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ΠΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ 

ΠΑΤΗΡ ΦΑΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ 
Μία από us µεγαλύτερεΞ τραγωδίεΞ Tns 

ζωήΞ των ανθρώπων, είναι το γεγονόΞ ότι 
διάφορεε συνθήκ κοινωνικέΞ, οικογενειακέΞ 

και επαγγελµατικέε, tous αναγκάζουν 
να ζουν µία ζωή που δεν είναι δική tous, να 
αρνούνται τον πραγµατικό εαυτό tous και να 
προσποιούνται ότι είναι κάτι που στην πραγµατικότητα 

δεν είναι. Η µέση ηλικία, oncos 
και n εφηβεία, είναι εποχή αλλαγών. Η κρίση 
psons ηλικίαε µπορεί να είναι δηµιουργική. Μπορεί να είναι µία σύγκρουση 

που θα προκαλέσει µία εντελώΞ καινούργια θεώρηση Tns ζωήΞ. 
Βιώνουµε πολλά περάσµατα κατά τη διάρκεια Tns ζωήΞ pas.Όσοι βρίσκονται 

στη µέση ηλικία αναπότρεπτα θα περάσουν µία κρίση.... 

Εκδόσειβ: ΑΡΜΟΣ 

ΟΤΖΕΒΝΤΕΤΜΠΕΗ ΚΑΙ 01ΠΟΙΤΟΥ 
ΟΡΧΑΝ ΠΑΜΟΥΚ 
ο µυθιστόρηµα καλύπτει τη ζωή τριών 

γενιών pias οικογένειαε από us apxis του 
αιώνα, τα τελευταία χρόνια Tns βασιλείαε του 
σουλτάνου Αµπντουλχαµίτ, µέχρι us µέρεε 
pas. Ο Τζεβντέτ µπέη είναι ιδιοκτήτηΞ µικρού 
εµπορικού καταστήµατοΞ κι ivas από tous 
npcoraus ΜουσουλµάνουΞ spnopous, που 
otoxos και φιλοδοξία του είναι να γίνει πλούoios 

και να αποκτήσει µια σύγχρονη οικογένεια 
"∆υτικού" τύπου και vooTponias. Η ιστορία του Τζεβντέτ µπέη και 

των γιων του είναι, κατά µία έννοια, και n ιστορία Tns ιδιωτικήΞ ζωήΞ 
τα χρόνια Tns Τουρκικήε ∆ηροκρατίαΞ. Στο πανοραµικό αυτό µυθιστόρηµα, 

περιγράφονται τα εσωτερικά των σπιτιών, ο καινούργιοε Tponos 
ζωήΞ otis πολυκατοικίεΞ, οι ισχυρέε, εκδυτικισµένεε οικογένειεε, τα 
κυριακάτικα απογεύµατα γύρω από το ραδιόφωνο,... 

Εκδόσε^: ΩΚΕΑΝΙ∆Α 

I i i s I ο p 

TO ΝΗΜΑ 

VICTORIA HISLOP 
Την ώρα που γεννιέται ο ∆ηµήτρη Κοµνηvos, 
µια πυρκαγιά σαρώνει την ακµάζουσα 

πολυπολιτισµική µητρόπολη, όπου χριστιανοί, 
εβραίοι και µουσουλµάνοι ζουν πλάιπλάι. 
Αυτό είναι το πρώτο από µια σειρά καταστροφικών 

γεγονότων που θα αλλάξουν για 
πάντα τη φυσιογνωµία Tns πόληΞ, καθώΞ ο 
πόλεµοΞ, ο φόβοΞ και οι διωγµοί αρχίζουν 
να διχάζουν tous kotoikous Tns. Πέντε χρόνια 

αργότερα, n νεαρή Κατερίνα διαφεύγει στην Ελλάδα, όταν n πατρίδα 
Tns στη Μικρά Ασία ισοπεδώνεται από τα τουρκικά στρατεύµατα. 

'Exovtos χάσει τη µητέρα Tns µέσα στο πανδαιµόνιο Tns φυγήε, βρίσκεται 
µόνη Tns πάνω στο πλοίο npos έναν άγνωστο προορισµό. Από 

εκείνη τη µέρα, οι ζωέΞ του ∆ηµήτρη και Tns ΚατερίναΞ ... 

Εκδόσειβ: ∆ΙΟΠΤΡΑ 

ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΑΝΗ 
Μάγια και Αντιγόνη... ∆ύο γυναίκεΞ σε 

τραγικά αδιέξοδα. ∆ύο γυναίκεΞ αντιµέτωnss 
µε αµείλικτα διλήµµατα. ∆ηµήτρηΞ, Ηρακλήε, 

Φίλιπποε, ΑποστόληΞ... Κάποιοι ξέρουν 
να αγαπούν πραγµατικά και κάποιοι άλλοι 
είναι npo60Tss.'Evas µικρόκοσµοΞ τόσο Sikos 
pas, ζωέΞ σχεδόν παράλληλεΞ ρετηνκαθηρερινότητά 

pas... Τι έκανε τη Μάγια να νιώσει 
προδορένη, να πνίξει βαθιά ρέσα Tns τον ρεγαλειώδη έρωτα που 

ζούσε ρε τον ∆ηρήτρη και να χτίσει ρε λάθοΞ υλικά τη ζωή Tns; ricos 
θα αντιρετωπίσει τώρα την υποψία ότι εκείνοΞ ρπορείνα ήταναθαχκ; 
ricos κατέληξε n Αντιγόνη να συνδέσει το ρέλλον Tns ρε έναν άντρα 
βίαιο που την ανάγκασε να φύγει από τον τόπο Tns κυνηγηρένη, αφήvovuas 

πίσω Tns όνειρα και σταδιοδρορία; 

Εκδόσε^: ΨΥΧΟΠΟΣ 
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