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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ – ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
Λογοτεχνία 

 Στο νέο μυθιστόρημά του με τίτλο Γάλα Μαγνησίας ο Κώστας Ακρίβος μάς 
μεταφέρει στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και αφηγείται τη ζωή τεσσάρων 
εφήβων που περνούν τα μαθητικά τους χρόνια εσώκλειστοι σε εκκλησιαστικό 
οικοτροφείο του Βόλου. Ο συγγραφέας ξετυλίγει μια εποχή οριακή που, μεταξύ 
σκοτεινού παρελθόντος και προσδοκώμενου μέλλοντος, σήμανε την αρχή της 
Μεταπολίτευσης: Ρόλινγκ Στόουνς, φάρσες σε καθηγητές και συμμαθητές, νεανικοί 
έρωτες, τσιγάρα στα κρυφά, αλλά και πολιτικές ανησυχίες, όνειρα και προσδοκίες 
σε ένα περιβάλλον πνιγηρό, που παίρνει μορφή από τα σπαράγματα της 
δικτατορίας και τον στρυφνό προϊστάμενο, τον φιλόδοξο και μορφωμένο Δεσπότη. 
Με σημείο αναφοράς ένα τραγικό περιστατικό που έρχεται να σημαδέψει τη ζωή 
των τεσσάρων πρωταγωνιστών, ο Κώστας Ακρίβος μιλά για την ατομική και 
συλλογική μνήμη, καθώς και τους παραμορφωτικούς φακούς της που αλλοιώνουν 
τα γεγονότα και καμιά φορά την επίσημη Ιστορία. (Οκτώβριος) 
 

 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013: ο 15χρονος Νάσος, ο πιο χαρισματικός μαθητής του 
γυμνασίου, δεν εμφανίζεται την πρώτη μέρα στο λύκειο. Ο μόνος που δεν 
αποδέχεται ως «φυσικό φαινόμενο» την εξαφάνιση του παιδιού είναι ο φιλόλογός 
του Αργύρης Σταυρινός, με τον οποίο τον συνδέουν πολλά περισσότερα από το 
πάθος τους για την Ιλιάδα. Κι ενώ στην πόλη αθροίζονται τα θύματα ενός 
ακήρυχτου «κοινωνικού πολέμου», ο Αργύρης θα βρεθεί μπροστά σε ένα κουβάρι 
από πολλαπλά νήματα που τον οδηγούν άλλοτε σε νυχτερινές περιπλανήσεις στα 
στενά του Κολωνού κι άλλοτε αντιμέτωπο με τα φαντάσματα μιας οδυνηρής 
προσωπικής ήττας. Ο Κώστας Β. Κατσουλάρης με το νέο του μυθιστόρημα Στο 
στήθος μέσα χάλκινη καρδιά εστιάζει στο σημείο εκείνο όπου το ατομικό τραύμα 
μετασχηματίζεται σε συλλογικό. Στην περιθωριοποίηση των ηρώων σε μια 
πραγματικότητα αντιηρωική. Στη δραματική ελληνική καθημερινότητα που φθίνει 
σταδιακά σε παρωδία. Και αναρωτιέται αφού η αγάπη είναι «το κοινότερο 
νόμισμα», γιατί είναι τόσο δύσκολο να το αποκτήσουμε; (Οκτώβριος) 
 

 Μια νουβέλα - αυτοβιογραφική προφητεία που τιτλοφορείται Ολομόναχος μας 
επιφυλάσσει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τον Οκτώβριο. Με αφορμή την 
αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου οικογενειακού μυστικού, ο πρωταγωνιστής-
συγγραφέας αναζητά το αόρατο νήμα που τον συνδέει με τη ζωή του πατέρα του 
και του γιου του. Μέσα από μια δραματική εξιστόρηση, αναλογίζεται την άυλη 
κληρονομιά που κλήθηκε να διαχειριστεί, εκφράζοντας έναν βαθύ προβληματισμό 
για τον κύκλο της ζωής και την επίγνωση ή μη των καταστάσεων. Βιώματα που σε 
ενεστώτα χρόνο χάθηκαν στη δίνη της καθημερινότητας αποδεικνύονται εκ των 
υστέρων κομβικά στην εξέλιξη της ζωής του. Την ίδια ώρα εικάζει τι θα 
κληροδοτήσει στον δικό του γιο, συνειδητά ή ασυνείδητα, με ή χωρίς τη θέλησή 
του. (Οκτώβριος) 
Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα γαλλικά αυτό τον Σεπτέμβριο από τον εκδοτικό 
οίκο Éditions du Sonneur με τίτλο Tout Seul – Prophétie autobiographique.  
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 Στο νέο μυθιστόρημά του με τίτλο Αδέλφια ο πολυβραβευμένος Γιώργος 
Συμπάρδης μάς μεταφέρει στην Αθήνα του ’50 και των αρχών του ’60 για να μας 
περιγράψει μια ιστορία ενηλικίωσης και παράλληλα έναν εμφύλιο ανάμεσα σε δύο 
αδέλφια, σ’ έναν Κάιν κι έναν Άβελ κατ’ αναλογία. Δύο διαφορετικοί κόσμοι που 
έρχονται σε σύγκρουση, με τον μικρότερο αδελφό να είναι και ο αφηγητής της 
ιστορίας. Ο συγγραφέας ξετυλίγει το νήμα της σχέσης τους από την παιδική ηλικία, 
διερευνώντας ταυτόχρονα τις λεπτές αποχρώσεις των οικογενειακών σχέσεων. Τα 
Αδέλφια του Γιώργου Συμπάρδη αποτυπώνουν παράλληλα την εικόνα της 
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, έτσι όπως εξελίσσεται εκείνα τα χρόνια, στην 
απαρχή της ανέφικτης προόδου της χώρας. (Οκτώβριος) 
 

 Με το μυθιστόρημα Σελάνα ο καταξιωμένος συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος  
ξεκινάει μια τριλογία που την επιγράφει «Το μυθιστόρημα του Παρθενώνα». Τον 
Παρθενώνα τον βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι ένας από τους ιερούς τόπους του 
παγκόσμιου πολιτισμού. Ποιοι όμως είναι οι χαρακτήρες που τον δημιούργησαν; 
Ποιος ήταν ο Ικτίνος; Η ιστορία δεν μας έχει παραδώσει παρά μόνον ένα όνομα και 
ένα αρχιτεκτονικό ύφος. Ένας άνθρωπος σκιά, ένας άνθρωπος χωρίς βιογραφία. 
Πώς όμως αυτός ο άνθρωπος πάλεψε για να συνδυάσει τις εμπνεύσεις της 
μεγαλοφυΐας του με την οχλοβοή της δημοκρατίας; Πώς τον βοήθησε ο Δαίμων της 
δημιουργίας; Ο Παρθενών, από την άλλη άκρη του χρόνου, μιλάει για το σήμερα. 
Πώς ο δημιουργός εργάζεται για να κερδίσει την εκτίμηση ενός κόσμου τον οποίον 
ο ίδιος δεν εκτιμά. (Νοέμβριος) 
 

 Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βασίλης Αλεξάκης γράφει αυτή τη φορά πρώτα στα 
ελληνικά ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα με προσωρινό τίτλο Η τελευταία λέξη, με 
το οποίο αποπειράται να προσεγγίσει το επέκεινα, εστιάζοντας στη μεθόριο 
γραμμή που χωρίζει τον θάνατο απ’ τη ζωή. Ο κεντρικός ήρωας σκέφτεται να 
αυτοκτονήσει κι ένα άλλο πρόσωπο αποδεικνύεται πρόθυμο να τον βοηθήσει, 
καθώς γνωρίζει καλά τις περιπέτειες που έζησε ο φίλος του σε διάφορα νοσοκομεία 
της Γαλλίας και ότι δεν είναι πια σε θέση να γράψει ούτε λέξη. Η οριστική 
απόσυρση από τη συγγραφή και τη ζωή φαντάζει μονόδρομος. Προτού όμως 
συμβεί το απονενοημένο, αναζητά την τελευταία λέξη. Η φαντασία του βέβαια 
παραμένει ζωντανή και δημιουργεί υπερρεαλιστικές σκηνές, όπως η συνάντηση της 
Παναγίας και του Ταρζάν. Μια σκοτεινή ιστορία γραμμένη όμως με ενάργεια, 
χιούμορ και σαρκαστική διάθεση. Τη διαπερνά η ίδια χαρά και η ίδια αγάπη για τη 
ζωή που αισθάνονται τα πουλιά κάθε φορά που ξυπνούν, γιατί ανακαλύπτουν ξανά 
το επόμενο πρωί ότι είναι σε θέση να πετούν. (Νοέμβριος) 
 

 Οδοιπορικό επιστροφής σ’ ένα σπίτι του 1875, στον Λαύκο Μαγνησίας, ένα χωριό 
μέσα στα χιόνια του χειμώνα. Ριπές μνήμης, αποτυπώματα που χάνονται, 
επεισόδια ανολοκλήρωτα, ήχοι που σβήνουν. Μυθικά ονόματα με σημερινά 
επώνυμα. Οι ήρωες του γνωστού ηθοποιού Δημήτρη Πιατά μοιάζουν να βγαίνουν 
από τους στίχους του Έλιοτ στην πρώτη του απόπειρα στη λογοτεχνία με τίτλο Σινέ 
Λαύκος. (Νοέμβριος) 
 

 Ψυχολογικό θρίλερ, μαύρη κωμωδία, νουάρ, παρωδία νουάρ, παρωδία των 
βιβλίων αυτοβελτίωσης και συμβουλευτικής: Το νέο μυθιστόρημα του Πέτρου 
Τατσόπουλου με τίτλο Η κυρία που λυπάται συνδυάζει όλα τα παραπάνω είδη με 
μαεστρία, αλλά παραμένει στην κρίση του αναγνώστη ποιο απ’ όλα κυριαρχεί. Ο 
ήρωας του βιβλίου Ισίδωρος Ζουγανέλης, ένας σαραντάρης σύμβουλος 
ψυχολογίας, τηλεαστέρας, που διατηρεί την εκπομπή «Πες το σε μένα» στο κανάλι 
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Κρόνος, απολύεται, καταλήγει στη φυλακή και μας αφηγείται την ιστορία του. Το 
μυθιστόρημα συνιστά ένα σχόλιο στη φιλανθρωπία των ημερών μας, και 
ειδικότερα στη Βιομηχανία της Υψηλής Φιλανθρωπίας. Οι ήρωες μέσα από το 
γνωστό καυστικό και σατιρικό ύφος του Πέτρου Τατσόπουλου κινούνται σε ένα 
περιβάλλον ερεβώδους αφθονίας, με μια απειλή να πλανιέται πάνω από τα 
κεφάλια όλων τους. (Δεκέμβριος) 
 

Μελέτες – Μαρτυρίες – Αφηγήσεις  

 Τρεις σημαντικοί ιστορικοί, ο Θάνος Βερέμης, ο Γιάννης Κολιόπουλος και ο 
Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, συμπράττουν και μας παραδίδουν ένα πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίο με τίτλο 1821: Η δημιουργία ενός έθνους-κράτους. Το εγχείρημά τους 
αποτελεί συλλογική προσπάθεια μιας σύγχρονης απόδοσης του θεμελιακού για 
τους νεότερους Έλληνες γεγονότος. Μια απόπειρα συνθετικής προσέγγισης του 
1821 και των πρώτων ετών του ελεύθερου κράτους από τρεις κορυφαίους 
επιστήμονες. (Νοέμβριος) 

 
 Οι καταξιωμένοι ιστορικοί Στράτος Ν. Δορδανάς και Βάιος Καλογρηάς με το βιβλίο 

τους Στα δίχτυα της Στάζι: Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία  
έρχονται να καλύψουν ένα σημαντικό ιστοριογραφικό κενό σε σχέση με τους 
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία. Πρόκειται, ασφαλώς, για 
τη λιγότερο μελετημένη περίπτωση σε σχέση με τις κοινότητες των πολιτικών 
προσφύγων που μετά το τέλος του Εμφύλιου Πολέμου (1946-1949) 
διασκορπίστηκαν στις χώρες του ανατολικού συνασπισμού, στις λεγόμενες λαϊκές 
δημοκρατίες. Tο αρχείο του πάλαι ποτέ παντοδύναμου Υπουργείου Κρατικής 
Ασφάλειας, γνωστότερου ως Στάζι, που από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 είχε 
ανοίξει τις πύλες του στους ερευνητές –χωρίς επιπλέον όρους και προϋποθέσεις– 
δεν ήταν ευρύτερα γνωστό στην ελληνική ερευνητική κοινότητα. Οι «Έλληνες της 
Στάζι», δηλαδή όσοι στρατολογήθηκαν από την ανατολικογερμανική Κρατική 
Ασφάλεια ως σημαντικοί πράκτορες ή απλοί πληροφοριοδότες από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’50 έως και την πτώση του Τείχους το 1989, συγκροτούν το δεύτερο 
μέρος του βιβλίου. Παιδιά και νέοι, που ενηλικιώθηκαν απότομα εξαιτίας του 
Εμφυλίου και με διαφορετικές παραστάσεις μετά την προώθησή τους στην 
Ανατολική Γερμανία, καθώς και μερικές δεκάδες μέλη του ΚΚΕ, βρέθηκαν 
παγιδευμένοι στα πλοκάμια της Στάζι (ή συνειδητά σε σχέση συνεργασίας) και 
προστέθηκαν στα μικρά ποσοστά των πρακτόρων ξένης υπηκοότητας.  
Πρόκειται για μια συντονισμένη επιστημονικά προσπάθεια να φωτιστούν πτυχές 
της ζωής των Ελλήνων, πολιτικών προσφύγων ως επί το πλείστον, υπό συνθήκες 
παραβίασης της ιδιωτικότητάς τους και καταστρατήγησης κάθε έννοιας ατομικού 
δικαιώματος που απολαμβάνει κάθε πολίτης σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό 
πολίτευμα. Οι συγγραφείς του βιβλίου επιτυγχάνουν με τρόπο εύληπτο να μας 
παρουσιάσουν μια ειδική ιστορική ενότητα που μέχρι πρότινος είχε απασχολήσει 
μόνο επιδερμικά τη δημοσιογραφική έρευνα. Παράλληλα με τους Έλληνες στα 
δίχτυα της Στάζι, ο αναγνώστης θα αντλήσει σημαντικά ιστορικά στοιχεία από τη 
μεταπολεμική πραγματικότητα της Ανατολικής Γερμανίας καθώς και της 
μετεμφυλιακής Ελλάδας. (Νοέμβριος) 

 

 Τα κείμενα των αρχαίων τραγικών έχουν επιζήσει έως σήμερα λόγω της τεράστιας 
αξίας τους, καθώς στις τραγωδίες ανατέμνεται η ίδια η ζωή. Μεγαλειώδες είναι το 
έργο που ξεπερνά τον δημιουργό και την εποχή του, γιατί αγγίζει την αλήθεια του 
ανθρώπου, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του πέρα από τοπικούς και χρονικούς 
περιορισμούς, ανεξάρτητα από το πού και το πότε. Στο βιβλίο των φιλολόγων Ίνας 
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Αναγνωστοπούλου και Λίας Μπουσούνη-Γκέσουρα Αισχύλος – Σοφοκλής – 
Ευριπίδης: Τι μας λένε και σήμερα οι τρεις τραγικοί, όπου ανθολογούνται όλες οι 
σωζόμενες τραγωδίες των τριών τραγικών σε μετάφραση των ίδιων των 
συγγραφέων, θα βρει κανείς επιλεγμένα αποσπάσματα από τα έργα τους σε 
νεοελληνική μετάφραση. Οι ανθολογημένες ρήσεις οργανώνονται ανά θέμα. 
Ενδεικτικά: αγάπη, αλαζονεία, αλληλεγγύη, ανάγκη, αναρχία, απιστία, βασιλεία-
τυραννία-διακυβέρνηση, Δίκη-τιμωρία-ανταπόδοση, δυστυχία, εκδίκηση, εξουσία, 
έρωτας, θάνατος-ζωή, θυμός-οργή. Την έκδοση προλογίζει ο Κώστας 
Γεωργουσόπουλος. (Νοέμβριος)  

 
 Το νέο βιβλίο του κορυφαίου αστροφυσικού, επίτιμου διευθυντή του Ιδρύματος 

Ευγενίδου Διονύση Π. Σιμόπουλου Η άνοιξη του Σύμπαντος είναι ένα βιβλίο 
εκλαϊκευμένης επιστήμης για την ιστορία και το μέλλον του Σύμπαντος. Σήμερα, ο 
Γαλαξίας μας βρίσκεται στην άνοιξη της ζωής του, μιαν άνοιξη γεμάτη με τη δόξα 
και το μεγαλείο των λευκών και γαλάζιων άστρων σαν τον Σείριο και τον Βέγα, αλλά 
και άστρων σαν τον Ήλιο μας. Η ενήλικη όμως ιστορία του Σύμπαντος απέχει πολύ 
από το σήμερα και υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε τρισεκατομμύρια χρόνια, όταν τα 
άστρα αυτά θα πάψουν να υπάρχουν. Και θα είναι μια ιστορία φωτισμένη από τα 
μικρά μόνο κόκκινα και υπέρυθρα άστρα, που είναι σχεδόν αόρατα στα μάτια μας. 
Και πάλι όμως θα πρόκειται για ένα όμορφο Σύμπαν για τα πλάσματα που θα το 
κατοικούν τότε. Πλάσματα που θα έχουν προσαρμοστεί στο ίδιο αλλά ταυτόχρονα 
κι ένα διαφορετικό με το δικό μας Σύμπαν. Αυτού του είδους τα «Πλάσματα» θα 
μετρούν τον χρόνο πίσω τους, όχι με τα εκατομμύρια χρόνια των γεωλογικών μας 
εποχών, ούτε με τα δισεκατομμύρια χρόνια της ζωής ενός άστρου, αλλά με χρόνια 
της τάξης των τρισεκατομμυρίων. Και τότε θα έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή 
τους, στους ατέλειωτους αιώνες τους, για να ερευνήσουν και να μάθουν την 
ιστορία της βιογραφίας του Σύμπαντος. Δεν θα είναι σαν θεοί, γιατί το μυαλό μας 
δεν θα μπορούσε να φανταστεί την ύπαρξη τέτοιων θεών που θα μπορούσαν να 
κατέχουν τη δύναμη που εκείνοι θα έχουν. (Δεκέμβριος) 
 
 

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
Λογοτεχνία 

 Οι άνθρωποι στα δέντρα (The People in the Trees - μτφρ. Μαρία Ξυλούρη) είναι ο 
τίτλος του πρώτου μυθιστορήματος της Hanya Yanagihara, που την ανέδειξε ως μία 
από τις σημαντικότερες νέες φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας, πριν 
από την πολυδιαβασμένη Λίγη ζωή, και στο οποίο αφηγείται την ιστορία ενός 
διακεκριμένου γιατρού που στο τέλος της καριέρας του κατηγορείται για τον 
βιασμό νεαρών αγοριών. Όταν πρωτοεκδόθηκε το 2013, η κριτική υποδοχή ήταν 
αποθεωτική, ενώ το Publisher’s Weekly το είχε συμπεριλάβει στα καλύτερα βιβλία 
της χρονιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο το ενδιαφέρον ανανεώθηκε μετά την 
εμπορική επιτυχία της Λίγης ζωής.  
Το 1950, ο Νόρτον Περίνα, ένας νεαρός γιατρός, συμφωνεί να συνοδεύσει έναν 
ανθρωπολόγο σε μια αποστολή στο απομακρυσμένο νησί Ιβου’ίβου της 
Μικρονησίας, σε αναζήτηση μιας φημολογούμενης χαμένης φυλής. Η αποστολή 
τους στέφεται με επιτυχία, καθώς όχι μόνο βρίσκουν τη φυλή, αλλά και μια ομάδα 
δασόβιων τους οποίους βαφτίζουν «Οι ονειροβάτες» και οι οποίοι αποδεικνύεται 
πως είναι εξαιρετικά μακρόβιοι μα και ανοϊκοί. Ο Περίνα υποψιάζεται πως η πηγή 
της μακροζωίας τους είναι μια δυσεύρετη χελώνα· μην μπορώντας να αντισταθεί 
στην πιθανότητα της αιώνιας ζωής, σκοτώνει μια χελώνα και περνάει λαθραία το 
κρέας της στις ΗΠΑ. Αποδεικνύει την υπόθεσή του επιστημονικά, κερδίζοντας 
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παγκόσμια φήμη και το βραβείο Νόμπελ, σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι αυτή η 
θαυματουργή ιδιότητα έχει ένα φρικτό τίμημα… 
Η Yanagihara χρειάστηκε 18 χρόνια για να ολοκληρώσει αυτό το πρώτο της βιβλίο 
το οποίο εμπνεύστηκε από πραγματική ιστορία, καθώς η περιπέτεια του ήρωά της 
παραπέμπει στην ιστορία του Daniel Carleton Gajdusek που μελέτησε την ασθένεια 
κούρου στη φυλή των Φόρε στην Παπούα Νέα Γουινέα (ισχυριζόμενος ότι 
σχετίζεται με κανιβαλιστικές πρακτικές) και βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής. Ο 
Gajdusek υιοθέτησε πολλά παιδιά από τις φυλές στην Παπούα Νέα Γουινέα και 
αργότερα φυλακίστηκε ως παιδόφιλος, για σεξουαλική κακοποίηση κάποιων από 
αυτά.  
Ένα συναρπαστικό, έξυπνο κι ασυμβίβαστο μυθιστόρημα που σαγηνεύει και 
ταράζει είναι το ντεμπούτο της νέας σταρ του αμερικανικού μυθιστορήματος. 

«Ίσως αυτό εδώ είναι λιγότερο ένα μυθιστόρημα για να το αγαπήσεις και 
περισσότερο για να το θαυμάσεις για την απόλυτη τόλμη του» έγραψαν οι New 
York Times. Η Hanya Yanagihara, που το όνομά της φιγουράρει ανάμεσα στους 
φιναλίστ για τις σημαντικότερες διακρίσεις (National Book Award, Man Booker 
Prize), μετά την απόλυτη επιτυχία της Λίγης ζωής, δεν παύει να μας εντυπωσιάζει. 
(Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα θα βρείτε στον λογαριασμό της στο instagram: 
www.instagram.com/hanyayanagihara/?hl=en 
 

 Το νέο, πολυαναμενόμενο βιβλίο της πολυδιαβασμένης, πολυμεταφρασμένης και 
με πάμπολλες διακρίσεις Αμερικανίδας συγγραφέα Nicole Krauss έχει τίτλο Δάσος 
σκοτεινό (Forest Dark - μτφρ. Ιωάννα Ηλιάδη) και είναι ένα πολυεπίπεδο, 
ψυχολογικό μυθιστόρημα, ιδιαίτερα γοητευτικό και πρωτότυπο, με άφθονες 
αναφορές τόσο στο βιβλικό όσο και στο σύγχρονο Ισραήλ. Αναδεικνύει πλήθος 
στοιχείων και εικόνων της εβραϊκής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης ζωής στο 
Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τα δεξιοτεχνικά ως φόντο για το ξεδίπλωμα της 
περιπέτειας των δύο χαρακτήρων του βιβλίου: ενός μεγαλοδικηγόρου και μιας 
μυθιστοριογράφου, δύο ανθρώπων που έχουν χάσει τον δρόμο τους στη ζωή και 
αναζητούν το ψυχικό και πνευματικό τους στίγμα. Ο Τζουλς Έπστιν, ένας θαλερός 
ηλικιωμένος άντρας από τη Νέα Υόρκη, που έχει μάθει να υπερνικά τις δυσκολίες 
της ζωής με τη δύναμη της θέλησής του, αγνοείται επί μέρες στο Τελ Αβίβ, όπου 
διέμενε τους τελευταίους τρεις μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του και το 
διαζύγιο από τη σύζυγό του. Η Νικόλ, μια σαραντάχρονη συγγραφέας από το 
Μπρούκλιν και μητέρα δύο παιδιών, παγιδευμένη σε έναν γάμο που ουσιαστικά 
έχει τελειώσει, νιώθει μουδιασμένη από την υπαρξιακή μοναξιά της. Αδυνατεί να 
γράψει, δυσκολεύεται να κοιμηθεί, και η εικόνα του ξενοδοχείου στο Τελ Αβίβ 
όπου περνούσε τις διακοπές των παιδικών της χρόνων τη στοιχειώνει τόσο επίμονα 
ώστε αποφασίζει, μέσα σε μια νύχτα, να επιστρέψει εκεί για ένα διάστημα με 
πρόσχημα την έρευνα για ένα βιβλίο της. 
Το βιβλίο, το οποίο μεταφράζεται ήδη σε περισσότερες από δέκα γλώσσες, διαθέτει 
όλα τα θετικά χαρακτηριστικά της γραφής της Krauss, που εδώ όμως επανέρχονται 
με μεγαλύτερο δυναμισμό. Τα θέματα που την απασχολούν και σε προηγούμενα 
έργα, όπως το βάρος της καταγωγής, η ελευθερία επιλογής αλλά και τα γρανάζια 
της λογοτεχνικής δημιουργίας εμφανίζονται με διαφορετική σκοπιά, ενώ η 
συγγραφέας επιστρατεύει εκτός από τη φαντασία της και ένα νέο στοιχείο: το 
γλυκόπικρο χιούμορ που διατρέχει το βιβλίο. «Έξοχο μυθιστόρημα. Είμαι γεμάτος 
θαυμασμό» γράφει ο Philip Roth για το βιβλίο. 
Η Krauss ανήκει στις πιο ταλαντούχες και πολλά υποσχόμενες συγγραφείς της 
γενιάς της και με αυτό το βιβλίο, που οι Financial Times το είχαν συμπεριλάβει στον 
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κατάλογο με τα πιο αξιοπρόσεκτα βιβλία του 2017, βρίσκεται στην πιο ώριμη 
στιγμή της. Τα περιοδικά Granta και New Yorker τη συμπεριέλαβαν στους 20 
καλύτερους συγγραφείς κάτω των 40 ετών. Η στιβαρή γραφή της, όσο και η 
δραματική θεματολογία της, έχουν εκπλήξει ευχάριστα τους Αμερικανούς 
κριτικούς, που δεν δίστασαν να τη χαρακτηρίσουν τον θηλυκό Paul Auster. Τα 
βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 35 γλώσσες. (Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα και τo βιβλίο θα βρείτε στον προσωπικό της 
ιστότοπο www.nicolekrauss.com και στη σελίδα της στο facebook: 
https://www.facebook.com/NicoleKraussAuthor/  

 

 Το δεύτερο βιβλίο της Celeste Ng Μικρές φωτιές παντού (Little Fires Everywhere - 
μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδοτικές επιτυχίες της 
προηγούμενης χρονιάς, αναδείχτηκε το αγαπημένο βιβλίο του κοινού στην 
ψηφοφορία του Goodreads στην κατηγορία της λογοτεχνίας και παραμένει μέχρι 
σήμερα και για πάνω από 40 εβδομάδες στη λίστα με τα μπεστ σέλερ των New York 
Times. Ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα με λεπτοδουλεμένους χαρακτήρες, το οποίο 
προτού καλά καλά κυκλοφορήσει στην Αμερική κλείστηκε από τη βραβευμένη με 
Όσκαρ ηθοποιό και τηλεοπτική παραγωγό Ρις Γουίδερσπουν για να γίνει σειρά στα 
χνάρια της άκρως επιτυχημένης «Big Little Lies»! 
Τι είναι αυτό που τελικά κάνει μια μητέρα αληθινή; Η βιολογία ή η αγάπη; Αλλά και 
το να είσαι μητέρα δεν πάει να πει ότι είσαι και τέλεια. Το Μικρές φωτιές παντού, 
ένα βιβλίο με θεαματική παρουσία σε λίστες ευπώλητων και εξαιρετική κριτική 
πορεία, αποτελεί ένα κοινωνικό, ρεαλιστικό, σύγχρονο αμερικανικό μυθιστόρημα 
που διερευνά το βάρος των μυστικών, τη φύση της τέχνης και της ταυτότητας και 
την τρομερή δύναμη της μητρότητας, καθώς και τον κίνδυνο που ελλοχεύει στην 
πεποίθηση πως ακολουθώντας τους κανόνες μπορείς να αποτρέψεις μια συμφορά. 
Δυνατοί χαρακτήρες που ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να τους γνωρίσει σε 
βάθος με όλα τους τα ελαττώματα, ένα βιβλίο όπου η αναγνωστική απόλαυση 
χτυπάει κόκκινο και πηγάζει από τις λεπτομέρειες που με ιδιαίτερη μαεστρία η 
Celeste Ng χειρίζεται και σκορπίζει μέσα στο κείμενό της. Με υπέροχο, οξυδερκές 
στιλ, η συγγραφέας ανατέμνει τον μικρόκοσμο της αμερικανικής κοινωνίας 
μιλώντας μεταξύ άλλων για την ένταση της εφηβικής αγάπης και τον κίνδυνο που 
κρύβει η τελειότητα. 
Στο Σέικερ Χάιτς, ένα ήρεμο, προοδευτικό προάστιο του Κλίβελαντ, όλα είναι 
σχεδιασμένα ως την τελευταία λεπτομέρεια – από τη χάραξη των στριφογυριστών 
δρόμων ως το χρώμα των σπιτιών, ως τις επιτυχημένες ζωές που πρόκειται να 
ζήσουν οι κάτοικοί του. Και κανείς δεν ενσαρκώνει αυτό το πνεύμα καλύτερα απ’ 
ό,τι η Έλενα Ρίτσαρντσον, της οποίας η βασική αρχή είναι να σέβεται πάντα τους 
κανόνες. Τότε στην ειδυλλιακή φούσκα που συνιστά τη ζωή της οικογένειάς της 
μπαίνει η Μία Γουόρεν, μια αινιγματική καλλιτέχνιδα που νοικιάζει μαζί με την 
έφηβη κόρη της, την Περλ, ένα σπίτι των Ρίτσαρντσον. Σύντομα η Μία και η Περλ 
αποκτούν πολύ σημαντικότερο ρόλο στη ζωή τους από αυτόν των απλών 
ενοικιαστριών – και τα τέσσερα παιδιά των Ρίτσαρντσον γοητεύονται από τη 
μητέρα και την κόρη. Η Μία όμως κουβαλά ένα μυστηριώδες παρελθόν και μια 
αψηφισιά για το κατεστημένο που απειλεί να ανατρέψει την τόσο τέλεια 
οργανωμένη κοινότητά τους. Όταν κάποιοι παλιοί οικογενειακοί φίλοι των 
Ρίτσαρντσον επιχειρούν να υιοθετήσουν ένα κινεζοαμερικανάκι, ξεσπά μια μάχη 
για την κηδεμονία του που διχάζει δραματικά τη μικρή τους πόλη και φέρνει τη Μία 
και την Έλενα σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Καχύποπτη για τα πραγματικά 
κίνητρα της στάσης της Μία, η Έλενα αποφασίζει να αποκαλύψει τα μυστικά του 
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παρελθόντος της αντισυμβατικής της ενοικιάστριας. Η εμμονή της αυτή όμως θα 
έχει απρόβλεπτες και συντριπτικές συνέπειες. (Νοέμβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα και τo βιβλίο θα βρείτε στον προσωπικό της 

ιστότοπο www.celesteng.com, στη σελίδα της στο facebook 

https://www.facebook.com/celestengwriter/, στον λογαριασμό της στο twitter 

https://twitter.com/pronounced_ing?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp

%7Ctwgr%5Eauthor και στο instagram 

https://www.instagram.com/pronounced_ing/. 

 Ένας έρωτας (Un Amore - μτφρ. Μαρία Οικονομίδου) τιτλοφορείται το 
πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα του Ιταλού μυθιστοριογράφου, 
διηγηματογράφου, ζωγράφου, ποιητή και δημοσιογράφου Dino Buzzati (1906-
1972) που πρωτοκυκλοφόρησε στα ιταλικά το 1963 και δύο χρόνια αργότερα 
μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Πρόκειται για το τελευταίο του μυθιστόρημα, 
ένα ώριμο έργο για την απελπισία του μονόπλευρου έρωτα. Ένας αξιοπρεπής, 
μεσόκοπος αστός και μια νεαρή ξεδιάντροπη πόρνη: αυτό είναι το ιδιόμορφο και 
συνάμα τόσο «κλασικό» ζευγάρι αυτής της ερωτικής ιστορίας. Ο αναγνώστης 
μπαίνει στο μυαλό του Αντόνιο, ενός πενηντάρη αρχιτέκτονα που γνωρίζει τον 
έρωτα στο πρόσωπο μιας νεαρής πόρνης. Οι μόνες σχέσεις που διατηρούσε ο 
Αντόνιο στην έως τότε ζωή του με το αντίθετο φύλο ήταν μέσω του πληρωμένου 
έρωτα, καθώς ποτέ του λόγω ανατροφής δεν κατάφερε να καταλάβει τις γυναίκες. 
Στο «σπίτι» της Ερμελίνα θα συναντήσει τη Λαΐδα, μια νεαρή χορεύτρια, και για 
πρώτη φορά στη ζωή του θα ερωτευτεί. Εκείνη όμως αρνείται να εμπλακεί 
συναισθηματικά μαζί του. Παραδομένος στον έρωτα ο Αντόνιο εθελοτυφλεί 
απέναντι στα ψέματα και στις υπεκφυγές της Λαΐδας, ώσπου κάποια στιγμή 
συνειδητοποιεί ότι η αγάπη του γι’ αυτό το κορίτσι δεν ήταν παρά μια 
ψευδαίσθηση η οποία γέμισε την άδεια του ζωή κατακυριευμένη ως τότε από τον 
φόβο του θανάτου. Μέσα από τον μονόλογο του ήρωα παρακολουθούμε τις 
εσωτερικές συγκρούσεις ενός ώριμου άντρα λόγω της ακαταμάχητης έλξης από τα 
νιάτα και την εξευτελιστική υποδούλωσή του σ’ ένα αρρωστημένο πάθος. 
(Νοέμβριος) 

 

 Ο Γάλλος περιηγητής και συγγραφέας Εντμόντ Αμπού (Edmond About, 1828-1885) 
στο κλασικό έργο του Ο βασιλεύς των ορέων (Le roi des montagnes – μτφρ. Αριστέα 
Κομνηνέλλη) περιγράφει τα ληστρικά ήθη που επικρατούσαν σε σημαντική κλίμακα 
στην απελευθερωμένη Ελλάδα του 19ου αιώνα. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1857 
είχε προκαλέσει την μήνιν πολλών Ελλήνων και χαρακτηρίστηκε «ανθελληνικός 
λίβελος», καθώς ο ήρωας, ένας ληστής, έμελλε να διεκδικεί το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Το σατιρικό, σπινθηροβόλο, ειρωνικό αλλά και διεισδυτικό βλέμμα 
του δεν ήταν κατανοητό ούτε ευπρόσδεκτο. Λίγοι είδαν, τότε, τον «ανήσυχο» Γάλλο 
που κινήθηκε από πηγαίο ενδιαφέρον να «κατανοήσει». Μέσω της περιγραφικής, 
ζωντανής αφήγησης, ο Αμπού εξετάζει τα πολιτικά και κοινωνικά θέματα της 
εποχής με οξυδέρκεια, χιούμορ αλλά και καυστική ειρωνεία. Αυτό το πολύ γνωστό 
μυθιστόρημά του αποτελεί τον καθρέφτη της μετεπαναστατικής Ελλάδας, μιας 
Ελλάδας ληστοκρατούμενης λόγω της ανικανότητας της Αντιβασιλείας που είχε 
εγκαταλείψει στη μοίρα τους τους πολεμιστές των άτακτων σωμάτων της 
Επανάστασης, και της ηλιθιότητας των διάφορων κυβερνήσεων που πίστευαν ότι 
εξοντώνοντας τους ληστές εξόντωναν και τη ληστεία. Ο Αμπού, προσωπικότητα 
πολυσχιδής με πολλές ικανότητες και ταλέντα, περιγράφει με τρόπο γλαφυρό και 
μέσα από μια σπαρταριστή σάτιρα ηθών αυτήν την κατάσταση την οποία βίωσε ο 
ίδιος κατά τη μακροχρόνια παραμονή του στην Ελλάδα. Ένα μυθιστόρημα που 
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γράφτηκε πριν από ενάμιση αιώνα με θέμα τη ληστοκρατία και τη διαφθορά τον 
καιρό του Όθωνα διαβάζεται σήμερα σαν να μην έχει αλλάξει σχεδόν τίποτε στην 
Ελλάδα από εκείνη την εποχή. Την έκδοση προλογίζει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. 
(Νοέμβριος) 

 

 Το Η Άγκαθα στο Όριεντ Εξπρές (The Woman on the Orient Express - μτφρ. Χρύσα 
Σπυροπούλου) της Βρετανίδας Lindsay Jayne Ashford είναι ένα καλογραμμένο, 
χορταστικό ιστορικό μυθιστόρημα με βιογραφικά στοιχεία, με κεντρική ηρωίδα μια 
συγγραφέα που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει. Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το 
τραυματικό της διαζύγιο, η Άγκαθα Κρίστι ταξιδεύει με το Όριεντ Εξπρές με 
προορισμό τη Βαγδάτη. Σε αντίθεση, όμως, με τον διάσημο ήρωά της, τον Ηρακλή 
Πουαρό, δεν μπορεί να εξιχνιάσει τα μυστήρια που συναντά σε αυτό το μοιραίο 
ταξίδι. Η Άγκαθα δεν είναι η μόνη στο τρένο που έχει μυστικά. Δύο 
συνταξιδιώτισσές της κουβαλούν κι εκείνες το δικό τους φορτίο. Ο γάμος της μίας 
κατέληξε σε τραγωδία, σπρώχνοντάς τη σε μια δεύτερη σχέση κηλιδωμένη από την 
εξαπάτηση. Η άλλη είναι νιόπαντρη, αλλά έγκυος με το παιδί ενός άλλου, γι’ αυτό 
και προσπαθεί απεγνωσμένα να κρύψει την εγκυμοσύνη της. Οι τρεις γυναίκες 
κρύβουν το παρελθόν τους η μία από την άλλη. Καθώς όμως το τρένο προς τη Μέση 
Ανατολή επιταχύνει, οι παράλληλες τροχιές των ζωών τους οδηγούνται σε 
διασταύρωση – μια διασταύρωση με μοιραίες επιπτώσεις. Με ατμοσφαιρικές 
εικόνες, σασπένς και συναισθηματική πολυπλοκότητα, το βιβλίο αναπτύσσει τους 
αδελφικούς δεσμούς που δημιουργούν ο μοιρασμένος πόνος και η δύναμη των 
μυστικών. Ένα μυθιστόρημα που απολαμβάνει κανείς να διαβάζει όπως δείχνουν οι 
πεντάστερες κριτικές του στο Amazon. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε 
περισσότερες από 10 χώρες. (Δεκέμβριος) 

 
Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ συνεχίζουν και εμπλουτίζουν με δύο νέους τίτλους τη σειρά 
«Μεγάλες αφηγήσεις» που επιμελείται ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης και 
περιλαμβάνει αριστουργήματα της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας. Μια σειρά που 
φιλοδοξεί να καλύψει ορισμένα κενά στην ελληνική βιβλιαγορά, αλλά κυρίως να 
οικοδομήσει μια συστηματική σχέση του νεοέλληνα αναγνώστη με ό,τι θεωρείται 
σημαντικό και αξεπέραστο στην τέχνη της αφήγησης. 
 

 Όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσουμε για τρόμο και φρίκη πρέπει να ξέρουμε ότι 
κανένα έργο δεν ξεπέρασε τον Δράκουλα (Dracula - σε καινούργια μετάφραση του 
Βασίλη Κιμούλη), το ανεπανάληπτο αριστούργημα του Ιρλανδού Bram Stoker 
(1847-1912), ένα από τα πιο φρικιαστικά μυθιστορήματα στην παγκόσμια 
φιλολογία. Εκδόθηκε το 1897, είχε άμεση επιτυχία και ποτέ από τότε δεν έπαψε να 
κυκλοφορεί. Μυθιστόρημα αρχέτυπο που φέρνει τη σφραγίδα του τρόμου και της 
φρίκης, ενέπνευσε δεκάδες συγγραφείς, σεναριογράφους, σκηνοθέτες και 
ζωγράφους, μεταφράστηκε στις κυριότερες γλώσσες του κόσμου, και αποτελεί 
αναμφίβολα το σημαντικότερο λογοτέχνημα του είδους του με εκατομμύρια 
φανατικούς αναγνώστες σε όλη τη γη. Ο Δράκουλας επηρέασε καθοριστικά το 
φανταστικό, τη «γοτθική» λογοτεχνία και τη λογοτεχνία τρόμου στα πρόθυρα του 
20ού αιώνα, και άφησε πίσω του μια κληρονομιά με πολλά νέα στοιχεία για την 
εξέλιξη του είδους. 
O Τζόναθαν Χάρκερ, υπάλληλος ενός κτηματομεσιτικού γραφείου, ταξιδεύει από τη 
Μεγάλη Βρετανία στην Τρανσυλβανία για να διευθετήσει μια υπόθεση αγοράς ενός 
μυστηριώδους πελάτη του γραφείου του. Έτσι, γνωρίζεται με τον Κόμη Δράκουλα. 
Ο Κόμης έχει μυστικά. Έχει μία ιστορία που χάνεται πίσω στα χρόνια του μεσαίωνα. 
Εκεί στα άπειρα δωμάτια του κάστρου των Καρπαθίων, ο Χάρκερ πρόκειται να 
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γνωρίσει τον απόλυτο τρόμο και ο Κόμης ανανεωμένος από τη στροφή της μοίρας 
πρόκειται να διεκδικήσει όλα εκείνα που κατά το παρελθόν στερήθηκε. 
(Δεκέμβριος) 

 

 Η Οικογενειακή ευτυχία (Seméynoye schástiye / Family Happiness – νέα μετάφραση 
από τα ρωσικά Σταυρούλα Αργυροπούλου, πρόλογος: Δημήτρης Στεφανάκης) είναι 
μία από τις δημοφιλέστερες νουβέλες του εμβληματικού Λέοντα Τολστόι (Leo 
Tolstoy, 1828-1910). Ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας ψάχνει να βρει την ευτυχία. Η 
Μάσα, μια νεαρή κοπέλα, θέλει να γνωρίσει τον κόσμο. Ο Σεργκέι Μιχαήλοβιτς, 
που έχει περίπου τα διπλά χρόνια της, είναι κατασταλαγμένος, αλλά δεν θέλει να 
της στερήσει τη δυνατότητα να δει τι υπάρχει εκεί έξω. Η σχέση τους θα 
δοκιμαστεί· εξωστρέφεια και κοσμική ζωή από τη μια, ήρεμος και λιτός βίος με 
ουσιαστικά συναισθήματα από την άλλη. Η Μάσα και ο Σεργκέι θα παλέψουν για 
να κατακτήσουν την οικογενειακή ευτυχία. Ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα μεστό 
αφήγημα, ένα περίτεχνα ρεαλιστικό ψυχολογικό πορτρέτο της συναισθηματικής 
εξέλιξης μιας γυναίκας, το οποίο επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι ο Τολστόι 
δίκαια ανήκει στο πάνθεο των κλασικών συγγραφέων. (Δεκέμβριος) 

 
Αστυνομικό 

 Μετά τη δυναμική της είσοδο στον χώρο της αστυνομικής λογοτεχνίας με το 
εκρηκτικό ντεμπούτο της Σ’ άφησα η Βρετανίδα Clare Mackintosh επιστρέφει με 
ένα εξίσου δυνατό θρίλερ με τίτλο Σε είδα (I see you - μτφρ. Βάσια Τζανακάρη). Το 
βιβλίο που φιγουράριζε στην πρώτη θέση της λίστας των μπεστ σέλερ των Sunday 
Times έχει έντονο άρωμα Λονδίνου. Αν νομίζατε ότι το χειρότερο πράγμα που 
μπορεί να σας συμβεί στο μετρό είναι η πολυκοσμία, πέφτετε πολύ έξω. Μήπως η 
καθημερινή μας ρουτίνα μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους; 
Η Clare Mackintosh αποδεικνύεται μάστερ στις εκπλήξεις και στις ανατροπές.  
Όταν η Ζόι Γουόκερ βλέπει τη φωτογραφία της στις προσωπικές αγγελίες μιας 
λονδρέζικης εφημερίδας, αποφασίζει να μάθει γιατί βρέθηκε εκεί. Δεν υπάρχει 
εξήγηση, δεν υπάρχει σάιτ: μόνο μια θολή εικόνα κι ένα τηλέφωνο. Η οικογένειά 
της πιστεύει ότι πρόκειται απλώς για κάποια που της μοιάζει. Μα την επόμενη μέρα 
η διαφήμιση δείχνει τη φωτογραφία μιας άλλης γυναίκας, και  τη μεθεπόμενη μιας 
άλλης. Να πρόκειται για λάθος; Για σύμπτωση; Ή μήπως κάποιος παρακολουθεί 
κάθε τους κίνηση;  
Μια ανατριχιαστική ιστορία τρόμου, ένα εθιστικό μέχρι την τελευταία του σελίδα 
θρίλερ που θα σε κάνει να σκεφτείς αν θα ξαναμπείς στο μετρό. Η Mackintosh, που 
εγκατέλειψε την καριέρα της ως αστυνομικού για να αφοσιωθεί στη συγγραφή 
μετά την απόλυτη επιτυχία του πρώτου της βιβλίου, ξέρει πώς να ανεβάζει τους 
ρυθμούς και την ένταση και δημιουργεί μια πειστική ιστορία που μπορεί να συμβεί 
στον καθένα. (Σεπτέμβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα θα βρείτε στον προσωπικό της ιστότοπο 
https://claremackintosh.com/, στη σελίδα της στο facebook 
https://www.facebook.com/ClareMackWrites και στον λογαριασμό της στο twitter 
https://twitter.com/claremackint0sh?lang=en 
 

 Μία από τις πλέον ταλαντούχες σύγχρονες συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας 
φαίνεται πως είναι η Ιρλανδέζα Tana French. Το πρώτο πολυδιαβασμένο, 
πολυμεταφρασμένο και πολυβραβευμένο μυθιστόρημά της (Βραβεία Edgar 
Anthony – Barry Macavity – VCA Clarion) με τίτλο Στο δάσος (In the Woods - μτφρ. 
Ειρήνη Παϊδούση) είναι άκρως ατμοσφαιρικό και περίπλοκο, αλλά και πειστικό και 
αναπάντεχο μέχρι τέλους. Ένα αστυνομικό πρώτης γραμμής για το έγκλημα, τη 
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μνήμη, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύγχρονη Ιρλανδία. Καθώς σουρουπώνει σε 
ένα μικρό προάστιο του Δουβλίνου το καλοκαίρι του 1984, οι μανάδες καλούν τα 
παιδιά τους να επιστρέψουν σπίτι. Αυτό το ζεστό μοιραίο βράδυ, όμως, τρία παιδιά 
δεν επιστρέφουν από το σκοτεινό και βουβό δάσος. Όταν φτάνουν οι αστυνομικοί, 
βρίσκουν μόνο ένα από την παρέα των παιδιών γαντζωμένο σε έναν κορμό και 
τρομοκρατημένο, με τα αθλητικά του γεμάτα αίμα. Δεν μπορεί να θυμηθεί ούτε μία 
λεπτομέρεια από τις τελευταίες ώρες. Είκοσι χρόνια αργότερα, το αγόρι αυτό, ο 
Ρομπ Ράιαν, δουλεύει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών του Δουβλίνου και κρατά το 
παρελθόν του κρυφό. Όταν όμως ένα δωδεκάχρονο κορίτσι βρίσκεται 
δολοφονημένο στο ίδιο δάσος, ο Ρομπ και η Κάσι Μάντοξ, συνεργάτιδά του και 
στενή του φίλη, βρίσκονται να ερευνούν μια υπόθεση ανατριχιαστικά παρόμοια με 
το ακόμα ανεξιχνίαστο μυστήριο του 1984. Έχοντας οδηγό μικρά ψήγματα 
αναμνήσεων από καιρό καταπνιγμένων, ο Ρομπ έχει τώρα την ευκαιρία να 
ξεσκεπάσει τόσο το μυστήριο όχι μόνο της τρέχουσας υπόθεσης, αλλά και αυτής 
από το ίδιο του το παρελθόν. Τα βιβλία της French (από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
κυκλοφορούν επίσης δύο ακόμα: Ο Τόπος των Πιστών, Ο Τόπος των Μυστικών), 
όπως έχει επισημάνει και η κριτική, δεν ξεχωρίζουν μόνο λόγω της πλοκής ή της 
λύσης μυστηρίου, αλλά χάρη στην αφηγηματική της δεινότητα και την εξαιρετική 
σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Η μεγάλη επιτυχία των βιβλίων της πιστοποιείται 
και από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τη μεταφορά τους στην οθόνη. 
(Σεπτέμβριος)  
Περισσότερα για τη συγγραφέα θα βρείτε στον προσωπικό της ιστότοπο 
www.tanafrench.com και στη σελίδα της στο facebook: 
www.facebook.com/TanaFrench/ 
Δείτε το trailer του βιβλίου: https://www.youtube.com/watch?v=3yzMO7spi1E  

 

 Ο αρχηγός της πρώτης εθνικής των Σουηδών συγγραφέων Arne  Dahl (κατά κόσμον 
Γιαν Άρναλντ) στήνει μια νέα σειρά που διαφέρει από τα προηγούμενα έργα του με 
δεξιοτεχνικό σασπένς που θα σημάνει τη μεγάλη διεθνή αναγνώρισή του. Με 
γραφή πιο μεστή, πιο στιβαρή, πιο φιλόδοξη, σαν να γράφει αστυνομικό 
μυθιστόρημα που τείνει να απεκδυθεί τον μανδύα του αστυνομικού, ο Dahl θα μας 
εκπλήξει και από άποψη πλοκής. Οι ήρωες δρουν εκτός των παραδοσιακών 
περιορισμών του ρόλου τους ως αστυνομικών, και πιο κοντά από ποτέ στα θύματα 
αλλά και τους δολοφόνους. Στο πρώτο βιβλίο της σειράς με τίτλο Επτά μείον ένα 
(Utmarker / Watching you – μετάφραση από τα σουηδικά Γρηγόρης Κονδύλης) η 
δεκαπεντάχρονη Έλεν αγνοείται επί τρεις εβδομάδες. Ο Σαμ Μπέργερ φοβάται ότι 
έχει πέσει θύμα απαγωγής ενός σίριαλ κίλερ, όμως ελάχιστοι συνάδελφοί του στην 
αστυνομία της Στοκχόλμης του δίνουν σημασία: χωρίς πτώμα δεν υπάρχει έγκλημα. 
Ο Σαμ τότε έρχεται σε επαφή με τη Ναταλί, μια γυναίκα που ανακρίνεται ως 
ύποπτη για απόκρυψη πληροφοριών σχετικών με μια σειρά εξαφανίσεων, που ο 
Σαμ είναι βέβαιος πως σχετίζονται με έναν κατ’ εξακολούθηση απαγωγέα και 
δολοφόνο. Καθώς ο Σαμ σκαλίζει τον φάκελο της Έλεν, ξεδιπλώνεται μια σκοτεινή 
ιστορία που συνδέεται με το ίδιο του το παρελθόν. Σύντομα ο κυνηγός 
μετατρέπεται σε κυνηγημένο· θα αποκαλυφθεί η αλήθεια που πολλοί θέλουν να 
μείνει κρυφή;  
Για άλλη μια φορά ο Dahl αποδεικνύει πως παίρνει το είδος στα σοβαρά και 
συνθέτει ένα πανέξυπνο θρίλερ με εκπληκτικές ανατροπές και ψυχολογική 
διορατικότητα. Το Επτά μείον ένα προσφέρει όλα όσα λαχταράει η ψυχή του 
καθενός: παραδοσιακό σασπένς, έξυπνη υπόθεση, περίπλοκα φονικά όπλα και 
εργαλεία βασανιστηρίων αλλά και μια λογοτεχνική ποιότητα που το τοποθετεί 
πάνω από το συνηθισμένα πρότυπα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Με αυτό το 
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βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 15 χώρες, ενώ 
σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της λίστας των μπεστ σέλερ του Spiegel όπου 
παρέμεινε για πολλές εβδομάδες, ο Dahl μπαίνει στη μάχη για τον τίτλο του 
πρωταθλητή βαρέων βαρών της παγκόσμιας αστυνομικής λογοτεχνίας. 
(Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα θα βρείτε στον επίσημο ιστότοπό του 
www.arnedahl.net, στη σελίδα του στο facebook 
http://www.facebook.com/ArneDahl.Crimefiction και στον λογαριασμό του στο 
twitter https://twitter.com/arne_dahl. 

 

 To μήνυμα (Sogid / The Reckoning - μτφρ. Αλέξης Καλοφωλιάς) της Yrsa 
Sigurdardóttir αποτελεί το δεύτερο βιβλίο της σειράς όπου πρωταγωνιστούν η 
ψυχολόγος Φρέγια και ο αστυνόμος Χούλνταρ. Η Ισλανδή βασίλισσα του 
σκανδιναβικού νουάρ βρίσκεται στο απόγειό της, σκαρώνοντας μια υπόθεση που 
σοκάρει και σαγηνεύει ταυτόχρονα, με ανελέητα φονικά και μια ρεαλιστική, 
απόλυτα πιστευτή πλοκή, που θα συνταράξει ακόμα και τους πιο έμπειρους 
αναγνώστες αστυνομικής λογοτεχνίας. Στο εσωτερικό μιας σχολικής 
χρονοκάψουλας, δέκα χρόνια αφότου σφραγίστηκε, ανακαλύπτεται ένα 
ανατριχιαστικό σημείωμα που προβλέπει τον θάνατο έξι ανθρώπων. Σίγουρα όμως, 
αν γράφτηκε από κάποιο δεκατριάχρονο, δεν μπορεί να είναι αληθινή απειλή… Ο 
ντετέκτιβ Χούλνταρ θεωρεί πως του ανέθεσαν την έρευνα απλώς και μόνο για να 
τον κρατήσουν μακριά από πραγματικές αστυνομικές υποθέσεις. Στρέφεται στην 
ψυχολόγο Φρέγια για να τον βοηθήσει να καταλάβει τον έφηβο που έγραψε το 
μήνυμα. Σύντομα όμως βρίσκονται μπλεγμένοι στα ίχνη άλλης μιας σοκαριστικής 
υπόθεσης. Γιατί το σημείωμα συμπίπτει με μια σειρά μακάβριων γεγονότων: την 
ανακάλυψη κομμένων ανθρώπινων μελών σε έναν κήπο, ακολουθούμενη από τον 
φόνο του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Τα αρχικά του θύματος ταιριάζουν με ένα από τα 
ονόματα στο σημείωμα. Ο Χούλνταρ και η Φρέγια πρέπει να ταυτοποιήσουν τον 
αποστολέα του μηνύματος, τα υποψήφια θύματα και τον δολοφόνο, προτού 
εκείνος φτάσει πρώτος και στους υπόλοιπους στόχους. Σκοτεινή, μυστήρια η 
Sigurdardóttir παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του θρίλερ παγκοσμίως 
και με κάθε νέο της βιβλίο αποδεικνύει έμπρακτα πως γίνεται όλο και καλύτερη. 
(Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα θα βρείτε στη σελίδα της στο facebook: 
https://www.facebook.com/YrsaSig/ 
Παρακολουθήστε ΕΔΩ τη συγγραφέα να μιλάει για την ισλανδική αστυνομική 
λογοτεχνία. 

 

 Η Σουηδή Susanne Jansson κάνει δυναμική είσοδο στον χώρο του αστυνομικού με 
ένα μυθιστόρημα σασπένς και μυστηρίου που τιτλοφορείται Ο βάλτος των 
χαμένων ψυχών (Offermossen – μετάφραση από τα σουηδικά Γρηγόρης Κονδύλης) 
και θεωρήθηκε το πιο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της αστυνομικής λογοτεχνίας 
διεθνώς. Έναν βάλτο της επαρχιακής Σουηδίας επισκέπτεται η ηρωίδα της ιστορίας, 
η Νάταλι, για να κάνει επιτόπια έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής 
στη βιολογία. Σύντομα όμως γίνεται φανερό ότι έχει βαθιά προσωπικούς λόγους 
που βρίσκεται εκεί: η Νάταλι μεγάλωσε στην περιοχή και έφυγε έπειτα από μια 
φρικτή οικογενειακή τραγωδία. Ο βάλτος την τρομάζει, μα και την έλκει με μια 
αόρατη δύναμη, και τα όσα γνωρίζει για τα μυστικά του δεν περιορίζονται σε απλά 
επιστημονικά δεδομένα. Μια νύχτα, έπειτα από μια φθινοπωρινή καταιγίδα, 
βρίσκει στον βάλτο έναν άντρα αναίσθητο, με τις τσέπες του γεμάτες νομίσματα. 
Εκεί κοντά, ανακαλύπτει έναν πρόχειρο τάφο. Σύντομα γίνεται αντιληπτό ότι 
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κάποιος δολοφόνος θάβει εκεί πτώματα για περισσότερο από μια δεκαετία. Η 
μικρή κοινότητα κλείνεται στον εαυτό της όσο οι άνθρωποι της αστυνομίας δίνουν 
μάχη να λύσουν μια σειρά από εγκλήματα που ξεπερνούν τη μικρή επαρχιακή τους 
εμπειρία. Μια ατμοσφαιρική ιστορία μυστηρίου που διερευνά τα σκοτεινά βάθη 
στα οποία οδηγεί τους ανθρώπους η θλίψη. Στημένο σε έναν κόσμο που θυμίζει την 
καλτ σειρά «True Detective» και ειπωμένο με ένα αφηγηματικό ύφος που θυμίζει 
τα βιβλία της Ιρλανδής Tana French και του Σουηδού Johan Theorin, η 
πρωτοεμφανιζόμενη Susanne Jansson υφαίνει μια ιστορία γι’ αυτά που λέμε στον 
εαυτό μας για να επιβιώσουμε, αλλά και γι’ αυτό που παρακινεί απλούς 
ανθρώπους στον φόνο. Με καλογραμμένη και ρέουσα αφήγηση, καλοστημένη 
πλοκή με υπόνοιες μεταφυσικού τρόμου, εκπλήξεις αλλά και συγκίνηση, το πρώτο 
βιβλίο της Jansson αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βιβλία της έκθεσης 
βιβλίου του Λονδίνου το 2017, με πλήθος εκδοτών να δίνουν μάχη για να 
αγοράσουν τα δικαιώματα. Το βιβλίο μεταφράζεται ήδη και αναμένεται να 
κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 25 χώρες. (Οκτώβριος) 

 

 Η Βρετανίδα συγγραφέας Kate Hamer επιστρέφει με ένα σκοτεινό παραμύθι για το 
τέλος της αθωότητας – και τον τρόπο που το παρελθόν μάς κρατά δέσμιούς του. Το 
νέο της μυθιστόρημα Μην το πεις πουθενά (The Doll Funeral - μτφρ. Στέλλα 
Κάσδαγλη) έχει εξαιρετική ατμόσφαιρα με έντονο το γοτθικό αλλά και το 
παραμυθιακό στοιχείο. Στα δέκατα τρίτα της γενέθλια, η Ρούμπι, ένα κορίτσι που 
μπορεί και επικοινωνεί με τους νεκρούς, μαθαίνει πως είναι υιοθετημένη. Αυτή η 
ανακάλυψη την κάνει να αρχίσει να αντιστέκεται στον βάναυσο πατριό της, τον 
Μικ· το σκάει στο δάσος με σκοπό να βρει τη μητέρα της, αντ’ αυτού όμως 
καταλήγει να ζει με τρία παράξενα αδέλφια που ζουν στη βρόμικη, εντελώς 
παρατημένη έπαυλη των απόντων γονέων τους. Η Kate Hamer αποδίδει εξαιρετικά 
τον παιδικό ψυχισμό με τη φωνή της πρωταγωνίστριας να ηχεί πραγματικά αληθινή 
και να παρασύρει τον αναγνώστη στο παράξενο σύμπαν της. Παράλληλα 
καταφέρνει να δημιουργήσει έναν μυστικιστικό κόσμο στον οποίο οι χαρακτήρες 
είναι στοιχειωμένοι από φαντάσματα του παρόντος αλλά και του παρελθόντος 
τους, από ζώντες και νεκρούς. Μια ιστορία για την αγάπη, την απώλεια, την 
οικογένεια και τη φιλία που σε αιχμαλωτίζει. Μια ελεγεία στον άρρηκτο δεσμό 
μητέρας-κόρης και μια υπενθύμιση για το πώς η φαντασία απελευθερώνει. 
(Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα θα βρείτε στον προσωπικό της ιστότοπο 
www.katehamer.co.uk και στον λογαριασμό της στο twitter 
https://twitter.com/kate_hamer 
Δείτε το trailer του βιβλίου: https://www.youtube.com/watch?v=zuT8YiS8DkY 

 

 Ο βασιλιάς του ιρλανδικού νουάρ Stuart Neville υπογράφει ως Haylen Beck ένα 
αγωνιώδες θρίλερ για τον αγώνα μιας γυναίκας να σώσει ό,τι αγαπά κόντρα στο 
αδιανόητο κακό. Τίτλος του βιβλίου Εφιάλτης στην Αριζόνα (Here and Gone - μτφρ. 
Βάσια Τζανακάρη). Η Όντρα, μια σωματικά και ψυχολογικά κακοποιημένη σύζυγος 
και μητέρα δύο παιδιών, βρίσκει το κουράγιο να εγκαταλείψει τον καταπιεστικό της 
άντρα για να κάνει μια καινούργια αρχή με τα παιδιά της. Διασχίζει τη χώρα 
προσεκτικά, από παράδρομους, με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα· κι όταν ένας 
σερίφης τη σταματά στη μέση της ερήμου της Αριζόνας, η Όντρα πασχίζει να 
κρύψει τη νευρικότητά της. Για κακή της τύχη ο σερίφης βγάζει από το πορτ 
μπαγκάζ του αυτοκινήτου της ένα σακουλάκι με ναρκωτικά που η Όντρα πρώτη 
φορά βλέπει, και η νευρικότητά της μετατρέπεται σε πανικό, καθώς νομίζει ότι 
συνέβη το χειρότερο. Αλλά δυστυχώς κάνει λάθος. Το χειρότερο έρχεται. 
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Ο Ιρλανδός συγγραφέας φαίνεται πως ανήκει πλέον στο βαρύ πυροβολικό της 
σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. Η ικανότητά του να κλιμακώνει την ένταση 
σχεδόν σε κάθε σκηνή οδηγεί στο συνεχές γύρισμα των σελίδων ως το 
ανατριχιαστικό φινάλε. Ένα αψεγάδιαστα στημένο θρίλερ, σοκαριστικό έως την 
τελευταία σελίδα, με αξέχαστους χαρακτήρες και έξυπνες ανατροπές από ένα από 
τα πιο δυνατά χαρτιά στην αστυνομική λογοτεχνία που αυτή τη φορά επιλέγει να 
γράψει με ψευδώνυμο και δεν διστάζει να δοκιμάσει κάτι εντελώς καινούργιο από 
τα προηγούμενα βιβλία του φέρνοντάς μας πιο κοντά στη σχολή του Στίβεν Κινγκ. 
(Νοέμβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα θα βρείτε στον προσωπικό του ιστότοπο 
www.stuartneville.com και με το ψευδώνυμό του εδώ www.haylenbeck.com, 
καθώς και στον λογαριασμό του στο twitter https://twitter.com/haylenbeck. 

 

 Μετά το συναρπαστικό του ντεμπούτο τη Μαριονέτα, ο Βρετανός πρώην 
τραυματιοφορέας Daniel Cole ο οποίος εγκατέλειψε το επάγγελμά του για να 
αφοσιωθεί στη συγγραφή, επανέρχεται με μια συνέχεια ανώτερη κάθε προσδοκίας, 
την Κρεμάλα (The Hangman - μτφρ. Νάντη Σακκά), ένα σκοτεινό και 
αιματοβαμμένο θρίλερ που διαβάζεται με μιαν ανάσα. Η Έμιλι Μπάξτερ είναι 
ακόμα συγκλονισμένη από την υπόθεση της Μαριονέτας, και από την εξαφάνιση 
του φίλου της Γουίλιαμ «Γουλφ» Φοκς. Παρότι διστάζει να εμπλακεί σε άλλη μια 
αποτροπιαστική υπόθεση, την καλούν στη συνάντηση μιας νέας ομάδας (στην 
οποία συνεργάζονται το FBI, η CIA και η Βρετανική Αστυνομία) στη Νέα Υόρκη. Εκεί, 
της δείχνουν φωτογραφίες μιας μιμητικής δολοφονίας: ένα πτώμα σε μια οικεία 
πόζα, κρεμασμένο από τη γέφυρα του Μπρούκλιν, με τη λέξη ΔΟΛΩΜΑ χαραγμένη 
στο στήθος. Ενώ η πίεση από τα μέσα ενημέρωσης εντείνεται, διατάζουν την 
Μπάξτερ να βοηθήσει στις έρευνες και να επισκεφθεί τον τόπο ενός ακόμα 
αποτρόπαιου εγκλήματος με ένα θύμα που έχει πάνω του χαραγμένη τη λέξη 
ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ. Όποτε εντοπίζουν έναν ύποπτο, ο δολοφόνος αποδεικνύεται ένα 
βήμα μπροστά. Με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται και στις δύο όχθες του 
Ατλαντικού, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους επιθεωρητές που προσπαθούν να 
ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από τους φόνους. Ένα απόλυτα εθιστικό θρίλερ 
που θα σαγηνεύσει τους αναγνώστες από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα µε 
ολοκληρωµένους, ρεαλιστικούς χαρακτήρες, πυκνή πλοκή και πλήθος ανατροπών. 
Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 25 χώρες. 
(Νοέμβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα θα βρείτε στον λογαριασμό του στο twitter: 
https://twitter.com/daniel_p_cole?lang=en 

 

 Η Βρετανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος Susie Steiner επιστρέφει με τα 
Άγνωστα πρόσωπα (Persons Unknown - μτφρ. Ειρήνη Παϊδούση), τη δεύτερη 
περιπέτεια της Μανόν Μπράντσο που πρωτογνωρίσαμε στο Αγνοούμενη μέχρι 
αποδείξεως του εναντίου, μια απολαυστική πρωταγωνίστρια που της αξίζει μια 
θέση πλάι σε άλλους αγαπημένους ντετέκτιβ της λογοτεχνίας. Η Guardian 
συμπεριέλαβε το βιβλίο ανάμεσα στα δέκα καλύτερα αστυνομικά της 
προηγούμενης χρονιάς. Πρόκειται για μια σύνθετη, συναρπαστική και πολύπλευρη 
ιστορία μυστηρίου με διορατικές κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις που 
υπερβαίνει τη δισδιάστατη αστυνομική λογοτεχνία εστιάζοντας στις 
μικρολεπτομέρειες που ζωντανεύουν τους χαρακτήρες.  
Καθώς πέφτει το σούρουπο, ένας νεαρός άντρας προχωράει τρεκλίζοντας σ’ ένα 
πάρκο· τον έχουν μαχαιρώσει και αιμορραγεί. Πεθαίνει εκεί που πέφτει – στα χέρια 
ενός αγνώστου, με το όνομα μιας γυναίκας στα χείλη του καθώς ξεψυχά. Η 
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Μπράντσο δεν γίνεται να μην ενδιαφερθεί για την υπόθεση – αυτόν τον καιρό 
αναλαμβάνει μονάχα παλιές, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, όμως ο άντρας πέθανε 
μόλις λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα όπου εργάζεται. Με τρόμο ανακαλύπτει 
ότι τόσο το θύμα όσο και ο κύριος ύποπτος είναι πιο στενά συνδεδεμένοι μαζί της 
απ’ όσο μπορούσε να φανταστεί. Και καθώς η αστυνομία την περικυκλώνει, 
αναγκάζεται να διανοηθεί το αδιανόητο. Πόσο καλά γνωρίζει τους αγαπημένους 
της; Στα χνάρια της Ρουθ Ρέντελ η Steiner υφαίνει μια πνευματώδη, καθηλωτική 
πλοκή συνδυασμένη με εξαιρετικό συγγραφικό στιλ και αξιομνημόνευτους 
χαρακτήρες. (Νοέμβριος) 
Περισσότερα για τη συγγραφέα και τα βιβλία της θα βρείτε στον προσωπικό της 
ιστότοπο: www.susiesteiner.co.uk και στον λογαριασμό της στο twitter: 
https://twitter.com/SusieSteiner 

 

 Πατώντας με το ένα πόδι στην Ιστορία και με το άλλο στο αστυνομικό και το 
δεύτερο μέρος της τριλογίας «Gerrmania» με τίτλο Οι γιοι του Όντιν (Germania: 
Odins Sӧhne - μτφρ. Βασίλης Τσαλής) του Γερμανού Harald Gilbers αναμένεται να 
ενθουσιάσει ξανά. Στο ιστορικό αυτό θρίλερ παρακολουθούμε τον Εβραίο πρώην 
επιθεωρητή της δίωξης κοινού εγκλήματος Ρίχαρντ Οπενχάιμερ να έχει βγει στην 
παρανομία και να προσπαθεί να επιβιώσει με συνδιαλλαγές στη μαύρη αγορά. Η 
βίαιη δολοφονία όμως του αρχιλοχία των Ες Ες Έριχ Χάουζερ, συζύγου της 
προστάτιδας του Οπενχάιμερ, της Χίλντε, θα στρέψει σε αυτήν τις υποψίες και θα 
αναγκάσει τον Οπενχάιμερ να κάνει το παν για να τη σώσει από τα νύχια του 
ναζιστικού δικαστικού συστήματος. Σύντομα θα ανακαλύψει πως μια μυστηριώδης 
αίρεση έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Με εξαιρετική αναβίωση της καθημερινής ζωής 
στο Βερολίνο εκείνης της εποχής, με αληθοφανείς χαρακτήρες και με ρυθμό που 
δεν χαλαρώνει, ο Gilbers κατορθώνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη μέχρι τέλους. Το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας θα κυκλοφορήσει στα 
ελληνικά την άνοιξη του 2019 με τον τίτλο Οι τελευταίες μέρες. (Νοέμβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα θα βρείτε στη σελίδα του στο facebook: 
https://www.facebook.com/HaraldGilbers.de/  

 

 Ποιος δεν γνωρίζει τον Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και τον διασημότερο ντετέκτιβ 
όλων των εποχών Σέρλοκ Χολμς. Στο Σκυλί των Μπάσκερβιλ (The Hound of the 
Baskervilles - μτφρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης) ο εμβληματικός Βρετανός συγγραφέας 
«ανασταίνει» τον σπουδαίο «ειδικό στο έγκλημα» και δραματοποιεί την εμμονή 
που από πάντα τον διακατείχε με τη μεταφυσική, καθώς κάνει χρήση του θρύλου 
για ένα τρομακτικό κυνηγόσκυλο που έβγαζε φλόγες από το στόμα του. Μαζί με τον 
Σέρλοκ Χολμς, στο αρχαίο και φαινομενικά ακίνδυνο τοπίο των Βάλτων του 
Ντέβονσαϊρ βρίσκεται μια ομάδα από τζέντλεμαν της επιστήμης: εκτός από τον 
χρονικογράφο του, τον πιστό Δρα Γουότσον, συναντούμε έναν άλλον γιατρό, τον 
Δρα Μόρτιμερ, έναν «χομπίστα της επιστήμης» όπως λέει ο ίδιος· τον δικηγόρο 
Φράνκλαντ, έναν ερασιτέχνη αστρονόμο, και τον δαρβινιστή συλλέκτη πεταλούδων 
Στέιπλετον, του οποίου η μανία για λογική ταξινόμηση συναγωνίζεται εκείνην του 
Χολμς. Αλλά αυτή είναι μόνο η μισή ιστορία. Γιατί τι μπορεί να κάνει η ορθολογική 
επιστήμη για να βοηθήσει τον σερ Χένρι, τον νέο κληρονόμο του Πύργου των 
Μπάσκερβιλ, να ξεφύγει από την προαιώνια κατάρα του σκύλου-φαντάσματος που 
σκότωσε τον θείο του; Γιατί οι υπηρέτες φέρονται τόσο παράξενα; Και ποια είναι η 
μυστηριώδης φιγούρα που είδε ο Φράνκλαντ μέσα από το τηλεσκόπιό του; 
Το έργο έχει γνωρίσει πάμπολλες διασκευές σε μικρή και μεγάλη οθόνη καθώς και 
στον χώρο του βιβλίου. (Δεκέμβριος) 
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ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (NON FICTION) 

 Οι Steven Levitsky και Daniel Ziblatt, πολιτικοί επιστήμονες και καθηγητές στο 
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, έχοντας μελετήσει πάνω από είκοσι χρόνια την 
κατάλυση των δημοκρατιών σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, έγραψαν ένα βιβλίο 
με τίτλο Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες (How Democracies Die - μτφρ. Ανδρέας 
Παππάς), που διερευνά και αναλύει τον ύπουλο θάνατο της σύγχρονης 
δημοκρατίας. Το βιβλίο εγκαινιάζει τη νέα σειρά πολιτικής ιστορίας με τίτλο «Ιδέες 
και Πολιτική» με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας 
Δημήτρη Π. Σωτηρόπουλο. Στο πολύκροτο βιβλίο τους, το οποίο έχει προκαλέσει 
αίσθηση διεθνώς πυροδοτώντας συζητήσεις και προκαλώντας πολλά 
δημοσιεύματα τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό Τύπο, οι Levitsky και Ziblatt, 
αντλώντας από δεκαετίες έρευνας και μια ευρεία γκάμα ιστορικών και παγκόσμιων 
παραδειγμάτων από την Ευρώπη του 1930 έως τη σύγχρονη Ουγγαρία, την 
Τουρκία, τη Βενεζουέλα, καθώς και τον Αμερικανικό Νότο, επιχειρούν να 
εξηγήσουν την ασθένεια που πλήττει τη δημοκρατία, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε 
για να αποφύγουμε τον αργό θάνατό της. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως στην 
εποχή μας οι δημοκρατίες δεν τελειώνουν πλέον μ’ έναν πάταγο –μια επανάσταση, 
κάποιο στρατιωτικό πραξικόπημα, ένα κίνημα, έναν εμφύλιο πόλεμο– αλλά μέσω 
της αργής και σταθερής αποδυνάμωσης των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη και τα 
ΜΜΕ, και της σταδιακής αποσάθρωσης πολιτικών κανόνων που ισχύουν χρόνια. 
Έτσι, η διάβρωση της δημοκρατίας συντελείται ανεπαίσθητα και η κατάλυσή της 
επέρχεται με τη σταδιακή ολίσθηση προς τον απολυταρχισμό, η οποία ξεκινάει από 
την εκλογική κάλπη. Οι σύγχρονες δημοκρατίες είναι πιθανόν σήμερα να σβήσουν 
στα χέρια ανθρώπων που καταρχάς κέρδισαν την εξουσία με εκλογές. Σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή ο Steven Levitsky άλλωστε 
προειδοποιεί πως «Ο θάνατος της δημοκρατίας συμβαίνει στην κάλπη». Το Πώς 
πεθαίνουν οι δημοκρατίες αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και εμπεριστατωμένη 
συμβολή στην παγκόσμια συζήτηση για την κατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. 
Μια δυνατή φωνή αφύπνισης, ένα διαφωτιστικό και τρομερά επίκαιρο βιβλίο για 
το πώς η δημοκρατία δολοφονείται με τα ίδια της τα όπλα. (Σεπτέμβριος) 

 

 Δεύτερο βιβλίο στη σειρά «Ιδέες & Πολιτική» που περιλαμβάνει έργα που φωτίζουν 
άγνωστες πτυχές της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας είναι αυτό των André Kaspi & 
Hélène Harter Οι Αμερικανοί Πρόεδροι (Les Présidents Américains - μτφρ. Σώτη 
Τριανταφύλλου). Κάθε τέσσερα χρόνια, οι Αμερικανοί εκλέγουν τον Πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσωπο που έχει φτάσει να αποκαλείται «πλανητάρχης» 
και να παίζει κεντρικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Εδώ και 225 χρόνια, οι 
πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σημαδέψει ο καθένας την εποχή του. Όμως ποιες είναι οι 
διαφορές μεταξύ τους; Ποιες πολιτικές αναταράξεις διαμόρφωσαν τον θεσμό και 
τις εξουσίες του Προέδρου, και είναι τελικά τόσο ισχυρός όσο νομίζουμε; Στον 
απόηχο των εκλογών του 2016, το βιβλίο αυτό έρχεται να φωτίσει το πολιτικό 
σύστημα των ΗΠΑ και την ταραχώδη πολιτική τους ιστορία, από τους ιδρυτές του 
έθνους ως τον Μπαράκ Ομπάμα και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Στο βιβλίο 
εξηγείται με τρόπο απόλυτα κατανοητό και προσιτό σε όλους η ιστορική διαδικασία 
μέσα από την οποία το προεδρικό αξίωμα των ΗΠΑ, που στην αρχή είχε πολύ 
λιγότερες εξουσίες, έφθασε σήμερα να συγκεντρώνει πολύ μεγάλη ισχύ και να είναι 
ο καθοριστικός παράγοντας στην ισορροπία των τριών εξουσιών της ισχυρότερης 
Δημοκρατίας του κόσμου. Οι δύο συγγραφείς έχουν καταθέσει πολύ σημαντικό και 
ιδιαίτερα εκτεταμένο έργο (πάνω από 20 ατομικές ή συλλογικές μελέτες) για 
διάφορες πτυχές της αμερικανικής πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας, και είναι από 
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τους πιο άξιους εκπροσώπους της υψηλών προδιαγραφών γαλλικής 
ιστοριογραφίας. Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα σοβαρό κενό στην ελληνική 
βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται και απευθύνεται σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται για τις παγκόσμιες εξελίξεις και την πολιτική ιστορία, ενώ είναι 
εξαιρετικά επίκαιρο. (Οκτώβριος) 

 

 Οι ναζί παρουσιάζονταν ως πολέμιοι του ηθικού εκφυλισμού. Κι όμως, όπως 
αποκαλύπτεται στο συναρπαστικό αυτό μπεστ σέλερ του Γερμανού 
δημοσιογράφου και μυθιστοριογράφου Norman Ohler  Υπερδιέγερση: Τα 
ναρκωτικά στο Τρίτο Ράιχ (Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich – μτφρ. 
Βασίλης Τσαλής, Χρήστος Κοκκολάτος), η χρήση ναρκωτικών ήταν ευρέως 
διαδεδομένη. Ουσίες όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, μορφίνη και μεθαμφεταμίνες 
χρησιμοποιούνταν από εργάτες ως νοικοκυρές, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές 
για το στράτευμα. Η χρήση ναρκωτικών στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας 
επηρέαζε αρνητικά και τη λήψη αποφάσεων, με τον Χίτλερ και τους ακολούθους 
του να καταφεύγουν σε δυνητικά θανάσιμα κοκτέιλ ουσιών καθώς η θέση της 
Γερμανίας χειροτέρευε. Παρότι τα ναρκωτικά από μόνα τους δεν μπορούν να 
εξηγήσουν τα γεγονότα του Β’ Παγκόσμιου πολέμου ή την έκβασή του, η έρευνα 
του Ohler αλλάζει την αντίληψή μας επ’ αυτών. Παρόλο που ο ίδιος δεν είναι 
ιστορικός, έκανε εκτεταμένη έρευνα σε  αρχεία της Γερμανίας και της Αμερικής και 
πήρε συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες, ιστορικούς και γιατρούς. Αρχικά 
συγκέντρωνε υλικό για να γράψει ένα ακόμα μυθιστόρημα όμως κατόπιν και 
συμβουλής του εκδότη του, που θεώρησε το θέμα όχι ιδιαίτερα κατάλληλο για 
μυθοπλασία, αποφάσισε να γράψει τα γεγονότα ως είχαν. Μπορεί αρχικά το 
εγχείρημά του να φάνταζε επίφοβο όμως εντέλει ακόμα και ο γνωστός βιογράφος 
του Χίτλερ Ian Kershaw τον επαίνεσε για την επιστημονικότητα της γραφής του. 
(Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα και το βιβλίο του μπορείτε να βρείτε στον 
προσωπικό του ιστότοπο www.normanohler.de  

 

 Ένας από τους κορυφαίους βρετανούς ιστορικούς του σοσιαλισμού, ο Καθηγητής 
Ιστορίας στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Gregory Claeys, στο 
βιβλίο του Μαρξ και μαρξισμός (Marx and marxism - μτφρ. Γιώργος Μαραγκός) 
αναλογίζεται τις ιδέες του Μαρξ και την εξέλιξή τους, από τις απαρχές της Ρωσικής 
Επανάστασης μέχρι σήμερα. Ένα «πανόραμα» του μαρξισμού που καλύπτει όλο το 
ιστορικό χρονικό, τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, τον συσχετισμό του με άλλες 
ιδεολογίες και τη θέση του στον 21ο αιώνα. 
Γιατί ο Μαρξ ήταν τόσο πετυχημένος ως στοχαστής; Πώς ο μαρξισμός εξελίχθηκε 
κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και τι σημαίνει για εμάς σήμερα; Αν και μετά την 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έμοιαζε να έχει τελείως ξεπεραστεί, μια νέα 
γενιά αναγνωστών διαβάζει και ανακαλύπτει τον Μαρξ (που φέτος 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γέννησή του) στον απόηχο των 
επαναλαμβανόμενων οικονομικών κρίσεων, της αυξανόμενης κοινωνικής 
ανισότητας και της καταστροφικότητας του καπιταλισμού. Τόσο η κριτική του για 
τον καπιταλισμό όσο και το όραμά του για το μέλλον έχουν διαχρονική απήχηση 
παρόλο που τα ερωτήματα που θέτει είναι στις μέρες μας ακόμα πιο δύσκολο να 
απαντηθούν. 
Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελεί μια βιογραφία του Μαρξ 
πριν και μετά τον μαρξισμό, με εκτενείς αναφορές σε ιδεολογικά και φιλοσοφικά 
ρεύματα, καθώς και σε στοχαστές και φιλοσόφους. Το δεύτερο μέρος αφορά τον 
Μαρξισμό, ξεκινώντας με τη διαπίστωση ότι ο μαρξισμός όπως είναι σήμερα 
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γνωστός ελάχιστη σχέση έχει με την αρχική κοσμοθεωρία του Μαρξ. Μια 
διαφωτιστική ιστορία για το πώς αναπτύχθηκε η σκέψη του Μαρξ καθώς και για το 
ποιες ήταν οι κυριότερες φιλοσοφικές του επιρροές από έναν κορυφαίο ιστορικό. 
Μια μεγαλόπνοη μελέτη που αποδεικνύει ότι ο Μαρξ και ο Μαρξισμός 
εξακολουθούν να είναι επίκαιροι. (Οκτώβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα μπορείτε να βρείτε στον λογαριασμό του στο 
twitter: https://twitter.com/gclaeys12345?lang=en. 

 

 Η φασιστική πολιτική δεν είναι υπόθεση μόνο των φασιστικών κρατών. Αντλώντας 
από την ιστορία, τη φιλοσοφία, την κριτική φυλετική θεωρία, και από 
παραδείγματα ανά τον κόσμο από την Αμερική του 19ου αιώνα έως τη Γερμανία 
του 20ού και την Ινδία του 21ου, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Γέιλ Jason Stanley 
στο βιβλίο του Πώς λειτουργεί ο φασισμός (How Fascism Works - μτφρ. Γιώργος 
Μπαρουξής) εντοπίζει τους δέκα πυλώνες της φασιστικής πολιτικής που 
χρησιμοποιούν οι ηγέτες για να διατηρηθούν στην εξουσία διαιρώντας τους 
πληθυσμούς σε ένα εμείς και ένα αυτοί: την προπαγάνδα για το μυθικό παρελθόν, 
τον αντι-διανοουμενισμό, το ψέμα, τη θυματοποίηση, καθώς και τη διάλυση της 
κοινωνικής πρόνοιας και της ενότητας, μεταξύ άλλων. Αποκαλύπτει κρίσιμα μοτίβα 
που είναι πιο κυρίαρχα από ποτέ και διαπιστώνει ότι υπάρχει μια αίσθηση πως οι 
φασιστικές τάσεις είναι σε άνοδο. Στόχος του βιβλίου είναι, όπως γράφει 
χαρακτηριστικά, «να αποκτήσουν οι πολίτες τα κριτικά εργαλεία ώστε να 
αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ νόμιμων τακτικών της φιλελεύθερης 
δημοκρατικής πολιτικής και της φασιστικής πολιτικής» και να «εξαλειφθεί η 
δικαιολογία της άγνοιας». (Νοέμβριος) 
Περισσότερα για τον συγγραφέα μπορείτε να βρείτε στον λογαριασμό του στο 
twitter: https://twitter.com/jasonintrator?lang=en  

 

 Το Βυζάντιο διαφέρει πολύ από τα στερεότυπά μας. Είναι μια αυτοκρατορία που 
ανανεώνεται και προσαρμόζεται, ακόμα και στις ύστατες στιγμές της. Ως κράτος 
δικαίου διαθέτει χαρακτηριστικά πολύ κοντινά και οικεία στις αντιλήψεις μας 
(νομοθετική ρύθμιση επαγγελμάτων, διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
προστασία του ασθενέστερου συμβαλλομένου). Ο Γάλλος βυζαντινολόγος Michel 
Kaplan στο βιβλίο του Γιατί το Βυζάντιο; Μια αυτοκρατορία έντεκα αιώνων 
(Pourquoi Byzance?: Un empire de onze siècles - μτφρ. Μαρίζα Ντεκάστρο, Κατιάνα 
Μίχα), παραπέμποντας σκόπιμα στο ομότιτλο βιβλίο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, 
μας προσφέρει μια εύληπτη και συνοπτική κριτική παρουσίαση της ιστορίας του 
Βυζαντίου. Το βιβλίο εστιάζει στην πολιτική ιδεολογία, τους θεσμούς, τη δημόσια 
διοίκηση, το φορολογικό σύστημα, την οικονομία, το δίκαιο, την εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό. (Νοέμβριος) 
 

 Η Σύρια Yusra Mardini, η νεότερη σήμερα πρέσβειρα καλής θέλησης της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, που αγωνίστηκε με την ομάδα των 
προσφύγων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας το 2016, καταγράφει την 
προσωπική της μαρτυρία από τους βομβαρδισμένους δρόμους της Συρίας μέχρι τις 
πισίνες του Ρίο ντε Τζανέιρο στο βιβλίο της με τίτλο Πεταλούδα: Η ιστορία μου 
(Butterfly: From Refugee to Olympian —My Story of Rescue, Hope, and Triumph - 
μτφρ. Στέλλα Κάσδαγλη), μια ιστορία διάσωσης, ελπίδας και θριάμβου. Το βιβλίο 
της Mardini είναι η ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, της οποίας το ταξίδι ξεκίνησε σε 
ένα προάστιο της Δαμασκού μεσούντος του πολέμου για να φτάσει, μέσω του 
Αιγαίου, στο Βερολίνο, κι αποκεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο για τους Ολυμπιακούς του 
2016, όπου διαγωνίστηκε στα 100 μέτρα ελεύθερο και στα 100 μέτρα πεταλούδα 
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με την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων. Τότε είχε δηλώσει: «Θα ήταν ντροπή να 
πνίγονταν οι άνθρωποι που δεν ήξεραν κολύμπι, θα ήταν ντροπή να πνιγόμουν 
άδικα, ενώ θα μπορούσα τουλάχιστον να πνιγώ περήφανη που αγωνίστηκα για το 
όνειρό μου». Σε πρώτο πρόσωπο παρακολουθούμε την αφήγηση της διαδρομής και 
των δυσκολιών μιας επίδοξης κολυμβήτριας, αλλά κυρίως ενός κοριτσιού που 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του εξαιτίας του πολέμου με τη λέξη 
«πρόσφυγας» στην πλάτη του. Το βιβλίο όμως δεν περιορίζεται στην περιγραφή 
του τρόμου και της απόγνωσης του πρόσφυγα· είναι πάνω απ’ όλα ένας ύμνος 
στους δεσμούς φιλίας που δημιουργήθηκαν σε αυτή τη δύσκολη πορεία, στη 
δύναμη της θέλησης και του ανθρώπινου πνεύματος αλλά και στην επιμονή της 
Mardini να κάνει, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, το παιδικό της όνειρο 
πραγματικότητα, να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς. Σήμερα η εικοσάχρονη Yusra ζει 
στο Βερολίνο και προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το 
περιοδικό People την επέλεξε ως μία από τις είκοσι πέντε γυναίκες που αλλάζουν 
τον κόσμο, ενώ το περιοδικό Time το 2016 τη συμπεριέλαβε στους τριάντα εφήβους 
με τη μεγαλύτερη επιρροή. Με το βιβλίο της αυτό ελπίζει να εμπνεύσει τον κόσμο, 
να σπάσει τα στερεότυπα για τους πρόσφυγες και να δώσει μαθήματα ζωής κι 
ελπίδας σε όλους όσοι συνεχίζουν να αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. (Δεκέμβριος) 
Περισσότερα για την Yusra Mardini μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της στο facebook 
και στους λογαριασμούς της σε Instagram και twitter. 


