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ΠεζογρΑφίΑ
Η απατηλή ζωή
των ενηλίκων

Η αστυνομία
της μνήμης

Έλενα Φερράντε

Γιόκο Ογκάουα

Μτφρ. Δήμητρα Δότση

Μτφρ. Χίλντα
Παπαδημητρίου

«Για άλλη µια φορά η
Φερράντε συνέλαβε όχι
µια ιστορία αλλά έναν
ολόκληρο κόσµο».
Il libraio

«Η Νάπολη είναι εκεί
από την αρχή, καθώς
και, πράγµα που
είναι πιο σηµαντικό,
αυτός ο άρρηκτος,
πολυσύνθετος,
οδυνηρός δεσµός των
παιδιών µε τους γονείς
τους».
La Repubblica
σελ. 432 | 18,80 €

Ένα νησί όπου διάφορα
πράγµατα εξαφανίζονται
από τη ζωή των ανθρώπων
και ξεχνιούνται για πάντα.
Μία νεαρή συγγραφέας
που ανακαλύπτει ότι ο
επιµελητής της κινδυνεύει
να συλληφθεί από την
Αστυνοµία της Μνήµης...
«Ανακαλεί το 1984 του
Όργουελ και τα Εκατό χρόνια
μοναξιά του Μάρκες, αλλά
διαθέτει εντελώς δική του
φωνή και δύναµη».
Time
σελ. 376 | 17,70 €

Μπλε λουλούδι

Τώρα θα
μιλήσω εγώ

Αναμνήσεις
από το 2048

Χάρης
Βλαβιανός

Μίμης
Ανδρουλάκης

«Όσα δεν είπε
η αδελφή µου όσο
ζούσε –αφού τον
ρόλο του αφηγητή
τον µονοπωλούσε
άλλος– τα λέει
τώρα σ’ αυτόν
τον δραµατικό
αποσπασµατικό
µονόλογο».

Τριάντα τρεις κορυφαίοι
της επιστήµης και της
τέχνης, σ’ ένα υπό
βύθιση νησί κοραλλιών...
Διακόσια χρόνια µετά
το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο,
ο καπιταλισµός της
τεχνητής νοηµοσύνης και
της λιγότερης εργασίας
ενώπιος ενωπίω
µε τον εαυτό του.

X.B.
σελ. 80 | 6,90 €

σελ. 384 | 17,70 €

Άντρες χωρίς
άντρες

H ερευνήτρια

Νίκος Δαββέτας

Ηµερολόγια, όνειρα και
επιστολές συγκροτούν
τον βυθό της
αποσπασµατικής
και ηµιτελούς γραφής
του Φραντς Κάφκα
(1883-1924).
Hµερολόγια, όνειρα
και επιστολές είναι
η πρώτη ύλη αυτού
του φυγόκεντρου
µυθιστορήµατος.

Η µεταπολεµική Ελλάδα
όπως την έζησαν ένας
αφανής παρακρατικός και
ο µονάκριβος γιος του.
«Ο Δαββέτας έγραψε το πιο
σύνθετο και συνάµα το πιο
άρτιο µυθιστόρηµά του».
Λίνα Πανταλέων,
Η Καθημερινή
σελ. 240 | 12,70 €
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Μισέλ Φάις

σελ. 272 | 15,50 €

ΠεζογρΑφίΑ
O βασιλιάς της
X. Α. Χωμενίδης
18Η XIΛίΑΔΑ
«Σου άρπαξε τη γυναίκα!»
Μου ανήκε η Ελένη; Δεν µας ανήκει
τίποτα. Τη στιγµή µόνο έχουµε. Ωραίο
ήταν το δειλινό που το ’σκασε η Ελένη
µε τον Μενέλαο. Ωραίο ήταν το χάραµα
που ανοίχτηκε στο πέλαγος µε τον Πάρη,
παραδοµένη στη θεϊκή χαρά της.
σελ. 416 | 19,70€

Πατρίδα

ο κόσμος
στα μέτρα του

17Η XIΛίΑΔΑ
«Αυτό που κατάφερε
ο Τολστόι µε
το Πόλεμος και Ειρήνη
το καταφέρνει
ο Αραµπούρου
µε την Πατρίδα».

ΝεΑ εκΔοσΗ
Η ιστορία ενός
ροµαντικού
τυχοδιώκτη σε µια
φανταστική εξωτική
αποικία της Ελλάδας
στη δεκαετία του © 80.

El Paίs

«Έχω πολύ καιρό
να διαβάσω ένα
βιβλίο τόσο πειστικό
και συγκινητικό,
τόσο ιδιοφυώς
σχεδιασµένο».

«Μια πολιτεία
µεταξύ ουτοπίας
και δυστοπίας,
εικονογραφία
του ασφυκτικού
αδιεξόδου στο οποίο
έχει οδηγηθεί από
καιρό η ελληνική
πραγµατικότητα».

Mario Vargas Llosa
σελ. 720 | 21,90 €

Τα χρόνια της βραδύτητας
Φερνάντο Αραμπούρου
Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη
Η περιπέτεια της Χώρας των Βάσκων µέσα
από τα µάτια ενός οκτάχρονου ξένου στο
Σαν Σεµπαστιάν στα τέλη της δεκαετίας
του © 60: ζωή και µυθιστορία, βίωµα και
συλλογική µνήµη, έξοχη απεικόνιση που
αφήνει να διαφανεί το υπόβαθρο ενοχής
πίσω από τα δραµατικά γεγονότα.
σελ. 256 | 12,20 €

Β. Χατζηβασιλείου
σελ. 416 | 18,80 €

O μονάρχης των σκιών
Χαβιέρ Θέρκας
Μτφρ. Γεωργία Ζακοπούλου
«Ηρωισµός, πόλεµος, αλήθεια, εξορία:
τέσσερις λέξεις που ορίζουν το έργο του
συγγραφέα που δε σταµατά να σκάβει τη
µνήµη της χώρας του και της οικουµένης.
Κι εδώ πιο βαθιά από ποτέ».
Le Monde
σελ. 360 | 17,70 €

ο κλήρος του αίματος
Σωτηρία Μαραγκοζάκη
Τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες
στη δίνη του Εµφυλίου, µεταξύ
µύθου και πραγµατικότητας, ζωής
και θανάτου.
Από τη συγγραφέα
του Ύπατου της Σμύρνης.
σελ. 512 | 18,80 €

Η καλύτερη χειρότερη μέρα
της ζωής σου
Αύγουστος Κορτώ
Δε γνωριζόµαστε, αλλά σε ξέρω. Έχουµε
περάσει µέρες και µήνες µαζί, ο καθένας
κλεισµένος στο σπίτι του. Η κατάθλιψη είναι ο
κοινός µας αγώνας, και µέχρι να περάσει –και
θα περάσει– σου δίνω το χέρι µ’ αυτό το βιβλίο.
σελ. 176 | 9,90 €
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ΠεζογρΑφίΑ
Πύλη εισόδου

γκιακ

Mάρω Δούκα

Δημοσθένης
Παπαμάρκος

ΜεγΑΛο κρΑΤίκο
ΒρΑΒείο γρΑΜΜΑΤΩΝ

Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Βραβείο περ.
«ο Αναγνώστης»

10Η XIΛίΑΔΑ
Σαράντα χρόνια µετά την
Αρχαία σκουριά, ένα βιβλίο
τοµή, που αναζητεί από την
αρχή τη βαθύτερη αιτία και
τον άλλο τρόπο, την άλλη
φόρµα και τη διαφορετική
σύµβαση.

«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.

«Η Αφεντούλα
Μπακάλογλου ίσως
συνιστά τη σπουδαιότερη
µυθιστορηµατική φιγούρα
της M.Δ.».

σελ. 208 | 11,90 €

Το λούνα παρκ
στο ιερό βουνό

Eλισάβετ Κοτζιά, Η Καθημερινή
σελ. 344 | 17,70 €

Θερμοκρασία
δωματίου

Σώτη Τριανταφύλλου

Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Τhe Athens Prize for
Literature
ΝεΑ εκΔοσΗ

Δεκαετία του 1980. Μια νεανική
παρέα, µια αεροπειρατεία,
µια εφηµερίδα που γράφει µισές
αλήθειες. Κι ένα αερόστατο
στον ουρανό της Τιφλίδας.
Οι τελευταίες µέρες της
Σοβιετικής Γεωργίας.

2Η ekΔοσΗ

Ιερουσαλήµ, Αθήνα, Λονδίνο,
κλειστοί χώροι, υπνοδωµάτια,
ιατρεία, βιβλιοθήκες, γραφεία
καθηγητών, βαγόνια του µετρό,
επιβάτες που κοιτιούνται µε
καχυποψία...

σελ. 352 | 16,60 €

σελ. 320 | 13,30 €

οι ρετσίνες του
βασιλιά
εκεί που ζούμε

Ισίδωρος Ζουργός

Χρίστος Κυθρεώτης

27Η XIΛίΑΔΑ
Ένα µυθιστόρηµα για την ερηµιά
της εξουσίας, µια συνοµιλία µε
τον βασιλιά Ληρ κι ένα κλείσιµο
του µατιού στον µεθυσµένο
κόσµο του Γαργαντούα.

κρατικό Βραβείο κύπρου
Βραβείο περ. «κλεψύδρα»
4Η ekΔοσΗ
Μια µέρα που µοιάζει µε µια
αιωνιότητα στη ζωή ενός νέου
δικηγόρου στην Αθήνα του
2014.

σελ. 456 | 19,70 €

σελ. 448 | 17,90 €

Casa Μπιάφρα
Γιώργος Σκαμπαρδώνης
3Η ekΔοσΗ

Πικρία χώρα
Κωνσταντία Σωτηρίου
Commonwealth ρrize 2019
κρατικό Βραβείο κύπρου
Με µύθους, δοξασίες, αληθινά
φαντάσµατα, ξεδιπλώνονται
οι ιστορίες των µανάδων των
αγνοουµένων της Κύπρου.
σελ. 120 | 8 €

4

«Στην πεινασµένη Θεσσαλονίκη,
το αµερικανικό όνειρο λέγεται
Esso Pappas [...] τα φτωχόπαιδα
ήρωες του βιβλίου θα κάψουν και
θα καούν, ενώ λίγο παραπέρα
στρατηγοί, υπουργοί, πράκτορες
[...] θα τσουγκρίζουν τα ποτήρια
τους στο εστιατόριο “Όλυµπος
Νάουσα” στήνοντας µπίζνες».
Στ. Τσιτσόπουλος, Athens Voice
σελ. 384 | 17,70 €

ΠεζογρΑφίΑ, ΠοίΗσΗ, ΑυΤοΒίογρΑφίΑ
συμπληγάδες
γενεθλίων

Ό,τι έγινε
Μαρία Λαϊνά
« Έζησα µε αναίδεια / και
µοναξιά / µιλάω στο πρώτο
πρόσωπο. / Έζησα µε
παράξενες σκέψεις / σκοτεινές
παρορµήσεις / και όνειρα· /
σε µερικά έβγαινα σε λιµάνια
/ σ’ άλλα πνιγόµουνα / λίγο
πριν απ’ την όχθη / κατάπινα
το αλµυρό νερό. / Ολόκληρη
έζησα».

Δημήτρης Καταλειφός

σελ. 56 | 7,00 €

σελ. 88 | 7,00 €

« Έτρεχα να αγοράσω το τετράδιο.
Πίσω στο σπίτι η µαµά καβούρδιζε
τον χαλβά. Το γλυκό που ακόµα
αγαπώ. Όταν θα γύριζα, θα ήταν
όλοι εκεί. Ο µπαµπάς, η µαµά,
τα αδέλφια, η Μαριώ. Τα είχα όλα.
Τους είχα όλους. Έτρεχα να
αγοράσω το τετράδιο ξέροντας
τι θα πει ευτυχία».

eγκώμια

Η άγονη γη

Δημήτρης Ελευθεράκης

δίγλωσση έκδοση

Τ.Σ. Έλιοτ

Βραβείο περ.
«ο Αναγνώστης»

Εισαγωγή - Μετάφραση - Σηµειώσεις

Χάρης Βλαβιανός

Η πέµπτη συλλογή του πρόωρα
χαµένου (1978-2020) ποιητή.
29 συνθέσεις µε πρώτη ύλη
µικρές και µεγάλες ιστορικές και
µυθικές αφηγήσεις.

σελ. 176 | 11,50 €

σελ. 48 | 5,47 €

Όσο υπάρχει ακόμη
καιρός

Η γυναίκα που πετάει

δίγλωσση έκδοση

Μένης Κουμανταρέας

Φίλιπ Λάρκιν

σελ. 448 | 19,90 €

Μτφρ. Θοδωρής Ρακόπουλος
50 ποιήµατα επιλεγµένα
µέσα από τις 4 συλλογές που
εξέδωσε εν ζωή, καθώς και από
τα αθησαύριστα, ένας από τους
κορυφαίους Άγγλους ποιητές της
µεταπολεµικής περιόδου.
σελ. 160 | 14,00 €

εξήντα χρόνια
τρύγος...
Γιάννης
Μπουτάρης
σε συνεργασία με
τη Μαρία Μαυρικάκη

Βραβείο Νίκου Θέμελη
περ. «ο Αναγνώστης»

σελ. 336 | 14,00 €

σελ. 136 | 7,90 €

«Σκυµµένος πάνω από
ηµερολόγια τρύγου και
παλιές φωτογραφίες,
αναπολώ τη διαδροµή
µου σε αµπελώνες και
κελάρια, σε δάση και
καταφύγια, σε ταβέρνες
και ρεστοράν για να
πουλήσω κρασιά, σε
µπαρ και µπουζούκια,
σε οµάδες Ανώνυµων
Αλκοολικών, σε
ατέλειωτα ταξίδια...»
σελ. 368 | 16,60 €
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ΠεζογρΑφίΑ, συγΧροΝοί κΛΑσίκοί
Η Λόττε στη Βαϊμάρη
Τόμας Μαν
Μτφρ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος
Μια καλοβαλµένη γηραιά κυρία
αναστατώνει το πανδοχείο της µικρής
πρωτεύουσας όπου καταλύει.
Ένα µεγάλο έργο, γραµµένο από
τον αυτοεξόριστο συγγραφέα
του Μαγικού βουνού.
σελ. 544 | 22,00 €

Η τέχνη της χαράς
Γκολιάρντα Σαπιέντσα

ο φύλακας στη σίκαλη

Μτφρ. Άννα Παπασταύρου

Τζ. Ντ. Σάλιντζερ

Ένα εννιάχρονο κορίτσι οδηγείται
στο µοναστήρι στη Σικελία
του 1900. Η µοίρα του µοιάζει
προδιαγεγραµµένη...
Η ιστορία της θυελλώδους ζωής
µιας γυναίκας µοναδικής και συνάµα
η ιστορία ενός αιώνα.

Μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου
Αξεπέραστη ελεγεία της εκρηκτικής εφηβείας,
ο Φύλακας στη σίκαλη συλλαµβάνει µοναδικά τη βαθιά
ανάγκη του ανθρώπου να συνδεθεί µε τους άλλους
και το χαοτικό αίσθηµα απώλειας της παιδικής ηλικίας.

σελ. 728 | 19,90 €

«Νιώθουµε πως το βιβλίο αυτό µας καταλαβαίνει µε
τρόπο βαθύ και απροσδόκητο».
John Green

κανονικοί άνθρωποι

σελ. 312 | 16,60 €

Σάλλυ Ρούνεϋ
Μτφρ. Μαρία Φακίνου

Βραβεία Μυθιστορήματος Costa
/ Irish Book Awards
«Ένα εκπληκτικό µυθιστόρηµα
για τη δύναµη που έχουν οι σχέσεις
να µας µεταµορφώνουν».
People

Από τη συγγραφέα του
Συζητήσεις με φίλους.
σελ. 352 | 16,60 €

Χιόνι
Ένας χρόνος και μια μέρα
Πασκάλ Μπρυκνέρ
Μτφρ. Γιάννης Στρίγκος
Μια σφοδρή χιιονόπτωση, µια αναγκαστική
προσγείωση, ένα ρολόι που πρέπει να παραδοθεί,
ένα παλιό ξενοδοχείο, µια νύχτα που διήρκεσε πολύ...
«O Μπρυκνέρ υπογράφει ένα υπερβατικό
µυθιστόρηµα, που ξεκαθαρίζει τους λογαριασµούς
του µε την Αµερική του Ντόναλντ Τραµπ».
La Presse
σελ. 240 | 12,20 €
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Ορχάν Παμούκ
Μτφρ. Στέλλα Βρετού
Το 1992, ο Κα, Τούρκος ποιητής και
πολιτικός εξόριστος στη Γερµανία,
ταξιδεύει ως δηµοσιογράφος στην
αποµακρυσµένη πόλη Καρς, κοντά
στα σύνορα µε την Αρµενία. Φτάνει
στην πόλη για να ερευνήσει το
ζήτηµα των πολλών αυτοκτονιών
νεαρών γυναικών που τους
απαγορεύεται να φορέσουν µαντίλα.
σελ. 656 | 21,90 €

ΠεζογρΑφίΑ, ίσΤορίκο ΜυΘίσΤορΗΜΑ
Άγριο φιλί
Ρομπέρτο Σαβιάνο

Δεν υπάρχουν
ανοιχτοί φάκελοι

Μτφρ. Μαρία Οικονομίδου

Άντρας Φόργκατς

Ο Σαβιάνο µιλάει ξανά για
τα παιδιά της Νάπολης,
που γεννήθηκαν σε έναν
κόσµο γεµάτο δολοφόνους
και δολοφονηµένους,
απογοητευµένα από τις
υποσχέσεις του κόσµου που
δε χαρίζει τίποτα σε κανέναν,
δυναµωµένα απ’ τον πόθο
και από την οργή, έτοιµα να
δώσουν και να πάρουν φιλιά
που αφήνουν γεύση αίµατος.

Μτφρ. Νίνα Μπούρη
Ένα βιβλίο για την
προδοσία και τη
συγχώρεση, που φέρνει
στον νου τον κόσµο του
Διαβάζοντας στη Χάννα
και την ατµόσφαιρα
της ταινίας Οι ζωές των
άλλων.
«Μια πραγµατική
ιστορία που φτάνει
ως τα τρίσβαθα του
Ψυχρού Πολέµου, που
συνδυάζει αριστοτεχνικά
µυθοπλασία και έρευνα,
ντοκουµέντο και ποίηση».

«Η αποθέωση της
καταβύθισης του Σαβιάνο
στο πιο τρυφερό και
σπαρακτικό κοµµάτι του
γκανγκστερικού σύµπαντος».

The Observer

Lire

σελ. 408 | 18,80 €

σελ. 496 | 19.90 €

ίστορία σαν
παραμύθι

Η αηδονόπιτα

Αλεσσάντρο
Μπαρίκκο

52Η XIΛίΑΔΑ

Ισίδωρος Ζουργός
Η περιήγηση ενός
Αµερικανού φιλέλληνα
στον κόσµο της
Επανάστασης του 1821
είναι η αφορµή για να
ανασυσταθεί στα µάτια του
αναγνώστη ο ελληνικός
κόσµος του πρώιµου
19ου αιώνα, ο κόσµος του
εµπορίου στα λιµάνια και
στις ευρωπαϊκές παροικίες,
ο κόσµος των γραµµάτων
της Εσπερίας, η ελληνική
φιλοκαλία και παράδοση,
αλλά και ο βρόντος των
όπλων του ξεσηκωµού.

ΝεΑ εκΔοσΗ
Μτφρ. Άννα Παπασταύρου
Σηµαντικές ιστορικές
στιγµές γίνονται αφετηρία
για να ξετυλιχτεί το κουβάρι
µιας µεγάλης ιστορίας,
µε κεντρικό άξονα τη
Μεγάλη Κούρσα του
1903, Παρίσι-Μαδρίτη, την
«κούρσα εκατόµβη», όπως
ονοµάστηκε, που σηµάδεψε
την ιστορία του 20ού αιώνα.
σελ. 368 | 13,90 €

σελ. 600 | 22,31 €

οι κληρονόμοι
της γης
Iλδεφόνσο
Φαλκόνες
Μτφρ. Αγαθή Δημητρούκα
Ο Φαλκόνες επιστρέφει
στον κόσµο που τόσο καλά
γνωρίζει, τη µεσαιωνική
Βαρκελώνη. Αναδηµιουργεί
µε ακρίβεια τη φεουδαρχική
κοινωνία µιας ταραχώδους
εποχής, αιχµάλωτη της
διεφθαρµένης τάξης
των ευγενών, εξιστορώντας
τον αγώνα ενός ανθρώπου
να τα βγάλει πέρα
χωρίς να θυσιάσει
την αξιοπρέπειά του.
σελ. 888 | 27,00 €

Περιπολία για
τζίνι στη μοβ
γραμμή
Ντίπα Αναππάρα
Μτφρ. Νίνα Μπούρη
«Ποιος ενδιαφέρεται
για ένα παιδί που
εξαφανίστηκε στις
φτωχογειτονίες της Ινδίας;
Ένα άλλο παιδί».
The New York Times

«Η µυθιστοριογραφία στα
καλύτερά της!»
Ανν Ενράιτ

«Εξαιρετικό!»
Ίαν ΜακΓιούαν
σελ. 448 | 18,80 €
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1821-2021
H φλόγα της ελευθερίας
1821-1833

David Brewer
Μτφρ. Tιτίνα Σπερελάκη
«Τέλεια απόδοση της εντυπωσιακής
αλλά τραγικής διαδροµής της
ελληνικής ανεξαρτησίας».
Saul David, Sunday Telegraph
σελ. 512 | 19,90 €

ρίζες και θεμέλια
οδόσημα της ίστορίας του ελληνισμού
Μαρία Ευθυμίου
σε συνεργασία με τον Μάκη Προβατά

«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». Μ.Ε.

Ποιήματα και Πεζά
Διονύσιος Σολωμός
Φιλολογική επιμέλεια
Γιώργος Βελουδής
σελ. 424 | 22,82 €

σελ. 264 | 12,20 €

Το θαύμα
και η τραγωδία

1821
Η αρχή που δεν
ολοκληρώθηκε

Το εικοσιένα από τον
κόσμο του ομήρου στην
παγκόσμια επαρχία

Aθηνά Κακούρη

ο τελευταίος
μοναχός των
στροφάδων
Robert A. McCabe,
Κατερίνα
Λυμπεροπούλου
Οι Στροφάδες θα
αποτυπωθούν για πάντα
στη µνήµη όποιου διαβάσει
το βιβλίο και κανείς δεν θα
µείνει ασυγκίνητος από το
καστροµονάστηρό τους.
σελ. 248 | 22 €
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Η Αθηνά Κακούρη εξηγεί
συνοπτικά το πώς και γιατί
διατηρήθηκε ο ελληνισµός
ζωντανός στα τετρακόσια χρόνια
της Τουρκοκρατίας και αφηγείται
τα κύρια γεγονότα –πολεµικά,
πολιτικά και διπλωµατικά– των
δέκα ετών από την Επανάσταση
του 1821 ως τη δολοφονία του
Καποδίστρια το 1831.

Ποιοι ήµασταν τότε;
Ποιοι είµαστε σήµερα;
Τι κερδίσαµε και τι χάσαµε
καθώς ενταχθήκαµε στη χορεία
των εθνών της νεωτερικής
Ευρώπης; Τι µπορεί να διδάξει
η ιστορία αυτή στην Ευρώπη
για τον ίδιο της τον εαυτό;

σελ. 376 | 17,70 €

σελ. 120 | 9,90 €

Γιάννης Κιουρτσάκης

Η Τρίτη ρώμη
Η Μόσχα
και ο θρόνος
της ορθοδοξίας

Αλέξανδρος
Μασσαβέτας
Ένα νέο κεφάλαιο σε µια
παλιά διαµάχη γύρω από την
πρωτοκαθεδρία στον ορθόδοξο
κόσµο...
σελ. 472 | 18,80 €

1821-2021
εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια
Η ελληνική περίπτωση
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος
Κάθε έθνος περνάει από τη διαδικασία της «εθνικής ολοκλήρωσης»,
που περιλαµβάνει συνήθως την απελευθέρωσή του από «ξένο»
ζυγό και την ενοποίησή του στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου εθνικού
κράτους. Αλλά η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναπόφευκτα διαµάχη
και σύγκρουση – σύγκρουση ιδεών, σύγκρουση συµφερόντων.
σελ. 272 | 13,30 €

ο πόλεμος του Μπάιρον
Roderick Beaton
Μτφρ. Κατερίνα Σχινά
«Γιατί ενεπλάκη ο Βύρων στον Ελληνικό
Αγώνα; Ορµώµενος από το ερώτηµα
αυτό, ο Μπήτον γράφει µια συστηµατική
µελέτη βασισµένη σε υποδειγµατική και
εξονυχιστική έρευνα των πηγών...
Μια από τις ασύγκριτες αρετές του βιβλίου
είναι ότι φέρει την επιστηµοσύνη του µέσα
από µια συναρπαστική αφήγηση».
Ελένη Παπαργυρίου, Η Εφημερίδα των συντακτών
σελ. 512 | 19,90 €

Η ποίηση της ελληνικής επανάστασης
του 1821
Ανθολόγηση, σημειώσεις, βιοεργογραφικά
σημειώματα: Κώστας Σταμάτης

ζευγάρια που έγραψαν
την ιστορία της ελλάδας

Αποτύπωση της ποιητικής έκφρασης της Επανάστασης
µέσα σε δύο αιώνες, η ανθολογία αυτή αποτελείται από δύο
µέρη: το δηµοτικό τραγούδι που γεννήθηκε µέσα στα χρόνια
της φωτιάς, αφενός, και τις συνθέσεις λυρισµού, αφετέρου,
που έψαλαν για της ελευθερίας τον ήλιο οι Νεοέλληνες
ποιητές από τον Σολωµό και τον Κάλβο µέχρι τις παρούσες,
σύγχρονες µέρες µας.

Λένα Διβάνη
Τι ξέρουµε στην πραγµατικότητα
γι’ αυτά τα πρόσωπα; Η ιστορία της
Ελλάδας από το 1821 ως τη χούντα
αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο.

σελ. 632 | 32 €

σελ. 480 | 22 €
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Το πικρό ποτήρι
ο καποδίστριας,
η ρωξάνδρα
και η ελλάδα

Λένα Διβάνη
Η ιστορία ενός µοναχικού
ήρωα, του Ιωάννη
Καποδίστρια, που στέγνωσε
ακόµα και την καρδιά του
για να ζήσει η πατρίδα του.
Το πικρό ποτήρι το ήπιε
συνειδητά µέχρι τέλους
ο ίδιος αφήνοντας άφωνη
και «ορφανή» τη µοναδική
γυναίκα που αγάπησε,
τη Ρωξάνδρα Στούρτζα.
σελ. 224 | 12,20 €
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Τα εγκλήματα
της Αλίκης
Γκιγέρμο Μαρτίνες
Μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη

Βραβείο Nadal 2019
Οξφόρδη, 1994.
Η αδελφότητα Λιούις
Κάρρολ. Μια σκισµένη
σελίδα ηµερολογίου. Μια
άτυχη νεαρή υπότροφος.
Ένας διάσηµος καθηγητής
µαθηµατικών σε ρόλο
ντετέκτιβ.
σελ. 360 | 16,60 €

Η ακολουθία
της Oξφόρδης

Aστυνομική λογοτεχνία

Μτφρ. Ελισώ Λογοθέτη

ο κήπος με τις φράουλες
Φίλιππος Φιλίππου
Ένα ειδυλλιακό σπίτι µε θέα στη θάλασσα και κήπο µε
φράουλες, µια βαλτωµένη σχέση, ένας θάνατος σε
τροχαίο. Ατύχηµα, αυτοκτονία ή δολοφονία;
Ο Φ. Φ. επιχειρεί να µιλήσει για το έγκληµα
και την τιµωρία, έχοντας κατά νου τον Ντοστογέφσκι,
αλλά και την Πατρίσια Χάισµιθ.

Η ατµόσφαιρα των αγγλικών
ιδρυµάτων συνδυάζεται µε τα
γλωσσικά παιχνίδια του Βιττγκενστάιν,
το θεώρηµα του Godel µε τις εκρήξεις
του πάθους και οι αρχαίες σέκτες των
µαθηµατικών µε την τέχνη των παλιών
µάγων.
σελ. 240 | 13,30 €

σελ. 320 | 14,40 €

36 δίκαιοι
Στίβεν Πρέσσφιλντ
Μτφρ. Αντώνης
Καλοκύρης
Νέα Υόρκη, 2034.
Μια σειρά φόνων φέρνουν
στο φως έναν ξεχασµένο
εβραϊκό µύθο και απειλούν
την ανθρωπότητα
στο σύνολό της...
«Ο Πρέσσφιλντ γράφει
για τους δρόµους του
µέλλοντος µε τον ίδιο τρόπο
που ζωντάνεψε και τους
δρόµους της αρχαιότητας».
David Mamet
σελ. 416 | 18,80 €
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Show business
Ανδρέας Θωμόπουλος
Πολυχρόνης Κουτσάκης
Υπάρχει ένας χώρος όπου οι µεγαλύτεροι
ονειροπόλοι συνυπάρχουν µε τους µεγαλύτερους
απατεώνες. Οι πιο αθώοι γκριζάρουν δίπλα στους
πιο επικίνδυνους εγκληµατίες. Καλώς ήρθατε στη
Show Business...
σελ. 352 | 15,50 €

ο γραφέας
του παλατιού
Αχμέτ Ουμίτ

ο άντρας που
επέστρεψε

Μτφρ. Στέλλα Βρετού
Μια ανασκαφή σε
µια αρχαία χεττιτική
πόλη, κοντά στο
Γκαζιαντέπ. Πινακίδες
που γράφτηκαν πριν
από τρεις χιλιάδες
χρόνια. Δολοφονίες
που αρχίζουν όταν
ανακαλύπτονται
οι πινακίδες.

Τζορτζ Πελεκάνος
Μτφρ. Αντώνης Καλοκύρης
Ο Μάικλ Χάντσον περνά
τις ατελείωτες ώρες της
φυλακής καταβροχθίζοντας
τα βιβλία που του προτείνει
η νεαρή βιβλιοθηκάριος
του σωφρονιστικού
καταστήµατος.
Ως τη µέρα της αιφνίδιας
αποφυλάκισής του, που θα
τον φέρει αντιµέτωπο µε
µια Ουάσινγκτον που έχει
αλλάξει σηµαντικά...

σελ. 544 | 19,90 €

σελ. 328 | 15,50 €

Η εξαφάνιση
της στέφανι
Μέιλερ

Το σπήλαιο
των ίδεών
Χοσέ Κάρλος
Σομόθα

Ζοέλ Ντικέρ
Μτφρ. Μυρτώ Καλοφωλιά

Μτφρ. Μελίνα
Παναγιωτίδου

30 Ιουλίου του 1994.
Ο δήµαρχος της Όρφια
και η οικογένειά του
δολοφονούνται µέσα
στο ίδιο τους το σπίτι.
Είκοσι χρόνια µετά η
δηµοσιογράφος Στέφανι
Μέιλερ αποκαλύπτει τον
δράστη. Στη συνέχεια τα
ίχνη της χάνονται υπό
µυστηριώδεις συνθήκες.

Ένας έφηβος, λαµπρός
µαθητής της Ακαδηµίας
του Πλάτωνος, βρίσκεται
νεκρός, κατασπαραγµένος,
όπως φαίνεται, από
λύκους. Ένας πλατωνικός
φιλόσοφος και ένας
θιασώτης της τετράγωνης
λογικής θα αποδυθούν
στην αναζήτηση της
αλήθειας και των ενόχων.

Από τον συγγραφέα
της Αλήθειας για την
υπόθεση Χάρρυ Κέμπερτ

σελ. 424 | 18,80 €

σελ. 736 | 19,90 €

κυνηγός
κουνελιών

Η μέθοδος
καταλανόττι

Λαρς Κέπλερ

Αντρέα Καμιλλέρι

Μτφρ. Μαρία Φακίνου

Μτφρ. Φωτεινή Ζερβού

Όλα ξεκινούν µε ένα παιδικό
ποιηµατάκι. Δεκαεννέα
λεπτά µετά, πεθαίνεις.

Ένα παιχνίδι µε
καθρέφτες που µέσα
τους αντανακλάται η
πλοκή του αστυνοµικού
µυθιστορήµατος.
Η υπόθεση εκτυλίσσεται
στη Βιγκάτα, την οποία
µαστίζουν η ανεργία,
η ενδοοικογενειακή
βία και τα οικογενειακά
δράµατα.

«Μου είναι αδύνατο να
αντισταθώ στον Κέπλερ:
ξεκινάει µε απίστευτη ορµή
που κορυφώνεται καθώς
ο Κυνηγός Κουνελιών
αγγίζει τους
πρωταγωνιστές».
Dagens Nyheter

σελ. 352 | 12,20 €

σελ. 616 | 19,90 €
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ίσΤορίΑ, φίΛοσοφίΑ, ΔοκίΜίο
Η ανθρώπινη κατάσταση
Hannah Arendt
Μτφρ. Πέτρος Γεωργίου
Το εµβληµατικό έργο της πολιτικής και
κοινωνικής θεωρίας σε νέα µετάφραση.
«Υπάρχουν φορές
που ένα βιβλίο µού
δίνει την εντύπωση
ότι έχει γραφτεί
ειδικά για µένα...
Η Ανθρώπινη
κατάσταση ανήκει
σε αυτά, τα λίγα και
εκλεκτά».
W. H. Auden
σελ. 512

ελλάδα
Βιογραφία ενός
σύγχρονου έθνους

Roderick Beaton
Μτφρ. Μενέλαος Αστερίου
«O Beaton µάς δείχνει
ανάγλυφα γιατί η λέξη
“Ελλάδα” έχει για όλους
µας µια τόσο έντονη
συναισθηµατική φόρτιση».
Robert Holland
σελ. 576 | 22,90 €

Από το Ντεσεβό στο Drone
Άννα Διαμαντοπούλου

Η σύγκρουση
των πολιτισμών

Συνομιλώντας με τον Μάκη Προβατά
«Ένα βιβλίο-έκκληση για δράση, προς όλους όσοι ενδιαφέρονται
για το µέλλον της Ευρώπης και της δηµοκρατίας».

Samuel P. Huntington
Μτφρ. Σήλια Ριζοθανάση

Ζοζέπ Μπορρέλ
σελ. 336 | 14,40 €

σελ. 472 | 19,90 €

Βία και ίσλάμ
Άδωνις
Μτφρ. Ανδρέας Παππάς

Η ελληνική τραγωδία

Tα Βαλκάνια

Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς

Μαρκ Μαζάουερ

«Όπως είναι σαφές για
όλους όσοι έζησαν από
κοντά τα γεγονότα, το βιβλίο
αυτό εξέφραζε τις ιδέες, τις
ευαισθησίες και τα διλήµµατα
µιας ολόκληρης γενιάς».

σελ. 264 | 18,80 €

«Ο µεγαλύτερος εν ζωή Άραβας
ποιητής αποκωδικοποιεί,
αναλύει, ανατέµνει, µε τεράστια
εµβρίθεια, το Κοράνιο και τον
αραβικό κόσµο σήµερα...»
Transfuge
σελ. 256 | 11,50 €

Μτφρ. Κώστας Κουρεμένος

Ασφαλιστικό,
ανάπτυξη,
μακροοικονομία
οι κρίσιμες διασυνδέσεις

Τάσος Γιαννίτσης
«Σηµασία έχει να βλέπει κανείς
αν αυτά που κάνει απαντούν στις
ελπίδες των ανθρώπων».

σελ. 288 | 15,50 €

Αλµπέρ Καµύ
σελ. 208 | 10,50 €

ο Πλούτος
της ελλάδας
Κώστας Κωστής
Η ελληνική οικονοµία από τους
Βαλκανικούς Πολέµους ως
σήµερα.
σελ. 656 | 22,90 €
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Μεταξύ επανάστασης
και μεταρρύθμισης
ελευθέριος κ. Βενιζέλος
και βενιζελισμός
1909-1922

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης
σελ. 360 | 19,90 €

ίσΤορίΑ, φίΛοσοφίΑ, ΔοκίΜίο
Πολιτική ανυπακοή

Μικρή ιστορία
της αρχαιολογίας

Χένρυ Ντέιβιντ Θορώ
Μτφρ. Γιώργος Λαμπράκος
Eισαγωγή Π. Κιτρομηλίδης

Μπράιαν Φέιγκαν

Tο εµβληµατικό µανιφέστο
της αµερικανικής εξέγερσης
απέναντι σε κάθε δουλεία.

Η πιο παλιά ιστορία
του ανθρώπου και
οι πρωταγωνιστές
των ανακαλύψεών της.

Μτφρ. Κατερίνα Σέρβη

σελ. 96 | 5,50 €

σελ. 414 | 18,80 €

ο Άλλος εν Διωγμώ
Φραγκίσκη
Αμπατζοπούλου
Μια πρωτότυπη και συστηµατική
µελέτη της εικόνας του Εβραίου
στην ελληνική και παγκόσµια
λογοτεχνία από τη βραβευµένη
µε το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο
Λογοτεχνίας Φ.Α.
σελ. 512 | 19,90 €

σελ. 312 | 15,50 €

σελ. 352 | 18,80 €

Η δυστυχία του
να είσαι Έλληνας

φωτεινό σκοτάδι

Νίκος Δήμου

Αχιλλέας Κυριακίδης

Το κλασικό έργο που
ανατυπώνεται συνεχώς
από το 1975 και κυκλοφορεί σε
περισσότερες από 10 γλώσσες.

Γραµµένα στο µάκρος σαράντα
ετών, τα κείµενα του τόµου
αποτελούν τεκµήρια της ισόβιας,
παθιασµένης σχέσης ενός
θεατή-αναγνώστη µε το θείο
σκοτάδι της κινηµατογραφικής
αίθουσας.

«Οι διάσηµοι αφορισµοί του
Δήµου... έχουν αποκτήσει κύρος
θεσµού» .

σελ. 432 | 19,90 €

Neue Zurcher Zeitung
σελ. 104 | 7,90 €

σκέψου όπως
ο Αριστοτέλης
Η φιλοσοφία
στην καθημερινή ζωή

Mortimer J. Adler
Μτφρ. Γιώργος Λαμπράκος
«Βιβλίο αυτοβοήθειας µε την
καλύτερη σηµασία της λέξης».
Chicago Tribune
σελ. 304 | 14,40 €

Μουσική, ουτοπία
και νεωτερικότητα
Στέφανος Ροζάνης,
Θωμάς Σλιώμης
Ένας φιλόσοφος κι ένας
µουσικός σ’ έναν διακειµενικό
διάλογο που διατρέχει έναν
και πλέον αιώνα.
σελ. 224 | 11,50 €

κείμενα επίκαιρης
ελληνικής
αυτοσυνειδησίας
Ανθολόγηση

Χρήστος Γιανναράς
σελ. 360 | 17,70 €

Περπατώντας με τους φιλοσόφους
Roger-Pol Droit
Μτφρ. Ανδρέας Παππάς
Μια πρωτότυπη και ευεργετική ιστορία της
φιλοσοφίας.
σελ. 256 | 12,20 €
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ψυΧοΛογίΑ, ΑυΤοΒεΛΤίΩσΗ, οίκοΝοΜίΑ
Πανικός

ζεΝ

Η μεγάλη εξέγερση
μέσα μας

εκατό πρακτικές συμβουλές
από έναν ίάπωνα μοναχό

Κώστας Γκοτζαμάνης

Σούνμιο Μαζούνο

Μια διαφορετική,
αποτελεσµατική θεραπευτική
προσέγγιση για την επιδηµία
του 21ου αιώνα.

σελ. 224 | 11,10 €

σελ. 168 | 9,90 €

Η πηγή
Άνοιξε τον νου σου,
άλλαξε τη ζωή σου

Tara Swart

ίτσίγκο ίτσιέ

Μτφρ. Πέτρος Γεωργίου

κάνε κάθε στιγμή κάτι
μοναδικό

Aυτά που επιθυµούµε περισσότερο
στη ζωή –υγεία, ευτυχία, πλούτος,
αγάπη– δεν εξαρτώνται από
µυστηριώδεις δυνάµεις, αλλά από
την ικανότητά µας να σκεφτόµαστε,
να νιώθουµε και να πράττουµε· µε
άλλα λόγια, από τον εγκέφαλό µας.
«Μία από τις πιο σηµαντικές φωνές
της νευροεπιστήµης».

Έ. Γκαρθία, Φ. Μιράλλιες
σελ. 208 | 9,90 €

Telegraph

σελ. 464 | 18,80 €

Πώς να μιλάτε στα
παιδιά ώστε να σας
ακούν & πώς να τα
ακούτε ώστε να σας
μιλούν

σελ. 240 | 11,10 €

Α. Φέιμπερ, Ι. Μάζλις
Μτφρ. Άννα Κοντολέων
Το βιβλίο που έχει βοηθήσει
(κυριολεκτικά) εκατοµµύρια
γονείς να είναι περισσότερο
αποτελεσµατικοί στην
επικοινωνία µε τα παιδιά τους.

γνώθι σαυτόν σε
εννέα μαθήματα:

σελ. 488 | 17,90 €

Η μέθοδος εννεάγραμμα

Μπόρχα Βιλασέκα
σελ. 264

H τέχνη της ψηφιακής
ζωής
Ρολφ Ντομπέλλι
Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου
«Το βιβλίο αυτό βασίζεται σε
ένα “αµφιλεγόµενο” άρθρο µου,
όπου πρόβαλλα επιχειρήµατα
εναντίον της “κατανάλωσης”
αυτού που παρήγαν κάθε µέρα
οι παγκοσµίως αναγνωρισµένοι
επαγγελµατίες της εφηµερίδας:
τις ειδήσεις».
σελ. 272 | 13,30 €

Μυστικά επιτυχίας
για οικογενειακές
επιχειρήσεις
στη νέα εποχή
για επιχειρηματίες
και στελέχη που
δεν εφησυχάζουν

Μαρίκα Λάμπρου
σελ. 304 | 14,00 €
σελ. 168 | 10,10 €
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ΧίουΜορ, ΑυΤοΒίογρΑφίΑ

σελ. 64 | 5 €

Ημερολόγιο 2021
σελ. 64 | 5 €

Οι ήρωες του Αρκά εναλλάσσονται από µήνα σε
µήνα και µας συντροφεύουν κάθε µέρα: Ρόζα
και Θανασάκης, Χαμηλές πτήσεις και Προφήτης,
Συνομήλικοι και Ξυπνάς μέσα μου το ζώο, Μαλλί
με μαλλί και Χωρίς πάγο, Επικίνδυνα νερά και
Περιμένοντας τη βροχή, Ζευγάρια, Ναπολέων και
Ασημίνα και Ζωή μετά.
σελ. 384 | 15,00 €

Μαρία κάλλας
γράμματα και αναμνήσεις

από τον Τομ Βολφ
Μτφρ. Ανδρέας Παππάς
«Μια µέρα θα γράψω την αυτοβιογραφία µου. Θα ήθελα να τη γράψω
εγώ η ίδια, ώστε να φωτίσω καλύτερα τα γεγονότα. Έχουν ειπωθεί
τόσο πολλά ψέµατα για µένα...» Μ.Κ.
Η συναρπαστική και γοητευτική αυτοπροσωπογραφία
της µεγαλύτερης φωνής του 20ού αιώνα.
σελ. 496 | 20,90 €

ΜΑρΑΝΤοΝΑ Το χέρι του θεού
Η αλήθεια μου
Μτφρ. Αγαθή Δημητρούκα
«Ο µεγαλύτερος παίκτης της Αργεντινής αφηγείται για πρώτη
φορά όλη την ιστορία της µεγαλύτερης νίκης του... Μοναδικό!»
Financial Times
σελ. 344 | 17,70 €
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σελ. 336 | 35,00 €

Επιθυμία μου δεν είναι να προτείνω ακόμα ένα βιβλίο συνταγών.
Μέσα σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε μεν τις συνταγές μου και κάποιες από τις ιδέες
μου, αλλά κυρίως θα βρείτε την έμπνευση και τον δρόμο για να δημιουργήσετε
εσείς το δικό σας ριζότο. Αυτό κάνω κι εγώ κάθε φορά.
Το ριζότο είναι μια κατηγορία από μόνο του. Είναι η ομορφιά της απλότητας,
που πάντα με γοήτευε. Είναι η γοητεία του «δεσίματος» και της αφοσίωσης
που απαιτείται για να λειτουργήσει κάτι και να έχει αποτέλεσμα.
Eίναι πάνω απ’ όλα ένα πιάτο μαγικό.
Καλή επιτυχία, καλή, καλύτερη, χρονιά!

www.patakis.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600,
info@patakis.gr • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.31.078

