Σόντερµπεργ 

Μετάφραση: 
∆ηµήτρης Φωτόπουλος 

Εκδόσεις: Μεταίχµιο, σελ. 564 
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Ο ανδοΠουσιανι 
loiftoc 

Η ΣΟΦΙ M Π PIN KM ΑΝ είναι 
συνεπαρµένη από τον όµορφο, 

σοφιστικέ Χέκτορ Γκουσµάν. 
∆εν έχει ιδέα, όµως ότι 

πίσω ano τη γοητεία του κρύβεται 
κάτι πολύ επικίνδυνο: ο 

Χέκτορ είναι επικεφαλής ενός 
διεθνούς συνδικάτου εγκλήµατος. 

Εχει συνηθίσει να παίρνει 
αυτό που θέλει - και αυτή 
τη στιγµή θέλει να αφανίσει 

ολοκληρωτικά τους αντιπάλους του. 
Πριν προλάβει να συλλάβει τις διαστάσεις 
αυτού του απειλητικού κόσµου, n Σοφί παγιδεύεται 

µέσα σ1.αυτόν.To σπίτι τηςπαρακολουθείται 
και n οικογένεια τηςκινδυνεύει. 

Ο Χέκτορ είναι σε πόλεµο µε ΡώσουςεκτελεστέςΛαηνοαµερικανούςεµπόρουςναρκωπκών, 

Γερµανούςγκάνγκστερ και τώρα στην 
ίδια θέση βρίσκεται και n Σοφί. 

Αλλά ποιοννα εµπιστευτείςότανακόµα και 
οι άνθρωποι που έχουν ορκιστεί να φυλάττουν 

τον νόµο είναι τόσο επικίνδυνοι όσο και 
αυτοί που είναι στην παρανοµία; Για να καταφέρει 

να βγει ζωντανή και ηθικά ακέραιη, 
θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες της τις δυνάµεις 

να λύσει ηθικά διλήµµατα, να απο¬ 

φύγει θανάσιµες εµµονές και 
να γλιτώσει από αδίστακτους 
δολοφόνους. 

Αναφερόµενοι στον γνωστό 
τηλεοπτικό σεναριογράφο Αλεξάντερ 

Σόντερµπεργ, αναφορικά 
µε την τριλογία που έγραψε 

µε ηρωίδα πι ΣοφίΜπρίνκµαν, 
οι κριτικοί ανιχνεύουν ήδη τον 
επόµενο Σηγκ Λάρσον - ήταν 
εκείνος που έκανε «µόδα» τις 

σειρές βιβλίων θρίλερ µε σκανδιναβική προέλευση. 
Πάντως στην έκθεση βιβλίου της 

Φρανκφούρτηςτου 2011, πριν ακόµα εκδοθεί, 
το πρώτο βιβλίο της σειράς µε τίτλο «Ο 

a νδαλουσιανόςφίλος» έγινε αντικείµενο πλειστηριασµών 
µεταξύ εκδοτών από όλο τον κόσµο 

και ανακηρύχθηκε «ο πιο πφίζήτητοςτίτλοςτηςέκθεσης».Τα 
δικαιώµατατηςτριλογΐας 

έχουν πουληθεί σε περισσότερες από 30 
χώρες ενώ το Χόλιγουντ ενδιαφέρεται για 
την κινηµατογραφική µεταφορά της. To µεγάλο 

πλεονέκτηµα του «Ανδαλουσιανού φίλου» 
είναι ότι τα όρια µεταξύ καλών και κακών 

είναι δυσδιάκριτα, φέρνοντας τον αναγνώστη 
διαρκώς προ εκπλήξεων, αλλά και n 

µαεστρία στην αφήγηση. 

Οι σκέψεκ evos συνθέτη 
ο Γιώργος 

ονεµ(ίασιτης, ο καλλιτέχνης να επικοινωνεί µε το 
κοινό του µέσα από το συγκεκριµένο κοµµάτι της τέχνης 

που έχει επιλέξει να υπηρετεί. Οµως, σε κάποιες 
περιπτώσεις νιώθει την ανάγκη να «παρεκκλίνει» για 
να χρησιµοποιήσει τον λόγο - κάτι που έκανε επιτυχώς 

ο Χατζιδάκις. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος ς i να i πασίγνωστος 
για τα τραγούδια του, όµως οι συγγραφικές 

του ιδιότητες είναι λιγότερο γνωστές. Τώρα, µας παραδίδει 
το βιβλίο «To αίνιγµα µιας γενιάς», όπου σε 

4 δοκίµια παραθέτει τις απόψεις του για την τέχνη, 
τον πολιτισµό, τπ ζωή και τον άνθρωπο. 

Συγγραφέας: 
Ηλίας 
Ανδριόπουλος 

Εκδόσεις: 
Αργοναύτες 
σελ. 122 

Εκρηκτικέ^ yuvoikes 

jUdtaoet βτην οµίχβη 
'^β ERICK SETTAWAiN" 

Συγγραφέας: 
Ερικ Σετίαουαν 

Μετάφραση: 
Φανή Πανταζή 

Εκδόσεις: 
Λιβάνη, σελ. 475 

∆ύο αδελφές που από µικρές έχουν ανατραφεί 
έτσι ώστε να απεχθάνονται n µία 

την άλλη. Ενας τάφος κρυµµένος στον κήπθ; 
Και n Εύα, n τροµερή αρχηγός της οικογένειας 

τηςοποίαςτα πικρόχολα παράπονα 
δονούν την ατµόσφαιρα σαν βουητό 

µελισσών. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν 
το περιβάλλον µέσα στο οποίο n Μερίνηα 
αγωνίζεται να σώσει πι ζωή και τον γάµο 
της. Στη διαδροµή, όµως ξεθάβει παλιά µυστικά 

γύρω από το δικό της παρελθόν και ανακαλύπτει 
σοκαρισπκέςαλήθειεςπου ωθούν την 

αγάπη, το κουράγιο και την πνευµατικήτηςακεραιότητα 
στα όρια.To µυθιστόρηµα «Μέλισσες 

στην οµίχλη» παρακολουθείτη ζωή τριών γενεών 
γυναικών, καταγράφοντας τα ηφαιστειώδη 

πάθη τους πς πρόσκαιρες συµµαχίες τιςδεισιδαιµονίεςκαι 
τιςµηχανορραφίεςτους στο πλαίσιο 

µιαςµυθικήςπόληςόπου πνεύµατα και ξόρκια, 
µάγισσεςκαι δαίµονες προφητείεςκαι αποκαλύψεις 

αποτελούν καθηµερινότητα. 

Συγγραφέας: 
∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου 

Εκδόσεις: 
∆ιόπτρα, σελ. 560 

Ikies και µυστικά 
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Ηλίας Αλεξόπουλοςτελειώνει 

την Ιατρική Σχολή Αθηνών 
και κάνει όνειρα. Οµως ένας απαγορευµένος 

έρωτας και ένα κοινωνικό 
σκάνδαλο τον αναγκάζουν να αναζητήσει 

καταφύγιοστηντουρκοκρατούµενη 
θεσσαλονίκη, µια πόλη-τοιχογραφία 
εθνών και πολιτισµών. Ο Αλεξόπουλος 
µεγαλουργεί και δηµιουργεί οικογένεια. 
Καθώςτα σύνορα αλλάζουν, n ιστορία 

τηςθεσσαλονίκηςαφήνει σηµάδια στα άψυχα 
κτίρια και σε όσους τη θεωρούν πατρίδα 

τους. Στα βαριά µυστικά του Ηλία έρχονται 
να προστεθούν αυτά ενός αινιγµσπκού φίλου 

του. Οµως n µοίρα δεν ξεχνά τα κρίµατατου 
παρελθόντος και φέρνειτον ήρωα αντιµέτωπο 

µε όσα προσπαθούσε να αποφύγει. 
Στο βιβλίο της «Στη σκιά των αιώνων» n ∆ήµητρα 

Παπαναστασοπούλου έκανε ιστορική 
έρευνα ώστε να φωτίσει καλύτερα άγνωστες 

πτυχές της ιστορίας της πόλης. 
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