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Απθ την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗ 

Συναρπαστικέ* ιαταρίΕΒ, 

Βιβλία, η καλώ 
Η σκΗάβα 
Ιυγγραφέας: ΙρέπογΑου ΓκιούΠ 

Ενα ταξίδι στην εποχή του σουλτάνου Αμπντουλχαμίτ 
Al τον 18ο αιώνα, σε έναν χώρο γεμάτο μυστήριο, 

το οθωμανικό χαρέμι. Τρεις διαφορετικές 
φωνές. Ο σουλτάνος (η σκιά του Θεού πανω στη 
γη), ο πανίσχυρος ευνούχος και η ερωτευμένη 
σκλάβα. Τρεις άνθρωποι στην καρδιά της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, στη δίνη της μοίρας και 
της ιστορίας. To βιβλίο περιγράφει με βαθύτατη 

γνώση, απαράμιλλη ακρίβεια, ζωντάνια και γοητεία τη ζωή στον κρυφό 
και απροσπέλαστο κόσμο του χαρεμιού. 
Εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ, Μετάφραση: Στέλλα Βρεττού 
Σελ.: 204, Τιμή: 14 ευρώ 

Κάθαρση 
Συγγραφέας: Ιόιρι Οξπνεν 

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ζει μόνη στο σπίτι της 
στην εσθονική επαρχία. Η χώρα απέκτησε την 
ανεξαρτησία της ένα χρόνο πριν και η αναδιάρθρωση 

του συστήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Την καθημερινότητα της ηλικιωμένης γυναίκας 
διακόπτει μια εικοσάχρονη κοπέλα, η Ζάρα, που 
βρίσκεται λιπόθυμη στην αυλή της. Οταν ανακτά 
τις αισθήσεις της, η Ζάρα τής εξηγεί ότι βρέθηκε 
εκεί στην προσπάθεια της να το σκάσει από τον βίαιο άντρα της. Η αλήθεια, 

όμως είναι ότι δραπέτευσε από ρώσους εμπόρους λευκής σάρκας 
για τους οποίους δούλευε στο Βερολίνο. Οπως και η αλήθεια για την Αλίιδε, 

την ηλικιωμένη γυναίκα, είναι ότι δεν είναι μια απλή αγρότισσα, αφού 
τα χέρια της έχουν κηλιδωθεί από τα στίγματα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 

στη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου. 
Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου 
Σελ.: 364, Τιμή: 19.70 ευρώ 
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Κόκκινος Νείϋος 
Συγγραφέας: Ζεράρ ΟμπερΗέ 

Ο Κλοντ Σασινιέ, πλούσιος γαιοκτήμονας μέγας 
ευδαιμονιστής πολυμαθής και βιβλιόφιλος, αγορεύει 

με τις ώρες για τις γευστικές αρετές του 
χοιρινού, ενώ το πάθος του για τα εκλεκτά κρασιά 

δεν το συναγωνίζεται παρά μόνο η σεξουαλική 
του πείνα. Ο υπερβολικός αισθησιασμός του 

βρίσκει γόνιμο έδαφος στην Αίγυπτο, σ' αυτό τον 
τόπο των πανάρχαιων μυστηρίων. Ενα τέτοιο μυστήριο 

αποτελεί και η εξαφάνιση του πιανίστα Ντενί Βερσενά. Ο Σασινιέ 
θα επιστρέψει στις όχθες του Νείλου αναζητώντας τα ίχνη του φίλου του, 
που θα τον οδηγήσουν σε μια έρευνα πλούσια σε συγκινήσεις κάθε λογής 
και περιπέτειες σε μέρη άγνωστα... 
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, Μετάφραση: Εφη Κορομηλά 
Σελ.: 224, Τιμή: 13 ευρώ 
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ενδιαφέροντες πριυταγιυνιατέ*, σεήίδε* γεμάτε* Λέξει* nan pas «ταξιδεύουν» 

ερη συντροφιά για όλες τις ώρες! 
Ζείδωρος Αύρα (Ποιήματα) 
Συγγραφέας: Ρένα Μανουσακη-Τατάκο 
Μετάφραση σια αγγλικά: Φΐϋιαπιώ ΑΗεξίου 4ν Μια επιλογή ποιημάτων από το 1969 έως το 
2008 σε μια δίγλωσση έκδοση. Από τον πρόλογο 

του βιβλίου ξεχωρίσαμε μια μικρή περιγραφή: 
Παρομοιώσεις, πολύχρωμες εικόνες 

και αλήθειες σε ελεύθερο αλλά και σύνθετο 
στίχο φανερώνουν μια ξεχωριστή και συνάμα 

ιδιάζουσα δύναμη. Εχουν τη δυνατότητα 
να συγκινούν και να συναρπάζουν. Ολόκληρο το έργο συμβάλλει στη 
συνειδητοποίηση των κρυφών αναζητήσεων και οραμάτων με τη ζωή, 
που αναμφίβολα είναι το ύψιστο αγαθό για όλους μας. Οι στίχοι ρέουν 
με μεγαλοπρέπεια και μεγαλοφροσύνη, συγκινούν και μας προτρέπουν 

να πορευόμαστε στους ρυθμούς του νου και της καρδιάς. 
Εκδόσεις Αμφικτυονίας Ελληνισμού, Σελ.: 205, Τιμή: 14 ευρώ 

To σκίτσο 
Συγγραφέας: Γιώτα N. ΓουδέΒα 

Ο Αγαμέμνονας Δωριάδης, ο επονομαζόμενος 
Αγάς, επωμίστηκε το βαρύγδουπο όνομά του σε 
ηλικία τριών χρονών, οπότε και υιοθετήθηκε από 
το άκληρο αλλά φιλόστοργο ζεύγος Δωριάδη. 
Πενήντα χρόνια μετά, ο Αγάς στεκόταν απέναντι 
από τον ΠάνοΤσιαφίδη, τον δίδυμο αδελφό του, 
τον καθρέφτη του. Μοναδικό κοινό τους σημείο 
το ταλέντο τους στο σκίτσο. Ο Αγάς, ανίδεος για 

την καταγωγή του, θα ανδρωθεί στα σοκάκια της Κυψέλης. Τη ζωή του 
θα σηματοδοτήσουν ένοχα μυστικά, ένας γάμος συμβιβασμού αλλά 
και ένας μεγάλος έρωτας. Ο Πάνος θα ξανασμίξει με τη γυναίκα που 
τον γέννησε και δεν θα την αποχωριστεί ποτέ. Κοσμοπολίτης γυναικάς 

αναζητά τον άλλο του μισό εαυτό. Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστι, 
Μαρούσι, Παρίσι, Νέα Υόρκη. Ζωές παράλληλες με μόνο συνδετικό 
κρίκο ένα σκίτσο... 
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, Σελ.: 440, Τιμή: 18 ευρώ 

Μια Κυριακή pe την Αλεξάνδρα 
Συγγραφέας: Αωρα ΝικοηαΤδου 

Η Αλεξάνδρα, όμορφη και αριστοκρατική, 
από καλή και πλούσια οικογένεια, φαντάστηκε 
πως στο πρόσωπο του αρρενωπού Νιόνιου θα 
έβρισκε την αδελφή ψυχή, το άλλο της μισό, 
για να ζήσει μαζί του τη ζωή που ονειρευόταν. 
Ομως ο ωραίος της σύζυγος, όπως θα διαπίστωνε 

σύντομα, καταδυναστευόταν από την 
Αργίνη, μάνα σκληρή και πεθερά ακόμα σκληρότερη. 

Ποτέ ο γιος δεν μπόρεσε να απαλλαγεί 
από την αρπάγη αυτής της μάνας κι έτσι η 

Αλεξάνδρα έμαθε να ζει στο περιθώριο της ζωής των τριών τους κάνοντας 
υπομονή για χάρη του παιδιού της - και γιατί στο βάθος η ελπίδα 

την έκανε να πιστεύει ότι ίσως μια μέρα όλα θα αλλάξουν. Η ελπίδα, 
το μόνο όπλο του απελπισμένου... Τον απολογισμό αυτής της ζωής 
εγκλωβισμένης στην ερημιά του έρωτα, μιας ζωής πολιτικών αγώνων 
για ένα καλύτερο αύριο, διηγείται η Αλεξάνδρα, γιαγιά πια, στη μικρή 
εγγονή που έχει το όνομά της... 
Εκδόσεις ΩΚΕΑΝΟΣ, Σελ.: 304, Τιμή: 15.90 ευρώ 

ΑνερώΑια 
Συγγραφέας: Ισίδωρος Ζουργός 

Τα «Ανεμώλια» είναι ένα βιβλίο για την αντρική 
φιλία και τη φυγή. Μια παρέα φίλων από 

παιδιά «δραπετεύει» με ένα ιστιοπλοϊκό 
στην αρχή του καλοκαιριού αφήνοντας πίσω 
για πάντα όλη την προηγούμενη ζωή τους. 
Μέσα από τις περιπέτειες του ταξιδιού, το 
πικρό χιούμορ, τα απρόοπτα και την παλινδρομική 

μνήμη του αφηγητή αναδύεται ο 
πρόσφατος νεοελληνικός μηδενισμός και η δίνη στην οποία έχει 
πέσει η χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια. «Ανεμώλια» στη γλώσσα 
του Ομήρου είναι τα λόγια του ανέμου, τα μάταια, τα ανώφελα. 
Σ'αυτό το μυθιστόρημα, που το διατρέχει μια συνεχής συνομιλία με 
τον ομηρικό κόσμο, ανεμώλια είναι η διαφυγή από τον κόσμο της 
αρσενικής απελπισίας, η απόδραση από την ασφυκτική καθημερινότητα 

αλλά και η δίψα για την αναζήτηση της νεότητας κι εκείνης 
της ομορφιάς που καταλύει τον χρόνο. 
Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Σελ.: 464, Τιμή: 17.90 ευρώ 

To μεΒΑον ανήκει στην έκηϋηξη 
Συγγραφέας: Φωτεινά ΤσαΗικονίΐου 

Από την Ελλάδα της ολυμπιακής ευφορίας φτάσαμε 
στην Ελλάδα της μετα-ολυμπιακής μελαγχολίας. 

Θα την ονομάσω «άγρια μελαγχολία». 
Ενα παράξενο μίγμα οργής και θλίψης. Από τη 
μια στιγμή στην άλλη καταρρέουν οι βεβαιότητες 

μιας ζωής. Με άγνωστες ακόμα τις παρενέργειες 
στο σύνολο τους η εποχή αυτή μας 

αλλάζει. Αλλάζει τη ζωή μας τις συνήθειες μας, 
τις επιθυμίες μας τον τρόπο που βλέπουμε τον 
εαυτό μας και τους άλλους. Σ'αυτό το βιβλίο βρίσκονται συγκεντρωμένα 

34 σχόλια για την επικαιρότητα. Αφηγήσεις μιας επικαιρότητας που 
μας πονά και μας τρελαίνει, αλλά και γεννά τεχνάσματα για να υπερβούμε 

την οδύνη και να επινοήσουμε την ελπίδα. Μόνο ως αφήγημα 
μπορείς να περιγράψεις την επικαιρότητα χωρίς να την παραχαράξεις. 
Ενα αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος ένα τέλος που ακόμα δεν γνωρίζουμε... 

34 σχόλια για την κρίση και ένα υστερόγραφο ονειρεύτηκαν 
την έκπληξη που κρύβεται στο μέλλον. 
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Σελ.: 216, Τιμή: 12 ευρώ 
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