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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Ο Tζίμης στην Κυψέλη
X.Α. Χωμενίδης
«… Ιδού λοιπόν η αμαρτία μου.
Πως βρίσκω την απόλαυση στα
πιο απλά. Στα πιο απτά».
Ο Τζίμης Παπιδάκης είναι
ένας αναλογικός άνθρωπος σε
ένα ψηφιακό σύμπαν, και το
βιβλίο αυτό το ρέκβιεμ όσων
ανεπαισθήτως μένουν πίσω, σε
έναν κόσμο που μεταβάλλεται
ραγδαία. Η επί του φοβερού
βήματος απολογία ενός καλού
ανθρώπου που απλώς τον
ξεπερνάει η εποχή.
σελ. 368 | 17,70 €

Ουρανός απʼ άλλους
τόπους
Σωτήρης Δημητρίου

Περί τ ης ε αυτού ψυχής
Iσίδωρος Ζουργός
Η περιπετειώδης ζωή ενός
αντιγραφέα χειρογράφων
στην εποχή των Κομνηνών.
Ένα εσωτερικό χρονικό για τον
τρόπο που ένας αντιγραφέας
γίνεται συγγραφέας, ένα
μυθιστόρημα οικογένειας,
περιπέτειας και ελευθερίας,
για το άλλο Βυζάντιο.

Mια σχεδόν εκατόχρονη γυναίκα
από την Ήπειρο. Δεν της φτάνει
–κατά τα λόγια της– ο ουρανός
για χαρτί, θέλει ουρανούς κι απ’
άλλους τόπους. Πολλές φορές
έχεις την αίσθηση πως τη γλώσσα
της την κινεί ουράνιος υποβολέας.
Τραγουδιστή πηγή πλαγιάς που
άνθισε κάποια µακρινή άνοιξη και
µαράθηκε στις µέρες µας.

σελ. 752 | 22,20 €

σελ. 584 | 22,20 €

Ο ζωγράφος του Μπελογιάννη

Μια ιστορία του Ψυχρού Πολέμου

Νίκος Δαββέτας

«Συναρπαστικό και πυκνογραμμένο
μυθιστόρημα, όπου το μυστήριο
συναντά την πολιτική μέσα από μια ζωηρή
πινακοθήκη αριστερών εμιγκρέ στο Παρίσι,
την εποχή της δικτατορίας».

Αλέξης Πανσέληνος

«O Δαββέτας συνδυάζει επιτυχημένα
το αγαπημένο του πεδίο της νεότερης
ελληνικής Ιστορίας με ένα άλλο είδος
πλοκής, πιο κοντινό στο νουάρ».
σελ. 208

Μανώλης Πιμπλής

Καθαρμοί
Αλέξανδρος Μ. Ασωνίτης

Σικελικό ειδύλλιο
Σώτη Τριανταφύλλου

17 Ιουλίου 2011, χαράματα:
Στα κατεχόμενα της Κύπρου
βρίσκονται δολοφονημένα τα
94 παιδιά που είχαν απαχθεί
δυο μέρες πριν. 17 Ιουλίου
2011, απόγευμα: Φορώντας ένα
κατακόκκινο ματωμένο κουστούμι
παραδίδεται ως αυτουργός των
φόνων ο Βραζιλιάνος ιδιοκτήτης
ξενοδοχείων Κάρλος Λόπεζ
Εντίνιο Αλβάρο.

Το χρονικό της συνάντησης δύο
ανθρώπων σε µια µικρή πόλη της
Σικελίας του 1950. Με την πρώτη
µατιά, ο αστυνόµος Λούκα Ντε
Ματέις και η Κοντσέττα Βιτάλε
δεν έχουν τίποτα κοινό εκτός από
τη σικελική τους καταγωγή: αλλά,
καθώς αφηγούνται τα γεγονότα της
ζωής τους, φανερώνουν όλο και
περισσότερες οµοιότητες· είναι και
οι δυο τους, ο καθένας µε τον τρόπο
του, ξένοι στον γενέθλιο τόπο.

σελ. 528 | 19,90 €

σελ. 304 | 14,90 €
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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Να είχα, λέει, μια τρομπέτα
Μάρω Δούκα
Παραµιλητό, ονειροπόληµα,
η χειµαρρώδης εξοµολόγηση
µιας γυναίκας από πλατεία
σε πλατεία, από γειτονιά σε
γειτονιά, από παγκάκι σε
παγκάκι. Από το εδώ στο εκεί,
από την Αθήνα του σήµερα
στην Κρήτη των παιδικών της
χρόνων. Ασφαλής µέσα στις
φαντασιώσεις της, βέβαιη ότι
η ζωή της εξαρτάται από τα
µικρά και τα ταπεινά, παίρνει
τους δρόµους µε τις τρεις
πεθαµένες γιαγιάδες της
για συντροφιά: την όµορφη
Αφροδίτη, µε τα παραµύθια
και τις γητειές· τη Σφακιανή
Εργινιά, τη βουνίσια αρχόντισσα
µε τα δώρα· την περίλυπη
Φιλαρέτη, τη σπουδαγµένη,
µε τα ιταλικά και το µαντολίνο
της. Εικόνες, σκέψεις, εµµονές,
περιπλανήσεις, στόµατα
πεινασµένα για ιστορίες, καθείς
και το παγκάκι του. Έρωτες,
γάµοι, φονικά, πανηγύρια και
γεννητούρια, η ορµή του χρόνου,
το βουητό της Ιστορίας, πόλεµοι,
κακουχίες, ο µόχθος των
ανθρώπων.
σελ. 384 | 18,80 €

Η νοσταλγία
της απώλειας
Θεόδωρος γρηγοριάδης
Καταστάσεις πραγµατικές και
φανταστικές, ανοµολόγητες και
παρανοηµένες, για ανθρώπους
που δοκιµάστηκαν στα όρια της
ζωής τους. Κοινά στοιχεία των
διηγήσεων η µνήµη, ο πόνος
και η απώλεια, οι εµµονές του
έρωτα, τα ανθρώπινα παθήµατα.
σελ. 288 | 13,70 €

Μια τελευταία επιστολή
αγάπης
Ελιάνα Χουρμουζιάδου
Ο Τάκης γαζής σκοτώνεται
σε τροχαίο πριν δει τυπωμένο
το μοναδικό μυθιστόρημά του.
Η τύχη του κειμένου του φέρνει
αντιμέτωπες τη γυναίκα του,
η οποία θέλει να το εξαφανίσει,
και την επιμελήτρια και ερωμένη
του, που προσπαθεί να το
εκδώσει.
σελ. 576 | 22,20 €

Η άλλη Κατερίνα
Αύγουστος Κορτώ
Σ’ έναν κόσμο ελάχιστα διαφορετικό
απ’ τον δικό μας, η Κατερίνα, χήρα
εξήντα επτά ετών, ετοιμάζεται να
γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης
της Ζωής. Μ’ αυτή την άτιμη την
πανδημία, μαύρισε το μάτι της
απ’ την αποθυμιά – έχει να δει τον
εγγονό της, τον Τασούλη, μήνες. Μα
στο αποψινό τραπέζι, κι αύριο, στο
σπίτι του Πέτρου στο Πανόραμα, θα
πάρει τα παιδιά της αγκαλιά, κι η
καρδιά της θα πάει στη θέση της.
σελ. 448 | 18,80 €
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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Το σμαραγδένιο βουνό
Μαρία Λαμπαδαρίδου
Πόθου
«Το Σµαραγδένιο βουνό είναι όλα
όσα δεν τόλµησα, όσα δεν µπόρεσα,
όσα φοβήθηκα. Είναι το Ανεξήγητο
και το Ακατανόητο, όπως το έζησα
ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας
τους αιώνες, να βρω κοµµάτια από
τις περασµένες µου ζωές. Σαν να
επιστρέφω στο σπίτι µου ύστερα
από αιώνων οδοιπορία...
Όµως πού είναι το σπίτι µου;»
σελ. 256 | 14,40 €

Σεραφείμ και Χερουβείμ
Μένης Κουμανταρέας

Αλυσίδα γυναικών
Αθηνά Μπίνιου

«O αφηγητής γυρίζει τριάντα
χρόνια πίσω και μιλά σε πρώτο
πρόσωπο για την καθημερινότητά
του από το 1945 μέχρι το 1949:
στα παλαιότερα επεισόδια που
αφηγείται είναι μόλις
δεκατεσσάρων ετών, στα πιο
πρόσφατα δεκαοκτώ. Η περίοδος
είναι δύσκολη για τη χώρα, λόγω
των πρόσφατων πληγών από τον
πόλεμο και την Κατοχή, αλλά
κυρίως λόγω του Εμφυλίου.

«Ένα ταξιδιωτικό μυθιστόρημα
με ρίζες στην Ελλάδα της
μετανάστευσης», όπως το είχε
χαρακτηρίσει ο Στρατής Χαβιαράς,
«με πλοκή, σασπένς, δράμα,
συγκίνηση και τις ιδιαιτερότητες
των Ελλήνων επαναπατριζόμενων».
«Μια ιστορία με όνειρα και
εφιάλτες, με ταξίδια στο παρελθόν,
που θεραπεύουν το παρόν και
ωθούν το μέλλον», σύμφωνα με
τον Κώστα Βρεττάκο.

Ελιάνα Χουρμουζιάδου

σελ. 480 | 18,80 €

σελ. 336 | 18,80 €

Η Μαρία των Μογγόλων
Μαριάννα Κορομηλά
«Εγώ είμαι η Μαριάννα Κορομηλά,
δευτερότοκο παιδί του Αθηναίου
δημοσιογράφου Λάμπρου
Κορομηλά…».
«Εκείνη είναι η Μαρία Κομνηνή
Παλαιολογίνα Διπλοβατάτζινα,
κόρη του στρατηγού και
μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ
Η΄ Παλαιολόγου...».
Η ιδιόμορφη συμβίωση δύο
γυναικών, που τις χωρίζει
απόσταση επτά αιώνων και χίλιες
δυο άλλες συνθήκες...
σελ. 336 | 20,80 €

Έρωτας στα 80+
Μια ερωτική
αυτοβιογραφία

Νίκος Δήμου

Η ιστορία ενός έρωτα που
κρατάει σαράντα πέντε χρόνια
με αμείωτη ένταση
και καθημερινό πάθος.
σελ. 64 | 5,50 €

Nίκη
X.Α. Χωμενίδης

PRIX DU LIVRE EUROPÉEN
ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜυθΙσΤΟΡήΜΑΤΟσ
«Eίναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό
µυθιστόρηµα του καιρού µας».

Prix du livre européen

«Η Νίκη του Χωμενίδη με
συνεπήρε...»
σελ. 496 | 19,90 €

Δ.Ν. Μαρωνίτης
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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Ονειρεύτηκα τη Διδώ
Λένα Διβάνη
«Εγώ σ’ όλη μου τη ζωή πήγαινα
ασορτί με την Ελλάδα. Δράμα
αυτή; Δράμα κι εγώ. Αδύνατον να
ξεσπάσει καταιγίδα στη χώρα και
να μη βρεθώ στο κέντρο της εγώ».
Διδώ Σωτηρίου
«Μέσα στον ζόφο των
αλλεπάλληλων κρίσεων ένιωσα
ξαφνικά την έντονη ανάγκη να
ανασάνω λίγο φρέσκο αέρα,
να αισιοδοξήσω. Αποφάσισα
λοιπόν ότι είχε έρθει η ώρα να
ξαναζωντανέψω το ίνδαλμά μου,
τη Διδώ Σωτηρίου. Είναι άδικο
να τη λησμονούν σιγά σιγά οι
παλιότεροι και να την αγνοούν
τελείως οι νεότεροι. Ελπίζω ότι
έγραψα μια εντελώς υβριδική
βιογραφία με τον χαρακτηριστικό
τίτλο Ονειρεύτηκα τη Διδώ.
γιατί πράγματι την ονειρεύτηκα
ολοζώντανη, ακαταπόνητη και
γελαστή, όπως ήταν πάντα, να
μου διηγείται με το νι και με το
σίγμα τη ζωή της που ήταν αγρίως
απίθανη!»
Λ. Δ.
σελ. 376 | 17,70 €

Δέσποινα, μάτια μου
γιασεμίν Οζέκ
Μτφρ. Σπύρος
Χατζηαναστασίου

Ενώ η μικρασιατική εκστρατεία
εξελίσσεται, ο επτάχρονος Εμίν Αλί
ζει υπέροχα παιδικά χρόνια σε ένα
παραθαλάσσιο χωριό ενός ελληνικού
νησιού απέναντι από τα τουρκικά
παράλια και νιώθει για πρώτη φορά
το σκίρτημα της αγάπης για την
Ελληνίδα γειτονοπούλα του. Η ζωή
του θα ανατραπεί ξαφνικά με την
ανταλλαγή των πληθυσμών...
σελ. 320 | 15,50 €

γκιακ
Δημοσθένης Παπαμάρκος

BΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑδήΜΙΑσ Αθήνών
ΒΡΑΒΕΙΟ πΕΡ. «Ο ΑνΑγνώσΤήσ»
«γκιακ» θα πει αίμα, δεσμός
συγγένειας, φόνος για λόγους
εκδίκησης, φυλή.
Οκτώ διηγήματα με ήρωες
στρατιώτες που πολέμησαν στα
άγρια πεδία των μαχών στη Μικρά
Ασία και επιστρέφουν οριστικά
αλλαγμένοι στον τόπο τους στη
Λοκρίδα.

H πολιορκία της Τροίας
Θοδωρής Καλλιφατίδης
Απρίλης του 1944. Σε ένα μικρό
ελληνικό χωριό, υπό γερμανική
κατοχή από το 1941, καταφτάνει
με το λεωφορείο από την Αθήνα
η καινούρια δασκάλα, «μια νέα
γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα και
λεπτή σαν φλόγα από κεράκι».
Και τότε, ένας κρυφός έρωτας
αρχίζει να τρώει τα σωθικά ενός
έφηβου μαθητή της.
σελ. 192 | 11,80 €

σελ. 208 | 11,90 €
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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Όμορφε κόσμε, πού είσαι
Σάλλυ ρούνεϋ
Μτφρ. Στέλλα Κάσδαγλη

Η Άλις, ο Φίλιξ, η Αϊλίν και
ο Σάιμον είναι ακόμα νέοι – όμως
η ζωή τούς προσπερνάει σιγά
σιγά. Ερωτεύονται ο ένας τον
άλλο, εξαπατούν ο ένας τον
άλλο, σμίγουν, χωρίζουν. Τους
προβληματίζουν το σεξ, η φιλία,
ο κόσμος στον οποίο ζουν.
Βρίσκονται άραγε μέσα
στο τελευταίο «φωτεινό δωμάτιο»
πριν πέσει για πάντα το σκοτάδι;
γίνονται μήπως αυτόπτες
μάρτυρες κάποιας μεγάλης
αλλαγής; Θα βρουν τον τρόπο να
πιστέψουν ότι όντως υπάρχει ένας
όμορφος κόσμος;
«Αυτό το βιβλίο με έκανε πολλές
φορές να βουρκώσω…
Είναι το καλύτερο μυθιστόρημα
της ρούνεϋ».

Times

«Πραγματικός άθλος. Ο διάλογος
δεν κομπιάζει πουθενά και η
πρόζα βάζει φωτιά στις σελίδες».

Guardian

σελ. 416 | 19,70 €

Θαλασσινό νερό
Τζέσσικα Άντριους

Μτφρ. Ουρανία
Παπακωνσταντοπούλου
«Ανεπιτήδευτα πειραματικό στη
μορφή του, με σύντομα, πυκνά
κεφάλαια, που μας φέρνουν στον
νου τη γραφή της Maggie Nelson και
της Jenny Offill, το "Θαλασσινό νερό"
είναι, εντούτοις, εντελώς πρωτότυπο:
γράμμα αγάπης στη μητέρα,
μυθιστόρημα ενηλικίωσης, πορτρέτο
μιας νέας γυναίκας που ανακαλύπτει
και ανοίγεται στον κόσμο».
σελ. 360 | 17,20 €

Irish Times

Θέατρο για ονειροπόλους
Πόλλυ Σάμσον

Ακριβώς σαν εσένα
Nικ Χόρνμπυ

1960. Ο κόσµος χορεύει στο χείλος
της επανάστασης και η Ύδρα γίνεται
το επίκεντρο και ο καταλύτης
αυτού του κόσµου. Μέσα σε αυτή
τη συντροφιά δηµιουργείται ένα
ερωτικό τρίγωνο: ο γοητευτικός,
καταστροφικός συγγραφέας Άξελ
γένσεν, η εκθαµβωτική σύζυγός
του Μαριάννε Ιλέν και ένας νεαρός
Καναδός ποιητής ονόµατι
Λέοναρντ Κοέν.

Τι σηµαίνει να ερωτεύεσαι
παράτολµα το καλύτερο δυνατό
άτοµο – κάποιον που µπορεί να µην
είναι καθόλου σαν εσένα;

Μτφρ. Νίνα Μπούρη

σελ. 416 | 18,80 €

Μτφρ. Χίλντα Παπαδημητρίου

«O Χόρνμπυ έχει στη διάθεσή του
τον καταλύτη που έφερε στο φως το
χάσμα στις τάξεις, στις φυλές, στις
γενιές: το Brexit. […] Η ιστορία του
είναι πάνω απ’ όλα ιστορία αγάπης».

The Guardian

σελ. 424 | 19,70 €
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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Νεφελοκοκκυγία
Άντονυ Ντορ

Μτφρ. Μυρτώ Καλοφωλιά
Ένα μυθιστόρημα ύμνος στη
φαντασία και στη συμπόνια,
που διαδραματίζεται στην
Κωνσταντινούπολη του
15ου αιώνα, σε μια μικρή πόλη
της πολιτείας του Άινταχο
σήμερα και σε ένα διαστρικό
σκάφος στο εγγύς μέλλον,
κάποιες δεκαετίες μετά. Ο
Ντορ δημιούργησε ένα υπέροχο
μωσαϊκό από εποχές και
τόπους με συνδετική ύλη αυτή
καθαυτή την ιδιότητά μας να συνδεόμαστε – με τη φύση, μεταξύ
μας, με εκείνους που έζησαν πριν
από εμάς και με εκείνους που θα
είναι εδώ όταν εμείς θα έχουμε
πια φύγει.
«Η Νεφελοκοκκυγία είναι ένα
σπάνιο επίτευγμα και ένα
απολαυστικό ανάγνωσμα.
Σε έναν κόσμο όπου
η φύση και οι ιστορίες είναι
πολυτιμότερες από ποτέ,
το υπέροχο αυτό βιβλίο
είναι γνώση, είναι χαρά, είναι
έμπνευση».
σελ. 672 | 21,00 €

The Times

Οι δέκα παππούδες,
η θάλασσα κι εγώ
Φάμπιο Τζενοβέζι

Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού
Ένα εξάχρονο αγόρι και μια στρατιά
από παράξενους παππούδες που
μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος
θα το πάρει μαζί του στο κυνήγι,
στο ψάρεμα. Μια μεγάλη χαοτική
οικογένεια που μοιάζει αήττητη,
παρά την «κατάρα» που θέλει τους
άντρες της να τρελαίνονται αν δεν
έχουν παντρευτεί ως τα σαράντα
(όπως οι παππούδες).
σελ. 432 | 18,80 €

Οι μάγισσες του Βάρντε
Κίραν Μίλγουντ Χάργκρεϊβ

Τα Σπίτια της ανησυχίας
Σάσα Νασπίνι

Την παραµονή των Χριστουγέννων
του 1617, µια τροµερή καταιγίδα
ξέσπασε στη θάλασσα της
αποµακρυσµένης νορβηγικής
νήσου Βάρντε. Οι άντρες του
χωριού χάνονται από τη µια στιγµή
στην άλλη – το Βάρντε είναι πλέον
τόπος γυναικών.

Συνδυάζοντας στοιχεία από
αστυνομικό μυθιστόρημα, ψυχολογικό
θρίλερ, γοτθική λογοτεχνία και
σκοτεινό παραμύθι, ο Σάσα Νασπίνι
ξεδιπλώνει αριστοτεχνικά την
εποποιία ενός περίκλειστου κόσμου,
που καταποντίζεται στο απόλυτο
κακό, στα έγκατα της ίδιας της γης
που τον γέννησε. «γιατί τα Σπίτια
αναπνέουν. Ασθμαίνουν.
Είναι σαν ένα λαβωμένο ζώο».

Μτφρ. Μυρτώ Καλοφωλιά

«Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα».
σελ. 456 | 18,80 €

Madeline Miller

Μτφρ. Mαρία Οικονομίδου

σελ. 592 | 20,90 €
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ΠΕΖΟγρΑΦΙΑ
Νύχτες πανούκλας
Ορχάν Παμούκ

Μτφρ. Στέλλα Βρετού
Άνοιξη του 1901, στο φανταστικό
νησί Μίνγκερ, μεταξύ Κρήτης
και Κύπρου. Ξεσπά επιδημία
πανούκλας και επιβάλλεται
καραντίνα. για να αναχαιτιστεί
η επιδημία, ο σουλτάνος
Αμπντουλχαμίτ Β΄ στέλνει
στο Μίνγκερ τον αρχιεπιθεωρητή
υγείας Μπονκόφσκι πασά, σύντομα
όμως εκείνος δολοφονείται.
Ο σουλτάνος αναθέτει τότε
στον νεαρό γιατρό Νουρί το
καθήκον να αναλάβει δράση.
Οι Νύχτες πανούκλας
κυκλοφόρησαν στην Τουρκία τον
Μάρτιο του 2021· τον Νοέµβριο
του ίδιου χρόνου ασκήθηκε δίωξη
κατά του συγγραφέα µε την
κατηγορία της προσβολής του
Κεµάλ Ατατούρκ και της τουρκικής
σηµαίας.
«Συγχρόνως ονειρικό και ιστορικό
πανόραμα, σατιρικό σχόλιο
για την εξουσία και την ελευθερία,
οι Νύχτες πανούκλας μιλούν
για την εποχή μας. Ο Παμούκ
είναι ένας μάγος».

Lire

σελ. 928 | 24,40 €

Τρανζίστορ
Λουτς Ζάιλερ

Μτφρ. Πελαγία Τσινάρη
Ένα πανόραμα των πρώτων χρόνων
μετά την πτώση του Τείχους, μια
οικογένεια που σκορπίζει στα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα...
«Ένα πολιτικό μυθιστόρημα, όχι
επειδή μιλάει για μια εποχή μεγάλων
πολιτικών αλλαγών, αλλά επειδή
αποκαλύπτει τον πυρήνα οτιδήποτε
πολιτικού, τη διττή του φύση: την
ένωση της ποιητικής ρήξης με τον
μυστικισμό της επανάστασης».
σελ. 640 | 19,90 €

Die Zeit

O κήπος του Μένγκελε
Αφίνιτυ Κόναρ

Η χαμένη κόρη
Έλενα Φερράντε

To φθινόπωρο του 1944 οι
δωδεκάχρονες δίδυμες αδερφές
Περλ και Στάσα εκτοπίζονται
στο Άουσβιτς και τραβούν την
προσοχή του διαβόητου άγγελου
του θανάτου...

«Η γραφή της Φερράντε είναι
απίστευτα ειλικρινής, άµεση και
αλησµόνητη. Με απλά υλικά
φτιάχνει µια εξαιρετικά δυνατή
ιστορία ελπίδας και µετάνοιας»

Μτφρ. Μαρία Φακίνου

«Ένας φόρος τιμής με τη
θαυμαστή ελαφρότητα του
παραμυθιού, για τα παιδιά που δεν
τους επιτράπηκε να ενηλικιωθούν».
σελ. 456 | 19,90 €

Άντονυ Ντορ

Μτφρ. Δήμητρα Δότση

Publishers Weekly

«Το χάρισµα της Φερράντε στην
ψυχογραφία των ηρώων της είναι
µοναδικό».
σελ. 192 | 9,90 €

The New Yorker

8
entheto 06os NEW 2022.indd 8

6/24/2022 1:47:26 μμ

ΣυγΧρΟΝΟΙ Κ Λ ΑΣΙΚΟΙ, ΒΙΟγρΑΦΙΑ
Εσύ, η ζωώδης μηχανή

«Να βρω ξανά του νήματος
την άκρη...»

Η Χρυσή Ελληνίδα

Σχεδίασμα ποιητικής βιογραφίας
του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Ελένη Σικελιανός

Μτφρ. Κατερίνα Σχινά

Λέων Α. Ναρ

«Yφασμένο με το νήμα
του θρύλου, γραμμένο με
στιβαρότητα και μεγάλη αγάπη,
αλλά πάνω απ’ όλα με μεγάλη
τέχνη».

Ένα βιβλίο για τον στιχουργικό
κόσμο του Θανάση
Παπακωνσταντίνου, που έχει
αγαπηθεί πολύ χάρη
στα τραγούδια του.
Στην προσπάθεια σύνθεσης του
βιβλίου αυτού συνέβαλε ο ίδιος ο
δημιουργός, απαντώντας πρόθυμα
σε ερωτήσεις του συγγραφέα σχετικά
με την ποιητική του κοσμοθεωρία.

Μάικλ Οντάατζε

«Ένα βιβλίο για τις πολλές
εκδοχές κάθε ιστορίας και για
την Ιστορία ως οφθαλμαπάτη, ως
προσωρινό οδοδείκτη».
Boston Review

σελ. 160 | 9,50 €

σελ. 224 | 14,40 €

Εύα Πάλμερ-Σικελιανού
υφαίνοντας τον μύθο
μιας ζωής

Άρτεμις Λεοντή

Μτφρ. Κατερίνα Σχινά
Η πρώτη βιογραφία της Εύας
Πάλμερ-Σικελιανού (1874-1952)
είναι μια ολοζώντανη αφήγηση
της αλησμόνητης ιστορίας μιας
σημαντικής αντικομφορμίστριας, την
οποία μια σύγχρονή της περιέγραψε
με τα εξής λόγια: «Είναι η μόνη
αρχαία Ελληνίδα που γνώρισα».
σελ. 480 | 22,20 €

Xρονοσεισμός
Κερτ Βόννεγκατ

Ουζερί Τσιτσάνης
γιώργος Σκαμπαρδώνης

Tο τελευταίο μυθιστόρημα του
Βόννεγκατ είναι κατά κάποιον
τρόπο η αυτοβιογραφία και ο
αποχαιρετισμός ενός από τους
ευφυέστερους και πιο σαρκαστικούς
συγγραφείς του 20ού αιώνα.
Aπόσταγμα σοφίας και μαζί εγκώμιο
της μωρίας, για την αγάπη της
ζωής αλλά και τη γελοιότητά της,
με ήρωα έναν συγγραφέα που
ετοιμάζεται νʼ αφήσει τον μάταιο
τούτο κόσμο.

Μια συννεφιασμένη Κυριακή του
1993 μου γίνεται έμμονη ιδέα να
μπω στην ψυχή του κουνιάδου του
Βασίλη Τσιτσάνη, Αντρέα Σαμαρά,
με τον οποίο ο συνθέτης ανοίγει
το 1942 ένα ουζερί, στην οδό
Παύλου Μελά 22, στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης: μέρες γερμανικής
κατοχής, αντίστασης, Εμφυλίου,
εξόντωσης των Εβραίων, πείνας και
μέσα σ’ όλα αυτά ο Τσιτσάνης να
γράφει τα καλύτερα τραγούδια του...
γ.Σ.

Μτφρ. Χριστόδουλος Λιθαρής

σελ. 472 | 18,61 €

σελ. 312 | 15,50 €

Θα ʼναι νύχτα στο Καράκας
Καρίνα Σάινθ Μπόργο
Μτφρ. Αγαθή Δημητρούκα

«Λιτό, πυκνό, άμεσο, γραμμένο με
απίστευτη δύναμη, το βιβλίο αυτό
είναι απλά αριστούργημα».

Φερνάντο Αραμπούρου

«Ένα σύνθετο και δυνατό
μυθιστόρημα για την εμπόλεμη
Βενεζουέλα με το βλέμμα
στραμμένο στον Μπόρχες».
σελ. 280 | 14,40 €

New York Times
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ΑΣΤ υΝΟΜΙΚΗ ΛΟγΟΤΕΧΝΙΑ
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Σπουδή στο μαύρο
Χοσέ Κάρλος Σομόθα
Μτφρ. Xριστίνα
Θεοδωροπούλου

Αγγλία, 19ος αιώνας. Η έμπειρη
νοσοκόμα Ανν ΜακΚάρεϋ,
απογοητευμένη από τη ζωή στο
Λονδίνο, δέχεται να αναλάβει τη
φροντίδα ενός ασθενούς σε μια
ιδιωτική ψυχιατρική κλινική στο
Σάουθσι, στην παράκτια πόλη
του Πόρτσμουθ. για κάποια με τα
δικά της προσόντα, η δουλειά δεν
μπορεί παρά να είναι πανεύκολη.
Όμως αυτό που βρίσκει δεν είναι
αυτό που περίμενε:
Ο ασθενής «κύριος Χ» διαθέτει
το σπάνιο προσόν να αναλύει τις
πιο ασήμαντες λεπτομέρειες και
να ανακαλύπτει τα πιο κρυφά
μυστικά όσων τον περιστοιχίζουν,
συμπεριλαμβανομένης και της
ίδιας της Ανν.
Σ’ αυτό το σκηνικό έρχεται να
προστεθεί ένας νεαρός γιατρός
ονόματι Άρθουρ Κόναν Ντόυλ.
Μόνο η Ανν και ο δόκτορας
Ντόυλ μοιάζουν ικανοί να
αποκωδικοποιήσουν τους γρίφους
του αινιγματικού κυρίου Χ.
σελ. 512 | 19,90 €

O μισθοφόρος
Στίβεν Πρέσσφιλντ

Μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης
«Ένας σπουδαίος πολεμιστής
έρχεται αντιμέτωπος με το
μοναδικό πράγμα που θα
μπορούσε να τον αλλάξει: ένα
κοριτσάκι, με καρδιά γεμάτη
ελπίδα και ανθρωπιά. Το καλύτερο
βιβλίο του Πρέσσφιλντ».

Jim Gant συγγραφέας
του One tribe at a time

σελ. 432 | 19,70 €

Tέρρα Άλτα
Xαβιέρ Θέρκας

Tίποτα δε σε σβήνει
Μισέλ Μπυσσί

ΒΡΑΒΕΙΟ PLaNEta 2019

Μτφρ. Σταύρος Παπασταύρου

Μτφρ. γεωργία Zακοπούλου

Ιούνιος 2010: Ο Εστεμπάν, δέκα
ετών, εξαφανίζεται στην παραλία
του Σαιν-Ζαν-ντε-Λουζ κατά
τη διάρκεια των οικογενειακών
διακοπών, χωρίς κανείς να
αντιληφθεί το παραμικρό.
Δέκα χρόνια αργότερα, η μητέρα του
αγοριού, η Μαντί, επιστρέφοντας
στη χώρα των Βάσκων, στην ίδια
παραλία, αναγνωρίζει ξαφνικά τον
χαμένο της γιο στο πρόσωπο του
δεκάχρονου Τομ.

«Ο Θέρκας συλλαμβάνει πλήρως
τον φόβο πάνω από την πόλη
μετά το έγκλημα, στην αγροτική
Καταλονία, ενώ μας συστήνει έναν
εντελώς ασυνήθιστο ήρωα».

Sunday Times

«Συναρπαστικό από την πρώτη ως
την τελευταία σελίδα».
σελ. 464 | 18,80 €

Vanguardia

σελ. 520
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ΑΣΤ υΝΟΜΙΚΗ ΛΟγΟΤΕΧΝΙΑ
Η ραψωδία του Πέρα
Αχμέτ Ουμίτ

Μτφρ. Θάνος Ζαράγκαλης
Η ιστορία µιας φιλίας που ξεκινά
από τα παιδικά χρόνια µε τη γειτονιά
να είναι ο ζωτικός της χώρος.
Η γειτονιά δεν είναι άλλη από
τη συνοικία Μπέγιογλου, το Πέρα,
την καρδιά της Πόλης. Τρεις φίλοι,
ο µετρηµένος Σελίµ, ο φοβισµένος
Νιχάτ, ο πανέξυπνος και επιπόλαιος
Κενάν. Η παλιά φιλία αποτελεί το
σηµείο όπου συναντιούνται τρεις
διαφορετικές προσωπικότητες,
τρεις διαφορετικοί τρόποι ζωής.
σελ. 544 | 19,90 €

Το σπίτι των φωνών
Ντονάτο Καρρίζι

ρικκαρντίνο
Αντρέα Καμιλλέρι

Ένα κοριτσάκι στα δέκα του
χρόνια υπήρξε μάρτυρας
μιας δολοφονίας.
Ή κάτι περισσότερο...

«Ο τρόπος της αποχώρησης του
Μονταλμπάνο από την ενεργό δράση
μού ήρθε ως ιδέα στα ογδόντα μου
χρόνια, κι έτσι βρέθηκα να γράφω
το βιβλίο αυτό, που αποτελεί το
τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο
βιβλίο της σειράς. Το έστειλα στον
εκδότη μου λέγοντάς του να το βάλει
στο συρτάρι και να το εκδώσει μετά
τον θάνατό μου».
Αντρέα Καμιλλέρι

Μτφρ. Μαρία Οικονομίδου

«Ο Καρρίζι επαναπροσδιορίζει το
ψυχολογικό θρίλερ ως κατηγορία,
εισχωρώντας ακόμη πιο βαθιά στο
σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής».
σελ. 392 | 17,70 €

Corriere della Sera

Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού

σελ. 352 | 12,20 €

Το αίνιγμα
του δωματίου 622
Zoέλ Ντικέρ

Μτφρ. γιάννης Στρίγκος
Μια νύχτα του Δεκέµβρη, ένας
φόνος διαπράττεται στο Παλάς
ντε Βερµπιέ, ένα πολυτελές
ξενοδοχείο των Ελβετικών
Άλπεων. Η αστυνοµική έρευνα που
διεξάγεται δεν καταλήγει πουθενά.
Πολλά χρόνια αργότερα, στις
αρχές του καλοκαιριού του 2018,
ένας διάσηµος συγγραφέας, που
καταφτάνει στο ίδιο ξενοδοχείο
για να περάσει τις διακοπές του,
θα βρεθεί χωρίς να το καταλάβει
στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης.
Όµως, τι ακριβώς συνέβη στο
δωµάτιο 622; Με την ακρίβεια
Ελβετού ωρολογοποιού, ο Ζοέλ
Ντικέρ µάς ταξιδεύει στην καρδιά
της γενεύης, της γενέτειράς
του, µέσα από ένα σκοτεινό
µυθιστόρηµα που κόβει την
ανάσα. Ένα ερωτικό τρίγωνο,
παιχνίδια εξουσίας και χτυπήµατα
κάτω από τη µέση, προδοσίες
και ζηλοφθονίες που µας
αποκαλύπτουν µια Ελβετία κάθε
άλλο παρά ήσυχη και ειδυλλιακή.
σελ. 704 | 19,90 €
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ΒΙΟγρΑΦΙΑ, ΔΟΚΙΜΙΟ, ΠΟΙΗΣΗ
Ο λόφος με το σιντριβάνι
Άρης Αλεξάνδρου
Το σενάριο του Άρη Αλεξάνδρου
στηρίζεται στο ομώνυμο θεατρικό
έργο του γ. ρίτσου (1959). Σε 130
πλάνα, κατακερματίζοντας τον
χρόνο, με φλας μπακ, επαναλήψεις
εικόνων, βουβά πλάνα και φωνές
off, αναδημιουργεί το θεατρικό
έργο, βάζοντας τη σφραγίδα του
δικού του βλέμματος, παρότι, όπως
σημειώνει,«οι διάλογοι, εκτός από
ελάχιστες αλλαγές ή προσθήκες
και πολλές συντμήσεις, είναι του
γιάννη ρίτσου».
σελ. 64 | 7,50 €

ρίζες και θεμέλια
Οδόσημα της Ιστορίας
του Ελληνισμού
Μαρία Ευθυμίου

John Craxton

Ο αγαπημένος της ζωής
Μία ελληνική ψυχή

Ian Collins

σε συνεργασία με τον
Μάκη Προβατά

Μτφρ. Μαίρη Κιτροέφ

BΡΑΒΕΙΟ RUNcImaN 2022

«Επιστρέφουμε “εκεί που
ξεκινήσαμε: στην πρώτη θάλασσα”.
Στη ρίζα μας. Αυτή που έχει τη
δύναμη να επανατοποθετεί τις
αξίες και το μέλλον μας – ως
μεμονωμένων ατόμων, αλλά και,
συνολικά, ως κοινωνίας».

«Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο είναι
χάρµα οφθαλµών, και διανοίας,
γεµάτο µε τα έργα του Craxton
στην Ελλάδα, τη χώρα που αγάπησε
περισσότερο από κάθε άλλον τόπο
πάνω στη γη».
σελ. 592 | 22,90 €

Daily Mail

σελ. 264 | 12,20 €

Πυρετός του Μπουένος
Άιρες και άλλα νεανικά
ποιήματα (1923-1929)
Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Μτφρ. Δημήτρης Καλοκύρης
Οι τρεις νεανικές ποιητικές συλλογές
του Χ.Λ. Μπόρχες, η πρώτη φάση
της δηµιουργικής του διαδροµής στη
λογοτεχνία. Πενήντα οκτώ ποιήµατα,
τα περισσότερα µεταφρασµένα στη
γλώσσα µας για πρώτη φορά. Τα
πρώτα βήµατα ενός νεαρού ποιητή
που έµελλε να κατακτήσει µε τη
γραφή του την οικουµένη.
σελ. 152 | 14,40 €

«Τον άναρχο Έρωτα να νιώσω
ακέριο»
Άγγελος Σικελιανός
Eισαγωγή, ανθολόγηση

Χ. Βλαβιανός, Ευ. γαραντούδης
Eπίμετρο Ελένη Σικελιανός
Εβδομήντα χρόνια από τον θάνατο του
Σικελιανού (1884-1951), η ανθολόγηση
50 ποιημάτων του επιχειρεί να προτείνει
στο σημερινό αναγνωστικό κοινό το
αντιπροσωπευτικότερο και διαχρονικότερο
κομμάτι ενός έργου που αποτελεί μία από
τις κορυφές του νεοελληνικού ποιητικού
λυρισμού.
σελ. 288 | 18,80 €

Έρως πόλεμος

24 εικόνες πάνω στην ποίηση
του Τίτου Πατρίκιου

Ποιήματα από τον Λυσιμελή πόθο
34 πρόσωπα της ποίησης

γιάννης Ψυχοπαίδης

Ζωγραφική και ποίηση
νοσταλγούν το µέλλον µέσα από
µια ταραγµένη νηφαλιότητα,
µέσα από µια τρυφερή
σχέση ιδιοκτησίας µε τη ζωή,
«ληστεύοντας ιδέες» η µία από
την άλλη.
σελ. 112 | 12,00 €
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MEΛΕΤΕΣ, ΙΣΤΟρΙΑ
Μετά το 1922

Η παράταση του Διχασμού
γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος
Παρά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, ο Διχασμός δεν
ξεπεράστηκε. Συνεχίστηκε
προπαντός ως κρίση εθνικής
ολοκλήρωσης, μέσα πλέον
στα όρια του κράτους, με τρία
μέτωπα σύγκρουσης: μεταξύ
προσφύγων και γηγενών, μεταξύ
Ελλήνων Ορθοδόξων και εθνικών
ή θρησκευτικών μειονοτήτων,
μεταξύ Νέων Χωρών και Παλαιάς
Ελλάδας.
σελ. 496 | 18,80 €

Η Τρίτη ρώμη

Μικρασιατική Καταστροφή

Αλέξανδρος Μασσαβέτας

Άγγελος Συρίγος
Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Η Μόσχα και ο θρόνος της
ορθοδοξίας

Το μόνο βιβλίο στην ελληνική
βιβλιογραφία που αναλύει τη
ρωσική στρατηγική διείσδυσης και
κυριαρχίας στον ορθόδοξο κόσμο.
Εστιάζει στις φιλοδοξίες της Μόσχας
να «εκθρονίσει» το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και να σφετεριστεί την
ηγεσία του.
σελ. 504 | 19,90 €

50 ερωτήματα και
απαντήσεις

Νηφάλιες και επιστημονικά
τεκμηριωμένες απαντήσεις σε 50
βασικά ερωτήματα
για τα αίτια, την εξέλιξη και τις
επιπτώσεις της μικρασιατικής
εκστρατείας και της Μικρασιατικής
Καταστροφής.
σελ. 256 | 12,20 €

Μικρή ιστορία της ρωσίας
Από τον παγανισμό
στον Πούτιν

Mark Galeotti

Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου
γρίφος, περιβεβλημένος με
μυστήριο, μέσα σε ένα αίνιγμα.
Η περιγραφή της ρωσίας από
τον Τσόρτσιλ έχει μείνει ιστορική.
Στα σταυροδρόμια της Ευρώπης
και της Ασίας, η ρωσία είναι για
όλους «ο άλλος». Και όμως είναι
ένας από τους ισχυρότερους
λαούς στη γη και ένας κορυφαίος
παίκτης στη διεθνή σκηνή (πράγμα
που αποδεικνύεται, οδυνηρά, για
άλλη μια φορά στις μέρες μας).
Στη Μικρή ιστορία της Ρωσίας,
ο κορυφαίος ιστορικός Μαρκ
γκαλεόττι μάς αφηγείται τους 12
αιώνες της πολυτάραχης ιστορίας
της: πολύνεκρες μάχες, θρίαμβοι,
τραγωδίες, εθνικά όνειρα,
ερωτηματικά και διλήμματα.
«Συναρπαστικό… Ο Galeotti είναι
ένας από τους πιο οξυδερκείς
πολιτικούς αναλυτές του Πούτιν
και της σύγχρονης ρωσίας».
σελ. 288 | 14,40 €
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ΙΣΤΟρΙΑ, ΔΟΚΙΜΙΟ, MEΛΕΤΕΣ
Ο Εθνικός Διχασμός
και η κορύφωσή του

Η Δίκη των «Έξι»

Εξιλασμός ή δικαστικός
φόνος;

Θανάσης Διαμαντόπουλος
Ένας Διχασμός χωρίς τέλος…
Ανάμεσα σε δύο παρατάξεις
προσδιοριζόμενες από την αντίπαλη
πλευρά ως «προδοτικές»…
σελ. 320 | 15,50 €

Μικρή πολιτική ιστορία
της σύγχρονης Ελλάδας
Θάνος M. Βερέμης

Η μάχη της Λέρου

Πολεμώντας τον Χίτλερ
στα Δωδεκάνησα

Julie Peakman

Σημαντικές στιγμές της πρόσφατης
πολιτικής ιστορίας μας, ορισμένες
από τις οποίες μπορεί να είναι
λιγότερο γνωστές. Mοτίβα όπως
ο διχασμός και οι συγκρούσεις
συντηρητικού και ριζοσπαστικού
λαϊκισμού επανέρχονται σταθερά.
Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος δεν
τελείωσε το 1918 για την Ελλάδα,
αλλά το 1922. Η παράταση αυτή
υπήρξε ολέθρια για μία κοινωνία
εκτεθειμένη στον διχασμό...

Μτφρ. Κατερίνα Σέρβη
«Μια ολοζώντανη πρωτογενής και
προσωπική ιστορία. Μια ουσιαστική
–και μοναδική– συμβολή στο να
κατανοήσουμε τα συνταρακτικά γεγονότα
που συνέβησαν σ’ ένα νησί του Αιγαίου
το 1943».

Nick Jellicoe, συγγραφέας
του Jutland: The Unfinished Battle

σελ. 528 | 19,90 €

σελ. 256 | 12,70 €

Η μεγαλύτερη εφεύρεση
H υπέροχη ιστορία της
γραφής

Silvia Ferrara

Μτφρ. Άννα Παπασταύρου
η ιστορία μιας εφεύρεσης που
εξακολουθεί να περιβάλλεται από
μυστήριο: της γραφής. Είναι σήμερα
σχεδόν βέβαιο ότι η σύλληψη της
εφεύρεσης αυτής έγινε πολλές
φορές στην ιστορία του ανθρώπου
από το μηδέν. Πώς έφτασαν κάθε
φορά οι άνθρωποι σε αυτή την
επαναστατική σύλληψη; Τι τους
ώθησε να γράψουν;
σελ. 336 | 16,60 €

Ο παλμός του κόσμου

Εξαρτάται

Βασίλης Καραποστόλης

Μαρία Μαυρικάκη

Αγώνες της αγάπης
στον καιρό μας

Είναι παράδοξο το πόσο λίγα είναι
διατεθειµένοι να κάνουν οι άνθρωποι
σήµερα για αυτά που λένε πως τα
επιθυµούν πολύ. Δεν έχουν πάψει
να δηλώνουν πως θα ήθελαν να
γνωρίσουν την αγάπη. Περιµένουν
να αγαπηθούν όπως περιµένουν
να χρησιµοποιήσουν τις ιδιότητες
ενός πράγµατος εξυπηρετικού που
προστίθεται στην οικοσκευή τους.
σελ. 320 | 14,40 €

Μια ιστορία ζωής δίπλα
στην εξάρτηση
Τι σημαίνει να έχεις στο στενό
σου περιβάλλον έναν άνθρωπο
παγιδευμένο στις ουσίες; Επτά
διαφορετικές φωνές απαντούν,
μιλώντας για τον γιο, τον
αδερφό, τον φίλο, τον εραστή,
που εξαρτάται.
Ένα λογοτεχνικό έργο για τη
συνεξάρτηση.
σελ. 232 | 11,50 €
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ΠρΟΣωΠΙΚΗ ΒΕΛΤΙωΣΗ, ΦωΤΟγρΑΦΙΑ, ΝΤΟΚΟυΜΕΝΤΑ
γκάνμπατε

Aν δεν μπορείς να σταματήσεις το
κύμα, γίνε το κύμα!

Νομπούο Σουζούκι

Μτφρ. Tιτίνα Σπερελάκη
Τα πενήντα κεφάλαια του βιβλίου είναι τα
βήματα για να γνωρίσουμε το γκάνμπατε,
την ιαπωνική τέχνη της επιμονής και της
προσαρμοστικότητας, που είναι και η
τέχνη της υπέρβασης κάθε αντιξοότητας
στη ζωή.
σελ. 240 | 10,90 €

Metahuman: Μετάνθρωπος

Άμεση Δράση, παρακαλώ!

Απελευθερώνοντας τις
απεριόριστες δυνατότητες
του ανθρώπου

Περίεργα, ευτράπελα και
διδακτικά από το «Δελτίο
αδικημάτων και συμβάντων»
1970-2010

Deepak Chopra

Μτφρ. Tιτίνα Σπερελάκη

Πάνος Σόμπολος

«Μια νέα πνευµατική οπτική
της ζωής µας, που απηχεί την
αίσθηση του δέους που βιώνουν οι
αστρονόµοι όταν παρατηρούν το
διάστηµα µέσα από τα τηλεσκόπια».

«Στο βιβλίο αυτό έχω καταγράψει
πάνω από τριακόσια περιστατικά,
όλα τους πραγματικά, από
σαράντα χρόνια δημοσιογραφικής
πορείας, από την περίοδο δηλαδή
1970-2010».

Avi Loeb, Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ

σελ. 544 | 19,90 €

σελ. 544 | 19,90 €

γράμμα από την Κάσο
1965
Robert A. McCabe
Το 1965, ένας νεαρός Αμερικανός
φωτογράφος επισκέπτεται την Κάσο, με
αποστολή να βγάλει μια σειρά φωτογραφιών,
για να πλαισιώσουν το κείμενο ενός βιβλίου
για την ιστορία του νησιού. Οι φωτογραφίες
αυτές, που έμειναν τελικά, εκτός ελαχίστων,
στο συρτάρι ως το 2013, αποτελούν τον
κορμό του βιβλίου αυτού, που συνοδεύεται
από κείμενα δύο εξαιρετικών Κασιωτών,
του Νίκου Μαστροπαύλου και της Μαριλέν
Φραγκούλη Κέδρος.
σελ. 226 | 29,00 €

Πανικός

Η μεγάλη εξέγερση
μέσα μας

Κώστας γκοτζαμάνης
Μια διαφορετική, αποτελεσματική
θεραπευτική προσέγγιση για την
επιδημία του 21ου αιώνα.
σελ. 192 | 9,90 €

γιάννης Μπεχράκης

Με τα μάτια της ψυχής

γιώργος Αρχιμανδρίτης
Βασισµένο σε σειρά συζητήσεών
του µε τον γιώργο Αρχιµανδρίτη,
το βιβλίο αυτό αποτυπώνει µε
τρόπο ανάγλυφο τη φιλοσοφία
και τον τρόπο σκέψης του
πολυβραβευµένου Έλληνα
φωτογράφου και µας παραδίδει
ατόφια την ποιητική της τέχνης
και της ζωής του.
σελ. 96 | 7,90 €
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