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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Έλληνες λογοτέχνες
Ζουργός, Ισίδωρος. Λίγες και μία νύχτες: μυθιστόρημα. Εκδόσεις Πατάκη, 2017.
(Μ ΖΟΥ)

«Την άνοιξη του 1909, ο έκπτωτος σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο Β'
εξορίζεται στη Θεσσαλονίκη και μένει έγκλειστος σε μια
εντυπωσιακή έπαυλη. Εκεί, σύμφωνα με το μυθιστόρημα, θα
διηγείται για λίγες νύχτες σ' ένα μικρό κορίτσι τη ζωή του. Ένα
εντεκάχρονο όμως αγόρι κρυφακούει... Εβδομήντα χρόνια μετά, θα
υπάρχει ακόμη μια νύχτα, μάλλον μια ζωή ολόκληρη σε μία μόνο
νύχτα. Άλλωστε στον 20ό αιώνα αργούσε συχνά να ξημερώσει. Το

"Λίγες και μία νύχτες", με άξονα την ερωτική ιστορία που φωλιάζει στην καρδιά της
αφήγησης, εξιστορεί μια περιπέτεια για το κυνήγι του πλούτου και την αναζήτηση της
ευτυχίας. Το βιβλίο αναπλάθει μια μαγευτική συνοικία έξω από τα τείχη της
Θεσσαλονίκης, αυτή των Εξοχών, που έσβησε για πάντα. Είναι ακόμη μια γραφή για
τα σπίτια, φτωχικά και πλούσια, για το μέσα και το έξω τους, για τους τοίχους και τα
έπιπλα όπου υφαίνονται οι ανάσες ζώντων και τεθνεώτων.»
- από το οπισθόφυλλο

Μέρμηγκα, Καρολίνα. Ο Έλληνας γιατρός: μυθιστόρημα. Μελάνι, 2016. (Μ ΜΕΡ)
Βραβείο “Νίκου Θέμελη” – Δήμος Άνδρου & Περιοδικό Διαβάζω / Ο Αναγνώστης
[2017]
«Μέσα από την προσωπική ιστορία του γιατρού Κωνσταντίνου Μ.
(1874-1941) ξετυλίγεται η άνθηση της αθηναϊκής αστικής τάξης με
τις χάρες και τις αδυναμίες της, οι πόλεμοι και οι πολιτικές
διαμάχες που έσκισαν τη χώρα στα δύο, οι βαθιές πληγές και οι
μεγάλες στιγμές δόξας της Ελλάδας. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα
όπου ο έρωτας, τα ηθικά διλήμματα, η ματαιοδοξία, η προσφορά,
οι φιλοδοξίες και η αίσθηση χρέους συνθέτουν τον καμβά μιας
γενιάς Ελλήνων, επώνυμων κι ανώνυμων, που σήμερα μοιάζουν
μακρινοί και άγνωστοι, όμως συνεχίζουν να μας καθορίζουν με
τρόπο ανεξίτηλο.»
– από τη Βιβλιονέτ

Τσιτσώνης, Στάμος. Μια διαφορετική μέρα. Κριτική, 2017. (Δ ΤΣΙ)

«Στη νέα συλλογή διηγημάτων του Στάμου Τσιτσώνη, πρόσωπα
με διαφορετικές προελεύσεις, συνήθειες και εμμονές, με
διαφορετικές ανάγκες και τρόπο σκέψης, συναντιούνται στον
αφηγηματικό χώρο και χρόνο. Η λογική δεν είναι η πρώτη τους
επιλογή, αλλά κι ο κόσμος του ονείρου δεν είναι πάντα ασφαλής.
Χάρη στον ειρωνικό συνδετικό ιστό του Τσιτσώνη, οι ήρωες
αντιμετωπίζονται με καλοσύνη και τρυφερότητα. Οι συνέπειες
από την παραβίαση των κανόνων δεν απαξιώνουν τις αποφάσεις
και τις πράξεις τους. Αντίθετα, τις νομιμοποιούν και δεν μοιάζουν
καθόλου παράδοξες.»
– από τη Βιβλιονέτ

Τσιαμπούσης, Βασίλης. Γαλάζια αγελάδα: μυθιστόρημα. Μεταίχμιο, 2013. (Μ ΤΣΙ)
«Το μυθιστόρημα στηρίζεται στις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις ενός
υπαρκτού προσώπου. Πραγματικά ως ένα βαθμό είναι και τα
γεγονότα που περιγράφονται, όπως βέβαια και οι τόποι που
αποτελούν το γεωγραφικό σκηνικό της υπόθεσης, αλλά και πολλά
από τα ιστορικά και τα άλλα πρόσωπα που μνημονεύονται είτε με
το
αληθινό
τους
όνομα
(Αντώντσαους,
Κωνσταντίνος
Κωσταντάρας, ταγματάρχης Μίλερ, Κωνσταντίνος Καραμανλής,
Γεώργιος Ράλλης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Κωστής Στεφανόπουλος,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κ.ά.) είτε με άλλο όνομα. Σκοπός του
συγγραφέα είναι, χρησιμοποιώντας την Ιστορία ως καμβά της σύνθεσής του, να
μιλήσει κυρίως για τη συναισθηματική περιπέτεια των ηρώων του, που είχαν το
ακριβοπληρωμένο προνόμιο να συμμετάσχουν -είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως
κομπάρσοι- σε δραματικά ιστορικά γεγονότα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, και
να υποστούν τις οδυνηρές συνέπειες της εμπλοκής τους σ’ αυτά.»
- από τη Βιβλιονέτ

Χιόνης, Αργύρης. Έχων σώας τας φρένας. Κίχλη, 2016. (Δ ΧΙΟ)
«Το παρόν βιβλίο απαρτίζεται από εννέα διηγήματα, στα οποία
κυριαρχούν -μόνα τους ή σε συνδυασμό- αυτοβιογραφικά,
μυθοπλαστικά και ψευδοδοκιμιακά στοιχεία. Κοινό τους θέμα είναι σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα- "το παράλογο της
ύπαρξης και η ασάφεια των ορίων μεταξύ τρέλας και λογικής". Τα
διηγήματα, γραμμένα με παιγνιώδη και ενίοτε παρωδιακή διάθεση,
ακολουθούνται από σημειώσεις, οι οποίες εντάσσονται αφηγηματικά
στο κείμενο με τρόπο που θυμίζει κάποτε τον Μπόρχες. Ωστόσο, τα
παιγνιώδη στοιχεία λειτουργούν συνειδητά ως αντίβαρο στο
υπαρξιακό βάθος. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας: «Επειδή
το θέμα του βιβλίου είναι αρκετά βαρύ ή, μάλλον, δυσβάστακτο, το ύφος είναι,
συχνά, παιγνιώδες, ώστε να μη βαρύνεται η ψυχή όχι μόνο του αναγνώστη αλλά και
του ίδιου του συγγραφέα.»
- από το οπισθόφυλλο

Ξένοι λογοτέχνες σε ελληνική μετάφραση
Gatalica, Aleksandar. Ο μεγάλος πόλεμος. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2017. (Μ GAT)
«Ένα μυθιστόρημα επικών διαστάσεων για τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, αυτό το σύνθετο πλέγμα γεγονότων που καθόρισαν,
αρχής γενομένης από το 1914, την πορεία του φοβερού 20ού
αιώνα. Το βιβλίο του Αλεξάνταρ Γκάταλιτσα δεν είναι ούτε ένα
ακόμα χρονικό, ούτε ένα τυπικό ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι ένας
σύγχρονος και έντεχνος τρόπος να μιλήσει κανείς για το παρελθόν
και να το ανακαλέσει σε όλη του την περιπλοκότητα, ένας
συναρπαστικός ιστός καμωμένος από πολλαπλές αφηγηματικές
διαστάσεις,
μια
εντυπωσιακή
νωπογραφία
ανθρώπινων
πεπρωμένων η οποία ζωντανεύει την ατμόσφαιρα μιας ολόκληρης εποχής - όχι μόνο
τα κρίσιμα πεδία των μαχών και τα μετόπισθεν, αλλά και την περίοδο της αθωότητας
που προηγήθηκε. Ο συγγραφέας παρακολουθεί τις τύχες ογδόντα και πλέον
χαρακτήρων από όλες τις εμπόλεμες πλευρές - επιφανείς και αφανείς, νικητές και
ηττημένους, στρατηγούς και στρατιώτες, τραγουδιστές της όπερας και κατασκόπους,
καλλιτέχνες και απλούς ανθρώπους, σαρώνοντας με το σουρεαλιστικό, μεταφυσικό
του βλέμμα μια ταραγμένη Ευρώπη από τη μια της άκρη ως την άλλη. Ο Μεγάλος
Πόλεμος ανήκει στα σημαντικότερα συγγραφικά επιτεύγματα των Βαλκανίων τα
τελευταία χρόνια. Το 2012 τιμήθηκε με το Βραβείο ΝΙΝ, την κορυφαία λογοτεχνική
διάκριση της Σερβίας.»
- από το οπισθόφυλλο

Kerr, Philip. Η άλλη πλευρά της σιωπής. Κέδρος, 2017. (Μ KER)
«Γαλλική Ριβιέρα, 1956. Ο Μπέρνι Γκούντερ δουλεύει με
ψευδώνυμο σε ξενοδοχείο και προσπαθεί να μείνει μακριά από
φασαρίες. Παίζει μπριτζ και συνδέεται φιλικά με τον διάσημο
συγγραφέα Σόμερσετ Μομ, που επίσης ζει στην Κυανή Ακτή. Στην
υπέροχη βίλα του, ο Μομ αναφέρει στον Μπέρνι την ύπαρξη μιας
ενοχοποιητικής φωτογραφίας: δείχνει τον Μομ ανάμεσα σε ένα
γκρουπ γυμνών αντρών δίπλα σε μια πισίνα - ένας από αυτούς
είναι ο διαβόητος κατάσκοπος Γκάι Μπέρτζες, ο οποίος αυτομόλησε
πρόσφατα στη Μόσχα μαζί με τον Ντόναλντ Μακλίν. Το παρελθόν
χτυπά την πόρτα του Μπέρνι. Τη φωτογραφία έχει στην κατοχή
του ένας παλιός του γνώριμος, ο Χάρολντ Χένιχ, πρώην λοχαγός στις υπηρεσίες
ασφαλείας των ναζί και αδίστακτος εκβιαστής, ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο
χιλιάδων ανθρώπων το 1945, μεταξύ αυτών και της γυναίκας που αγαπούσε ο
Μπέρνι. Ο Χένιχ απαιτεί από τον Μομ πενήντα χιλιάδες δολάρια για να του επιστρέψει
τη φωτογραφία. Όταν ο συγγραφέας προτείνει στον Μπέρνι να αναλάβει την
υπόθεση, εκείνος στην αρχή διστάζει. Όμως νοσταλγεί τη δουλειά του ντετέκτιβ και

θέλει επίσης να πάρει πίσω το αίμα του από τον Χένιχ.»
- από το οπισθόφυλλο

Oz, Amos. Ιούδας: μυθιστόρημα. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2016. (Μ OZ)
«Ιερουσαλήμ, 1959. Ο νεαρός φοιτητής Σμούελ Ας αναγκάζεται να
διακόψει τις σπουδές του και βρίσκει καταφύγιο σε ένα πέτρινο
σπίτι με παράξενους ένοικους. Εκεί κερδίζει τα προς το ζην
κρατώντας συντροφιά σε έναν εβδομηντάχρονο άνδρα, μορφωμένο
όσο και εκκεντρικό, τον Γκέρσομ Βαλντ. Οι συζητήσεις τους για την
ιστορία, την πολιτική, τη θρησκεία, την ανθρώπινη φύση, είναι
παθιασμένες. Όμως κάτω από την ίδια στέγη, μένει η σαγηνευτική
και μυστηριώδης Ατάλια Αμπραβανέλ. Η ίδια συνδέεται με μια
παραγνωρισμένη φυσιογνωμία του σιωνιστικού κινήματος, με
κάποιον που προσπάθησε να αλλάξει την ίδια τη συγκρότηση του κράτους του
Ισραήλ. Ο ντροπαλός και ευαίσθητος Σμούελ αναστατώνεται από την παρουσία της
και αρχίζει να ερωτεύεται τη μεγαλύτερή του γυναίκα. Ο Ιούδας, το τελευταίο
αριστούργημα του Άμοζ Οζ, είναι ένα προκλητικό μυθιστόρημα ιδεών και συγχρόνως η
αφήγηση μιας απεγνωσμένης αγάπης, με υποβλητικό σκηνικό τα χειμωνιάτικα τοπία
μιας διχοτομημένης πόλης. Ένα σπουδαίο έργο αναφοράς για να κατανοήσουμε την
ψυχή μιας ολόκληρης χώρας, τη σχέση ανάμεσα στον ιουδαϊσμό και τον χριστιανισμό,
καθώς και μια συναρπαστική σπουδή πάνω στις μορφές του προδότη».
- από το οπισθόφυλλο

Perez-Revere, Arturo. Καλοί άνθρωποι σε σκοτεινούς καιρούς. Εκδόσεις Πατάκη,
2017. (Μ PER)
«Στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν δύο μέλη της Βασιλικής Ισπανικής
Ακαδημίας, ο βιβλιοθηκάριος δον Ερμόχενες Μολίνα και ο ναύαρχος
δον Πέδρο Θάρατε, επιφορτίστηκαν από τους συναδέλφους τους να
ταξιδέψουν στο Παρίσι για να αποκτήσουν με τρόπο σχεδόν μυστικό
τους 28 τόμους της Encyclopedie του Ντ' Αλαμπέρ και του
Ντιντερό, που στην Ισπανία ήταν απαγορευμένη, κανείς δεν
μπορούσε να υποπτευθεί ότι οι δύο ακαδημαϊκοί θα αντιμετώπιζαν
μια επικίνδυνη αλληλουχία μηχανορραφιών στο ταξίδι που θα τους
οδηγούσε, μέσα από δρόμους γεμάτους ληστές και άβολες λοκάντες και πανδοχεία,
από την πεφωτισμένη Μαδρίτη του Καρόλου Γ' στο Παρίσι των καφέ, των σαλονιών,
των φιλοσοφικών κύκλων και των πολιτικών αναταραχών τις παραμονές της Γαλλικής
Επανάστασης. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και χαρακτήρες, τεκμηριωμένο με
μεγάλη σχολαστικότητα, συγκινητικό και σαγηνευτικό σε κάθε του σελίδα, το "Καλοί
άνθρωποι σε σκοτεινούς καιρούς" αφηγείται την ηρωική περιπέτεια εκείνων που, με
οδηγό τους τα φώτα της Λογικής, θέλησαν ν' αλλάξουν τον κόσμο με τα βιβλία, τότε

που το μέλλον έσπρωχνε τις παλιές ιδέες στο περιθώριο και ο φόβος της ελευθερίας
έκανε εδραιωμένους θρόνους και κόσμους να παραπαίουν.»
- από το οπισθόφυλλο

Yanagihara, Hanya. Λίγη ζωή. Μεταίχμιο, 2016. (Μ YAN)
«Τέσσερις φίλοι και συμφοιτητές μετακομίζουν, μετά την
αποφοίτησή τους, στη Νέα Υόρκη για να φτιάξουν τη ζωή τους άφραγκοι, χαμένοι, με μόνο τους στήριγμα τη φιλία τους και τις
φιλοδοξίες τους: Ο ευγενής, ωραίος Γουίλεμ, επίδοξος ηθοποιός ο
Τζέι Μπι, ζωγράφος από το Μπρούκλιν, που προσπαθεί να
κατακτήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο Μάλκολμ, αρχιτέκτονας σε
μια σημαντική εταιρεία· και ο Τζουντ - ο ιδιοφυής, αινιγματικός
Τζουντ. Όπως περνούν οι δεκαετίες, οι σχέσεις τους βαθαίνουν,
αλλά και σκοτεινιάζουν, καθώς τις χρωματίζουν ο εθισμός, η
επιτυχία, η περηφάνια. Ωστόσο η σπουδαιότερη πρόκληση, συνειδητοποιούν όλοι,
είναι ο ίδιος ο Τζουντ, πλέον ένας απίστευτα χαρισματικός δικηγόρος μα και ένας
άνθρωπος ολοένα και πιο διαλυμένος, με το σώμα του και τον νου του σημαδεμένα
από τους ανείπωτους τρόμους της παιδικής του ηλικίας - κυνηγημένος από τραύματα
που φοβάται ότι όχι μόνο δεν θα ξεπεράσει ποτέ, αλλά και θα τον ορίζουν για πάντα.
Με πρόζα πλούσια και λαμπρή, η Γιαναγκιχάρα γράφει έναν τραγικό, υπερβατικό ύμνο
στην αγάπη, μια αριστοτεχνική απεικόνιση του σπαραγμού, της τυραννίας της μνήμης
και των ορίων της ανθρώπινης αντοχής.»
- από το οπισθόφυλλο

Λογοτεχνία στα Αγγλικά
Atkinson, Kate. A god in ruins. Black Swan, 2015. (F ATK)
“A God in ruins” relates the life of Teddy Todd – would-be poet,
heroic World War II bomber pilot, husband, father and
grandfather – as he navigates the perils and progress of the
twentieth century. For all Teddy endures in battle, his greatest
challenge will be to face living in a future he never expected to
have. This gripping, often deliriously funny yet emotionally
devastating book looks at war - that great fall of Man from grace
– and the effect it has, not only on those who live through it, but
on the lives of the subsequent generations. It is also about the
infinite magic of fiction.”
– from the back cover

Atkinson, Kate. Life after life. Black Swan, 2014. (F ATK)
“What if you had the chance to live your life again and again, until
you finally got it right? During a snowstorm in England in 1910, a
baby is born and dies before she can take her first breath. During a
snowstorm in England in 1910, the same baby is born and lives to
tell the tale. What if there were second chances? And third
chances? In fact an infinite number of chances to live your life?
Would you eventually be able to save the world from its own
inevitable destiny? And would you even want to? Life After Life
follows Ursula Todd as she lives through the turbulent events of the
last century again and again. With wit and compassion, she finds warmth even in
life's bleakest moments, and shows an extraordinary ability to evoke the past. Here
is Kate Atkinson at her most profound and inventive, in a novel that celebrates the
best and worst of ourselves.”
– from the back cover

Barnes, Julian. The noise of time. Vintage, 2016. (F BAR)
“In May 1937 a man in his early thirties waits by the lift of a
Lenigrad apartment block. He waits all through the night,
expecting to be taken away to the Big House. Any celebrity he has
known in the previous decade is no use to him now. And few who
are taken to the Big House ever return.”
– from the back cover

McWilliams Blasberg, Jeanne. Eden: a novel. She Writes Press, 2017. (F MCW)
“Becca Meister Fitzpatrick – wife, mother, grandmother, and pillar
of the community – is the dutiful steward of her family’s iconic
summer tradition… until she discovers her recently deceased
husband squandered their nest egg. As she struggles to accept
what is likely her last season in Long Harbor, Becca is inspired by
her granddaughter’s boldness in the face of impending singlemotherhood, and summons the courage to reveal a long-buried
secret: the existence of a daughter she gave up fifty years earlier.
Eden is the heartrending account of the days leading up to the
Fourth of July weekend, as Becca prepares to uncover her secret
and her son and brothers conspire to put the estate on the market, interwoven with
the century-old history of Becca’s family – her parents’ beginnings and ascent into

affluence, and her mother’s own secret struggles in the grand home her father name
Eden”
– from the back cover

Rochester, Julia. The house at the edge of the world. Penguin Books, 2016.
(F ROC)
“John Venton tumbles into the sea and his loss rips his fragile
family apart. Teenagers Corwin and Morwenna run far from their
home on the coast. Their mother, freed from the burden of an
unhappy marriage, enthusiastically embarks on a new relationship,
mush to her daughter’s horror. While grandfather Matthew shuts
himself in the broken and crumbling family home, obsessively
painting a map which tells the history of the house and its
occupants. But this map holds a secret - a dark family secret that
slowly draws those in its grip back to the house at the edge of the
world…”
– from the back cover

Whiteheard, Colson. The underground railroad. Fleet, 2016.
(F WHI)
“Cora is a slave on a cotton plantation in Georgia. All the slaves
lead a hellish existence, but Cora has it worse than most; an
outcast even among her fellow Africans, she is approaching
womanhood, where it is clear even greater pain awaits. When
Caesar, a slave recently arrived from Virginia, tells her about the
Underground Railroad, they take the perilous decision to escape to
the North.”
- from the back cover

