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Zyranna Zateli was born in 1951 in the town of 
Sochos, northwest of Thessaloniki. She studied 
Drama in Athens, but has only ever worked as 
a writer. Last Year’s Fiancée, her first collection 
of short stories, was published in 1984. This was 
followed in 1986 by Grace in the Desert, also a 
collection of short stories. Her novel At Twilight 
They Return was published in 1993 and won 
Greece’s State Prize for Best Novel in 1994. Her 
novel Death Came Last (2001), the first part of her 
trilogy entitled With the Strange Name Ramanthis 
Erevous, won Greece’s State Prize for Best Novel 
in 2002. In 2005, her novella Her Own Air was 
published by Ianos and in 2006 My Brother’s 
Magical Wooden Staffs was published by 
Kastaniotis Editions. Passion a Thousand Times, 
the second part of her trilogy, was published in 
2009. In 2010, Zyranna Zateli was honored with 
the Lifetime Achievement Award by the Academy 
of Athens. Her works have been translated into 
French, German, Italian, Dutch, Serbian and 
Lithuanian. In 2016, At Twilight They Return was 
published by Yale University Press, translated into 
English by David Connolly.

Notebooks of dreams is a strange, surprising book in which Zyranna 
Zateli reveals the kindling for her writings, the innermost images which gave birth to 
her magical universe, an engaging journey into the world of her dreams – the raw 
material of her writing – with the enigmas of the subconscious which she herself 
chose to record, extracting them from the chaos of dreamlife.
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Maria Kougioumtzi was born in 1945 in 
Thessaloniki. She has published collections of 
stories Wild velvet (2008, best story prizes from 
the Kostas and Eleni Ourani Foundation, the 
Athens Academy and the periodical Diavazo), 
Why is it so cold in my room? (2011), Anything 
can happen with a touch (2016), the novel What if 
dawn doesn’t break? (2013), and has participated 
in the collectors’ volume Histories of books 
(2014). All published by Kastaniotis Editions. Her 
stories have been published in electronic and 
hard-copy periodicals (Entefktirio, Frear, Eneken, 
Diodos, Paremvasi, I lexi, Emvolimon, Diasticho, 
Bookpress, etc.)

Mist-shrouded swamps, houses of punishment standing in the 
snow, locked rooms, secrets, little girls who calm broken men, 
young boys who look like their dead mother and take on her appearance, homeless 
women who submit to, or dominate, their benefactors, men insanely in love, 
corrupters, dynamic grandmothers, heroes who fight with their weighty ancestry, 
with the instinct for life and death, with the savage love for the other. 

In Maria Kougioumtzi’s book, people meet and part, with light or violent touches. 
Touches of all types, erotic, sexual, social, political, mysterious. Relationships that 
are tender, ferocious, passionate, in times of peace and in times of war. Human needs 
and inhuman needs. A look which through its fierceness stretches out a hand and 
strokes the weak and broken, but also those who fly through the air, those who don’t 
compromise, those feathered with hidden wings. 
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Michalis Modinos was born in Athens in 1950. A 
theorist and activist of the ecological movement, 
he worked as an environmental expert, 
geographer and engineer in Third World countries, 
with international organisations, he taught in a 
number of academic institutions and was editor 
for New Ecology and president of the National 
Environmental Centre. His essays and research 
work include the books Myths of development in 
the tropics, From Eden to Purgatory, Topographies, 
The game of development, The archaeology 
of development, etc.; his works of fiction Gold 
Coast, The Great Abai, Return (Academy of Athens 
Award), The Raft (State Prizes Committee Award 
and candidate for the European Literature Prize), 
Wild West and Final exodus: Stymphalia. In 
the past few years, he has been writing for the 
newspaper Ta Nea.

In the late 19th century, with the colonization of Africa in full 
swing, a utopia is set up in the heart of the continent, in the lands 
where for ages the source of the Nile has been sought. A contingent 
of Europeans, Egyptians and Sudanese, under the inspired guidance of the naturalist, 
physician and explorer Eduard Schnitzer (aka Emin Pasha) cuts itself off from society, 
as a Jihadist revolution is under way in Sudan. Gradually the new community is built 
up from nothing, in the mythical region of the Great Lakes, referred to as Equatoria. 
Until Europe decides to rescue its children. 

The narrator, a cotton merchant from Alexandria who has moved to Zanzibar, 
will live the birth of utopia; he will travel to Equatoria and co-govern its mythical, 
unexplored lands, a whole century after the scientific fight over the sources of the 
Blue Nile.

The book is his story, and at the same time the story of the rescue of people who 
didn’t want to be rescued. An exciting novel, which deals, among other things, with 
the conflict between science and primitivism, the struggles over cultural values and 
the love of adventure. 
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Summer 2011. Isidore is searching for Sophia in the narrow streets 
of an Athens in turmoil. Kleanthis, an amateur collector of evidence 
and keeper of the “Book of Everything”, believes he can help him.
April 1972. Georgos is a young presidential guard who is going to be the lead in an 
important theatrical performance, but also in the celebrations of the anniversary of 
the dictatorship at the Kallimarmaro stadium. What is it that troubles him and why is 
that the telepathic powers he has had since childhood cannot save him?

Summer 1985, Cycladic Islands. Nate is investigating the sudden death of his father, 
is a search in which terrorism, psychedelia and an enigmatic traveller with different-
coloured eyes are inextricably interwoven, distorting the logical shape of reality. 

How are all these stories connected? A multi-layered story about the versions of 
Greek blindness, for the narrative that knows no bounds, but also for the joy of story-
telling, where successive labyrinths open, without ever closing. From the author of 
Wild Acropolis (Award for a Novel from the e-magazine O Anagnostis (The Reader)) 
and Rock, Paper, Scissors (The Athens Prize for Literature from the periodical (de)
kata). Nikos A. Mantis was born in Athens, where he lives and works. This is the fifth 
book he has published.

Nikos A. Mantis was born in Athens, where he 
lives and works. In the past he has been involved 
in theatre and poetry. Rock-Paper-Scissors is his 
third novel. Kastaniotis Editions has also published 
his books Pseudonym (short stories, 2006), Sum-
mer’s snow (novel, 2010) and Wild Acropolis (novel, 
2013), which won the Best Novel Award from the 
literary e-magazine O Anagnostis (2014).
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Eleni Priovolou was born in Angelokastro in 
the province of Aitolia and lives in Athens. She 
studied political sciences. She writes searching 
for smoothness and clarity in the written word. 
The tendency to represent the world in symbols 
led her to storytelling, a form which has served 
her until now. She has submitted twenty books 
for children and teens, six novels for adults, one 
romance and a book of stories. In 2010 she was 
awarded the National Book Centre’s Readers’ 
Award for her novel The way I wanted to live. 
She was also awarded the Literary Book for Older 
Children Award by the periodical Diavazo for her 
book The slogan (2009).

Two girls – bosom friends, like sisters – grow up in the rural 
Greece, in a suffocating environment which brings them up in the 
dominant model of ethics, imbuing them with fear and guilt. Aristi, 
of a restless nature, reveals the sources of fear through research and learning. She 
looks for the truths about her position in a male-dominated society, freedom of 
thought, politics and love. Dialekti lives in “the shallows”, in safe waters; diffident and 
apathetic, she only takes small, shy steps in life. The relationship between the two 
girls is tested when Dionysis Archontis comes between them, an impulsive man, the 
quintessential Bacchus. From that point on, the two friends continue with two selves, 
one in the open and a secret self.

Their lives pass through stormy waters, from the period of the National Schism to 
the start of the Civil War, as events shook Greece, which was struggling to rid itself of 
the old feudalist structures and develop a middle class. 

A book about the search for freedom, about fear and submission, about dreams 
and self-deception.

From the author of the novel The way I wanted to live (National Book Centre 2010 
Readers’ Award). 
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ISBN 978-960-03-6025-7

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Η Αννέζω γεννά τον Σταυρή. Ο Σταυρής
αποκτά μια κόρη, την Άννα. Η Άννα

μεγαλώνει ένα έκθετο κοριτσάκι, την
Αριάδνη. Οι ζωές τους, γεμάτες περιπέτειες

και ανατροπές, καλύπτουν μια χρονική
περίοδο από το 1900 ως τις μέρες μας. 

Από τους Συμιακούς σφουγγαράδες και τον
Έφηβο των Αντικυθήρων στο δουλεμπόριο
των δυτών. Από το αρχοντικό της Ύδρας
στις φτωχογειτονιές της Δραπετσώνας,

όπου θα βιώσουν την ακραία εκμετάλλευση
και ταπείνωση. Από τον βομβαρδισμένο

Πειραιά του ’41 στη μικροαστική Κυψέλη.
Από την ωραία Ναύπακτο και τον Κύριο

Ντίκενς στις διαδηλώσεις 
της Αθήνας του 2010.

Ένα πανόραμα της Ελλάδας του 20ού αιώνα
και των γεγονότων που σημάδεψαν τον τόπο

και τους ανθρώπους. Πρόσωπα υπαρκτά
εμπλέκονται και συνοδοιπορούν με άλλα,

μυθιστορηματικά. Σημαντικές στιγμές της
Ιστορίας, που διαμόρφωσαν και καθόρισαν

τη ζωή των ηρώων, με τη μνήμη –συλλογική
και ατομική– να πλαισιώνει 

τον μικρόκοσμό τους. 

Η Ευγενία Φακίνου γεννήθηκε το
1945 στην Αλεξάνδρεια. Μεγάλωσε
στην Αθήνα και σπούδασε γραφικές
τέχνες και ξεναγός. Εργάστηκε για
μερικά χρόνια σε περιοδικά ως γρα-
φίστρια. Το 1976 δημιούργησε το
κουκλοθέατρο «Ντενεκεδούπολη».
Έχει γράψει και έχει εικονογραφή-
σει πολλά παιδικά βιβλία. Το 1982
κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθι-
στόρημα Αστραδενή. Τα μυθιστορή-
ματά της έχουν μεταφραστεί και κυ-
κλοφορούν στα γερμανικά, αγγλικά,
ρωσικά, ουγγρικά, δανέζικα, γαλ-
λικά, ολλανδικά, ιταλικά, σερβικά
και τουρκικά. Το 2005 τιμήθηκε με το
Βραβείο Αναγνωστών (Εθνικό Κέ-
ντρο Βιβλίου – Σκάι 100,3) για το μυ-
θιστόρημά της Η μέθοδος της Ορλεά-
νης και το 2008 με το Κρατικό Βρα-
βείο Διηγήματος για τη συλλογή διη-
γημάτων Φιλοδοξίες κήπου.
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Annezo gives birth to Stavris. Stavris has a daughter, Anna. Anna 
brings up a little foundling girl, Ariadne. Their lives, full of adventures 
and reverses, cover a period from 1900 up to now. From the sponge-divers of Symi 
and the Antikythera Youth to the diver slave trade. From the mansion of Hydra to the 
poor neighbourhoods of Drapetsona, where they undergo extreme exploitation and 
humiliation. From a bombed Piraeus in 1941 to the petit bourgeois Kypseli. From 
beautiful Nafpakto and Mr Dickens to the demonstrations in Athens in 2010.

A panorama of 20th century Greece and the events that marked the country and the 
people. The lives of real protagonists intertwine with those of others, the imaginary 
characters. Important points in History, which shaped and defined the lives of the 
protagonists, with memory – both collective and individual – framing their microcosm.

Evgenia Fakinou was born in 1945 in Alexandreia. 
She grew up in Athens and studied graphic arts as 
well as tourist guide studies. She worked for a 
magazine for a few years as graphics designer. 
In 1976 she created the “Tin City” puppet show 
(“Denekedoupoli”). She has written and recorded 
many children’s books. In 1982 her first novel, 
Astradeni, was published. Her novels have been 
translated and published in German, English, 
Russian, Hungarian, Danish, French, Dutch, Italian, 
Serbian and Turkish. In 2005 whe was awarded 
the Readers Prize (National Book Centre – Skai 
100,3) for her novel The Orleans Method and in 
2008 with the State Story Prize for her collection 
of stories Ambitions of a Garden.
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Vassilis Danellis was born and raised in Athens 
and, since 2009, lives in Istanbul. He is a jour-
nalist and has worked in newspapers, magazines 
and radio. In 2011, his first novel, Black beer, was 
published and released by Kastaniotis Editions. He 
also wrote short stories for the radio show “Police 
& Thieves in 902” and for the collective volumes: 
Thieves and Cops (2013), The Return of Police Offi-
cer Bekas (2012), Greek crimes 3 and Greek crimes 
4 (2009 and 2011) and Danger Entry (2011). He is 
the founding member of the Greek Crime Fiction 
Club (ELSAL).

One rainy winter morning, at a railway station somewhere, two men 
die a strange death. One falls on the tracks just as a train is pulling 
into the station. The other collapses on the platform. A journalist waiting for the 
train forgets the press conference he is supposed to go to and impulsively turns to the 
tragedy unfolding almost before his eyes. He talks to five witnesses: the “man with 
the newspaper”, the train driver, an enigmatic woman with beautiful eyes and a young 
couple. But not only do their accounts not agree, each time the journalist comes back 
with his persistent questions, the perspective of each of them changes dramatically. 
The end the two dead men came to, but their lives as well, sometimes become a love 
story sometimes a story of revenge, jealousy, envy and devotion – each time ending 
in a frantic, philosophical chase with existential connotations.

What really happened?
Suicide, accident or murder?
A mysterious and atmospheric book, a literary landmark at the rail station.
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ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ένα βροχερό πρωινό του χειμώνα σε κάποιον
σιδηροδρομικό σταθμό δυο άντρες βρίσκουν
παράξενο θάνατο. Ο ένας πέφτει στις ράγες, 

καθώς η αμαξοστοιχία βρίσκεται ακόμα σε κίνηση, 
και ο άλλος σωριάζεται στην αποβάθρα. 

Ένας δημοσιογράφος, περιμένοντας το τρένο 
να συνεχίσει το δρομολόγιό του, ξεχνάει 

τη συνέντευξη Τύπου που οφείλει 
να παρακολουθήσει και εντελώς παρορμητικά

στρέφεται προς την τραγωδία που εκτυλίχτηκε
σχεδόν μπροστά του. Απευθύνεται σε πέντε 

αυτόπτες μάρτυρες: στον «κύριο με την 
εφημερίδα», στον μηχανοδηγό, σε μια αινιγματική
γυναίκα με όμορφα μάτια και σ’ ένα νεαρό ζευγάρι.
Οι μαρτυρίες τους όμως όχι μόνο δεν συμφωνούν,

αλλά κάθε φορά, μετά τις επίμονες ερωτήσεις 
του δημοσιογράφου, η οπτική γωνία του καθενός

αλλάζει δραματικά. Το τέλος των δύο νεκρών αλλά
και η ζωή τους γίνονται πότε ιστορία αγάπης 

και πότε εκδίκησης, ζήλιας, φθόνου ή στοργής 
– ενίοτε καταλήγουν σε μια φρενήρη, φιλοσοφική

καταδίωξη με υπαρξιακές προεκτάσεις.
Τι πραγματικά συνέβη; 

Αυτοχειρία, ατύχημα ή φόνος; 

Ένα βιβλίο μυστηριώδες και ατμοσφαιρικό, 
ένας «λογοτεχνικός σταθμός» στον σταθμό του τρένου.    

Ο Βασίλης Δανέλλης γεννήθηκε και με-
γάλωσε στην Αθήνα και από το 2009 ζει
στην Κωνσταντινούπολη. Από τις Εκδό-
σεις Καστανιώτη κυκλοφορούν τα μυθι-
στορήματά του Μαύρη μπίρα (2011) και
Λιβάδια από ασφοδίλι (2014). Έχει γρά-
ψει επίσης διηγήματα για τη ραδιοφωνι-
κή εκπομπή «Κλέφτες & Αστυνόμοι στον
902» και για τα συλλογικά έργα: Κλέφτες
και αστυνόμοι (2013), Η επιστροφή του α-
στυνόμου Μπέκα (Εκδόσεις Καστανιώτη,
2012), Ελληνικά εγκλήματα 3 και 4 (Εκ-
δόσεις Καστανιώτη, 2009 και 2011) και
Είσοδος Κινδύνου (2011). Είναι ιδρυτικό
μέλος της Ε.Λ.Σ.Α.Λ. (Ελληνική Λέσχη Συγ-
γραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας).
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The circle of earth is the circle of life – as it is born, grows and 
finishes in earth. This is the fundamental element of nature, the 
earth on which the structure of our civilisation is built. It is our final 
destination; in the earth, all bodily ties are dissolved. Through flashbacks to historical 
events that left their stamp on the course of one family, a very particular world in 
decline, which nevertheless refuses to compromise with the new spirit of the times, 
comes to the fore. Revolving around Lt Alexandros Gavalas, missing in action during 
the events of 1974 in Cyprus and ever since a shadow in the lives of his family and 
friends, the reader follows the development of life in modern Greece, marked as it is 
by the Cyprus tragedy and culminating in the consumerist intoxication of the post-
junta period. The death of the elder Gavalas family members and the unconventional 
choices of the new generation close a historical and biological circle for them. The 
circle of earth, however, overwhelming law of nature, will find the way to once more 
open a new life.

Kostas Hatziantoniou was born in Rhodes 
in 1965. Historian, writer and essayist, he is a 
member of the Writers’ Society and of the Board 
of Directors of the Kostis Palamas Foundation. His 
book Against time received the 2008 essay award 
of the PEN Club, while his novel Agrigento received 
the European Union Prize for Literature. Agrigento 
has already been translated and published in Italy, 
Croatia, Poland, Serbia and Albania.
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Kostas Arkoudeas was born in Athens on 
the first day of Lent in 1958. After various 
wanderings, he returned to the capital city 
and started working in the Ministry of Cul-
ture, where he still works today. He pub-
lished work for the first time in 1986 with a 
collection of stories Let Bob Marley wait. He 
then published a trilogy The city of a thou-
sand faces (1987) and a novel incorporating 
short stories The song of the tropics (1988). 
More novels followed: Passions according 
to the Aegean (1994), Never the same road 
(1999), The pirate (2003), Alexander the 
Great and his shadow (2004), God’s num-
ber (2008) and Fiery passion (2013). He 
also published two novellas, And take care 
not to turn to stone (1996), It’s still not too 
late (2014), and a collection of short stories 
Every day a Sunday (2000), a collection of 
short texts Little singles (2010) and a fairy-
tale The colourful spinning-top (2013). The 
lost Nobel – A true story (2015) is his latest 
work.
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Ο Κώστας Αρκουδέας γεννήθηκε στην
Αθήνα την Καθαρά Δευτέρα του 1958.
Έπειτα από πολλές περιπλανήσεις, ε-
πέστρεψε στην πρωτεύουσα και ερ-
γάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού,
στο οποίο παραμένει μέχρι σήμερα. 

Δημοσίευσε για πρώτη φορά το 1986
τη συλλογή ιστοριών Άσ’ τον Μπομπ
Μάρλεϊ να περιμένει. Στη συνέχεια εξέ-
δωσε την τριλογία Η πόλη με τα χίλια
πρόσωπα (1987) και το μυθιστόρημα
με εγκιβωτισμένα διηγήματα Το τρα-
γούδι των τροπικών (1988). Ακολού-
θησαν τα μυθιστορήματα Τα κατά Αι-
γαίον πάθη (1994), Ποτέ τον ίδιο δρόμο
(1999), Ο πειρατής (2003), Ο Μεγαλέ-
ξανδρος και η σκιά του (2004), Ο αριθ-
μός του Θεού (2008) και Παράφορο πάθος
(2013). Εξέδωσε ακόμα τις νουβέλες
Και πρόσεχε να μην πετρώσεις (1996),
Και τώρα δεν είναι αργά (2014), τη
συλλογή διηγημάτων Όλες οι μέρες
Κυριακή (2000), το απάνθισμα μικρών
κειμένων Τα σιγκλάκια (2010), το πα-
ραμύθι Η πολύχρωμη σβούρα (2013)
και το χρονικό Το χαμένο Νόμπελ – Μια
αληθινή ιστορία (2015). 

Τα κατά Αιγαίον πάθη κυκλοφορούν
τώρα σε αναθεωρημένη επανέκδοση
από τις Εκδόσεις Καστανιώτη (2017).
Έχουν στο μεταξύ κυκλοφορήσει στα

ισπανικά από το Centro de Estudios
Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas
με έδρα τη Γρανάδα, σε μετάφραση
Panagiota Papadopoulos, Juan Ro-
jas Garcia και Dolores Karmen Ca-
sas Herrada.
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ
TA KATA
AIΓΑΙΟΝ
ΠΑΘΗ

ISBN 978-960-03-6173-5Φωτογραφία εξωφύλλου: ©Townerphoto / Pexels

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ο Γιώργος Ρώμας φτάνει στη Θήρα λίγο μετά τον
Δεκαπενταύγουστο. Σκοπεύει να κάνει ένα μικρό

πέρασμα από το νησί και να συνεχίσει την
περιήγησή του, αλλά τελικά θα μείνει πολύ

περισσότερο. Κοιτάζει τώρα τη χαρακιά που του
έχει αφήσει: ένα βαθύ αυλάκωμα που γίνεται πιο
έντονο όταν χαμογελάει. Όσο βαθύ και αν είναι,
όμως, δεν συγκρίνεται με τα σημάδια μέσα του,

που δεν διαφέρουν από αυτά της Σαντορίνης.

Τα κατά Αιγαίον πάθη ξεκινούν σαν μια ανέμελη
περιπλάνηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά και
καταλήγουν να εξερευνούν τις πιο σκοτεινές

πτυχές των ερωτικών σχέσεων. Ένα μυθιστόρημα
βιωματικό, σχεδόν αυτοβιογραφικό, με ήρωες 
που ο συγγραφέας γνώρισε κατά τη διάρκεια 

της μακράς παραμονής του στη Θήρα. Πολυπρόσωπη
εξιστόρηση με βασικό πρωταγωνιστή τον Μπαλή,

που γοητεύει τον αφηγητή με το πάθος του 
για ζωή. Οι αληθινοί πρωταγωνιστές, ωστόσο,

είναι τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Η θάλασσα
του Αιγαίου, άγρια και απρόβλεπτη, ο άνεμος 
που συνομιλεί με τις καρδιές των ανθρώπων, 
τα ηφαίστεια που κοχλάζουν, έτοιμα ανά πάσα

στιγμή να εκραγούν, και τέλος, το αλάτι της γης
που πέφτει στις πληγές των ηρώων και τις καίει. 

George Romas arrives on Thyra shortly after the holiday of the 
Virgin Mary, 15th August. His plan is to spend a short while on the island 
and move on, but in the end he will stay a lot longer. He looks now at the cut it left 
on him: a deep groove which is even more noticeable when he smiles. As deep as it 
is, however, it bears no comparison to the scars inside him, which are like those of 
Santorini.

Passion according to the Aegean starts as a carefree wander around the islands 
of the Aegean and ends up investigating the darkest aspects of love relationships. 
A novel based on experience, almost autobiographic, with heroes the author met 
during his long stay on Thyra. A narrative full of characters, with Balis as the basic 
protagonist, enchanting the narrator with his passion for life. The real protagonists, 
though, are the four elements of nature. The sea of the Aegean, wild and unpredictable, 
the wind which speaks to people’s hearts, the bubbling volcano, ready to explode at 
any moment, and finally, the salt of the earth that falls and stings in people’s wounds. 

pages:  304
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Fotini Tsalikoglou studied at Geneva University 
and took Clinic Psychology as her major honors. 
She teaches Psychology at Pantio University and 
conducts the “Psychology and Mass Media” Cross 
sector Postgraduate Program. She is the author of 
many novels and essays.

When I grow up, I don’t know what I want to be; I might like to 
be a writer and write stories. I might want to be a doctor. I might 
be lucky… Find the medicine that will keep away bullets, hunger, 
angry eyes.

To make up a story or lots of different, unrelated stories for yourself and the world at 
large. There is nothing more real than these invented stories of life.

Eurydice Mattheou was born on 19 April 1937. The move is the real story of her 
life, as she managed to recall it one night in 2019: after the war, she loses her little 
sister, killed by a stray bullet, at fourteen years old she makes love for the first time in 
a newspaper kiosk, her mother listens to Tennessee Williams on the radio, an exiled 
man is in love with her father, later someone else’s baby in Constantinople becomes 
her own, together with a stolen family album, a cat, Carlota, doesn’t care that children 
are dying in the seas of Aegean.

I get old, I remember, I crave, I invent, I fill the gaps of memory, I discover. I am 
born again.

A little before the end, Eurydice realizes her childhood dream.

...

;
pages:  224
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Η Αγγελική Νικολούλη γεννήθηκε στον
Πύργο Ηλείας. Είναι δημοσιογράφος-ερευ-
νήτρια και έχει εργαστεί στην τηλεόραση
(MEGA, ΣΚΑΪ, ALTER, ALPHA), στις ε φη με ρί -
δες (Απογευματινή, Ελεύθερος Τύπος, Έ-
θνος κ.ά.) και στα περιοδικά (Εικόνες, Επί-
καιρα). Με το σκληρό αστυνομικό ρεπορ-
τάζ ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία και έγινε η
πρώτη γυναίκα αστυνομικός ρεπόρτερ στην
Ελλάδα. Μεγάλες επιτυχίες της ήταν: η α-
ποκάλυψη της δράσης του «δράκου» Κυ-
ριάκου Παπαχρόνη (Θεσσαλονίκη και Δρά-
μα) και η συνέντευξη που της έδωσε μετά
τη σύλληψή του στα κρατητήρια της Ασφά-
λειας· η συμβολή της στον εντοπισμό και
στη σύλληψη του «δράκου» των νοτίων και
βορείων προαστίων Σπύρου Μπέσκου· η α-
ποκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών
που γίνονταν στην ΕΥΠ με θύ ματα πολιτι-
κούς και παράγοντες της χώρας και η κα-
τάθεσή της στην επιτροπή της Βουλής των
Ελλήνων. Τα σύνορα της χώρας πέρασαν οι
αποκαλύψεις της για κατασκοπεία, αερο-
πειρατεία και τρομοκρατία.

Από το 1995 παρουσιάζει στην τηλεό -
ραση την εκπομπή αναζήτησης αγνοουμέ-
νων «Φως στο Τούνελ» (τα τελευταία χρό-
νια στον ALPHA), με πολύ υψηλά ποσοστά
τηλεθέασης, που έχουν αγγίξει και το 70%.
Έχει συμβάλει σημαντικά στην εξιχνίαση

είκοσι τριών δολοφονιών. Συνεργάζεται
με έξι χώρες, που έχουν κάνει εκτενή α-
φιερώματα στην εκπομπή της. Οι Ιάπωνες
επέλεξαν από σαράντα χώρες το «Φως
στο Τούνελ» ως μια ξεχωριστή εκπομπή
με κοινωνική προσφορά. Η Αγγελική Νικο-
λούλη έχει τιμηθεί με είκοσι πέντε βρα-
βεία από κοινωνικούς φορείς, από ανώτα-
τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, καθώς και
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την προ-
σφορά της στο κοινωνικό σύνολο χρίστη-
κε Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως από τον
κυβερνήτη του Τενεσί των ΗΠΑ Μπιλ Χά-
σλαμ. Επίσης έχει συμπεριληφθεί δύο φο-
ρές στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Η πολύχρονη, καθημερινή επαφή της με
το κέντρο της Άμεσης Δράσης, το γνωστό
«100», της έδωσε, πέρα από τις σοβαρές
ειδήσεις, πιπεράτες ιστορίες, που τις ζω-
ντάνεψε με χιούμορ στην προσωπική στή-
λη που διατηρούσε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο
Αλέκος Σακελλάριος την βοήθησε να τις
μεταφέρει το 1990 σε ένα χιουμοριστικό
βιβλίο με τίτλο Τα πιπεράτα του 100.

To 2012 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις
Καστανιώτη το βιβλίο της Ονειρεύτηκα το
δολοφόνο σου και το 2013 από τις ίδιες
εκδόσεις το βιβλίο Θάνατος με χείλη κόκ-
κινα – και τα δύο βασισμένα σε αληθινές
ιστορίες.

Έχει ένα γιο, τον Κωνσταντίνο, που σπού-
δασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην
Αγγλία και στην Αμερική, όπου και παρα-
μένει, ακολουθώντας το επάγγελμα που
επέλεξε. Το όνομα Κωνσταντίνος τού το
έδωσε ο νονός του, ο αείμνηστος πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής.

Ιστοσελίδα: www.anikolouli.gr
e-mail: info@anikolouli.gr
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ISBN 978-960-03-6139-1
Φωτογραφία εξωφύλλου: 

©Roy Bishop/arcangel

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ο κοσμοπολίτης, γοητευτικός άντρας
που ακροβατεί ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως.

Τα πρόσωπα και οι ρόλοι που αλλάζει με μοναδική μαεστρία.

Η γλυκιά κι ευαίσθητη αεροσυνοδός στο μοιραίο ταξίδι στη Σαντορίνη.
Η ξεχασμένη αποθήκη και η βαλίτσα με τα θαμμένα μυστικά.

Η μονοκατοικία του τρόμου.

Η ταλαντούχα μουσικός και ο παραμυθένιος γάμος
στη στολισμένη με εντελβάις εκκλησία του Γολγοθά.

Η ανυποψίαστη νεαρή, τα φρικτά βασανιστήρια
και το μωρό που δεν γεννήθηκε ποτέ.

Η συνοδός πολυτελείας στη σουίτα γνωστού ξενοδοχείου,
όπου τα κρίνα βάφτηκαν με αίμα.

Το μικρό αγόρι που έγινε μάρτυρας εγκλήματος.

Μια περιπλάνηση στον κόσμο του μυστηρίου
από την Αθήνα, την Ιθάκη και τη Σαντορίνη

ως τη Βιέννη και τη λίμνη του ονειρικού Χάλστατ.
Ένα μυθιστόρημα που ξετυλίγει το νήμα μιας σκοτεινής ιστορίας

και ακολουθεί την αιματοβαμμένη διαδρομή της.
Θύματα γυναίκες, σε μια σειρά άγριων εγκλημάτων,
που έρχονται στο φως με διαδοχικές αποκαλύψεις

και αλλεπάλληλες ανατροπές.
Ένα βιβλίο όπου η δημοσιογράφος-ερευνήτρια

μπαίνει στο στόχαστρο του δολοφόνου,
μετατρέπεται σε τιμωρό και δικαιώνει τα θύματα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
ΕΡΩΤΑΣ ΦΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
30.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Angeliki Nikolouli is a journalist-researcher and a 
writer. She has worked in television, in newspapers 
and in magazines. With tough police reporting, she 
began at a young age and become the first female 
police reporter in Greece. Since 1995 she has been 
presenting on television the missing persons show 
“Light in the Tunnel” (in recent years on ALPHA TV) 
with very high viewing figures, which have reached 
70%. It has contributed significantly to solving 
nineteen murders. For this show, Angeliki Nikolouli 
has been honoured with 22 awards from social or-
ganisations as well as by the European Unions. In 
addition, she has also been included in the Guinness 
Book of Records twice.

The cosmopolitan, charming man who balances between darkness 
and light. The faces and roles that he swaps with unique mastery.
The sweet and sensitive airhostess on the fateful journey to Santorini. The forgotten 
warehouse and the suitcase with its buried secrets. The house of terror. 

The talented musician and the fairy-tale wedding in the church of Golgotha, 
bedecked with edelweiss. 

The unsuspecting young woman, the atrocious torture and the baby never to be 
born. 

The high-class escort in the suite of a well-known hotel, where the lilies were 
splattered with blood. 

The young boy who witnessed a crime.
 A journey through the world of mystery from Athens, Ithaka and Santorini to Vienna 

and the Lake of phantasmagorical Hallstatt.
A novel that unwinds the thread of a dark story, following its blood-splattered path.
The victims, women, in a series of vicious crimes, that come to light in successive 

revelations and repeated reversals.
A book in which the investigative journalist comes into the target of the killer, 

becomes the punisher and vindicates the victims. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΛΗ
ΚΟΚΚΙΝΑ

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία

The investigative journalist Angeliki Nikolouli has been one of the most popular Greek crime-fiction writers since 2012, when 
she published her first novel. All three of her novels have become best-sellers in record time.

Each book is based on a true-life disappearance story which she uncovered to be a murder through the diligent and 
methodical research carried out on her television programme “Light in the tunnel”, shocking Greek society and beyond. It 
is this particular characteristic which sets her books apart from other detective writing. “Light in the Tunnel” is the longest 
running show on Greek television – 23 years – with high viewing ratings which have topped 70%. The writer-journalist and 
her successful research have been featured on Japanese, Russian, Italian, French, Danish and Albanian state television. 

Her books attract a wide readership as they combine a number of qualities:

• Their heroes are people from everyday life, leading the reader to identify and sympathise with the characters.

• The action reads like a film script, frequently with a staccato style which has the reader holding his breath.

• The plot unfolds rapidly but with the necessary breathers. This builds the suspense, keeping the reader in agony as to 
the final outcome.

• The stories have unpredictable twists. Nothing gives a lead as to what is to follow, and the reader is constantly surprised 
by the successive turnabouts. 

• Amongst the central characters, the journalist herself stands out. Both in her story-telling and in reality, she is one of the 
best-loved faces on Greek television and in crime-reporting. She is, after all, the country’s top woman crime reporter, 
with many revelations to her credit, including on espionage cases reaching beyond the borders of Greece.

• The crimes are unusual, with satanic and brilliant perpetrators. In many instances, the cases seem unsolvable, which 
is why the narrator heroine’s ability to solve them is impressive, paying attention to the tiniest detail which frequently 
escapes the attention of the police.

• The language used is exemplary, adjusted each time to the character, the atmosphere, the place and the time portrayed, 
stirring the emotions of both crime fiction fans and readers new to the genre.
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ISBN 978-960-03-6143-8Φωτογραφία εξωφύλλου: εγκατάσταση 
του Ιερώνυμου Λύκαρη.

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

CMYK

Ο Ιερώνυμος Λύκαρης γεννήθηκε στην
Αθήνα. Κατά καιρούς έκανε διάφορες
σχετικές και άσχετες με το γράψιμο
δουλειές.
Πρωτοεμφανίστηκε στην αστυνομική
λογοτεχνία στο δεύτερο τόμο των
Ελληνικών εγκλημάτων (2008) με το διήγημα
«Κανένα έλεος για τους καλύτερούς μας
φίλους». Στον τρίτο τόμο (2009)
δημοσιεύτηκε το «Πάσα θανάτου», ενώ
στον τέταρτο τόμο (2011) το «Face control».
Το 2011 εκδόθηκε το πρώτο του
μυθιστόρημα Το ρομάντζο των
καθαρμάτων, στο οποίο αναδεικνύονται 
ως φάρσες και τραγωδίες οι πολυδαίδαλες
σχέσεις του οργανωμένου εγκλήματος 
με επιχειρηματίες, δημοσιογράφους 
και πολιτικούς. Η κριτική το χαρακτήρισε
«άρτιο από κάθε άποψη», «αφηγηματικά
απολαυστικό», μια «συμβολική βιογραφία
της ελληνικής διαφθοράς», «επίκαιρο όσο
δεν παίρνει».
Ακολούθησε το πολιτικό νουάρ
μυθιστόρημα Μαύρα κουφέτα (2013), 
«ένα ρέκβιεμ για τη χαμένη ουτοπία 
του 20ού αιώνα», το οποίο η κριτική επίσης
υποδέχτηκε ως «άρτιο υπόδειγμα
αστυνομικού μυθιστορήματος», όπου 
«το σασπένς βγαίνει από τις κοινωνικές
μεταλλάξεις [...] και οι ανθρώπινες
συγκρούσεις έχουν ως κινητήρια δύναμη 
τις ιδεολογικές καταβολές των ηρώων».
Η ζήλια είναι μαχαιριά (2014) ήταν η πρώτη
από μια σειρά μαύρων κωμωδιών, 
στην οποία κινητήρια δύναμη και καταλύτης 
των ανθρώπινων πράξεων είναι κάθε φορά
ένα από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. 
Το Άπληστε κόσμε, κάλπικε ήταν 
το δεύτερο βιβλίο της σειράς αυτής.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΥΚΑΡΗΣ
ΑΚΟΥ, ΠΤΩΜΑ, ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Το Άκου, πτώμα, να μαθαίνεις* είναι μια συναρπαστική ίντριγκα με
απίστευτο φινάλε, αντάξιο της κωμικοτραγικής επινοητικότητας που
γεννά η ροπή του ανθρώπου προς το έγκλημα. Ακούσιος εμπνευστής
και οργανωτής της είναι ο Κόκκινος Τράγος, εισαγγελέας
αποσπασμένος στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
αστυνομίας, που διαχειρίζεται την κατάθλιψή του ερμηνεύοντας τους
εφιάλτες του με έναν δικής του έμπνευσης εγκληματολογικό
ονειροκρίτη.
Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του μεγάλου μυστικού της ζωής και
της καριέρας του στον Κόκκινο Τράγο, ο υποδιοικητής της υπηρεσίας
ταξίαρχος Βάθρακας ή Σκιά βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του. 
Ποια αιματοβαμμένα νήματα συνδέουν τον κακόμορφο ταξίαρχο
Βάθρακα, την πανέμορφη σύζυγό του Ξανθούλα ή Χήρα Αλεπού, τον
διοικητή της υπηρεσίας αντιστράτηγο Χαρομήτρο ή Μινώταυρο και την
εγκληματική οργάνωση Αδελφότητα του Βορρά, που στο παρελθόν
είχε παγιδεύσει τον Κόκκινο Τράγο, όταν αυτός διερευνούσε τη 
δράση της; Τι ρόλο παίζουν στην υπόθεση ένας δημοσιογράφος του
αστυνομικού ρεπορτάζ, ο Αργοναύτης, καθώς και δύο παιδικοί φίλοι
του Κόκκινου Τράγου: ο Χαμαιλέοντας, υπουργός της κυβέρνησης, που
από μικρός είχε το χάρισμα της εκμετάλλευσης των περιστάσεων, και 
ο Μανούσος, καντηλανάφτης, περιποιητής τάφων και συμπτωματικός
deus ex machina της κάθαρσης;
Στη μυθιστορηματική πλοκή ενσωματώνονται αληθοφανή ρεπορτάζ
που στήνονται «για καλό σκοπό», καθώς και ένα παραλλαγμένο
δοκίμιο του Μαρξ με τίτλο Η συμβολή του οργανωμένου εγκλήματος στην
ανάπτυξη του πλούτου των εθνών.

* Ο τίτλος είναι δάνειο από την ταινία του Νίκου Νικολαΐδη Τα κουρέλια
τραγουδάνε ακόμα. Η ατάκα λέγεται από τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
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Άκου, πτώμα,
να μαθαίνεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ιερώνυμος
Λύκαρης

Ieronymos Lykaris was born in Athens. He first 
appeared as a crime writer in the second volume of 
Greek Crimes (2008) with his short story “No mercy 
for our best friends”. He published “Death pass” in 
the third volume (2009) and “Face control” in the 
fourth (2011). In 2011 he published his first novel 
Romance of the scoundrels, in which the convo-
luted relations of organized crime with the world 
of business, journalists and politicians emerge as 
farces and tragedies. The critics acclaimed it as 
“complete in every way”, “story-telling to enjoy”, 
a “symbolic biography of Greek corruption”, “rel-
evant as can be”. His political noir Black comfits 
followed (2013), “a requiem for the lost utopia of 
the 20th century”, which the critics also received 
as an “excellent example of a crime novel”, where 
“the suspense is derived from the social mutations 
[…] and human conflicts are motivated by the ideo-
logical origins of the protagonists”. 

Listen, corpse, and learn* is a enthralling intrigue with an incredible 
ending, worthy of the tragicomic inventiveness born of man’s 
propensity towards the criminal. Inadvertent inspiration and organizer of the 
intrigue is the Red Goat, a prosecutor seconded to the Internal Affairs Department of 
the police, who handles his depression by interpreting his nightmares with a forensic 
interpreter of dreams of his own conception.  

A few hours after revealing the great secret of his life and career to the Red Goat, 
the deputy head of the service, Brigadier General Vathrakas, or the Shadow, is found 
dead in his office. 

How many blood-soaked twines bind the misshaped Brigadier General Vathrakas, 
his beautiful wife Xanthoula, or Widow Fox, the head of the service, Major General 
Harometro, or Minotaur, and the criminal organization called the Brotherhood, which 
had trapped the Red Goat in the past when he had investigated its activities. What role 
is played in the affair by the police reporter, the Argonaut, and two childhood friends 
of the Red Goat, the Chameleon, who even as a child knew how to take advantage of 
situations, and  Manousos, the verger, grave tenderer and, coincidentally, the deus ex 
machina of the closure?

The plot of the novel includes realistic journalistic coverage set up “for a good 
cause” and a variation on an essay by Marx entitled The contribution of organized 
crime to the growth of the wealth of nations. 
 
* The title is borrowed from the film by Nikos Nikolaidis «The rags are still singing». The 
line is spoken by Konstantinos Tzoumas.
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Ο Κώστας
Μουζουράκης
γεννήθηκε το 1974
στην Αθήνα και
μεγάλωσε στους
Αγίους Θεοδώρους
του νομού
Μαγνησίας. Είναι
απόφοιτος του
Τμήματος
Συντήρησης

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ
Αθηνών. Το 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο
του μυθιστόρημα Φίδια στο Σκορπιό
(Εκδόσεις Καστανιώτη) και το 2011
συμμετείχε με το διήγημα «Οπλισμένο
σκυρόδεμα» στον τέταρτο τόμο της σειράς
Ελληνικά εγκλήματα (Εκδόσεις Καστανιώτη).

ΦΩ
ΤΟ

:Γ
ΙΩ

ΡΓ
ΟΣ

Μ
ΑΥ

ΡΟ
ΠΟ

ΥΛ
ΟΣ

ΚΑΚΟ ΧΑΡΤΙ

Γύρισε και κοίταξε ξανά τους δυο γέρους, κι ύστερα πάλι 
το λατομείο, με το περίστροφο να κρέμεται βαρύ κι έτοιμο να πέσει 
απ’ το δεξί του χέρι και με το στόμα του μισάνοιχτο, σαν ν’ αντίκριζε 
τ’ απομεινάρια μιας εφιαλτικής μέρας. Μιας μέρας από εκείνες 
που χωρίζουν τη ζωή όσων επιζούνε στο πριν και στο μετά. 
«Εδώ έγινε πόλεμος κανονικός. Έχετε τρελαθεί;»
Ο Ιταλός φόρεσε το σακάκι του μ’ έναν μορφασμό δυσφορίας 
στο μικρό του μούτρο. Σήκωσε απ’ το χώμα το παλιό υποπολυβόλο 
και κοίταξε στραβά τον Άρη. 
«Μικρέ», είπε καθώς περνούσε το λουρί του λασπωμένου Τόμσον 
στον ώμο του. « Ήρθες εδώ και σκάλισες τις στάχτες. Και τώρα 
απορείς με τη φωτιά;»

Ένας πληρωμένος φονιάς κι ένας νεαρός χαρτοκλέφτης. Μια
εξαφάνιση, ένας εκβιασμός και μια φωτογραφία που είναι πενήντα
έξι χιλιάδες φορές η ίδια λέξη. Ένας νονός χωρίς οικογένεια, ένας
επικούρειος τζογαδόρος κι ένας καπετάνιος δίχως τσούρμο, που,
επιπλέον, σιχαίνεται το νερό. Η Κρίση κι ο Εμφύλιος. Ένα αδιάβροχο
κίτρινο σαν το δέρμα του θανάτου κι ένας αόρατος μαέστρος με
μπαγιάν, που περιφέρεται μέσα, έξω και πέρα απ’ όλα αυτά. Σχέδια
που καταστρώνονται με σκοπό ν’ ανατραπούν και συμφωνίες που
κλείνονται με στόχο ν’ αναιρεθούν, συμβόλαια ζωής και συμβόλαια
θανάτου και πληγές νωπές, θαμμένες μες στη σκόνη. Και πάνω 
απ’ όλα, η αναπόφευκτη βία που κλιμακώνεται δίχως έλεος, 
καθώς, κατά Κλαούζεβιτς, καθένας από τους αντιπάλους ακολουθεί 
τον νόμο του άλλου, κι απ’ αυτό προκύπτει μια αλληλεπίδραση 
που, ως έννοια, οφείλει να φτάσει στα άκρα.
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Κακό xαρτί
Βalada para un loco

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Κώστας
Μουζουράκηςpages:  320

He turned and looked again at the two old men and then back at 
the mine, with his revolver hanging heavy and ready to drop from 
his right hand and with his mouth half open, as if he was facing the 
remnants of a nightmarish day. One of those days that separates the life 
of those who survive in before and after.

“A real war broke out here. Have you gone mad?”
The Italian put his jacket back on with an expression of distaste on his small 

face. He picked up the old submachine gun off the ground and squinted at Aris.
“Kid,” he said, as he shouldered the strap of the muddy Thompson, “You 

walked in and stirred the fire. And now you wonder why there’s a blaze?

A hitman and a young cardsharp. A disappearance, extortion and a photograph of the 
same word written fifty-six thousand times. A godfather without a family, a gambler, 
lover of the finer things in life, and a captain without a crew who, furthermore, detests 
water. The Crisis and the Civil War. A yellow raincoat like the skin of death and an 
invisible conductor with a bayan who wanders around inside, outside and beyond all 
that. Plans made to be overturned and deals made to be broken, life contracts and 
death contracts and fresh wounds, buried in the dust. And over all, the unavoidable 
violence which mercilessly progresses towards a climax given that, according to 
Clausevitz, each opponent follows the law of the other, and this leads to an interplay 
which, by definition, has to stretch to the extreme.

Kostas Mouzourakis was born in 1974 in Athens 
and grew up in Agii Theodori in the province of 
Magnesia. He graduated as a restorer of ancient 
artefacts and works of art from the Technological 
Institute of Education of Athens. His first book 
Snakes on Scorpio (Kastaniotis Editions) 
was published in 2010 and in 2011 his story 
“Reinforced concrete” was published in the fourth 
volume of the series Greek crimes (Kastaniotis 
Editions).
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΚΙΑ

Μάιος 2012, μέρα εθνικών εκλογών. Ο αστυνόμος Δήμος Γκερές
επιστρέφει έπειτα από είκοσι χρόνια στο Ηράκλειο για τις
τελευταίες ώρες του πατέρα του. Στο λιμάνι τον περιμένουν 
ο πάλαι ποτέ παιδικός του φίλος και το πτώμα μιας νεαρής πόρνης.
Στο στόμα της νεκρής γυναίκας ανακαλύπτεται το δαχτυλίδι 
της από χρόνια πεθαμένης μητέρας του Γκερέ. Ο αστυνόμος 
Ιβάν Αλεξάντροφ αναλαμβάνει την υπόθεση και τα πράγματα
περιπλέκονται όταν προκύπτει δεύτερο πτώμα, το οποίο έχει στο
στόμα το δαχτυλίδι του πατέρα του Γκερέ. Ο Γκερές αναγκάζεται να
ερευνήσει το κρυφό παρελθόν της οικογένειάς του, για να οδηγηθεί
σε μια παλιά ιστορία που ανατρέπει τη ζωή του όπως τη γνώριζε.

Ένα πολιτικό νουάρ μυθιστόρημα που ενώνει τέσσερις περιόδους-
ορόσημο για την Ελλάδα: τα Ιουλιανά του 1965, την εισβολή στην
Κύπρο του 1974, το «βρόμικο ’89» και τις εκλογές του 2012. Ένα
βιβλίο όπου ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με συγκαλυμμένα
εγκλήματα του παρελθόντος, περιπλανώμενος στην άγνωστη
γεωγραφία της πόλης του Ηρακλείου και στις σκοτεινές σήραγγες
της σύγχρονης ιστορίας.
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Ο Λευτέρης
Γιαννακουδάκης
γεννήθηκε στο
Ηράκλειο. Έχει
σπουδάσει
Βιολογία, Σενάριο
και Δημιουργική
Γραφή. Διδάσκει
Δημιουργική Γραφή
και Σενάριο στο
καλλιτεχνικό

εργαστήρι LaCulturelá. Η Σκιά είναι το
πέμπτο του προσωπικό βιβλίο, ενώ
διηγήματα και κείμενά του περιλαμβάνονται
σε συλλογικούς τόμους.
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Leftheris Giannakoudakis was born in Heraklion. 
He studied biology, scenario and creative writing. 
He teaches creative writing and scenario at the La 
Culturelá arts workshop. Shadow is his fifth book 
and his stories and texts have been published in 
collector volumes.

May 2012, election day. Police officer Dimos Geres returns to 
Heraklion after twenty years to be present for his father’s final 
hours. Waiting for him at the port are his old childhood friend and the body of a 
young whore. Hidden in the mouth of the dead woman isfound the ring of Geres’ long 
dead mother. Police officer Ivan Alexandrov takes charge of the case and things get 
more complicated when a second body turns up, with Geres’ father’s ring in its mouth. 
Geres is forced to investigate the secret past of his family and is led to an old story 
which turns his life upside down.

A political noir novel which brings together four landmark periods for Greece: the 
events of July 1965, the invasion of Cyprus in 1974, “dirty ‘89” and the elections of 
2012.  A book in which the reader comes face to face with covered-up crimes of the 
past, wandering through the unfamiliar geography of the town of Heraklion and the 
dark tunnels of contemporary history. 
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Doros Antoniadis was born in Nicosia in 1974 and 
lives in Athens with his wife and children. He stud-
ied Mathematics and then Computer Studies and 
Communication at postgraduate level. He is an am-
ateur triathlion athlete. He enjoys writing about the 
books he reads but also about the world in which 
he lives in his personal blog (dorosantoniadis.com). 
Bullseye is his first book.

I invite you to our death. Will you come? I’m warning you; I won’t 
take no for an answer. But… Are those tears in your eyes? I take it 
then that you agree, if I’m to judge by your emotion. I wept too when 
I conceived of the idea. But don’t you cry. Surrender to me. It all starts now. I 
promise you will feel nothing but pleasure. And don’t forget that you aren’t the 
first victim—the first victim was me. Our guest of honour will be joining us 
shortly. Let’s wrap this up. But do write faster. We need to hurry; he can’t see 
us like this. My plan cannot fail!

Petros Eleftheriadis, a policeman working in Homicide, has just in his resignation and 
is ready for a new start. Before he leaves, however, he undertakes to help out on a 
final case, a body found placed like Da Vinci ;s Vitrouvian Man, with a curious tattoo 
on the chest and holding a poem with numbers at the start of each verse. Clearly 
not a simply homicide. His attempts to solve the crime lead him into a story which 
started twenty years earlier in Thessaloniki, where a student of psychology helps a 
girl escape from her manic stalker. As time passes, Eleftheriadis discovers evidence 
and facts that will change his life faster than he anticipated. 

An exciting thriller with mathematical riddles, an evocative atmosphere and a 
storming pace. The present alternates with the past and the reader is constantly faced 
with successive surprises. 

How dangerous a hurt person can be?

English extract available 
Translation Grant from Cyprus
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Πώς οι φορείς εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ καταφέρνουν να
μη λογοδοτούν, ακόμα και σε περιπτώσεις εξόφθαλμων παρα-
τυπιών; Πώς ανασυγκροτούνται οι θεσμοί, ώστε να είναι από τη
φύση τους ανεξέλεγκτοι; Πώς ελίσσονται τα οργανωμένα συμ-
φέροντα μέσα σ’ αυτό το δυστοπικό σκηνικό και πώς συσχετίζο-
νται με τους φορείς εξουσίας, προωθώντας την ατζέντα τους; Πό-
σο ευρωπαϊκός είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας;
Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ήταν πράγματι μια συμφωνία των ευ-
ρωπαϊκών κρατών; Κινδύνεψε στ’ αλήθεια η Ελλάδα με έξοδο α-
πό τη Σένγκεν στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης;

Η Ευρώπη των «δημοκρατικών αξιών» συρρικνώνεται ρα-
γδαία, αφήνοντας όλο και περισσότερο χώρο για την αποδοχή
μιας εκχυδαϊσμένης εξουσίας που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τα
πεπερασμένα όρια της ευρωπαϊκής αστικής δημοκρατίας. Οι
πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές
κοινωνίες και η ευρωπαϊκή κοινότητα επιταχύνουν την αποδό-
μηση.

Η έρευνα αυτή επιχειρεί να αποδείξει πως ό,τι βλέπουμε και
ακούμε γύρω μας σήμερα δεν είναι πλέον από μόνο του αρκετό
για να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητά μας. Η διεκδίκηση
περισσότερης λογοδοσίας είναι απαραίτητη για να αποτραπεί α-
κόμα ένα ταξίδι της ευρωπαϊκής ιστορίας ως την... «άκρη της
νύχτας».

Ο Αποστόλης Φωτιάδης είναι ανεξάρτητος
δημοσιογράφος. Τα τελευταία δέκα χρόνια
έχει συνεργαστεί με πολλά εθνικά και διε-
θνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βασικά θέ-
ματα που τον έχουν απασχολήσει είναι οι ε-
θνοτικές διενέξεις στα Βαλκάνια, οι πληθυ-
σμιακές μετακινήσεις προς την ΕΕ, η στρα-
τιωτικοποίηση των πολιτικών ελέγχου της
ΕΕ και η πολιτική διάσταση της κρίσης στην
Ευρωζώνη.
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ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η μεταδΗμοκρατικΗ παραμορφωσΗ 

τΗσ ευρωπαϊκΗσ ενωσΗσ

EKΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Apostolos Fotiadis is an independent journalist. 
Over the last decade he has worked with many 
national and international media. The principle 
subjects that he has dealt with are the ethnic 
conflicts in the Balkans, population movements 
to the EU, the militarization of the EU’s control 
policies and the political dimension of the crisis 
in the Eurozone.

How do the bodies of executive power of the EU manage to avoid 
giving any account of their actions, even in cases of obvious 
irregularities? How are the institutions restructured so that they are, by their very 
nature, uncontrollable? How do interest groups manoeuvre in this dystopian setting 
and what are their connections with the seats of power, where they promote their 
own agendas? How European is the European Stability Mechanism? Was the EU-
Turkey agreement really an agreement of the European states? Was Greece really in 
danger of leaving the Schengen area at the height of the refugee crisis?

The Europe of “democratic values” is shrinking fast, leaving more and more space 
for the acceptance of a vulgarized power which doesn’t even recognize the outdated 
bounds of European bourgeois democracy. The multiple crises now facing European 
societies and the European community serve to speed up the deconstruction.

This research attempts to demonstrate that what we see and hear around us today 
is no longer enough in itself to let us interpret our reality. More accountability is a 
prerequisite if we are to prevent yet another journey of European history to the… 
“edge of the night”.
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In the spring of 1947, with a Greece torn apart by the Civil War, 
Nikos Kazantzakis submits a joint nomination with Angelos Sike-
lianos for the Nobel Prize in Literature. His candidature consolidates the 
conservative establishment of the time, who regard the Cretan author as one of their 
greatest enemies. All means, fair and unfair, are conscripted against his receiving the 
award. On the other side, Kazantzakis has tried for ten years to achieve the award, 
against all odds.

Personal accounts, letters, articles, excerpts from books and documents compose 
a colourful puzzle, which might comprise an imaginative novel but is nothing more 
that the historical truth. 

The book brings us into contact with figures such as Palamas, Kavafis, Seferis, Elytis 
and Ritsos as well as famous nobelists such as Hesse, Gide, Eliot, Hemingway and 
Camus. Above all, however, we become witnesses to the odyssey of the intellectual 
and cultural world of Greece in the 20th century, which got through the Clashing Rocks 
of opposing opinions and shaped today’s conditions.

ISBN 978-960-03-5936-7Η εικόνα εξωφύλλου με τον Νίκο Καζαντζάκη
προέρχεται από πίνακα του Παναγιώτη Γράββαλου.

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Την άνοιξη του 1947, ενώ η Ελλάδα σπαράσσεται από τον
Εμφύλιο, ο Νίκος Καζαντζάκης θέτει από κοινού υποψη-
φιότητα με τον Άγγελο Σικελιανό για το Νόμπελ Λογο-
τεχνίας. Η υποψηφιότητά του συσπειρώνει το συντη-
ρητικό κατεστημένο της εποχής, που βλέπει στο πρό-
σωπο του Κρητικού συγγραφέα έναν από τους μεγα-
λύτερούς του εχθρούς. Εναντίον του επιστρατεύονται ό-
λα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα, προκειμένου να αποφευ-
χθεί η βράβευσή του. Από την άλλη, ο Καζαντζάκης προ-
σπαθεί μόνος του για μια δεκαετία να κατακτήσει το
Νόμπελ, αντιμετωπίζοντας θεούς και δαίμονες.   

Προσωπικές μαρτυρίες, επιστολές, άρθρα, αποσπά-
σματα από βιβλία και έγγραφα-ντοκουμέντα συνθέ-
τουν ένα πολύχρωμο παζλ, που θα μπορούσε να απο-
τελεί ένα ευφάνταστο μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι πα-
ρά η ιστορική αλήθεια. Στο βιβλίο αυτό συναντάμε προ-
σωπικότητες όπως ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Σεφέρης,
ο Ελύτης και ο Ρίτσος, αλλά και διάσημους νομπελί-
στες όπως ο Έσσε, ο Ζιντ, ο Έλιοτ, ο Χέμινγουεϊ και ο Κα-
μύ. Πάνω απ’ όλα, όμως, γινόμαστε μάρτυρες της οδύσ-
σειας του πνευματικού και πολιτικού κόσμου της Ελλά-
δας στον 20ό αιώνα, που διήλθε μέσα από τις συμπλη-
γάδες των αντιθέσεων και διαμόρφωσε τις συνθήκες των
ημερών μας.

Ο Κώστας Αρκουδέας γεννήθηκε στην
Αθήνα την Καθαρά Δευτέρα του 1958. Έ-
πειτα από πολλές περιπλανήσεις, επέ-
στρεψε στην πρωτεύουσα και εργάστηκε
στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο πα-
ραμένει μέχρι σήμερα. Δημοσίευσε για
πρώτη φορά το 1986 τη συλλογή ιστοριών
Άσ’ τον Μπομπ Μάρλεϋ να περιμένει. Στη
συνέχεια εξέδωσε την τριλογία Η πόλη με
τα χίλια πρόσωπα (1987) και το μυθιστό-
ρημα με εγκιβωτισμένα διηγήματα Το τρα-
γούδι των τροπικών (1988). Ακολούθησαν
τα μυθιστορήματα Τα κατά Αιγαίον πάθη
(1994), Ποτέ τον ίδιο δρόμο (1999), Ο πει-
ρατής (2003), Ο Μεγαλέξανδρος και η σκιά
του (2004), Ο αριθμός του Θεού (2008) και
Παράφορο πάθος (2013). Εξέδωσε ακόμα
τις νουβέλες Και πρόσεχε να μην πετρώσεις
(1996), Και τώρα δεν είναι αργά (2014),
τη συλλογή διηγημάτων Όλες οι μέρες
Κυριακή (2000), το απάνθισμα μικρών
κειμένων Τα σιγκλάκια (2010) και το πα-
ραμύθι Η πολύχρωμη σβούρα (2013). Το
χαμένο Νόμπελ – Μια αληθινή ιστορία
(2015) είναι η τελευταία του δουλειά.
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Kostas Arkoudeas was born in Athens on 
the first day of Lent in 1958. After various 
wanderings, he returned to the capital city 
and started working in the Ministry of Cul-
ture, where he still works today. He pub-
lished work for the first time in 1986 with a 
collection of stories Let Bob Marley wait. He 
then published a trilogy The city of a thou-
sand faces (1987) and a novel incorporating 
short stories The song of the tropics (1988). 
More novels followed: Passions according 
to the Aegean (1994), Never the same road 
(1999), The pirate (2003), Alexander the 
Great and his shadow (2004), God’s num-
ber (2008) and Fiery passion (2013). He 
also published two novellas, And take care 
not to turn to stone (1996), It’s still not too 
late (2014), and a collection of short stories 
Every day a Sunday (2000), a collection of 
short texts Little singles (2010) and a fairy-
tale The colourful spinning-top (2013). The 
lost Nobel – A true story (2015) is his latest 
work.
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Το�μυθιστόρημα�εστιάζεται�στη�νύχτα�που
πυρπολήθηκε�η�Αθήνα,�την�Κυριακή�12�Φεβρουαρίου

του�2012.
Μια�πρώην�φιλόλογος�και�μια�πρώην�ζωγράφος,�που
βρίσκονται�να�συγκατοικούν�σε�έναν�«ξενώνα»�του

υποβαθμισμένου�κέντρου,�βγαίνουν�κρυφά�στις
διαδηλώσεις.�Η�λοξή�ματιά�τους�εισδύει�–με�τον�δικό

της�ιδιαίτερο�τρόπο–�στην�αόρατη�και�συμβολική
πλευρά�των�βίαιων�συγκρούσεων.�Πανικοβάλλονται,
χάνονται�μέσα�στη�δική�τους�πόλη,�εξωθούνται�στην

επαιτεία,�χωρίς�να�χάσουν�την�προσωπική�τους
αίσθηση�πραγμάτων.�Επιστρέφοντας�είναι�πιο�κοντά

στην�ανέφικτη�Ιθάκη.
Ο�αναρχικός�γιος�της�μιας,�ο�χρυσαυγίτης�μιας�τρίτης
που�τις�φροντίζει,�μια�νεαρή�μετανάστρια�και�το�παιδί

της,�ο�γιατρός�και�η�κοινωνική�λειτουργός,�τα
φαντάσματα�ενός�ετοιμόρροπου�αθηναϊκού�σπιτιού

και,�φυσικά,�οι�νεοάστεγοι�διασταυρώνονται�με
ποικίλους�τρόπους�μαζί�τους�είτε�στη�σπαρασσόμενη

Αθήνα�είτε�λίγο�αργότερα.
Σ’�αυτό�το�ανθρωποκεντρικό�πολιτικό�μυθιστόρημα,�η

απερχόμενη�γενιά�του�Πολυτεχνείου�ανοίγει�τον
δύσκολο,�τον�αναγκαίο,�αν�όχι�και�μοιραίο�διάλογό�της
με�τις�σημερινές�εξεγέρσεις,�με�τη�μεγάλη�ανατροπή
της�ζωής�τα�τελευταία�χρόνια,�με�τη�μνήμη�αλλά�και

με�την�Άκρα�Ταπείνωση�του�άστεως.

Η�Ρέα�Γαλανάκη�γεννήθηκε�το�1947 στο
Ηράκλειο�της�Κρήτης.�Σπούδασε�Ιστορία
και�Αρχαιολογία�στην�Αθήνα.�Έχει�εκδώ-
σει�μυθιστορήματα,�διηγήματα,�ποιήματα
και�δοκίμια,�ενώ�φέτος,�το�2015,�κλείνει
σαράντα� χρόνια� από� την� έκδοση� του
πρώτου�της�βιβλίου.�Ανήκει�στα�ιδρυτικά
μέλη�της�Εταιρείας�Συγγραφέων.
Έχει�τιμηθεί�δύο�φορές�με�το�Κρατικό

Βραβείο�(1999 και�2005).�Eπίσης,�έχει�τι-
μηθεί�με�το�Βραβείο�Πεζογραφίας�Κώ-
στα�και�Ελένης�Ουράνη�της�Ακαδημίας
Αθηνών�(2003),�με�το�Βραβείο�«Νίκος�Κα-
ζαντζάκης»�του�Δήμου�Hρακλείου�Kρή�-
της�(1987)�και�με�το�Βραβείο�Αναγνωστών
του�Eθνικού�Kέντρου�Bιβλίου�(2006).
Το�μυθιστόρημά�της�Ο βίος του Ισμαήλ

Φερίκ πασά είναι�το�πρώτο�ελληνικό�βι-
βλίο�που�εντάχθηκε�από� την�Ουνέσκο
στην�UNESCO Collection�of�Representa-
tive�Works�(1994),�ενώ�το�Ελένη ή ο Κα-
νένας διεκδίκησε�το�Ευρωπαϊκό�Βραβείο
«Αριστείον»�μπαίνοντας�στην� τελική
τριάδα�των�υποψήφιων�έργων�(1999).
Έργα�της�έχουν�μεταφραστεί�σε�δεκα-
πέντε�γλώσσες:�αγγλικά,�γαλλικά,�γερ-
μανικά,� ισπανικά,� ιταλικά,� ολλανδικά,
τσεχικά,�βουλγαρικά,�σουηδικά,�λιθουα-
νικά,�τουρκικά,�αραβικά,�κινεζικά,�εβραϊ-
κά�και�αλβανικά.
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Ρέα Γαλανάκη

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Η Άκρα Ταπείνωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Rhea Galanaki was born in 1947 in Heraklion, 
Crete. She studied History and Archaeology in 
Athens. She has published novels, short stories, 
poems and treatises. Among other awards, 
Galanaki has twice received the National Literature 
Award, as well as the Kostas and Eleni Ouranis 
Literature Award from the Athens Academy in 
2003, the Readers’ Award of the National Book 
Centre in 2006 and the Nikos Kazantzakis Award 
from the Municipality of Heraklion in Crete in 
1987. In addition, her novel The life of Ismail 
Ferik Pasha is the first Greek novel to be included 
by UNESCO in 1994 in the UNESCO Collection of 
Representative Works, while Helen, or Nobody 
was amongst the final three candidate works 
listed in 1999 for the European “Aristeion” Award. 
Her works have been translated into fifteen 
languages and she has been invited to participate 
in festivals, conferences, university seminars and 
other events in Greece and abroad.

A resigned literature teacher and a resigned painter, who happen 
to live together in a “hostel” in the degraded city centre, sneak out 
into the demonstrations. Their skewed view of things penetrates 
– in its own special way – into the invisible and symbolic side of 
the violent confrontations. They panic, are lost in their own city,  forced to 
beg, without quitting their personal sense of reality. Returning, they are closer to the 
unattainable Ithaca. 

The anarchist son of one of them, the Golden Dawn supporter son of another woman 
who takes care of them, a young immigrant and her child, the doctor and the social 
worker, the ghosts amid the ruins of a crumbling Athenian building and, of course, the 
new homeless cross their paths in various ways, either in torn Athens or a little later.

In this anthropocentric political novel, the old generation of the Polytechnic Uprising 
(against the Junta) opens its difficult, vital if not inevitable, dialogue with the current 
uprisings, with the huge overturning of life in the last few years, with memory but also 
with the Ultimate Humiliation of the city-dweller.
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Ioanna Karystiani was born in Hania in 1952 of 
parents from Asia Minor. She studied Law. She also 
cooperated on the script of Pantelis Voulgaris’ film 
“A Soul so Deep” (Kastaniotis Editions, 2009) and 
wrote the script for the films “Brides” (Kastaniotis 
Editions, 2004) and “Little England” by the same 
director.

Even in the middle of nowhere, with no ears present to hear, Argyris 
Liodis couldn’t shout the names of the six, bring them together, 
take the strength to dare to say even a word about the straight 
facts. He didn’t even say a word about the straight facts in letters sent late because 
whenever he lost his nerve and wanted to write to them, in the end he quailed again 
at the idea of the written word.

He would miss the look in their eyes as they read, and he hoped and needed to 
nestle in their eyes.

But for twenty-nine years six other pairs of eyes had stopped him, all dark copies 
of the contract with the seven signatures, together with his own, the contract not to 
break the vow of silence made that night.

;
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Ο Αργύρης Λιόδης ούτε στη μέση του πουθενά,
δίχως ξένα αφτιά παρόντα, μπορούσε να φωνάξει
τα ονόματα των έξι, να τους σιμώσει μαζεμένους,

να τους κοιτάξει επιτέλους κατάματα, για να
λάβει τη δύναμη και να τολμήσει έστω δυο λόγια

για τα ξερά γεγονότα. 
Δυο λόγια για τα ξερά γεγονότα δεν επιχείρησε

ούτε σε αργοπορημένες επιστολές, γιατί στο
παρελθόν όποτε λιποψυχούσε και ήθελε νατους

τα γράψει, τελικά λιποψυχούσε και στην ιδέα του
γραμμένου χαρτιού. 

Θα του έλειπαν και τα βλέμματά τους μόλις
μάθαιναν, κι αυτός είχε την ελπίδα και την

ανάγκη να κουρνιάσει στα μάτια τους. 
Αλλά επί είκοσι εννιά χρόνια έξι άλλα ζευγάρια
μάτια τον εμπόδιζαν, όλα σκοτεινές κόπιες του

συμβολαίου με τις εφτά, μαζί με τη δική του,
υπογραφές, να μην πατηθεί ο όρκος σιωπής

εκείνης της νύχτας.
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Η Ιωάννα Καρυστιάνη γεννήθηκε στα
Χανιά το 1952 από Μικρασιάτες γονείς.
Σπούδασε νομικά. Δούλεψε ως σκιτσο-
γράφος. Βιβλία της: Με γκρι και γκρίζο,
σκίτσα (Εκδόσεις Αίολος, 1985), Ένα
σκίτσο στο τσεπάκι, σκίτσα (Εκδόσεις
Αίολος, 1987), Η κυρία Κατάκη, διη -
γήματα (Εκδόσεις Καστα νιώτη, 1995),
Μικρά Αγγλία, μυθιστόρημα (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 1997), Κουστούμι στο χώ-
μα, μυθιστόρημα (Εκδόσεις Κα στα -
νιώ  τη, 2000), O άγιος της μοναξιάς, μυ-
θιστόρημα (Eκ δόσεις Kαστανιώτη,
2003), Σουέλ, μυ θιστόρημα (Εκδόσεις
Καστανιώτη, 2006), Τα σακιά, μυθι-
στόρημα (Εκ δόσεις Κα στανιώτη, 2010),
Καιρός σκεπτικός, διηγήματα (Εκδό-
σεις Καστανιώτη, 2011), Το φαράγγι
(Εκδόσεις Καστανιώτη, 2015). Έχει επί-
σης συνεργαστεί στο σενάριο της ται-
νίας «Ψυχή βαθιά» του Παντελή Βούλ-
γαρη (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2009) και
έχει γράψει τα σενάρια των ταινιών
«Nύφες» (Eκδόσεις Kαστανιώτη, 2004)
και «Μικρά Αγγλία» του ίδιου σκηνο-
θέτη.
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Μια λίμνη στα σύνορα τριών χωρών, η Πρέσπα, θα βρεθεί
ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν αποκαλύπτεται

ότι την κατοικεί ένας δράκος. Το τέρας γίνεται μήλον της
έριδος μεταξύ των τριών χωρών, που ιδρύουν ερευνητικές
κοινότητες στις όχθες και συναγωνίζονται σε θεωρίες και

ευρήματα. Κάθε όχθη –νότια, ανατολική και δυτική– 
ζει το δικό της δρακολογικό όνειρο και εφιάλτη.

«Κοιλάδα της Λάσπης» ονομάζεται η νότια όχθη, γιατί σ’ αυτήν
βρέχει ακατάπαυστα, υποχρεώνοντας τους ερευνητές να ζουν

μέσα στη λάσπη. Πανούργοι ή ονειροπόλοι, καιροσκόποι 
ή ιδεαλιστές, μελετούν είκοσι χρόνια το αίνιγμα της λίμνης

χωρίς ποτέ να το λύνουν. Ανεξήγητα φυσικά φαινόμενα, βίαια
εγκλήματα και μυστηριώδεις επισκέπτες δοκιμάζουν 

την αντοχή των δρακολογικών θεωριών και τους χαρακτήρες
των πρωταγωνιστών, ενώ στο περιθώριο της δράσης, 

ένας Αλχημιστής με τον βοηθό του πειραματίζονται 
στην κατασκευή του ελιξήριου της αυτογνωσίας.

Οικονομίες καταρρέουν, χωριά ερημώνουν, 
λαοί συγκρούονται, αλλά ο δράκος –συλλογικό φαντασιακό,

μυθικό τέρας ή προϊόν ενός αλχημιστικού εργαστηρίου;–
είναι ο μόνος που δείχνει να μην απειλείται...

Η Ιωάννα Μπουραζοπούλου γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1968. Έχει γράψει μυθιστο-
ρήματα, διηγήματα και θεατρικά. Κείμενά
της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά πε-
ριοδικά και εφημερίδες. Από τις Εκδόσεις
Καστανιώτη κυκλοφορούν τα μυθιστορή-
ματα: Το Μπουντουάρ του Ναδίρ (2003), Το
Μυστικό Νερό (2005), Τι είδε η γυναίκα του
Λωτ; (2007), Η ενοχή της αθωότητας (2011),
καθώς και το βιβλίο για παιδιά Το ταξίδι των
τρολ (2009).

Το μυθιστόρημα Τι είδε η γυναίκα του
Λωτ; βραβεύτηκε το 2008 με το Athens
Prize for Literature του περιοδικού δε(κα-
τα) και κυκλοφορεί μεταφρασμένο στα
γαλλικά και τα αγγλικά. Η αγγλική εφημε-
ρίδα The Guardian το κατέταξε στα καλύ-
τερα βιβλία επιστημονικής φαντασίας της
χρονιάς, για το 2013.ΙΩ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της

Ελλάδας (ΕΚΕΒΙ) στο πλαίσιο του γαλλοελληνικού προγράμματος
στήριξης συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών (2011-2013).  

Ioanna Bourazopoulou was born in Athens in 
1968. She has written novels, short stories and 
plays. Her work has been published in literary 
magazines and newspapers. Her novels published 
by Kastaniotis Editions are: Nadir’s Boudoir 
(2003), Secret Water (2005), What did Lot’s wife 
see? (2007) The guilt of innocence (2011) and 
her children’s book The trolls’ journey (2009). 
Her novel What did Lot’s wife see? was awarded 
de(kata) magazine’s Athens Prize for Literature 
in 2008 and French and Greek translations have 
been published. The Guardian included it in the 
Best Science Fiction Books of the year 2013.

A lake astride the borders of three countries, Prespa, will suddenly 
find itself the centre of publicity when it is discovered that a dragon 
lives there. The monster becomes an apple of discord between all three countries, 
which each establish research communities on the banks of the lake and compete 
as to theories and discoveries. Each bank – south, east and west – lives its own 
dragonological dream and nightmare. 

The south bank is called “Valley of Mud” because it is constantly raining there, 
obliging the researchers to live in the mud. Devious or dreamers, opportunists or 
idealists, they study the enigma of the lake for twenty years without ever solving 
it. Inexplicable natural phenomena, violent crimes and mysterious visitors test the 
endurance of the dragonological theories and the characters of the protagonists, while 
on the margin of all the activity, an Alchemist and his assistant experiment with the 
creation of the elixir of self-knowledge.

Economies collapse, villages are deserted, peoples clash, but the dragon – mythical 
beast, collective fantasy or the product of an alchemist’s laboratory? – is the only thing 
that seems to remain unthreatened…
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Amanda Michalopoulou was born in Athens 
in 1966.  Her entry into literature started with 
the short story award of the literary magazine 
Revmata and the collection of short stories Life 
out there is colourful (1994). Her first novel, 
Wishbones, won the Best Novel Award from 
the literary magazine Diavazo (1996). For the 
American translation of her book I would like 
she won the Award for International Literature 
of the American Federal Arts Foundation (2008). 
The book I would like also won the Liberis Liber 
Award of the independent Catalan publishers 
and was also nominated for the Best Translated 
Book Award by the University of Rochester. For 
her book Bright day she won the award for Best 
Short Story of the Foundation of Petros Haris 
of the Athens Academy. She has written six 
novels, three short story collections and several 
children’s books. Her works have been translated 
into twelve languages.

It may sound like a lie, but I am His wife. We got married many years 
ago. He proposed and I accepted. Sometimes, I wonder about all 
that I have lived through, first away from Him and then beside Him. 
I had not envisaged my life to be like this. 
The heroine in the new book by Amanda Michalopoulou is a woman who has never 
spoken until  today: the wife of God. She is a girl who grows up flying just above 
the trees, encountering the wild beasts in the forest and testing the patience of her 
husband with challenging questions which he routinely avoids to answer. What will 
happen though when God reveals to her the truth of the world’s creation? Will she be 
able to handle the weight of a secret so terrible? 

The Wife of God is an adventurous philosophical novel about the search for love 
and the meaning of life. It is an unusual love story between a man and a woman who 
passionately assert their right to believe in each other while remaining free.

...

;

ISBN 978-960-03-5747-9
Φωτογραφία εξωφύλλου:

Δημήτρης Τσουμπλέκας

www.kastaniotis.com
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ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ακούγεται σαν ψέμα, αλλά είμαι η γυναίκα Του.
Παντρευτήκαμε πριν από πολλά χρόνια. 

Ζήτησε το χέρι μου και δέχτηκα. Μερικές φορές
απορώ κι εγώ η ίδια με όσα έζησα, 

πρώτα μακριά Του, ύστερα πλάι Του. 
Δεν είχα φανταστεί έτσι τη ζωή μου.

Ηρωίδα στο νέο βιβλίο της Αμάντας
Μιχαλοπούλου είναι μια γυναίκα που δε μίλησε

ποτέ ως σήμερα: η γυναίκα του Θεού. Ένα
κορίτσι που μεγαλώνει πετώντας ξυστά πάνω

απ’ τα δέντρα, συναντώντας τ’ Αγρίμια στο Δάσος
και δοκιμάζοντας την υπομονή του άντρα της με

δύσκολες ερωτήσεις, ερωτήσεις που Εκείνος
αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει. 

Τι θα συμβεί όμως όταν ο Θεός τής αποκαλύψει
την αλήθεια για τη δημιουργία του κόσμου; 

Θα αντέξει το βάρος ενός τόσο τρομερού μυστικού;

Η Γυναίκα του Θεού είναι ένα περιπετειώδες
φιλοσοφικό μυθιστόρημα για την αναζήτηση της
αγάπης και το νόημα της ζωής. Μια ασυνήθιστη

ερωτική ιστορία ανάμεσα σ’ έναν άντρα 
και μια γυναίκα που διεκδικούν με πάθος 

το δικαίωμά τους να πιστεύουν ο ένας στον άλλο
παραμένοντας ελεύθεροι.

Η Αμάντα Μιχαλοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1966. Πρωτοεμφανίστηκε στη λο-
γοτεχνία με το βραβείο διηγήματος του πε-
ριοδικού Ρεύματα και τη συλλογή διηγημά-
των Έξω η ζωή είναι πολύχρωμη (1994).

Το πρώτο της μυθιστόρημα, Γιάντες, α-
πέσπασε το Βραβείο Μυθιστορήματος του
περιοδικού Διαβάζω (1996). Στην αμερι-
κανική μετάφραση του βιβλίου της Θα ή-
θελα απονεμήθηκε το Βραβείο Διεθνούς
Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπον-
διακού Ιδρύματος Τεχνών (2008). To Θα ή-
θελα βραβεύτηκε επίσης με το Liberis Li -
ber των ανεξάρτητων Καταλανών εκδο-
τών και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Best
Book in Translation του Πανεπιστημίου του
Ρότσεστερ. Στο βιβλίο της Λαμπερή μέρα
(2012) απονεμήθηκε το Βραβείο Διηγήμα-
τος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών.

Έχει γράψει επτά μυθιστορήματα, τρεις
συλλογές διηγημάτων και αρκετά παιδικά
βιβλία. Έργα της έχουν μεταφραστεί σε
δώδεκα γλώσσες.

Στο θέατρο έχει ανέβει το μυθιστόρημά
της Γιατί σκότωσα την καλύτερή μου φίλη

(σε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν) και το
διήγημα Βρες τον (σε σκηνοθεσία Κώστα
Αριστόπουλου).

Έχει διδάξει δημιουργική γραφή στο Ε-
θνικό Κέντρο Βιβλίου, στο Βρετανικό Συμ-
βούλιο, στην Πύρνα και στο Μoυσείο Ηρα-
κλειδών.
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ISBN 978-960-03-5942-8
Πίνακες εξωφύλλου: Πιοτρ Πετρόβιτς Κοντσαλόφσκι,

«Πορτρέτο της Arfenik Artemievna Tade» (1930) και
«Βησσαρίων, ένας τσαγκάρης εν ώρα εργασίας» (1926)
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ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ζητώ τη βοήθεια όποιου με διαβάζει. 
Και θέλω να βγάλει εκείνος τις αποφάσεις. 

Να με δικάσει αυτός. Με μέτρο τον εαυτό του και
τον δικό του καημό. Την ανοιχτή πληγή του. 

Του ’χω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Θέλω να την πάρει ετούτη την ιστορία πάνω του.

Να την κάνει δική του. Και να με συγχωρήσει,
έτσι όπως τα εκθέτω εγώ τα γεγονότα, έτσι όπως

τρέχω να προλάβω να φτάσω στο τέρμα. Να τη
δέσει αυτός αλλιώτικα. Με καλύτερο τρόπο. 

Έτσι κι αλλιώς, δεν τρέχω για να κερδίσω άλλο
έπαθλο. Τρέχω για να προλάβω 

να πάρω το αίμα μου πίσω. 
Για να πάρω τον πίνακα που μου ανήκει.

Η Αλεξάνδρα, καθηγήτρια Αγγλικών, 
θα δολοφονήσει άγρια έναν παλιό μαθητή της,

και θα ’χει χίλια δίκια.

Ο Ανδρέας Μήτσου κατάγεται από την Aμ -
φιλοχία. Έχει σπουδάσει αγγλική λογοτε-
χνία, ελληνική φιλολογία και είναι διδά-
κτωρ Φιλοσοφίας. Έχει εκδώσει εννιά συλ-
λογές διηγημάτων, πέντε μυθιστορήματα
και μία νουβέλα. Tο μυθιστόρημά του Tα α-
νίσχυρα ψεύδη του Ορέστη Xαλκιόπουλου τι-
μήθηκε το 1996 με το Κρατικό Βραβείο Μυ-
θιστορήματος. H συλλογή διηγημάτων του
Σφήκες απέσπασε το Bρα βείο Γραμμάτων
Κώστα Ουράνη της Aκαδη μίας Aθηνών το
2002. Tο 2007 η νουβέλα του Ο κύριος E πι -
σκο πάκηςτιμήθηκε με το Bραβείο Aνα γνω -
στών (EKEBI – EPT), ενώ την επόμενη χρονιά
διασκευάστηκε για το θέατρο από τον ίδιο
τον συγγραφέα και ανέβηκε στο «104 Kέν -
τρο Λόγου και Tέχνης» σε σκη νοθεσία του
Στέ λιου Mάινα. Έργα του έχουν ανθολογη-
θεί και μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.
Εργάστηκε ως φιλόλογος στη δημόσια εκ-
παίδευση και ως σχολικός σύμβουλος φι-
λολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αθήνας.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΥ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Andreas Mitsou is from Amfilohia. He has 
studied English Literature and has a PhD in 
Philosophy. He has published nine collections 
of short stories, four novels and one novella. In 
1996, his novel, The Lies of Orestes Hakliopoulos 
won the National Novel Award. His short story 
collection, Wasps, won the Kostas and Eleni 
Ouranis Literature Award of the Athens Academy 
in 2002. In 2007, the novel, Mr Episkopakis, won 
the Reader’s Award of the National Book Center, 
while, in the following year, it was adapted to 
theatre by the author himself and was presented 
in the “104 Centre for Literature and Art” and 
directed by Stelios Mainas. His works have 
been included in anthologies and translated into 
several languages. He has worked as a philologist 
in public education and as a school counselor for 
philologists in the Secondary Education of Athens. 

I appeal for the help of anyone reading me. And I want him to make 
the decisions. To judge me. Measured against himself and his own 
sorrows. His open wound. 
I have utter faith in him. 

I want him to take on this story. To make it his own. And to forgive me the way I 
set out the events, the way I race to reach the end in time. Let him tie it together a 
different way. A better way.

In any case, I am not racing to win another contest. I am racing to catch and get back 
my own blood. To get back the picture that belongs to me. 

Alexandra, English teacher, brutally murders an old student of hers, and she will 
be fully in the right. 

“
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Alexis Stamatis was born in Athens. He studied 
Architecture at the National Technical University of 
Athens and postgraduate degrees in Architecture 
and Cinema in London. He has written 23 books 
(novels, short stories, a children’s book, novels 
and poetry). His works have been translated 
in ten countries (USA, UK, Italy, Spain etc.). His 
novel American Fugue (2006) won the Award for 
International Literature of the American Federal 
Arts Foundation and was published in the US. 
His first children’s novel, Alkis and the Labyrinth 
(2009), won the Greek IBBY Award. 

Athens, 2009. During a sunny day, suddenly one of the wildest 
storms in the history of the city breaks out, surprising heroes 
of the book, which are linked in various ways with each other. 
Characters diverse, highly motivated and desires, experience, each with its own 
temperament, the catalytic effect of showers. Rain intervenes strongly and decisively 
in their lives. Thwarts their plans, diverting the course of each story and reveals 
hidden and repressed secrets, leading to atonement or clearance. Interacting, natural 
phenomenon and the man reconstitute the fate of the day, the hour, the moment. One 
thing is for sure. When the storm is over and the sky becomes clear again, none of the 
heroes is the same person as the one before the first drop was dropped.

...

;
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ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Αθήνα, 2009. Kατά τη διάρκεια μιας
ηλιόλουστης μέρας, ξεσπά ξαφνικά μια από τις

πιο άγριες καταιγίδες στην ιστορία της πόλης,
αιφνιδιάζοντας τους ήρωες του βιβλίου, 

οι οποίοι συνδέονται με ποικίλους τρόπους
μεταξύ τους. Χαρακτήρες διαφορετικοί, με ισχυρά

κίνητρα και επιθυμίες, βιώνουν, ο καθένας με
τη δική του ιδιοσυγκρασία, την καταλυτική
επίδραση της μπόρας. Η βροχή επεμβαίνει

έντονα και καθοριστικά στη ζωή τους. Ανατρέπει
τα σχέδιά τους, εκτρέπει τον ρου της κάθε

ιστορίας και αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά 
και απωθημένα, οδηγώντας στην εξιλέωση 

ή στην κάθαρση. Αλληλεπιδρώντας, το φυσικό
φαινόμενο και ο άνθρωπος ανασυστήνουν 

τη μοίρα της ημέρας, της ώρας, της στιγμής.
Ένα πάντως είναι το σίγουρο. Όταν η καταιγίδα

πλέον τελειώνει και ο ουρανός γίνεται πάλι
καθαρός, κανένας από τους ήρωες δεν είναι

εκείνος που ήταν πριν πέσει η πρώτη σταγόνα.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθή-
να. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και έ-
κανε μεταπτυχιακά αρχιτεκτονικής και κι-
νηματογράφου στο Λονδίνο. Έχει γράψει εί-
κοσι τέσσερα βιβλία (μυθιστορήματα, διη-
γήματα, βιβλίο για παιδιά, νουβέλες, ποίη-
ση). Έργα του έχουν μεταφραστεί σε εννέα
γλώσσες.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, Ο έβδομος ε-
λέφαντας (1998), εκδόθηκε στη Μεγάλη
Βρετανία. Το Μπαρ Φλωμπέρ εκδόθηκε στη
Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την
Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σερβία και τη
Βουλγαρία. Επανεκδόθηκε το 2012 από τις
Εκδόσεις Καστανιώτη σε νέα, συμπληρω-
μένη έκδοση. Η Αμερικάνικη φούγκα(2006)
κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας
του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύμα-
τος Τεχνών και εκδόθηκε στις ΗΠΑ (Etru -
scan Press, 2008). Το πρώτο του παιδικό μυ-
θιστόρημα, Ο Άλκης και ο λαβύρινθος(2009),
απέσπασε το 1ο Βραβείο του Κύκλου του
Παιδικού Βιβλίου.

Για τη δεύτερη ποιητική συλλογή του, Αρ-
χιτεκτονική εσωτερικών χώρων, του απονε-
μήθηκε το 1994 από τον Δήμο Αθηναίων το
Βραβείο Ποίησης στη μνήμη Νικηφόρου

Βρεττάκου. Ποιήματά του έχουν μεταφρα-
στεί στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο μονόλογός του Τελευταία Μάρθα παί-
χτηκε το 2008 στο Θέατρο της Οδού Κεφαλ-
ληνίας. Δύο μονόλογοί του με τίτλο Γένεση
ανέβηκαν το 2009στο Θέατρο Χώρα. Το θεα -
τρικό του έργο Δακρυγόνα παρουσιάστηκε
το 2010 στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας,
όπου το 2012 ανέβηκε και το θεατρικό του
Σκότωσε ό,τι αγαπάς. Το έργο του Μεσάνυχτα
σ’ έναν τέλειο κόσμο ανέβηκε στο Θέατρο
Τέχνης το 2013και την επόμενη χρονιά το έρ-
γο του Innerview παίχτηκε στο Ίδρυμα Κα-
κογιάννη και στο Λονδίνο, στο South bank
Centre.

Έχει αντιπροσωπεύσει πολλές φορές
την Ελλάδα σε διεθνή λογοτεχνικά συνέ-
δρια. Διδάσκει δημιουργική γραφή στο
Κολλέγιο Αθηνών Ψυχικού και στο Μουσείο
Ηρακλειδών και γράφει κριτική λογοτε-
χνίας στην εφημερίδα Τα Νέα.

@bm-sruome@otenet.gr
fwww.facebook.com/Alexis.Stamatis.gr
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ΣΧΡΥΣΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Ο Άρης, η Λίζα και η Ήρα, μετά το συναρπαστικό ταξίδι τους στην πόλη Όρντου
του Εύξεινου Πόντου, επισκέπτονται με τους γονείς της Λίζας την Κωνσταντινού-
πολη. Εκεί συναντούν τους φίλους τους από την Όρντου και αρχίζουν να αναζη-
τούν στα μνημεία της Πόλης τις σελίδες ενός παλιού τετραδίου συνταγών που α-
νήκε στο σεφ κάποιου σουλτάνου. Ένας αόρατος φίλος τούς καθοδηγεί στο κυνή-
γι του «κρυμμένου θησαυρού», ενώ κατά την αναζήτηση αυτή τα παιδιά θα ανα-
καλύψουν τις γνωστές και άγνωστες πλευρές της Κωνσταντινούπολης, με τον απα-
ράμιλλο ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο της. Θα περιπλανηθούν στους δρό-
μους και στις γειτονιές της Βασιλεύουσας και θα επισκεφθούν την Αγια-Σοφιά, το
μουσείο Τοπ Καπί, την Κλειστή Αγορά, τη Βασιλική Κινστέρνα, τον Ιππόδρομο, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και πολλά άλλα μέρη
που θα τα γοητεύσουν και θα τους αποκαλύψουν τα μυστικά ενός ολόκληρου κό-
σμου από την αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή μέχρι τις μέρες μας.

ISBN 978-960-03-5878-0
ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠεριΠετεια – αγωνια – Μυστηριο

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

NEANIKH BIBΛIOΘHKH
ΠεριΠετεια – Aγωνια – Mυστηριο

Nτιντιέ Eρλέμ
Σοκολατένιο μυστήριο

Tιερύ Zονκέ
Kαταδίωξη στο μετρό

Nίνα Θεοχαρίδου
Aσημένιος ελέφαντας

Γαλάτεια Kαζαντζάκη
Oι τρεις φίλοι

Eλπίδα Λαμπάκη
Περιπέτεια στο Aιγαίο

Φούλα Λαμπελέ
Tο βατραχάκι

O μαύρος βασιλιάς
H γλάστρα με την μπιγκόνια

Tο κλεμμένο γκαρσόνι

Πιερ Mακ Oρλάν
Λαθρεπιβάτης στο πλοίο-φάντασμα

Zαν-Φρανσουά Mενάρ
Δεκαπέντε εκατομμύρια για ένα φάντασμα

Nίκος Mουρατίδης
O μικρός Aλκιβιάδης στο νησί των πειρατών

Tζων Mπιούκαν
Tα τριάντα εννιά σκαλοπάτια

Πιερ Mπουαλώ – Tομά Nαρσεζάκ
O άντρας με το στιλέτο
Tο άλογο-φάντασμα

Tα πιστόλια

Έφη Παπανδρέου
Πετώντας με τους δράκους

Γιολάντα Πατεράκη
OI ATPOMHTOI

Mια συμμορία που το λέει η ψυχή της
Ποιος εξαφάνισε τα μυστηριώδη σημειώματα;

Tο μυστικό των τεσσάρων
Tο κομπιούτερ ντετέκτιβ

Συμμορία ή καλλιτέχνες του γλυκού νερού;
Oι Aτρόμητοι σε καινούρια δράση

Χρύσα Σπυροπούλου
Αναζητώντας το χρυσόμαλλο δέρας
Το μυστήριο της Κωνσταντινούπολης

NEANIKH BIBΛIOΘHKH
ΠεριΠετεια – Aγωνια – Mυστηριο

Aλέξης Σταμάτης
O Άλκης και ο λαβύρινθος

Nίτσα Tζώρτζογλου
Mελτέμια και απανεμιές
Tο Pηνιώ του Θύμιου

Σ.O.Σ. – Kίνδυνος
Aιγαιοπελαγίτικα

Θαλασσινή περιπέτεια

Aνν Tουέιτ
EΙιχείρηση «Kόκκινη Άμμος»

Λίτσα Ψαραύτη
Στα βήματα του Σαμοθήριου

ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Chrysa Spyropoulou was born in 1957 in Serres. 
She studied Classical Literature in the School of 
Philosophy of Ioannina and English Literature in 
Athens. She is school counsellor for literature 
teachers. She is a book critic and contributor to 
newspapers and literary magazines. She writes 
crime stories and is a member of the judges 
committee for (de)kata magazine’s Athens Prize 
for Literature.

Following their fascinating journey to the city of Ordu on the Black 
Sea, Aris, Liza and Ira visit Istanbul (Constantinople) with Liza’s 
parents. There they meet up with their friends from Ordu and start searching the 
monuments of the city for the pages of an old recipe book that belonged to a sultan’s 
chef. An invisible friend leads them on the hunt for the “lost treasure”. Along the way 
the children will discover the well known and the lesser known facets of Istanbul, 
with its incomparable wealth of history and archaeology. They will wander the streets 
and the neighbourhoods of the Queen of Cities and will visit Hagia Sofia (Church of 
the Holy Wisdom), the Topkapi Museum, the Grand Bazaar, the Basilica Cistern, the 
Hippodrome, the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, Phanar Greek Orthodox 
College and many other sites that will charm them and reveal to them the secrets of 
a whole world from ancient times to the Roman and Byzantine era up until modern 
times.
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Vassilis Papatheodorou was born in 1967 in 
Athens. He completed the German School of Athens 
and studied Metallurgy and Chemical engineering 
at the National Technical University of Athens; he 
also undertook postgraduate studies in Business 
Management. Six of his youth and teenage novels 
(The message, The Nine Caesars, Breath on the 
glass, Blaring, The great journey of the Chinese 
duck, Airborne pages), are taught at the University 
of the Aegean in the Department of Education to re-
educated teachers. He has twice been honoured by 
the National Award for Children’s Literature (2008, 
2010), twice with the Diavazo Award  (2008, 2010) 
for his books, Breath on the glass and Blaring, as 
well as twice with the award of the e-magazine, O 
Anagnostis, for his books, The Lords of the Rubbish 
(2013) and Yes, Virginia, there is a Santa Claus! 
(2014). Moreover, he has also won other literary 
awards for various of his works.

Nikos and Thodoris. Victimiser and victim. Yesterday and today. 
Against the background of a private school, two personal accounts 
of victory and defeat, joy and despair, which intersect daily in a 
brutal story of abuse, in a relentless torture. The bullying. Classmates 
and friends, families and teachers sooner or later become witnesses to extreme 
behaviours.

Who should react, when and how?
Is there any way to get out of this situation? And who in the end is responsible for 

its perpetuation?
Vassilis Papatheodorou’s new novel Diary of a coward vividly sketches everyday 

situations experienced by ever more children. It is a dive into adolescent psychology, 
an exploration of the darkest facets of their minds and behaviours. A novel written 
with humour and bitterness, which describes dreams and betrayal, friendships and 
abandonment, acceptance and marginalisation.

FULL ENGLISH TRANSLATION AVAILABLE

;

ISBN 978-960-03-5835-3

www.kastaniotis.com
e-mail: info@kastaniotis.com

Ο Νίκος και ο Θοδωρής. Ο θύτης και το θύμα. Το χτες και το
σήμερα. Με φόντο ένα ιδιωτικό σχολείο ξετυλίγονται δυο προ-
σωπικές αφηγήσεις νίκης και ήττας, χαράς και απόγνωσης, που
διασταυρώνονται καθημερινά σε μια βάναυση ιστορία κακο-
ποίησης, σ’ ένα διαρκή βασανισμό. Το bullying. Συμμαθητές και
φίλοι, οικογένειες και καθηγητές γίνονται αργά ή γρήγορα μάρ-
τυρες ακραίων συμπεριφορών. Ποιος θα αντιδράσει, πότε και
πώς; Υπάρχει τρόπος διαφυγής από αυτή την κατάσταση; Και
ποιοι τελικά ευθύνονται για τη διαιώνισή της;

Το νεανικό μυθιστόρημα του Βασίλη Παπαθεοδώρου Το ημε-
ρολόγιο ενός δειλού σκιαγραφεί με τον πιο παραστατικό τρόπο
καθημερινές καταστάσεις τις οποίες βιώνουν όλο και περισσό-
τερα παιδιά. Πρόκειται για μια κατάδυση στην ψυχολογία των
εφήβων, μια εξερεύνηση των πιο σκοτεινών πτυχών του μυα-
λού τους και των συμπεριφορών τους. Ένα μυθιστόρημα γραμ-
μένο με χιούμορ και πίκρα, που περιγράφει όνειρα και προδο-
σία, φιλίες κι εγκατάλειψη, αποδοχή και περιθωριοποίηση. Ένα
βιβλίο που μιλά για όσα όλοι μας έχουμε νιώσει και σκεφτεί,
αλλά ντρεπόμαστε να τα ομολογήσουμε.

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου γεννήθηκε το
1967 στην Αθήνα. Τελείωσε τη Γερμανική
Σχολή Αθηνών και σπούδασε μεταλλουρ-
γός και χημικός μηχανικός στο ΕΜΠ, ενώ
έκανε μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων. Έξι από τα νεανικά και εφηβικά
μυθιστορήματά του (Το μήνυμα, Οι Εννέα
Καίσαρες, Χνότα στο τζάμι, Στη διαπασών,
Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας, Ιπτά-
μενες σελίδες) διδάσκονται στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, σε μετεκπαιδευόμενους δασκάλους. Για
τα βιβλία του Χνότα στο τζάμι και Στη διαπα-
σών έχει τιμηθεί δύο φορές με το Κρατικό
Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας (2008, 2010)
και δύο φορές με το Βραβείο του περιοδι-
κού Διαβάζω (2008, 2010), ενώ δύο ακόμα
μυθιστορήματά του, Οι άρχοντες των σκου-
πιδιών και Ναι, Βιρτζίνια, υπάρχει Άγιος Βα-
σίλης!, έχουν κερδίσει το Βραβείο του ηλε-
κτρονικού περιοδικού Ο Αναγνώστης (2013
και 2014 αντίστοιχα). Επίσης έχει αποσπά-
σει άλλα οκτώ λογοτεχνικά βραβεία για διά-
φορα έργα του από τον Κύκλο Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου, τη Γυναικεία Λογοτεχνι-
κή Συντροφιά και τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Παιδικού και Νεα νικού Βιβλίου. Τρία βι-
βλία του έχουν συμπεριληφθεί στις ετή-

σιες λίστες White Ra vens της Διεθνούς Βι-
βλιοθήκης Νεότητας Μονάχου, με τα κα-
λύτερα βιβλία παγκοσμίως. Έχει διατελέ-
σει μέλος σε κριτικές επιτροπές των Κρα-
τικών Βραβείων, του Κύκλου Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου και της Γυναικείας Λο-
γοτεχνικής Συντροφιάς.

www.juvenilebooks.gr.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Το ημερολόγιο
ενός δειλού
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www.kastaniotis.com

foreign-rights@kastaniotis.com

www.facebook.com/Kastaniotis.Editions

@kastaniotis_ed

Frasis is a programme set up by the Hellenic Ministry 
of Culture and Tourism and the National Book Centre of 
Greece. It sponsors the publication abroad, in high quality 
translations, of notable works that reflect the diversity of 
Greek publishing.

The Hellenic Foundation for Culture is responsible for 
administering the programme.

Frasis concerns books either in the public domain or 
under copyright which, when translated, will help make 
the Greek cultural heritage better known.

Frasis covers writing in genres such as fiction, poetry, 

essays, human sciences, philosophy, history, archaeol-
ogy, drama, literature for young children and teenagers, 
religion, psychology, personal testimony and chronicles, 
biography, anthologies, illustrated volumes, comics, 
gastronomy, ecology-environment, music and applied 
sciences.

Grants pertain exclusively to the cost of translation, of 
which they cover the full cost (100 percent).

More info: www.frasis.gr

TRANSLATION FUNDING PROGRAMME FOR BOOKS IN GREEK
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