ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Mπέργκαµο-Κούρβα Πιζανί ρέκβιεµ
Κώστας Ποντικόπουλος
Ο Πάολο Τεντέσκι γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Μπέργκαµο.
Ολόκληρη η ζωή του περιστρέφεται γύρω από την Αταλάντα, την
αγαπηµένη ποδοσφαιρική οµάδα της πόλης. Ο εννιάχρονος
εγγονός του, Παολίνο, ξεχωρίζει µε το ποδοσφαιρικό του ταλέντο
στις παιδικές ακαδηµίες της οµάδας. Παππούς και εγγονός θα πάνε
µαζί στο γήπεδο, στο µοιραίο αγώνα Αταλάντα-Βαλένθια, εκείνο το
βράδυ της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου 2020...
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (64 σελ.)

Η Θέµις και τα ζάρια
Άρις Αλεβίζος
«…Αυτό το βιβλίο είναι η έντιµη –θέλω να πιστεύω– προσπάθειά µου
να αποστάξω στο χαρτί µια ζωή 37 χρόνων στα Δικαστήρια. Είναι
το στοίχηµα µε τον εαυτό µου, αν µπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα
αφήγηση µια εντελώς κοινότοπη και καθηµερινή δικαστική
υπόθεση.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (192 σελ.)

Σαν διάχυτο φως
Υ.ΥΑΑRI
Τι µπορούν να κάνουν οι νεαροί εβραίου σοσιαλιστές της Κεντρικής
Ευρώπης, νωρίς τη δεκαετία του 1920; Πως µπορούν να
αντιδράσουν, για να ξεφύγουν από το ζόφο της εποχής και την
οδυνηρότατη ανάµνηση τν πολέµων, των διωγµών, των σφαγών;
Να πάνε στη Χώρα, στη γη των προγόνων και των ονείρων τους,
να κτίσουν τον κόσµο από την αρχή. Ετσι πιστεύουν και ελπίζουν!
Λιαν.Τιµή: 14 ευρώ 360 σελ.)

Παρµαµύθια λαϊκά για να σώσουµε το Μεγάλο µας
σπίτι
Δηµήτρης Προύσαλης
Ιστορίες παλιές που µιλούν για την αειφορία, την προστασία της
άγριας ζωής, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, το σεβασµό στο
φυσικό περιβάλλον, την απόκτηση συνείδησης για την προστασία
της φύσης, τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και ισορροπίας των
οικοσυστηµάτων, την ευθύνη που κουβαλά ο ανθρώπινος
παράγοντας, τη µητέρα Γη ως ολότητα, τη συγγένεια όλων των
έµβιων όντων.
Λιαν.Τιµή: 14 ευρώ (288 σελ.)

Γράφοντας στου Χαροκόπου και στην κΑΛΛΙΘΈΑ
Συλλογικό
Μια συλλογή διηγηµάτων από δεκαεννέα συγγραφείς οι οποίοι
προέρχονται από έναν κύκλο µαθηµάτων δηµιουργικής γραφής της
βιβλιοθήκης του δήµου Καλλιθέας.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (80 σελ.)

Άδειο Άλογο
Παυλος Μεθενίτης
Το πέµπτο µυθιστόρηµα του συγγραφέα και δηµοσιογράφου
Παύλου Μεθενίτη. Πρόκειται για ένα παράξενο µυθιστόρηµα, άγρια
τρυφερό, ευγενικά βλάσφηµο, σαρκαστικά ανθρώπινο. Είναι ένας
παραληρηµατικός εσωτερικός µονόλογος ενός αϋπνιακού
πενηντάρη, µια ολόκληρη νύχτα, µέχρι το ξηµέρωµα.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (192 σελ.)

42 Κείµενα Καραντίνας
Συλλογικό
Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε 42 κείµενα που έγραψαν οι συγγραφείς
των εκδόσεων Εύµαρος µε την έναρξη του εγκλεισµού. Άλλοτε
σοβαρά και άλλοτε µε χιούµορ, φανερώνονται τα συναισθήµατα, οι
αγωνίες και ο τρόµος εκείνων των ηµερών, µέσα από την
προσωπική µατιά του κάθε συγγραφέα.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (160 σελ.)

Διπλή όψη
Μαρία Μαραγκουδάκη
Δύο παράλληλοι μονόλογοι.
Δύο ψυχικά σύμπαντα τεμνόμενα από τη μοναξιά.
Η ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ της ανθρώπινης κατάστασης.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (68 σελ.

Γεννηµένος Λούζερ
Ειρήνη Δερµιτζάκη
Ο Μανούσος γεννιέται και µεγαλώνει στο Σκορποχώρι, ένα χωριό
της Κρήτης. Μέσα από καταστάσεις άλλοτε τραγικές κι άλλοτε στα
όρια του γκροτέσκου, το αδύναµο ανθρωπάκι γίνεται σιγά-σιγά η
προσωποποίηση της σκληρότητας κάθε µικρής κοινωνίας, που
συχνά δείχνει µηδενική ανοχή στη διαφορετικότητα.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (324 σελ.)

Η Αχµάτοβα στον καθρέφτη µου
Λίζα Διονυσιάδου
Στο µυθιστόρηµα αυτό, το τώρα και το τότε, το αλλού και το εδώ,
είναι αξεχώριστα. Οι αποστάσεις, χρονικές ή γεωγραφικές,
µηδενίζονται. Δύο, φαινοµενικά µακρινοί κόσµοι, ενώνουν τον
κονιορτό της ψυχής τους στον ουρανό του κόσµου. Η αληθινή
αγάπη έχει αυτή τη δύναµη.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (144 σελ.)

Ζαβολιά
Κώστας Μποντικόπουλος
Ό, τι ζήσαµε δεν ξεγράφει. Μένει µέχρι το τέλος, όποιο κι αν είναι
αυτό. Και πιο πολύ απ' όλα, η ενοχή κι ο έρωτας. Δεν ήµασταν
παιδιά εµείς, όχι, δεν ήµασταν. Τσακάλια ήµασταν, αγρίµια αχόρταγα
να κατασπαράξουµε τη ζωή.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (232 σελ.)

Εµείς θα ζήσουµε
Αντωνία Ζεβόλη – Νταουντάκη
Έπιασε η ιστορία µολύβι και χαρτί και ζωγράφισε τις φοβερές
στιγµές της νεότερης Ελλάδας, µαζί µε την τραγική ιστορία της
οικογένειας Παραθυρά. Από το 1821 µέχρι σήµερα φωνάζει πως
το σήµερα είναι γέννηµα του χθες και το αύριο εγγόνι του.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (216 σελ.)

Ο κύριος 107
Ιωάννης Κουτεντάκης
Ο κύριος 107 «ξυπνάει» στο τραπέζι ενός νεκροτοµείου, χωρίς
καµιά ένδειξη για τη προηγούµενη ζωή του. Ο κύριος 107 ξαναρχίζει
να ζει. Κτίζει πραγµατικότητες, ενστερνίζεται νέους εαυτούς.
Αναζητώντας την ταυτότητά του, έχει για αρωγό και ταυτόχρονα
«αντίπαλο» µια ψυχίατρο.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (128 σελ.)

Λίγο ακόµα µαζί
Κυριακή Μπεϊόγλου
Θέλω να σας πω τα πράγµατα όπως ακριβώς συµβαίνουν όταν
γράφω ένα κείµενο ή ένα χρονογράφηµα. Πολλοί αναγνώστες µε
ρωτούν συχνά πυκνά αν οι ιστορίες που περιγράφω είναι αληθινά
γεγονότα. Σας λέω πως ναι. Δεν έχει σηµασία αν έχουν συµβεί σε
µένα ή αν µου τις έχουν διηγηθεί. Δεν έχει σηµασία αν ήταν ακριβώς
εκείνη την ώρα της µέρας ή της νύχτας. Κάθε ιστορία έχει το δικό της
αυθεντικό αίσθηµα.Το αληθινό αίσθηµα όπως το αντιλαµβάνεται το
µυαλό και η ψυχή µου.
Λιαν.Τιµή: 11 ευρώ (144 σελ.)

Εκτός οπτικού πεδίου
Θοδωρής Τσάτσος
Μέσα στις σελίδες αυτές ζουν άνθρωποι που ξέρεις. Άνθρωποι που
ζητούν κάτι, ακόµη κι αν κάποιοι από αυτούς δεν ξέρουν τι ακριβώς.
Άνθρωποι που θα έβλεπες γύρω σου, στο δρόµο, στο καφέ, ακόµη
και σε έναν καθρέφτη.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (116 σελ.)

Τρεις χάριτες στον τοίχο - 199 σκαλοπάτια
Πόλυ Χατζηµανωλάκη
Από τις λουτροπόλεις του Βορρά, το Αββαείο του Γουίτµπι, την
πανσιόν του Λιούις Κάρολ, στους περιπάτους στη γειτονιά µου µε
τη φωτογραφική µηχανή. Κλικ και γράφω ιστορίες για το διπλανό
παγκάκι, για τους τόπους του Αλλού. Οδύσσεια αυτογνωσίας,
οδοιπορικό εγκλεισµού.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (194 σελ.)

Fine de siecle
Παύλος Κρέµος
Σε αυτή τη συλλογή διηγηµάτων, ο αναγνώστης θα συναντήσει
ήρωες φτιαγµένους από κοµµάτια αληθινών ανθρώπων, αλλά και
τον αφηγητή να χάνει την υπόσταση του και να πλάθεται µαζί µε
τους άλλους, µε επιθυµίες που δεν ευωδόθηκαν και µε ιδιότητες που
θα µπορούσαν ίσως να έχουν υπάρξει.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (194 σελ.)

Το γράµµα που δεν γράφτηκε
Τάσος Βασιλείου
Δεν τη ρώτησα τίποτε άλλο. Ήταν κίτρινη σαν το κερί.
Η πρώτη της κουβέντα ήταν:
"Μου γράφεις ένα γράµµα;"
"Να σου γράψω" της είπα.
Επάνω στο κοµοδίνο είχε ένα φύλλο χαρτί κι ένα µολύβι. Περιµένω,
περιµένω, την κοιτάζω, τι να δω; Είχε ξεψυχήσει!
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (146 σελ.)

Χακί ιστορίες σε χουντικό φόντο
Ιορδάνης Σερµαίδης
Ο Γιάννης γέλασε καθησυχαστικά. "Έλα ρε, µη φοβάσαι. Θα
γεµίσουµε τους τοίχους µε δυο τρεις γιγαντογραφίες απ' την
εποποιία της Αλβανίας. Τους Έλληνες στρατιώτες στα χιόνια να
φωνάζουν "αέρα". Μουλάρια να ανεβαίνουν τα χιονισµένα βουνά κι
ένα µεγάλο "ΟΧΙ" . Άµα βλέπουν τέτοια παθαίνουν την πλάκα τους."
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (96 σελ.)

Η ιστορία της καρδιάς µου
Πέτρος Κακολυρης
“…Την πρώτη ημέρα που πήγαμε στο νέο μας σπίτι από τα
Κ. Πετράλωνα στον Ταύρο, λίγους μήνες μετά τη γέννησή
μου, χιόνισε. Λένε πως αυτό είναι ευτυχία. Στην διαδρομή
μου πολλές φορές την πλησίασα όμως τη βίωσα με τον
πιο απόλυτο τρόπο 52 χρόνια μετά, το Μάη του 2009, όταν
και ξύπνησα με την καρδιά ενός 27χρονου, να χτυπάει
μέσα μου.” Το βιβλίο αυτό είναι η αφήγηση αυτής της
συγκλονιστικής ιστορίας.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (152 σελ.)

Η τελευταία πτήση
Μαρία Τζαρδή
Σε µία δυστοπική πολιτεία όπου οι άνθρωποι δεν µπορούν ούτε να
κηδέψουν τους δικούς τους, ένας ραδιοφωνικός σταθµός προσπαθεί
να κάνει τη ζωή τους αξιοβίωτη. Ο ιδιοκτήτης όµως εξαφανίζεται.
Μια αλληγορία για τη ζωή και το θάνατο σχεδόν σηµερινή.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (192 σελ.)

Ο επιζών
Κώστας Γιαννόπουλος
Η οθόνη ήταν ένα τεράστιο λευκό πανί. Από ένα µικρό παραθυράκι
µια δέσµη φωτός έπεφτε στην οθόνη και έτσι εµφανιζόταν η Χιονάτη.
Το φόρεµά της ήταν κόκκινο και αυτή ολόλευκη. Όλα ήταν µαγικά.
Ώσπου εµφανίστηκε η µητριά. Μου φάνηκε τροµακτική.
Προσπάθησα να συγκρατηθώ, αλλά φοβόµουν πολύ. Όλο το σινεµά
είχε παγώσει, ή τουλάχιστον, έτσι νόµιζα. Γύρισα προς τον πατέρα
είδα το προφίλ του….
Λιαν.Τιµή: 10,00 ευρώ (136 σελ.)

Αουτσάιντερ
Μανώλης Κάτεινας
O Μηνάς Λάµπρου βολοδέρνει µέχρι τα είκοσι εφτά του χρόνια στα
τοπικά πρωταθλήµατα της Αθήνας. Και ενώ σκέφτεται να
εγκαταλείψει την προσπάθειά του να παίξει ποδόσφαιρο
επαγγελµατικά, έρχεται η πρόταση του Πανναξιακού να του δώσει
δύναµη και κίνητρο για να συνεχίσει. Στη Νάξο κερδίζει τον τίτλο του
πρώτου σκόρερ και είναι έτοιµος για µια καλή µεταγραφή στην
πρώτη εθνική. Όµως ένας αναπάντεχος τραυµατισµός τον αναγκάζει
να ξεκινήσει από την αρχή.
Λιαν.Τιµή: 9,00 ευρώ (156 σελ.)

Κατά µήκος της Εθνικής Οδού
Αλέξανδρος Βαναργιώτης
Το επάγγελµα του πατέρα είχε αρκετές µεταθέσεις. Κουβαλάω
εικόνες από πολλούς τόπους, αλλά περισσότερο χαραγµένη µέσα
µου είναι η µνήµη της µετακίνησης. Στο φορτηγό δίπλα στον οδηγό
καθόταν ο πατέρας µε τη µητέρα κρατώντας στην αγκαλιά τους την
αδελφή µου κι εγώ στην καρότσα µε τα πράγµατα. Μεγαλώνοντας
έµαθα πως ο δρόµος ταχείας κυκλοφορίας που διασχίζαµε ήταν η
εθνική οδός. Κατά µήκος της εθνικής οδού αισθάνοµαι ότι κύλησε η
ζωή µου, βιαστικά.
Λιαν.Τιµή: 10,00 ευρώ (136 σελ.)

Ανεµοδείκτης
Μαριάννα Παπουτσοπούλου
Ο ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ γυρίζει σε οκτώ ανέµους, τα µέρη του
µυθιστορήµατος. Κινείται κάπως παράξενα: σ' ένα αµφιθέατρο, σ'
ένα τρένο, σ' ένα σχολείο, σ' ένα νοσοκοµείο, σε κάποιο νησί, σε µια
ταράτσα. Η ζωή των προσώπων της ιστορίας κυλά µέσα στη
δοκιµασία της απόστασης και της κρίσης, αλλά και µε τις αντιστάσεις
τους. Θα τους συµβούν έρωτες, θάνατοι, αρρώστιες, χωρισµοί,
κατακρηµνίσεις τειχών και πύργων, θα γεννηθούν αγώνες, φτώχειες,
αποστροφές και φιλίες, θ' ανθίσει η δηµιουργία.
Λιαν.Τιµή: 10,00 ευρώ (218 σελ.)

Τι νέα από το στρατόπεδο του Κρίσενβελτ;
Μαρώ Τριανταφύλλου
Η συλλογή διηγηµάτων "Τι νέα από το στρατόπεδο του Κρίσενβελτ;"
αποτελείται από εφτά ιστορίες για την Ελλάδα της κρίσης. Ένα
έγκληµα ρατσιστικού µίσους κάνει µια ηλικιωµένη γυναίκα να
ξανασκεφτεί τις αξίες της ζωής, ένας µικροαστός χάνει την
επιχείρησή του και τη ζωή του, η απάνθρωπη αντιµετώπιση των
ηλικιωµένων από ένα σύστηµα που τους θεωρεί βάρος, το
αµάρτηµα ενός ιερωµένου και η έκπληξη της αλληλεγγύης... Απλές
ιστορίες, απλών ανθρώπων... Σαν ένα ηµερολόγιο της κρίσης.
Λιαν.Τιµή: 7,00 ευρώ (96 σελ.)

Λόγω, Λαοκρατίας
Λαοκρατία Λάκκα
Λόγω Λαοκρατίας, ένας περίπατος σε όσα έζησα ως άτοµη και
µετέωρη Η νοσταλγία και η αφήγηση των δύσκολων αλλά όµορφων
νεανικών χρόνων στην Αθήνα του ’60, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, την
Πράγα του ’68, την κηδεία του Λαµπράκη τα βαφτίσια µε τους
νονούς αντάρτες. Μια µαρτυρία που θα θυµίσει σε πολλούς πολλά.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (152 σελ.)

Εξευγενισμός
Κώστας Φασουλόπουλος
Ο Κώστας Παπανικολάου, ένας πλούσιος και επιτυχηµένος
µεγαλοκατασκευαστής και µεσίτης, θα βρεθεί νεκρός µέσα στην
πολυτελή Mercedes του. Την υπόθεση αναλαµβάνει ο αστυνόµος
Γιώργος Μαργέτης, ένας µεσήλικας αξιωµατικός, µε µοναδικά
ενδιαφέροντα τη δουλειά του και τα παλιά ιταλικά αυτοκίνητα. Στη
ζούγκλα του υποβαθµισµένου κέντρου, ο Μαργέτης θα χρειαστεί να
κάνει τις πιο αναπάντεχες συµµαχίες όχι µονάχα για να διαλευκάνει
την υπόθεση, αλλά κυρίως για να επιζήσει.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (336 σελ.)

Ο κύκλος των µαταίων πράξεων
Σπύρος Τζόκας
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ µε φόντο τη ζωή του αγωνιστή-µάρτυρα
Ναπολέοντα Σουκατζίδη, της σύντοµης ζωής του και ταυτόχρονα
λεηλατηµένης. Από φύτρα µικρασιατική είναι. Από εκεί ξεκινάει η
ιστορία του. Η τραγική ιστορία της πατρίδας µας µε φόντο τη
διαδροµή ενός προσώπου, ενός ηρωικού ανθρώπου.
Λιαν.Τιµή: 14 ευρώ (304 σελ.)

Τα µπλουζ του Αγίου Παντελεήµονα
Κώστας Ποντικόπουλος
...Δε µπορούσαµε πια να παίξουµε µπάλα στο δρόµο. Μας τον είχαν
πάρει, µας είχαν εξώσει. Κι ήταν µια έξωση ύπουλη, µια έξωση από
το σπίτι που γράφτηκαν τα πρώτα βήµατά µας. Γιατί για µας, σπίτι
δεν ήταν ό,τι κλείναν τα ντουβάρια. Σπίτι ήταν η πλατεία, ο δρόµος, η
γειτονιά. Σπίτι ήταν εκεί που ήταν η ζωή, το παιχνίδι, η µπάλα, τα
κορίτσια. Σπίτι µαζί και σχολείο, σχολείο όχι εκείνο που πηγαίναµε µε
τις ποδιές και τα γιακαδάκια, αλλά σχολείο που µαθαίναµε να ζούµε,
να µετριόµαστε και να µοιραζόµαστε µαζί µε άλλους ανθρώπους, σε
ισορροπία. Εκτεθειµένοι ασφαλείς...
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (80 σελ.)

Η δωρεά των δέντρων
Άρης Αλεβίζος
Στο πρώτο µέρος, ο αφηγητής, µέσα από δέκα οµόκεντρα
διηγήµατα, συνοµιλεί µε διάφορα δέντρα ή φυτά και περιγράφει την
εξ αίµατος σχέση του µε αυτά -σχέση αγάπης ή µίσους- καθώς και
την εξέλιξή της από τα παιδικά του χρόνια έως και σήµερα.
Στο δεύτερο µέρος, τα δεκατρία, επίσης οµόκεντρα, διηγήµατα
υφαίνονται µε άξονα τον θάνατο, σε τραγικές αλλά και γελοίες
εκφάνσεις του.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (174 σελ.)

Συνοικεία το όνειρο
Συλλογή διηγηµάτων
Τι σηµαίνει για σας η έκφραση "Συνοικία το όνειρο”; Αυτό ήταν το
θέµα του διαγωνισµού διηγήµατος που προκήρυξαν οι εκδόσεις
Εύµαρος και η Θρυαλλίδα, ορµώµενες από τη γειτνίαση και των δύο
µε την περιοχή που γυρίστηκε η οµότιτλη ταινία, µια από τις πρώτες
και τις καλύτερες ελληνικές νεορεαλιστικές ταινίες. Πήραν µέρος
ενενήντα δύο διαγωνιζόµενοι, από πολλές πόλεις της Ελλάδας, αλλά
και από το εξωτερικό, ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρο.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (176 σελ.)

Εξορία είναι η επιστροφή και άλλα διηγήµατα
Μαρία Τζαρδή
9 Διηγήµατα που µας πηγαίνουν σε κόσµους που ακροβατούν
ανάµεσα στο σήµερα και ένα απροσδιόριστο µέλλον. Εκεί και τότε, ο
κόσµος είναι γεµάτος µηχανές, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να
επικοινωνήσουν, οι ταυτότητες καταρρέουν, η φαντασία ελέγχεται.
Μα µήπως µας θυµίζουν κάτι όλ' αυτά;
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (80 σελ.)

Οι αριστεριστές
Δηµήτρης Κουκουλάς
...Γιατί εδώ θα πρέπει να πούµε ότι όσο µίκραιναν τα
γκρουπούσκουλα, τόσο µεγάλωναν τα πανό και τα σφυροδρέπανά
τους. Με µακρόσυρτα συνθήµατα -µερικά αποτελούσαν περίληψη
της νεώτερης πολιτικής ιστορίας- και διάφορα σχέδια που έτσι που
τα έβλεπες αύξαιναν οπτικά την ιδέα του βάρους. Οι τροτσκιστές
π.χ. είχαν πάντα ένα πελώριο "4" πάνω στο σφυροδρέπανο παραποµπή στην κολυµπήθρα τους, την 4η Διεθνή- ενώ οι µαοϊκοί
κουβαλάγανε και πέντε τεράστια κεφάλια: Μαρξ, Έγκελς, Λένιν….
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (96 σελ.)

Ο επιζών
Κώστας Γιαννόπουλος
Η οθόνη ήταν ένα τεράστιο λευκό πανί. Από ένα µικρό παραθυράκι
µια δέσµη φωτός έπεφτε στην οθόνη και έτσι εµφανιζόταν η Χιονάτη.
Το φόρεµά της ήταν κόκκινο και αυτή ολόλευκη. Όλα ήταν µαγικά.
Ώσπου εµφανίστηκε η µητριά. Μου φάνηκε τροµακτική.
Προσπάθησα να συγκρατηθώ, αλλά φοβόµουν πολύ. Όλο το σινεµά
είχε παγώσει, ή τουλάχιστον, έτσι νόµιζα. Γύρισα προς τον πατέρα
είδα το προφίλ του. Δεν είδα το βλέµµα του ούτε το ύφος του.
Πάντως αυτός δεν φοβόταν µάλλον.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (136 σελ.)

Η αναλυόµενη
Όλβια Παπαηλιού
Η Αναλυόµενη είναι µια περιπέτεια που συµβαίνει στον οµιχλώδη και
ρευστό χώρο του Αναµεταξύ, στον δυνητικό χώρο της συνάντησης
της αναλυόµενης (του τίτλου) µε την αναλύτριά της. Μέσα από τις
ξεχωριστές τους ηµερολογιακές καταγραφές και σηµειώσεις, ο
αναγνώστης γίνεται γνώστης καταστάσεων και υπερβάσεων,
λαµβάνει µέρος κοινωνώντας το µυστήριο του άφατου. Μπορεί
ενδεχοµένως να γελάσει ή να κλάψει, να ταυτιστεί, να ακούσει τη
δική του την αλήθεια, να στοχαστεί και να αναιρέσει δεδοµένα.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (160 σελ.)

Μηδενική γωνία
Μαρία Μαραγκουδάκη
Υπό Μηδενική γωνία είναι το βλέμμα των χαρακτήρων.
Είναι η γωνία του πένθους, της αλληγορίας.
Είκοσι ένα διηγήματα με κοινό θέμα την απώλεια απώλεια προσώπων, μνήμης, πραγματικότητας, εαυτού,
έρωτα. Μοναχικοί ήρωες, άλλοτε με φόντο επαρχιακό
τοπίο, άλλοτε αστικό κι άλλοτε κάποιο αλλόκοτο ή
παραισθητικό.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (104 σελ.)

Ιστορίες από το µπλε τετράδιο
Γιώργος Κοντόπουλος
Δέκα ιστορίες που διαδραµατίζονται στις παρυφές της
πραγµατικότητας για τη µοναξιά, την αγάπη, τον φόβο, την απώλεια
και τον θάνατο. Δέκα ιστορίες που καταπιάνονται µε το µεγαλύτερο
παράδοξο: Την ανθρώπινη ύπαρξη.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (166 σελ.)

Σκιά στον Ωκεανό
Στάθης Βλαχάκος
Το Σκιά στον Ωκεανό είναι µια αφήγηση για τη θάλασσα και τους
ανθρώπους που την αγαπούν. Ένας πεπειραµένος ιστιοπλόος
αποφασίζει να διαπλεύσει, µόνος του, τον ωκεανό. Στο ταξίδι του οι
δυσκολίες δεν παρουσιάζονται από ρεύµατα και κυκλώνες, αλλά από
τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες των ανθρώπινων σχέσεων
και της οργανωµένης ζωής. Θα αγωνιστεί, θα τα ξεπεράσει...
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (212 σελ.)

Τα πεντακοσαράκια
Μαίρη Κακολύρη
Σπέρµατα χρόνων, δοσµένα µε πεντακόσιες λέξεις, βαθιά φυτεµένα
στην ψυχή από λόγια και εικόνες φωτεινών καθηµερινών
ανθρώπων, αναβλύζουν στο ερέθισµα δηλώνοντας τη µυστική
συγγένεια. Η φαντασία, εργαλείο αποκωδικοποίησης των
στεριωµένων µύθων, γίνεται νήµα για να αγγίξει ξανά την αλήθεια
τους.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ 96 σελ.)

Ιστορία µου, παραλία µου...
Μπάµπης Μπιλίνης
...«Τώρα που το έργο πια εκτελείται, έργο ζωής για κάποιους από
µας, αποφάσισα να µαζέψω τις παρεµβάσεις µου όλα αυτά τα
χρόνια σε εφηµερίδες έντυπες και ηλεκτρονικές. Με τις όποιες µικρές
δυνάµεις µου προσπαθούσα να κρατώ ζωντανό το αίτηµα, γιατί
τίποτα στην ιστορία δεν γίνεται νοµοτελειακά. Κι επειδή το έργο είναι
ακόµα στην αρχή, στην πρώτη φάση, κι επειδή τίποτα δεν
χαρίστηκε, ο αγώνας συνεχίζεται...»
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ 50 σελ.)

9 ήρωες, 8 ιστορίες
Συλλογή διηγηµάτων
Τίποτα από όσα περιγράφονται σε αυτές τις ιστορίες δεν υπάρχει.
Κανένας ήρωας, κανένας Ροµπέρτο µπάρµαν, κανένας κύριος
υπουργός και κανένας ψάλτης που τον λένε Χαραλάµπη. Ούτε
βέβαια η Ζωή και σίγουρα ο κύριος Ος και σε καµία περίπτωση η
διπολική δηµοσιογράφος Νάγια. Ο Σάκης ο ξινός δεν θα εξαπέλυε
ποτέ την µιζέρια του δηµοσίως και η Καταρίνα δεν θα σπαταλούσε
ούτε δευτερόλεπτο από τα δεκαεννιά της χρόνια για τον Αµερικάνο
που θρηνούσε τον χαµένο του γιο στο World Trade Center.
(Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ 152 σελ.)

Το ορφανό αριστούργηµα
Γιώργος Δρόσος
Το ορφανό αριστούργηµα" είναι µια συναρπαστική νουβέλα που µιλά
µε τρόπο καίριο για τον κοινωνικό ρόλο του συγγραφέα, για την
πολιτική, για τη φήµη, αλλά και για τον έρωτα - όλα αυτά σε µια
εποχή τόσο παράξενη και τόσο ταραγµένη.
(Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ 80 σελ.)

Ένα ατέλειωτο ταξίδι
Ρούσα Κακολύρη
Αύγουστος του 1966.
Στο µπροστινό δωµάτιο της µονοκατοικίας τα φώτα χαµηλώνουν. Η
βελόνα ακουµπά τον δίσκο και το "And I love her" των Beatles
ξεκινά. Η δεκαοκτάχρονη Μαρία και ο εικοσάχρονος Μάνος
χορεύουν σφιχταγκαλιασµένοι. Η αφετηρία της ιστορίας δυο νέων
σαν µικρές πινελιές στην κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας
του 20ου αιώνα.
(Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ 96 σελ.)

Το φορτηγό και το τριαντάφυλλο
Κώστας Ποντικόπουλος
Η λήθη κι η αδιαφορία είναι αδελφές δίδυµες. Ή όχι, είναι µάνα και
κόρη, χωρίς να µπορείς να πεις ποια γέννησε ποια. Το αυγό κι η
κότα. Έρχονται όµως καιροί που δεν την επιτρέπουν την αδιαφορία.
Φαίνεται τότε η τρύπα, το κενό της λήθης. Και πέφτεις µέσα. Μα η
φύση το κενό δεν το δέχεται. Κι είναι τότε η µνήµη, η µνήµη η
ελεύθερη, που ορµάει να "βουλώσει" την τρύπα.
(Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ 96 σελ.)

Χωνεµένα Όνειρα, αφήγηµα µετά µουσικής
Δηµήτρης Θεολόγου
Τα Χωνεµένα όνειρα, το δεύτερο βιβλίο του Δηµήτρη Θεολόγου,
συνεχίζει την πορεία που ξεκίνησε ο συγγραφέας µε το Φταίνε τα
τραγούδια. Σε πρωτοπρόσωπη γραφή, µας µιλάει για τις αναµνήσεις
και τις καταβολές, τους προβληµατισµούς και τις απογοητεύσεις, τα
όνειρα και τις ελπίδες µιας ολόκληρης γενιάς της γενιάς της
µεταπολίτευσης.
(Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ 96 σελ.)

Ο αρλεκίνος και άλλες ιστορίες
Δεδουσοπούλου Ναταλία
Τέσσερις ιστορίες-παραµύθια για ενήλικες µε πρωταγωνιστές
αρλεκίνους, ξωτικά και φαντάσµατα.
Η κοπέλα από τη λίµνη, µε τη χαµένη µνήµη αναζητά το παρελθόν
της. Ποιο θρύλο κρύβει το χωριό στο οποίο καταφθάνει και πως ένας
τυφλός γεράκος θα µπορέσει να την βοηθήσει θυµίζοντάς της
πράγµατα που έγιναν πολλά χρόνια πριν στο χωριό;
(Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ 64 σελ.)

Βαρκαρόλα, στην κοίτη της πόλης
Δηµήτρης Κουκουλάς
Μου είχε πει πως θα πήγαινε για τα δώρα και κοµµωτήριο. Ούτε
µισό λεπτό. Μπορούσα να είχα περάσει. Να µην είχα περάσει. Να
κοιτούσα προς τη θάλασσα, όταν περνούσα. Να άλλαζα στο
ραδιόφωνο σταθµό. Και πάλι: µπορούσε να σκύβει εκείνη τη στιγµή
από συστολή, δεν θα τη γνώριζα. Ή να ήτανε συνοφρυωµένη,
σκεφτική. Και ας τη γνώριζα. Να ένιωθε µια κάποια ενοχή γι' αυτό
που έκανε. Κάτι παρόµοιο τέλος πάντων. Όχι!
(Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ 160 σελ.)

Η UFA Film και άλλες ιστορίες
Άννα Χατζησοφιά
Η Στέλλα ήταν αυτό που λέµε τρελοκαµπέρω. Αν ήταν ρόλος θα την
έπαιζε η Σούλη Σαµπάχ. Ζώθηκε, για προικιά, τα φυσεκλίκια και αντί
να πλάθει πίτες έπαιρνε µέρος σ' ανατινάξεις. Έχασε ένα µάτι, αλλά
βρήκε άντρα κι έφυγε µήνα του µέλιτος στην Ουγγαρία, που κράτησε
σαράντα χρόνια. Όταν επαναπατρίστηκε, δεν ζούσε κανένας από το
προαναφερθέν τρελοπαρεάκι.

(Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ 152 σελ.)
Το φως λιγόστεψε στην άκρη της πόλης
Αναστασία Βούλγαρη
..Όλη µου η ζωή µια συνεχώς αναβαλλόµενη επανάσταση
κι ένας απλησίαστος έρωτας. ...Πληγή από µόνη της η ύπαρξη του
ανθρώπου… ... Όταν δεν σε χωράει ο κόσµος πού πηγαίνεις;

(Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ 80 σελ.)

Λίγες τσίχλες η ζωή
Ρούσα Κακολύρη
Οι έντεκα αφηγήσεις του "Λίγες τσίχλες η ζωή" είναι στάσεις
στη διαδροµή της Ζωής Καλογήρου από τα τέλη της δεκαετίας
του '60 µέχρι τις µέρες µας.

(Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ 96 σελ.)

Το ΔΝΤ, ο Γούντι Άλεν και εγώ
Σταµπόγλης Διονύσιος
Αγαπητέ Γούντι, χαίρε.
Ελπίζω να είσαι καλά και το ίδιο θα επιθυµούσα και για µένα, που
δεν είµαι καλά. Όπως πληροφορήθηκα από έντυπο για την Τέχνη,
πρόκειται να γυρίσεις µια νέα ταινία, την υπόθεση της οποίας
εµπνεύσθηκες από τα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Και πολύ καλά θα κάνεις. Δεν είχα καµιά αµφιβολία ότι Εσύ και
µόνον Εσύ θα σκεπτόσουνα κάτι τέτοιο.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (136 σελ.)

Ινώ
Θοδωρής Στυλίδης
Σου χαρίζω το τελευταίο έρηµο κοµµάτι µου. Το θάνατο του ποιητή.
Κι αν µε ρωτήσουν πώς έζησα αυτή τη ζωή; Θα τους πω: όπως ένα
ποίηµα, ονειρεµένο, σβέλτο, επικίνδυνο και ερωτευµένο.
Τρωτή. Επιτέλους.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (208 σελ.)

Το κρυµµένο κουτί µε τα γλυκά
Ιορδάνης Σερµαϊδης
Το πρωί, πριν καλά-καλά ξηµερώσει, ξυπνήσαµε έντροµοι από τα
ουρλιαχτά της Φρίντας, της σκυλίτσας που είχαµε σαν έκτο µέλος
της οικογένειας. Βγήκαµε στην αυλή και παγώσαµε από το θέαµα.
Ποτέ δεν την είχαµε ξαναδεί έτσι. Έτρεχε ουρλιάζοντας σαν
αφιονισµένη πάνω κάτω στην αυλή, έβγαζε αφρούς απ' το στόµα και
κοπανιόταν στην εξώπορτα, σα να 'θελε να τη σπάσει, να βγει έξω.
Η µητέρα µου έκανε το σταυρό της, έπιασε το κεφάλι της και σε
λίγο ,οι οιµωγές της κάλυψαν τ' αλυχτίσµατα της Φρίντας.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (88 σελ.)

Οδός Χαµοστέρνας
Ρούσα Κακολύρη
Σήµερα τ' απόγευµα κάναµε πόλεµο «Κάτω Πετράλωνα» - «Νέα
Σφαγεία». Η δική µας συµµορία παρατάχτηκε στη Χαµοστέρνας
αρκετά πριν το ρέµα, τα «Νέα Σφαγεία» απέναντί µας, µπροστά στο
βουναλάκι. Όταν δόθηκε το σύνθηµα, άρχισε ο πετροπόλεµος. Με
έναν όρο. Όχι στα κεφάλια. Μόνο στα πόδια. Η Κατίνα κι εγώ
βάλαµε όπως πάντα τον Αυτιά στη µέση γιατί όταν έρχεται καµιά
πέτρα προς τη µεριά µας, σκύβουµε εµείς από πίσω του και την
τρώει αυτός.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (80 σελ.)

Γράµµατα στον Αρµάντο
Πεταλάς Μανώλης
...Τα βράδια, όταν ξαναγύριζαν τ' άστρα στον ουρανό, µαζευόµαστε
και απαριθµούσαµε τα µεγέθη της µέρας, νοθεύαµε τις µουσικές µας
µνήµες µε καλό κρασί και συχνά, επικυρώναµε εκκρεµείς
περιπέτειες ηδονής. Η ζωή κυλούσε µε αρκετή αξιοπρέπεια, κατά τα
άλλα, η δουλειά του τού επέτρεπε να καλύπτει, µε αρκετή άνεση,
όλες τις οικονοµικές απαιτήσεις της καθηµερινής του ζωής.

Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (64 σελ.)

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μελανίππη
Ντόρα Λεοντιάδου
Το κείµενο πραγµατεύεται τον αρχαίο µύθο της Μελανίππης, που έχει
στο µεγαλύτερό του µέρος χαθεί. Από τα ελάχιστα σπαράγµατα
αρχαίων έργων αναδεικνύεται µια γυναίκα που υποστηρίζει
προοδευτικές για την εποχή της ιδέες. Μια γυναίκα που αντιτάχθηκε
στον Δία και τιµωρήθηκε γι' αυτό.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (160 σελ.)

Της γραφής και της σκηνής 2
Λέανδρος Πολενάκης
Ο ρόλος του κριτικού είναι, µαζί µε άλλα, να µεσολαβεί ανάµεσα στον
καλλιτέχνη και στο κοινό του, διευκολύνοντας τη µεταξύ τους
επικοινωνία. Κάθε είδους "αστυνόµευση" του κριτικού λόγου που
κάποιοι επικαλούνται, είναι και περιττή και επιζήµια. Η καλύτερη
περιφρούρηση της τέχνης είναι να κάνουµε όλοι, δηµιουργοί και
κριτικοί, σωστά τη δουλειά µας, χωρίς "αστυνοµίες του θεάτρου", είχε
απαντήσει ο Τσέχωφ στο ανάλογο ερώτηµα που του τέθηκε.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (160 σελ.)

Ο αείµνηστος - Το άζωτο
Rene de Obaldia
Tο βιβλίο περιλαµβάνει δύο µονόπρακτα του Ρενέ ντε
Οµπαλντιά, δύο ευφυείς µαύρες κωµωδίες µε στοιχεία του
θεάτρου του παράλογου που µεταφράζονται για πρώτη φορά
στα ελληνικά. O µεταφραστής Νεκτάριος-Γεώργιος
Κωνσταντινίδης και η συγγραφέας Μαρία Κυριάκη συστήνουν
στο ελληνικό κοινό τον Γάλλο Ακαδηµαϊκό Ρενέ ντε Οµπαλντιά.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (64 σελ.)

H άδεια παρένθεση
Γεωργία Δρακάκη
Τρεις άνθρωποι συνθέτουν ένα παράδοξο σχήµα ζωής που γεµίζει και
αδειάζει από λέξεις. Τα άκρα ανασαίνουν δίπλα-δίπλα και οι αντιθέσεις
αµβλύνονται φωτισµένες από την ίδια πραγµατικότητα.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ ( 104 σελ.)

Της γραφής και της σκηνής 1
Λέανδρος Πολενάκης
Η πολλαπλή κρίση, όχι µόνο οικονοµική, που περνούν οι χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου θα γίνει κάποτε αντικείµενο µελέτης των
ιστορικών. Θα µας πουν τι και ποιοι έφταιξαν. Ωστόσο, εµείς βιώνουµε
σήµερα την κρίση ως παροντικό γεγονός σε εξέλιξη και όχι ως
τετελεσµένο ιστορικό συµβάν. Ο µόνος τρόπος, λοιπόν, για να "την
πούµε" και για να σταθούµε απέναντι στο λόγο της, είναι να τη
συλλαβίσουµε θεατρικά.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (240 σελ.)

Καγκουρό του Βασίλη Κατσικονούρη –
Μια σηµειολογική προσέγγιση
Νεκτάριου – Γεώργιου Κωνσταντινίδη
Η µονογραφία του Νεκταρίου-Γεωργίου Κωνσταντινίδη ερµηνεύει τις
λεπτότατες αποχρώσεις που επικρατούν στον µικρόκοσµο του
συγγραφέα κατορθώνοντας να συζεύξει το φαντασιακό µε το
πραγµατικό αλλά και µε τα σύµβολα. Ο ερευνητής χρησιµοποιεί τη
µέθοδο της σηµειολογίας ευθύβολα και µε µεστή εκφραστικότητα.
Εξάλλου, τα θεωρητικά εργαλεία του αναλύουν σε βάθος ό, τι
παραδίδει ο δραµατουργός στο κοινό.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (64 σελ.)

Μαύρο Γιασεµί
Μαρία Μαραγκουδάκη
Ο µονόλογος µιας κοµµώτριας όταν βγάζει το προσωπείο της
ηθοποιού που πάντα ήθελε να γίνει και αφήνει τον εαυτό της γυµνό
στην περιπέτεια ενός φλεγόµενου «εγώ».
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ ( 44 σελ.)

Όταν γυρίζουν τα χελιδόνια
Βασίλης Τραϊφόρος
Μουσική κωµωδία σε 3 πράξεις και 9 εικόνες.
Λιαν.Τιµή: 5 ευρώ

O 13oς Θεός
Βασίλης Τραϊφόρος
13ος Θεός είναι ένα από τα... «πεζοπόρα θεατρικά τμήματα», όπως τα
αποκαλούσε ο ίδιος ο Μίμης Τραϊφόρος και το έγραψε χάρη του
«θεατρικού επιούσιου».

Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ ( 128 σελ.)

Πενηντάρηδες µε πάθος
Βασίλης Τραϊφόρος
Ένας ευκατάστατος «νεανίζων» πενηντάρης, που περνά την κρίση της
ηλικίας του, κυνηγώντας πιτσιρίκες, πέφτει θύμα μιας συμμορίας. Μιας
εικοσάρας, της μητέρας της και ενός παλιού του φίλου. Σκοπός τους είναι
να τον κατασπαράξουν οικονομικά. Όμως η ιδιαιτέρα γραμματέας του και
αιώνια αρραβωνιαστικιά του, αγρυπνά και μαζί με τον έμπιστο γιατρό του
προσπαθούν να του ανοίξουν τα μάτια".

Λιαν.Τιµή: 6 ευρώ

ΔΟΚΙΜΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Ο διαρκής µετασχηµατισµός της Αριστεράς
Πάνος Τριγάζης
Το βιβλίο του Πάνου Τριγάζη είναι µια ευπρόσδεκτη συνεισφορά σε
µία περίοδο που πληθαίνουν τα ερωτήµατα για το περιεχόµενο της
έννοιας της αριστεράς, αλλά και τη στρατηγική της πολιτικής δύναµης
της Αριστεράς. Πρόκειται για πυκνή και ιδιαίτερα κατατοπιστική
αφήγηση των ιστορικών εξελίξεων στην ελληνική Αριστερά, ή µάλλον
καλύτερα των µετασχηµατισµών οι οποίοι της επέτρεψαν να
αναπτύξει τη στρατηγική της στις µεταβαλλόµενες και ρευστές
συνθήκες της µετά το 1989.
Λιαν.Τιµή: 10,00 ευρώ (156 σελ.)

Το στοίχηµα της Σταχτοπούτας
Εµµανουέλα Κατρινάκη
Το βιβλίο αυτό αναζητά, από τη σκοπιά της ψυχαναλυτικής
ανθρωπολογίας, το νόηµα όλων τούτων των αινιγµατικών,
ανθρωποφαγικών επεισοδίων, που σφραγίζουν τη µοίρα των ηρώων
και των ηρωίδων, σε επτά παραµύθια της ελληνικής προφορικής
παράδοσης.
Λιαν.Τιµή: 12,00 ευρώ (200 σελ.)

Βωβόν ξύλον, Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, κατάθεση
ερευνητικής ανάγνωσης
Πόλυ Χατζηµανωλάκη
Το Βωβόν ξύλον είναι µια προσωπική αφήγηση µε τεκµήρια, το
ηµερολόγιο µιας ερευνητικής ανάγνωσης, ο τρόπος που διάβασα το
παπαδιαµαντικό έργο. Δεσίµατα του λόγου, συµβολικές
δρακοντοκτονίες, διπλά και οµοιώµατα, σηµάδια, µνηµονοτεχνική των
Κολλυβάδων, η ατέλειωτη εφηβεία της Φραγκογιαννούς, οι µαγικοί
κήποι, η γλώσσα των µογιλάλων, το τραγούδι του κυρ Βοριά, το
αντηχείο του κοχυλιού, τα πάθη της Ταραντέλας…
Λιαν.Τιµή: 12,00 ευρώ (288 σελ.)

Καλειδοσκόπιο
Τάσος Τρίκκας
Ο Τάσος Τρίκκας, ερευνητής, δηµοσιογράφος, συγγραφέας και
πολιτικός, µετά το εµβληµατικό βιβλίο του ΕΔΑ, το νέο πρόσωπο της
Αριστεράς, επανέρχεται ερευνώντας µια όχι τόσο γνωστή περίοδο της
αριστεράς. Με το Καλειδοσκόπιό του επιχειρεί να διεισδύσει µε µια
τεθλασµένη µατιά στην αριστερά του Μεσοπολέµου, µέσα από τις
εσωκοµµατικές διαφωνίες στο ΚΚΕ και τους πολύµορφους τρόπους
διαχείρισής τους.
Λιαν.Τιµή: 20 ευρώ (584 σελ.)

Ηµερολόγιο Κατοχής 1941-1943
Ειρήνη Ζαχαρία
Το «Ηµερολόγιο Κατοχής 1941-43» µας µεταφέρει εικόνες από την
πραγµατικότητα της εποχής µέσα από τα µάτια µιας νεαρής κοπέλας
που εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, καταγράφει εµπειρίες της
καθηµερινής ζωής της πόλης µέσα στην πιο σκληρή κατοχική
περίοδο.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (234 σελ.)

Στη χώρα των κλουβιών
Πάνος Λάµπρου
Το βιβλίο αυτό είναι η λογοτεχνική αποτίµηση της εµπειρίας του
συγγραφέα, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα µεγάλο µέρος της ζωής του
στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων των φυλακισµένων. Η χώρα των
κλουβιών είναι εκνευριστικά ίδια, φτιαγµένη από τα ίδια υλικά, µπετό
και σίδηρο, µέσα και έξω, για να είναι το «έξω» ίδιο µε το µέσα.
Τεράστιοι τοίχοι, συρµατοπλήγµατα, σκοπιές φρουρών, όπλα που
σηµαδεύουν, που απειλούν κάθε σκέψη για απόδραση...
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (246 σελ.)

Ψυχοπαθολογία και χαρακτήρας
Genovino Ferri, Giuseppe Cimini
Το βιβλίο αυτό ερµηνεύει και εµπλουτίζει τις ψυχαναλυτικές ενοράσεις
του διανοητή Βίλχελµ Ράιχ, προσθέτοντας νέες διαφωτιστικές
συνδέσεις στη ζωντανή και αξεδιάλυτη σχέση της ψυχανάλυσης µε το
σώµα. Ένα σώµα που γίνεται ψυχική λειτουργία ήδη από την
ενδοµήτρια ζωή, στη στοιχειώδη και σύνθετη σηµειολογία του, στη
µετατροπή του σε χαρακτηρολογικούς τύπους κλπ.
Λιαν.Τιµή: 17 ευρώ (288 σελ.)

Ελεύθερες Γυναίκες
Έχουν φιµωθεί, φυλακισθεί, ακρωτηριασθεί, χτυπηθεί,
αντιστάθηκαν όµως, συχνά µε το φόβο να τους τρώει τα σωθικά
και συνεχίζουν ακόµη σήµερα να αγωνίζονται. Η Ωρίν Κρεµιέ και
η Ελέν Ζυλίεν, δηµοσιογράφοι και µέλη της Διεθνούς Αµνηστίας
συνάντησαν 14 γυναίκες. Μας τις παρουσιάζουν και τις
ανακαλύπτουµε µέσα από ακριβή πορτρέτα όπου ο λόγος της
καθεµιάς έχει µια γεύση δύναµης και ελευθερίας.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (192 σελ.)

Το δηµοτικό µας τραγούδι
Βασίλης Αναγνωστόπουλος
Η παρούσα εργασία, «ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - Όψεις και
απόψεις», περιλαµβάνει 24 σύντοµα ή εκτενή µελετήµατα (καλύτερα
σπουδές) πάνω σε θέµατα σύγχρονου προβληµατισµού σχετικά µε το
δηµοτικό τραγούδι. Είναι κείµενα της τελευταίας εικοσαετίας
(εισηγήσεις, πρόλογοι, βιβλιοκριτικές, έρευνες), τα πιο πολλά
αδηµοσίευτα και ορισµένα γραφής διαρκείας, όπως «Τα όνειρα στη
δηµοτική µας ποίηση» και τα «Πραµυθοτράγουδα». Η ποικιλία αυτή
των οµόκεντρων προσεγγίσεων λειτουργεί αναστοχαστικά για την
ουσία, την ύπαρξη και την επιβίωση της δηµοτικής µας ποίησης.
Λιαν.Τιµή: 12,00 ευρώ (— σελ.)

Ένα παλιό πικάπ Dual µε το ηχείο για καπάκι
Αλέξης Βάκης
Μεγάλωσε τη δεκαετία του '60 στο Παγκράτι. Στην οικογένεια του οι
περισσότεροι, και ιδίως η µητέρα του ήταν λάτρεις της µουσικής. Έτσι,
του κληροδότησαν αυτή την αγάπη µε τον πιο φυσικό τρόπο,
τραγουδώντας οι ίδιοι σχεδόν ανά πάσα στιγµή. Το παιδί -ο Αλέζης
Βάκης- µεγάλωσε, έγινε µουσικός (-πιανίστας, συνθέτης και
ενορχηστρωτής) και ραδιοφωνικός παραγωγός. Στο βιβλίο αυτό
συγκεντρώνει κείµενα µιας δωδεκαετίας που απηχούν κάποιες
απόψεις του για τη µουσική και το τραγούδι.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (232 σελ.)

Η αγανάκτηση δεν αρκεί
Μαρία Λουίζα Μπότσια και Αλµπέρτο Ολιβέτι
...Θεωρώ ότι το να αντικαταστήσει η αγανάκτηση την πολιτική και,
πάνω απ' όλα, να αντικαταστήσει τη δηµιουργία των αποτελεσµατικών
της µορφών είναι µια αυταπάτη. Σχολιάζοντας το "Αγανακτήστε", την
εκδοτική επιτυχία του Στεφάν Εσέλ, ο Πιέτρο Ινγκράο, ο σηµαντικός
αυτός ιταλός πολιτικός ισχυρίζεται ότι η αγανάκτηση δεν αρκεί.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (64 σελ.)

Τραµπ και Ζαµπέτας, τα εναλλακτικά
Δηµήτρης Μανιάτης
Η χαµένη λαϊκότητα, τα νέα ΜΜΕ, τα κοινωνικά δίκτυα, ο Τραµπ, ο
Τσίπρας, η νέα φτώχεια, οι Έλληνες που ξενιτεύονται, η Αριστερά και
οι µαταιώσεις της, τα κόµµατα, οι σύγχρονοι πρεκάριοι, οι χίπστερς, οι
φιλελέδες, τα fake news, ο εφιάλτης της Ακροδεξιάς παρελαύνουν στα
χρονογραφήµατα του συγγραφέα και εν πολλοίς επιβεβαιώνουν πως
ο Δηµοσιογράφος είναι ο Ιστορικός του Ενεστώτα Χρόνου.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (208 σελ.)

Το µέτρο. Ο άνθρωπος ως υπερβατικό ον και
το πρόβληµα του µέτρου.
Θανάσης Βακαλιός
Η εξέλιξη της ανθρωπότητας έχει φτάσει σε οριακό σηµείο. Η
υπερβατική δυναµική της ανθρώπινης δηµιουργικότητας, που
αποτέλεσε ως τώρα το όχηµα της πολιτισµικής εξέλιξης, τείνει να γίνει
απειλή για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, µε αναπόφευκτο
σύνδροµο αυτής της εξέλιξης την έµπρακτη καθολική αµφισβήτηση
της αρχής του αριστοτελικού µέτρου.…
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (152 σελ.)

ΠΟΙΗΣΗ - ΜΟΥΣΙΚΗ
Πόθου και Λάµψης
Παναγιώτης Σαγρής
Εάν η γλώσσα είναι το πιο απίθανο δηµιούργηµα του ανθρώπου, η
ποιητική γλώσσα είναι η πιο ανθρώπινη εκδοχή αυτού του
δηµιουργήµατος. Αν ήταν οι ποιητές να κρατήσουν τρέχοντας µια
σηµαία, θα ήταν αυτή της ήττας της αδικίας, του µίσους και της
ανελευθερίας. Και ας µην ξεχνάµε, οι ποιητές είναι καθηµερινοί
άνθρωποι, είναι δίπλα µας, απλώς αναζητούν εναγωνίως να µπουν
µέσα στον κύκλο που εκπέµπει η ζεστασιά σας.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (48 σελ.)

Εγκλεισµός Ονείρου
Νίκος Δροσάκης
Προσωπικά βιώµατα αγκαλιάζουν το συλλογικό, µε αυτοκριτική και
ειλικρίνεια, η συλλογή στοχεύει στην αγωνιστική αισιοδοξία. Με
αντανακλάσεις παιδικές, λογικές, συναισθηµατικές, υπερβατικές, απ’ το
φόβο θανάτου ξεκινά τον απεγκλεισµό, το ταξίδι απ’ το ψεύδος και την
εφηµερότητα του φεγγαριού στον ήλιο.
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ (64 σελ.)

Ο Κάλχας στο Φίλιον
Ιάσων Λειδινός
Χτες βράδυ κατηφορίζοντας τη Σκουφά είδα ξανά τον Κάλχα.
Καθόταν σ' ένα τραπεζάκι στο πεζοδρόµιο
της καφετέριας σιµά στον καθεδρικό.
Φορούσε κοστούµι κρεµ, Armani,
στο πέτο µια µέλισσα-κτέρισµα
µαύρα γυαλιά (πώς αλλιώς)
και µια γραβάτα άλικη στο αίµα της Ιφιγένειας…..
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (136 σελ.)

Πραξικοποιήµατα
Ιάσων Λειδινός
Ρώτησαν κάποτε τον ποιητή, τι είναι αυτό που χρειάζεται,
πάνω απ' όλα, για να γράψει: ιδέες, χαρτί, μελάνι, ένα
πληκτρολόγιο... ένα μπαλκόνι να βλέπει στη θάλασσα. Κι
αυτός απάντησε: η μία. Το γράμμα σου ανάγκη
Πάσα να έχει παραλήπτη, ν' απευθύνεται. Αλλιώς μένει
ανεπίδοτο. Κι ας γίνεται μετά η μία,
χιλιάδες.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (112 σελ.)

Το αλφαβητάρι των πουλιών
Πόλυ Χατζηµανωλάκη
"ΠΑΡΑΜΥΘΙ":
Η Ραπουνζέλ φορά το πανωφόρι του αδελφού της
και κατεβαίνει από τη σκάλα του πύργου στα άδεια
δωμάτια. Υπήρχε σκάλα τελικά εσωτερική και μπορούσε να
ανεβοκατεβαίνει όποτε ήθελε.
Για τα άλλα με το "ρίξε σκάλες τα μαλλιά σου”.
Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω, ήταν χαρακτήρας
συγκρατημένος, εσωστρεφής
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (80 σελ.)

Πρωινό Απόι
Λιάνα Ανδρεοπούλη
Πώς τόλεγαν εκείνο το καράβι
κανείς τους δεν θυµάται πια
κι ας το χαζεύανε ώρες πολλές
κατάφωτο µ' ορθάνοιχτη τη µπουκαπόρτα
ένα τεράστιο καράβι
µόνο γι αυτούς ετοιµασµένο
άγκυρες βαρειές
κι η θάλασσα σκοτεινή
να γλείφει τρυφερά τα µάγουλά του στη
χειµωνιάτικη βραδιά…
(Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ 64 σελ.)

Στους δρόµους του Μίκη / Ερµηνεύει Μίκη Θεοδωράκη
(+CD)
Ένα όνειρο και µια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, τον
Μάρτη του 2009, αφού πρώτα πέρασε µέσα από όλες τις δυσκολίες
της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης και της κατάρρευσης της
δισκογραφίας στην Ελλάδα, έφτασε επιτέλους στην ολοκλήρωσή της,
τον Δεκέµβρη του 2015.
(Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ 56 σελ.)

1 πού και 1 πώς ίσον 2 µαγικές ιστορίες
Πού βρίσκουµε, άραγε, τις νέες µουσικές; Πώς µπορεί να φτιάχτηκε η
πρώτη λύρα; Σήµερα, όλοι ξέρουµε πώς γράφονται οι καινούργιες
µουσικές: κάποιοι που έµαθαν ή σπούδασαν µουσική γράφουν σε
νότες τον µουσικό σκοπό που γεννιέται στην καρδιά και το µυαλό τους.
Τι γινότανε όµως πιο παλιά; Όταν, όσοι ήξεραν νότες, ήταν πολύ λίγοι;
(Λιαν.Τιµή: 7,50 ευρώ 64 σελ.)

Basso continuo
Ελένη Αστρινάκη
Τις, ξένος ω ναυαγέ;
Και τώρα τον βυθό βλέπουµε που είναι µαύρος
Ένα καράβι µια νύχτα ένα πέλαγος
Δεν ήρθαµε για θάνατο
Τα χέρια να πουλήσουµε ήρθαµε στην αγορά
Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ 48 σελ.)

Ο νεκρός ερωδιός χαίρει άκρας υγείας
Ιάσων Λειδινός
Θάλασσες πέρασα, νησιά δε βρήκα
κουρέλια άρµενα µου 'δωσαν προίκα
Λαό µε είπανε, λαό µε λένε
για µένα οι άρχοντες στιγµή δεν κλαίνε

(Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ 136 σελ.)

Το χιόνι χορεύει
Ορφέας Παπακωνσταντίνου
Η ποίηση του Ορφέα Παπακωνσταντίνου είναι µια αληθινή
επανάσταση στην ποίηση. Και δεν είναι µόνο η ποιητική αξία των
στίχων. Είναι που έχει κανείς την αίσθηση ότι ο ποιητής χρησιµοποιεί
τα πλεονεκτήµατα της ποίησής του για να εισχωρήσει όσο πιο βαθιά
γίνεται στα µυστήρια της ζωής· κι όταν λέµε ζωή εννοούµε το σύµπαν,
από την κίνηση των αστεριών, ως το τι βασανίζει τους ανθρώπους.
(Λιαν.Τιµή: 7 ευρώ 48 σελ.)

ΠΑΙΔΙΚΑ και ΕΦΗΒΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η Καλλιόπη και ο Φρίξος
Μαίρη Κακολύρη
Η Καλλιόπη δεν είναι η Μούσα που εµπνέει ηρωικά στιχάκια και ο
Φρίξος δεν είναι ο γνωστός καλός αδελφός της Έλλης.
Τότε ποιοί είναι; Αυτό θα στο µάθει η έκπληξη, µόλις ανοίξεις το βιβλίο.
Λιαν.Τιµή: 10 ευρώ (46 σελ.)

Πορτοκαλί παραµύθια, τα παραµύθια της αλληλεγγύης

Θούλη Στάικου
Δώδεκα παραµύθια, πρωτότυπα τα περισσότερα, δύο διασκευές
λαϊκών παραµυθιών κι άλλα δύο βασισµένα σε έθιµα και θρύλους, όλα
όµως µε κοινό άξονα την αλληλεγγύη. Φτιαγµένα µε το χρώµα της
µοναδικής ελπίδας στα δύσκολα χρόνια που ζούµε: Της φροντίδας για
τον εαυτό µας και το διπλανό µας.
Λιαν.Τιµή: 8 ευρώ (80 σελ.)

Τα φαναράκια του Αιγαίου
Σταµάτης Σκαµπαρδώνης
Ένα βιβλίο για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την συνύπαρξη των
λαών, που µας δίνει την ευκαιρία να κουβεντιάσουµε µε τα παιδιά µας
και µε τους µαθητές µας, αυτά τα καίρια και πανανθρώπινα ζητήµατα.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (48 σελ.)

Παραµύθια λαικά ενάντια σε δύσκολους καιρούς
Δηµήτρης Προύσαλης
Όταν ακούγονται παραµύθια λαϊκά, ο λόγος των ανθρώπων του
κόσµου ανοίγει δρόµους µέσα στα σκοτάδια. Ιστορίες περασµένες απ'
του χρόνου το δοκίµι, υποθέσεις µπολιασµένες απ' τη σοφία και την
ανάσα των πολλών, έρχονται ως φωνές απ' το άχρονο και µαγιά του
άτοπου να µιλήσουν για το σήµερα.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (208 σελ.)

ΓΛΩΣΣΟΛΥΤΕΣ 20+1 παιζω-ποιήµατα για µικρά και µεγάλα
παιδιά

Ελένη Λιντζαροπούλου

20+1 παιζω-ποιήµατα που µιλούν στα παιδιά και σε όσους
σκέφτονται σαν παιδιά. Ποιήµατα για τις χαρές και τις δυσκολίες, για
το σχολείο, τα αδέλφια, τους γονείς και τους φίλους. Ποιήµατα για
να ελπίζουµε σε έναν κόσµο καλύτερο για τα παιδιά.
Λιαν.Τιµή: 12 ευρώ (48 σελ.)
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