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Από τούτη εδώ τη στήλη, περνούν βιβλία που αξίζει να διαβάσετε. Βιβλία που αποτελούν
νέες κυκλοφορίες ή κλασικά αριστουργήµατα που αξίζουν µία θέση στην καρδιά και τη βι-
βλιοθήκη µας.

• «ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ –
ΝΑΟΥΛΑΚΑ»
RUDYARD KIPLING

Εκδόσεις
ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ,
σελ. 317,
τιµή 17 ευρώ
«Νουαλάκα» σηµαί-

νει «εννιακόσιες χιλιά-
δες ρουπίες» και είναι
το όνοµα που δόθηκε
σε ένα µυθικό κό-
σµηµα στην Ινδία,
ασύλληπτης οµορ-
φιάς και αξίας. Ένας
νεαρός αµερικάνος

µηχανικός θα το αναζητήσει απεγνωσµένα στα
βάθη της Ινδίας, µπλέκοντας σε απρόσµενες πε-
ριπέτειες και κινδύνους. 
Το «Ναουλάκα», πέρα από τις εκπληκτικές πε-

ριγραφές και τους ζωηρούς διαλόγους του, είναι
ένα µυθιστόρηµα που περιγράφει µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την κοινωνική ζωή του κοιµισµένου
γίγαντα, της Ινδίας, µε τις περίπλοκες εθιµοτυπίες,
τα διαφορετικά ήθη και έθιµα, τις σκοτεινές γω-
νίες και τις ακατανόητες για τον ∆υτικό µηχανορ-
ραφίες. Ένα βιβλίο που ταξιδεύει τον αναγνώστη
σε τοπία και συναισθήµατα σπάνιας οµορφιάς, βά-
θους και ουσίας.

• «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ, σελ. 344, τιµή 14,40 ευρώ
Ένας άστεγος Αθηναίος πυροδοτεί µια πολύνε-

κρη λαϊκή εξέγερση στην Ελλάδα της οικονοµικής
κρίσης. Πρόκειται για έναν άνεργο δηµοσιογράφο,
µε µια ικανότητα µεταξύ παραφυσικής και ψυχο-
πάθειας, γνωστή ως πυρογένεση. Με τη γραπτή
µαρτυρία του αναµειγνύονται οι λάγνες φαντα-

σιώσεις της χήρας
του, που πολιορκείται
από τον καλύτερό
τους φίλο. Μια πολι-
τική και ερωτική
µαύρη κωµωδία, χτι-
σµένη µε τα υλικά
του ψηφιακού κό-
σµου, που θέτει επι-
τακτικά το ερώτηµα:
πού ζούµε; Ένα βι-
βλίο πνευµατώδες,
σαρκαστικό και εύ-
στοχο, που ταράζει

τα νερά της σύγχρονης λογοτεχνίας µε την απρό-
σµενή µατιά και γραφή του. Ο Βαγγέλης Ραπτό-
πουλος συνεχίζει να δίνει δείγµατα του µεγάλου
ταλέντου του και της αστείρευτης γκάµας του.

• «ΧΕΡΙΑ ΟΛΟ ΦΩΣ»
BARBARA ANN BRENNAN
Εκδόσεις ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, σελ. 411, τιµή 30

ευρώ
Με την σαφήνεια

ενός φυσικού και µε
την ευσπλαχνία µιας
χαρισµατικής θερα-
πεύτριας µε δεκα-
πενταετή πείρα
παρατήρησης χιλιά-
δων ασθενών και
µαθητών, η Μπάρµ-
παρα Μπρένναν πα-
ρουσιάζει µια
πρωτοποριακή µε-
λέτη του ανθρώπι-

νου ενεργειακού πεδίου για αυτούς που
αναζητούν την ευτυχία, την υγεία και την ευεξία.
Το φυσικό µας σώµα υπάρχει µέσα σε ένα µεγα-
λύτερο «σώµα», ένα ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο

µέσω του οποίου δηµιουργούµε και βιώνουµε την
πραγµατικότητα. Το έργο «Χέρια Όλο Φως» είναι
ο οδηγός για µια καινούργια πληρότητα. Προσφέ-
ρει: - Ένα νέο µοντέλο της ανθρώπινης υγείας,
των σχέσεων και της ασθένειας - Μια κατανόηση
του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου, των λει-
τουργιών του και της αλληλεπίδρασής του µε
τους άλλους - Εκπαίδευση ώστε να µπορείτε να
βλέπετε και να ερµηνεύετε την αύρα - Παραδειγ-
µατικές περιπτώσεις ιατρικά επιβεβαιωµένων θε-
ραπειών ατόµων µε διάφορες ασθένειες - Οδηγίες
για την θεραπεία του εαυτού σας και των άλλων.  

• «Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ»
MAURIZIO FERRARIS
Εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ, σελ. 240, τιµή 8,80 ευρώ

Η βλακεία δεν κάνει
διακρίσεις· µάζες και
ελίτ κινδυνεύουν εξί-
σου από την απροει-
δοποίητη εµφάνισή
της. Ελλοχεύει σε
κάθε ανθρώπινη
προσπάθεια και µπο-
ρεί να πλήξει ακόµη
και τα λαµπρότερα
πνεύµατα. Αφήνει
το στίγµα της στην
Ιστορία, κρύβεται
πίσω από σηµαν-

τικά πολιτικά, στρατιωτικά, φιλοσοφικά και καλλι-
τεχνικά γεγονότα. Το παράδοξο µάλιστα είναι ότι
η ανάπτυξη της τεχνολογίας όχι µόνο δεν την πε-
ριορίζει, αλλά, αντίθετα, της δίνει ακόµη µεγαλύ-
τερες διαστάσεις. Ωστόσο ο Ιταλός καθηγητής
φιλοσοφίας Maurizio Ferraris πιστεύει ότι η βλακεία
δεν είναι µόνο µια ανεξέλεγκτη καταστροφική δύ-
ναµη, αλλά αποτελεί και µια αστείρευτη πηγή
ενέργειας, που συµβάλλει στην πρόοδο του ατό-
µου και της ανθρωπότητας.

Άλλη µια ζεστή καλοκαιρινή εβδοµάδα στην Αθήνα πέρασε µε βιβλίο
και ανάγνωση, αλλά και τέχνες, κινηµατογράφο, µουσική, εκθέσεις,
ξεναγήσεις και διαδροµές στην πόλη, µέχρι και ποδόσφαιρο, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Αθήνα 2018 Παγκόσµια Πρω-
τεύουσα Βιβλίου». 
Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 16 Ιουνίου, πάµε στον κήπο του Νοµισµατικού

Μουσείου για άλλο ένα Σαββατιάτικο λογοτεχνικό πρωινό, αυτή τη φορά µε
τρεις γυναίκες που κινούνται µε θάρρος στα µονοπάτια της γραφής: Η Αθήνα
2018 Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου στο πλαίσιο της ενότητας «Ένας κό-
σµος Συγγραφείς» συνεργάζεται µε το British Council σε µια σειρά εκδηλώ-
σεων – ανοιχτών συζητήσεων µε διακεκριµένους Βρετανούς συγγραφείς ή
ποιητές και µε Έλληνες οµότεχνούς τους για το παρόν και το µέλλον των

κάθε είδους γραπτών αφηγήσεων, της ανάγνωσης και όσων βρίσκονται ανά-
µεσα! Αφορµή, η έκτη ∆ιεθνής Ακαδηµία ∆ηµιουργικής Γραφής, σε συνεργα-
σία µε το Kingston Writing School και το Πανεπιστήµιο του Kingston.
Αυτό το Σάββατο, «Τρεις γυναίκες σε µια καρέκλα – Γυναίκες στα µονοπά-

τια της γραφής»: Τρεις διακεκριµένες, βραβευµένες γυναικείες πένες, η ποι-
ήτρια Siobhan Campbell και οι πεζογράφοι Suzy Joinson και Αµάντα
Μιχαλοπούλου, πολυµεταφρασµένη στο εξωτερικό, θα ανταλλάξουν από-
ψεις για την γυναικεία συγγραφική και αναγνωστική ταυτότητα σε µια εποχή
µε πολλές αποκαλύψεις, περιορισµούς αλλά και ευκαιρίες. Τη συζήτηση θα
συντονίσει ο συγγραφέας Βαγγέλης Προβιάς.

- Χώρος: Καφέ του Νοµισµατικού Μουσείου. Ώρα: 11:00 Γλώσσα: Αγγλικά.
Συµµετοχή: ελεύθερη

Το Σάββατο διαβάζουµε στον Κήπο του Νοµισµατικού Μουσείου
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