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Συγγραφέας: 

Αθανάσιος 

Ε. Καραθανάσης 

Εκδόσεις: 
ΑφοίΚυριακιδη, 

σελ. 382 

Ιστορική διαδροµή 
Με τη συµπλήρωση 100 ετών από την απελευθέρωση 

της Θεσσαλονίκης n Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών εξέδωσε τον πολυτελή 

τόµο «Ιστορία της Θεσσαλονίκης 323 

π.Χ. - 2012», στον οποίο ο συγγραφέας του, 

καθηγητήςτου ΑΠΘ Αθανάσιος Καραθανάσης 

καταγράφει την ιστορία της πόλης ano 

στην ελληνιστική και βυζαντινή περίοδο, συνεχίζει 

στην οθωµανοκρατία, τη νεότερη και 

σύγχρονη εποχή και τελειώνει µε το έποςτου 

προσφυγικού κόσµου. Σε κάθε ιστορική περίοδο 
παρουσιάζονται, εκτόςτων ιστορικών 

γεγονότων, π πνευµατική κίνηση, n λογοτεχνία, 

τα µνηµεία, n εκπαίδευση, n συµβίωση 

µε τους Οθωµανούς και το εβραϊκό στοιχείο. 

Ανιχνεύεται ο µικρόκοσµος της πόλης 

το εµπόριό της οι επιδηµίες οι ξένοι και οι 

σχέσειςτων σύνοικων στοιχείων. Και, τέλος 

n µετεξέλιξη της ύστερα από την απελευθέρωση 

και ο προσφυγικός κόσµος που έφτασε 

το 1922, κυνηγηµένόςαπότον Πόντο και 

τη Μικρά Ασία. Στον τόµο θα βρείτε ιστορικά 

στοιχεία για τιςσυνοικίες ελληνικές τουρκικές 

και εβραϊκές για την αγορά, τις εκκλησιές 

τα τζαµιά, τα λουτρά και φυσικά τα γε: 

γονότα τηςτελευταίαςεκατονταετίας. Επίσης 

παρατίθενται σηµαντικά στοιχεία για τον Τύπο 

της Θεσσαλονίκης και την ιστορία της εκκλησίαςτης 

πόλης ενώ στο τέλος υπάρχουν 

πλήθος παλαιών φωτογραφιών, χαρτών και 

χαρακτικών του 19ου αιώνα που ζωντανεύουν 

την όψ n της παλιάς πόλης. 

πινακοθηκη γέλιου 
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Συγγραφέας: 

' Κώστας Παπασπήλιος 

Εκδόσεις: 
Εµπειρία Εκδοτική, σελ. 235 

Texvkss ms κωµωδία5 
Αυλωνίτης Σταυρίδης Βασιλειάδου, αλλά 

και Τσιβιλίκας Ψάλτης και Χάρρυ Κλυνν. Ο 

Κώστας Παπασπήλιος συνέλεξε εικόνες και 

στιγµιότυπα από τη διαδροµή των σηµαντικότερων 

κωµικών µας συνθέτοντας µια απόλαυση ^«Πινακοθήκη 

γέλιου».Στόχοςτου να 

τιµήσει το άφθαρτο ταµπεραµέντο'εκείνων 

που «λίγο πριν την παγκοσµιοποίηση, κατέγραψαν 

το ρωµέικο φιλότιµο», όπως σηµειώνει 

ο ίδιος. «Μέσα από τη ζωή και την τέχνη 

τουςγνώρισα µια βασανισµένη Ελλάδα, που 

ζυµωνόταν όµως mo όµορφη και λαµπερή 

µέσα στο αστείρευτο χιούµορ τους». 

Επιµέλεια: ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙ ΚΛΗΤΗΡΑ 

m.tsiklitjra@realnews.gr 
Η Βιβλιοθήκη tns Real 
ΞεφυΜίζουµε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε 

Q Ejjjjnyas ήρωαε του Π. ΚοέΑο προτρέπει να ανακαλύψουµε in σοφία 

«To χειρόγραφο 
Tns Ακρα» 

Συγγραφέας: Πάουλο Κοέλο 

Μετάφραση: Μάτα Σαλογιάννπ 

Εκδόσεις: Λιβάνη, σελ. 188 

PAULC) 
COELHO i το χειρόγραφο της Ακρα 1 

«ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΥΓΑΜΕ να µας 

λένε: "Αυτό που έχει σηµασία 

δεν είναι n εξωτερική οµορφιά 

αλλά π εσωτερική". Τίποτα 

δεν 9α µπορούσε να είναι 

περισσότερο λάθος από αυτή 

την πρόταση. Αν ήταν έτσι, τότε 

γιατί προσπαθούν τόσο τα 

λουλούδια να τραβήξουν την 

προσοχή των πολιτών; Και γιατί 

οι σταγόνες της βροχής γίνονται 

ουράνιο τόξο όταν συναντούν τον 

ήλιο; ∆ιότι n φύση επιθυµεί την οµορφιά. 

Και ικανοποιείται µόνο όταν αυτή µπορεί 

να εκθειαστεί». 

Αυτό είναι ένα απόσπασµα από το νέο βιβλίο 

του Πάουλο Κοέλο «To χειρόγραφο της 

Ακρα», το οποίο µαςµεταφέρει στις 14 Ιουλίου 

1099, µε την Ιερουσαλήµ να προετοιµάζεται 

για την εισβολή των σταυροφόρων. 

Εκείνη την ηµέρα, λοιπόν, ένας Ελληνας γνωστός 

ως Κόπτης συγκαλείσε συγκέντρωση 

τους νέους τους γέρους τουςάντρες και τις 

γυναίκεςτης πόλης. To πλήθος που αποτελείται 

ano χριστιανούς. Εβραίους και µουσουλµάνους 

φτάνει στην πλατεία πιστεύοντας 

πως θα ακούσει µια οµιλία για το πώς 

να προετοιµαστεί για τη µάχη, 

όµως ο Κόπτης δεν θέλει 

να τους πει αυτό. Ολα δείχνουν 

πωςεπίκειται n ήττα, αλλά ο Ελληνας 

θέλει απλώς να πα ρα κινήσει 

τουςανθρώπουςνα αναζητήσουν 

τη σοφία που υπάρχει 

στην καθηµερι νότητά τους 

και έχει σφυρπλατηθείαπότις 

προκλήσεις και τις δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν. Πιστεύει 

πως n πραγµατική γνώση βρίσκεται στις 

αγάπες που ζούµε, στις απώλειες που υφιστάµεθα, 

στιςοτιγµέςτηςκρίσηςκαιτηςδόξας 

και στην καθηµερινή συνύπαρξη µε το 

αναπόφευκτο του θανάτου. 

Παρόλο που δεν τον αποδέχονται όλοι, 

ο Κοέλο θεωρείται σήµερα ένας από τους 

συγγραφείς µε τη µεγαλύτερη επίδραση 

παγκοσµίως. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει 

περισσότερα από 145 εκατοµµύρια αντίτυπα, 

έχουν κυκλοφορήσει σε 168 χώρες κι 

έχουν µεταφραστεί σε 74 γλώσσες! Μάλιστα, 

το 2009 τού απονεµήθηκε το Βραβείο 

Γκίνεςγια τον πιο ηολυµεταφρασµένο συγγραφέα 

στον κόσµο, για το διάσηµο βιβλίο 

του «Ο αλχηµιστής». 

Η φιλοσοφία των δρόµω> 
Εξαριιιµατοβαµ 

µένη, εµβληµατική γειτονία της Αθήνας. Ωστόσο, ο 

γνωστός φωτογράφος Τάκης Σηιιροιιουλος κατέγραψε 

µέσα ano τον φακό του, µε την ευαίσθητη µατιά 

ενός παρατηρητή της ανθρωπινής συµπεριφοράς 

την ιστορία της «ψυχής» αυτής της πόλης από το 

2009 έως το 2012 - «µιας τριετούς περιόδου πρωτοφανών 

αλλαγών για τη χωρα και ακραίας σκληρότητας, 

µιας ουοιασηκά εµπόλεµης περιόδου για την 

Ελλάδα και την Αθήνα ειδικότερα», όπως αναφέρει ο 

ίδιος στο λεύκωµα «X-Αρχεία uncensared». 

Φωτογραφίες: 

Τάκης 

Σπυρόπουλος 

Εκδόσεις: 
Ρακοσυλλέκτης 

Συγγραφέας: 

∆ήµητρα 

Κολλιάκου 

Εκδόσεις: 

Πατάκη, σελ. 368 

Συνάντηση 
µε την αλήθεια 
Στο «Πρόσωπο του ουρανού» το νέο βιβλίο 

της βραβευµένης ∆ήµητρας Κολλιάκου, 

n αθωότητα συναντά τη γνώση και n 

αλήθεια το παραµύθι. Οταν απολύεται από 

το πανεπιστηµιακό του πόστο σε µια βρετανική 

πόλη, ο Σαµ εγκαταλείπει τα πάντα 

για να γράψει µια αΜηγορία για τ.τ νέα τάξη 

πραγµάτων που τόσο εύκολα τον απέβαλε. 

Η Ελληνίδα γυναίκα του, Νεφέλη, µετακοµίζει 

µε τον 10χρονο γιο τους. Ενώ οι αποστάσεις 

ανάµεσα στο παιδί και στη µητέρα µεγαλώνουν, 

θα πλησιάσουν µια καινούρια γειτόνισσα, 

που δηλώνει «συλλέκτρια νεφών». Μέσα από εκείνη 

n Νεφέλη θα αποκτήσει ένα χειρόγραφο µετις 

αναµνήσειςτου πατέρα τηςΑγγλίδαςαπότο 1941 

που, νεαρός πολέµησε στην Κρήτη. Πώς θα διασταυρωθεί 

π αλληγορία που ολοκληρώνει τελικά 

ο Σαµ µε την ανέκδοτη µαρτυρία του εκλιπόντος 

χρονικογράφου; 

µιλήσουµε 

Συγγραφείς: 

Πίτερ Λάµπρου, 
ΤζορτζΠρατ,Τζον 

Ντέιβιντ Μον 

Μετάφραση: 

Κ. Μίσσιος 

Εκδόσεις: 
∆ιόπτρα, σελ. 330 

¦-3 Τέσσερα βήµατα 

j εναντίον του φόβου 
Ηταν κάποτε ένας γιατρός. Μια ηµέρα, 

φεύγονταςαπό την πόλη του, συνάντησε 

την πανούκλα που έµπαινε. «Πόσους Ba 

πάρειςαυτήτηφορά;», ρώτησε ο γιατρός. 

«Λίγους γύρω στους χίλιους», απάντησε 

n πανούκλα. Επειτα από µια εβδοµάδα ο 

' γιατρός επέστρεψε και στην είσοδο της 

πόληςσυνάντησετην πανούκλα, που έφευγε: 

«Τελικά ήταν ψέµατα», της είπε. «Είχες πει ότι 

θα πάρειςκάπουχίλιουςκαι πέθαναν πέντεχιλιάδες». 

Κι εκείνη απάντησε: «∆εν είπα ψέµατα. 

Εγώ πήρα χίλιους. Τους υπόλοιπους τους 

σκότωσε ο φόβος». Σύµφωνα µε το βιβλίο «Ας 

µιλήσουµε για σένα», n αλληγορία καθρεφτίζει 
τον τρόπο µε τον οποίο οι φοβίες µας οδηγούν 

σε πισωγυρίσµατα. Ο οδηγόςαυτόςεπιχειρει'να 

βοηθήσει τον αναγνώστη να ξεπεράσει, 

µε απλά βήµατα, τις ανασφάλειες ώστε 

να αποκτήσει τη γαλήνη που αξίζει. 

www.clipnews.gr


