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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ  

Κορομηλά, Μαριάννα. Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα. Άγρα, 

2005. (920.009289 ΚΟΡ) 

«Το βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι και μια βιογραφία. Ο χώρος είναι ο 

κόσμος που ανοίγεται πέρα από τον Bόσπορο και τις Συμπληγάδες· ο 

κόσμος της Mαύρης Θάλασσας. O ήρωας ανήκει στην τελευταία γενιά 

των Eλλήνων του Eύξεινου Πόντου. Γεννήθηκε το 1899 σ' ένα 

θρακικό χωριό της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας. Oι περιπέτειές του 

αρχίζουν το 1914, μετά τους Bαλκανικούς, όταν, μαθητής ακόμα, 

δίχως πατρίδα και περιουσία, πήγε στη Pουμανία να δουλέψει. O 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 



Πρώτος Πόλεμος τον βρήκε στην Kωνστάντζα. Έφυγε για το Γαλάτσι. Tο μέτωπο 

έσπασε. Aπό τον Δούναβη βρέθηκε στον Δόν. Mπερντιάνσκα στην Aζοφική. Ξέσπασε η 

Oκτωβριανή Eπανάσταση. Nοβορωσίσκ. Oι Λευκορώσοι αποχωρούν, οι Άγγλοι 

αποχωρούν. Aπό τον Kαύκασο βρέθηκε στην Πόλη λίγο πριν από την Kαταστροφή. 

Kωνστάντζα ως το '44. Bουκουρέστι μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. Ώσπου, το 1950, 

εγκαταλείποντας πια τη Mαύρη Θάλασσα, έφτασε με τη γυναίκα του και δυο μικρά 

παιδιά στον ρουμανοπροσφυγικό καταυλισμό του Λαυρίου. H μεταπολεμική Eλλάδα: 

ένας νέος κι άγνωστος κόσμος. Στα πενηνταένα του χρόνια, ο πολυταξιδεμένος 

μεγαλέμπορος αρχίζει για έβδομη φορά τη ζωή του από την αρχή. Aγρότης στο 

Kορωπί. H ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή και βασίζεται στην αυτοβιογραφία του 

Γιάνκου Δανιηλόπουλου.»          

         - από τη Βιβλιονέτ 

 

Μάρκαρης, Πέτρος. Άμυνα ζώνης. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 1998. (Μ ΜΑΡ) 

«Στην "Αμυνα ζώνης" ο Χαρίτος πιέζεται από τη γυναίκα του, την 

Ανδριανή, να πάνε διακοπές σε νησί. Για κακή του τύχη όμως πέφτει 

πάνω σ' ένα σεισμό που γκρεμίζει τα μισά σπίτια του νησιού. Και σαν 

μην έφτανε αυτό, μέσα από το σεισμό ξεπετάγεται το πτώμα ενός 

άγνωστου άντρα. Τι να κάνει ο Χαρίτος ένα πτώμα, που λόγω του 

σεισμού δε θέλει κανείς να το αναλάβει; Το φορτώνεται και το 

φέρνει μαζί του στην Αθήνα. Ξαφνικά, αντί των διακοπών, ο Χαρίτος 

βρίσκεται με το πτώμα ενός αγνώστου, που δεν ξέρει ούτε ποιος 

είναι ούτε γιατί τον σκότωσαν. Τα βάσανά του όμως δεν τελειώνουν εδώ. Ενώ ψάχνει 

ν' ανακαλύψει την ταυτότητα του πρώτου θύματος, ο προϊστάμενος του, του 

φορτώνει κι έναν δεύτερο φόνο. Όσο άγνωστο είναι το πρώτο θύμα τόσο πασίγνωστο 

είναι το δεύτερο: ένας ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, που τον γνωρίζει όλη η Αθήνα 

αλλά κανείς δε θέλει να μιλήσει γι' αυτόν. Μόλις αρχίζει να ψάχνει, πέφτει πάνω σ' 

ένα τείχος σιωπής. Καθώς θ' αρχίσει να ξετυλίγει το νήμα των δύο φόνων, ο Χαρίτος 

θα βρεθεί μπλεγμένος στον κόσμο των νυχτερινών κέντρων της Αθήνας, των 

ποδοσφαιρικών ομάδων της Γ΄ Εθνικής και των εταιρειών δημοσκοπήσεων. Κι ενώ 

σπάει το κεφάλι του ν' ανακαλύψει πώς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, κάποιοι 

που δε θέλουν να προχωρήσει η έρευνα του στήνουν διαρκώς παγίδες και κινδυνεύει 

να τεθεί σε διαθεσιμότητα...»         

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 

 

 

 



Σκαμπαρδώνης, Γιώργος. Ντεπό: 27 διηγήματα. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. (Δ ΣΚΑ) 

«Στη γραμμή, στην παραίσθηση μεταξύ ύπνου και ξύπνου μισοβλέπω 

ακόμα ιστορίες (κρύβε-μίλα) που μπλέκονται με άλλες, δικές μου, ή 

τρίτων, προηγούμενες κι επόμενες. Από τσιγάρο σε τσιγάρο 

μετακινούνται αυθαίρετα στα πίσω λατομεία του νου ως τακτικοί 

θαμώνες, ή κατάδικοι που χωρίζονται, χάνονται κι επανέρχονται ίδιες 

και διαφορετικές. Παλιά σκυλιά που κοπάδιασαν στη μνήμη και 

γαυγίζουν μετά θάνατον. Σαν να βγάζεις δυο, τρία τομάρια από ένα 

πρόβατο, ή σαν την υστεροφημία ενός φιλιού. Πέσε-σήκω 

αλλοιώνονται πάλι όλα, οπότε κρατώ συνάψεις και νήματα 

μπλέκοντάς τα με νέες, αιωρούμενες εικόνες και θαμμένα γεγονότα που 

μεταβάλλονται διαρκώς απ’ την επεξεργασία και την επινόηση, φτιάχνοντας ρευστούς 

τάπητες-απολυτίκια πεταμένα στο νερό. Ξαναγεννιέται ο πολφός των λέξεων και οι 

σπαστές αυτές αφηγήσεις γίνονται ντεπό, θυρίδες για το αύριο που θα έχω ένδεια 

φωσφόρου. Αν και όλα, εντέλει, σπαργανώνονται στην περιοχή του απρόσληπτου.» 
        - από το οπισθόφυλλο 

 

Τριανταφύλλου, Σώτη. Σπάνιες γαίες: μυθιστόρημα. Εκδόσεις Πατάκη, 2013. 

 (Μ ΤΡΙ) 

«Ο Πραβιέν Σεργκέγεβιτς Μακάρεφ γεννήθηκε στο Μουρμάνσκ, στη 

βορειοδυτική Ρωσία, δέκα χρόνια μετά την επανάσταση των 

μπολσεβίκων. Σπούδασε εδαφολογία στο Λένινγκραντ, ερωτεύτηκε 

μια ακροβάτισσα, διέπραξε ένα έγκλημα. Ύστερα, γνώρισε έναν Άγγλο 

κατάσκοπο: η φιλία αυτή τον οδήγησε σε μια απόφαση που δεν 

πραγματοποίησε. Αναζητώντας Σπάνιες Γαίες, ο Μακάρεφ άκουσε τις 

γοργόνες να τραγουδάνε και τους ψιθύρους της ιστορίας που 

μορφάζει σαν τέρας. Αυτό το βιβλίο είναι τα απομνημονεύματά του.» 

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Χουζούρη, Έλενα. Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ: μυθιστόρημα. Εκδόσεις 

Πατάκη, 2016. (Μ ΧΟΥ) 

«Τρεις φωτογραφίες κι ένα χειρόγραφο µε τις χρονολογίες 1931, 

1939, 1941-1944 που κληρονοµεί από τη Θεσσαλονικιά γιαγιά της 

Λούνα, ωθούν την εγγονή Αλίζα να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη τον 

Σεπτέµβριο του 2012. Επίσηµη αιτιολογία για το ταξίδι της 

εικοσιεπτάχρονης µεταπτυχιακής φοιτήτριας ιστορίας στο 

Πανεπιστήµιο του Τελ Αβίβ, η έρευνα για το µεταπτυχιακό της µε 

θέµα "Ο βίος και το έργο του Αβραάµ Μπεναρόγια". Η αλήθεια όµως 

είναι η επιθυµία της να ανακαλύψει τι κρύβουν τόσο οι τρεις 

φωτογραφίες όσο και οι χρονολογίες που έχει καταγράψει η Λούνα. 

Και πραγµατικά κρύβονται πολλά και επώδυνα, τα οποία η Αλίζα ανακαλύπτει 

σταδιακά και µε δυσκολία. Στο επίκεντρο των ανακαλύψεών της ο µοιραίος έρωτας 



της Λούνα µε τον αντάρτη Παύλο, ο αιρετικός τρόπος διάσωσής της από το 

Ολοκαύτωµα, η περιπέτειά της µέχρι να φτάσει στην Παλαιστίνη το 1946. Καθώς η 

Αλίζα ψάχνει, οι αινιγµατικές χρονολογίες της γιαγιάς της πλαισιώνονται από εικόνες 

µιας πάλαι ποτέ ευτυχισµένης ζωής στη Salonico, έως την ηµέρα που οι Γερµανοί 

µπαίνουν στην πόλη. Σ’ αυτές τις εικόνες θέση κατέχει και ο Αβραάµ Μπεναρόγια, 

καθώς και οι σοσιαλιστικοί εργατικοί αγώνες της Φεντερασιόν στις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα στη Θεσσαλονίκη. Ένα πολυφωνικό, πολυεπίπεδο, διαχρονικό 

µυθιστόρηµα για τα πολλαπλά πρόσωπα των συλλογικών ταυτοτήτων, της Μνήµης και 

προπαντός για τη συµφιλίωση και την παραδοχή των όσων κληρονοµούµε από το 

παρελθόν και καθορίζουν το παρόν µας. Ένα µυθιστόρηµα για το Ολοκαύτωµα της 

Θεσσαλονίκης και τα φαντάσµατα των χαµένων σεφαραδιτών Εβραίων που 

κυκλοφορούν έως σήµερα, αδικαίωτα, στους δρόµους της.»     

        - από το οπισθόφυλλο 

Χωμενίδης, Χ. Α. Νίκη: μυθιστόρημα. Εκδόσεις Πατάκη, 2014. (Μ ΧΩΜ) 

«Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που βρέφος εβδομήντα ημερών το 

συνέλαβαν και το έστειλαν εξορία στις Κυκλάδες. Έζησε κάποτε ένα 

κορίτσι που -στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου- η 

οικογένεια του κόπηκε στα δύο, όμως εκείνο δεν έπαψε στιγμή να 

αγαπάει κανέναν τους. Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που -όταν 

γεννήθηκε- ο πατέρας του ήταν "ο ηρωικός αρχηγός των εργατών" 

και -όταν μεγάλωσε- έγινε "ο προδότης της εργατικής τάξης". Κι ας 

μην είχε προδώσει τίποτα από ό,τι πίστευε. Έζησε κάποτε ένα κορίτσι 

που πέρασε όλη του την εφηβεία στη βαθιά παρανομία. Κλεισμένο σε ένα σπίτι, με 

ψεύτικο όνομα, χωρίς να πηγαίνει στο σχολείο, χωρίς να κάνει παρέες. Γιατί ήξερε 

πως, εάν οι Αρχές ανακάλυπταν ποιοι ήταν οι γονείς του, θα τους εκτελούσαν. Κι όταν 

επέστρεψε στην ελευθερία, το κορίτσι εκείνο ερωτεύτηκε παράφορα, κόντρα στη 

θέληση και στην ανοχή της οικογένειάς του. Το κορίτσι λεγόταν Νίκη. Και ήταν η 

μάνα μου. (Αυτό όμως έχει τη λιγότερη σημασία.) Η ζωή της Νίκης είναι η ζωή όλων 

των παιδιών που έρχονται στον κόσμο με ένα βαρύ φορτίο στους ώμους, δεν το 

απαρνιούνται, ούτε όμως το αφήνουν να τα λυγίσει. Οι άνθρωποι της "Νίκης" είναι η 

Ιστορία της Ελλάδας στον 20ό αιώνα.»        

        - από το οπισθόφυλλο 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Atwood, Margaret. Ο τυφλός δολοφόνος. Ψυχογιός, 2011. (Μ ATW) 

«Δέκα μέρες μετά τη λήξη του πολέμου, η αδερφή μου η Λώρα έπεσε 

με το αμάξι της από μια γέφυρα". Έτσι αρχίζει το μυθιστόρημα Ο 

τυφλός δολοφόνος. Η Άιρις, μεγαλύτερη αδερφή της Λώρας, 

παντρεμένη από τα δεκαοχτώ της μ' ένα σημαντικό βιομήχανο, αλλά 

φτωχή στα ογδόντα δύο της, ζει σε μια πόλη όπου, πριν από τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσε η πλούσια οικογένειά της. 

Τώρα η Άιρις αναπολεί το παρελθόν, και ιδιαίτερα τα γεγονότα γύρω 



από το θάνατο της αδερφής της. Κυριότερο από αυτά είναι η έκδοση του "Τυφλού 

δολοφόνου", έργου της Λώρας, που περιγράφει ένα φλογερό δεσμό, στη δεκαετία του 

1930, ανάμεσα σε μια πλούσια κοπέλα κι έναν κυνηγημένο άντρα, και χάρισε στη 

νεκρή αδελφή της φήμη και φανατικό κοινό...»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Doerr, Anthony. Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε: μυθιστόρημα. 

Εκδόσεις Πατάκη, 2016. (Μ DOE) 

«Η Μαρί Λορ Λεµπλάν ζει µε τον πατέρα της στο Παρίσι, σε απόσταση 

αναπνοής από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου εκείνος εργάζεται 

ως κλειθροποιός. Στα έξι της χρόνια τυφλώνεται κι ο πατέρας της 

φτιάχνει την τέλεια µινιατούρα της γειτονιάς τους για να της µάθει 

τον δρόµο για το σπίτι τους. Όταν εισβάλλουν οι Γερµανοί στη χώρα, 

τον Ιούνιο του 1940, πατέρας και κόρη φεύγουν για το Σαιν Μαλό, 

µεταφέροντας ένα επικίνδυνο µυστικό. Ο Βέρνερ Πφέννιχ είναι ένα 

ορφανό αγόρι από τη Γερµανία που προορίζεται να δουλέψει στο ίδιο 

ανθρακωρυχείο που σκοτώθηκε ο πατέρας του. Όµως βρίσκει και επιδιορθώνει ένα 

χαλασµένο ραδιόφωνο και ξαφνικά η ζωή του γεµίζει καινούριες δυνατότητες. Χάρη 

στο ταλέντο του κερδίζει µια θέση σε µια από τις καλύτερες στρατιωτικές ακαδηµίες, 

µπορεί όµως να κυνηγήσει το όνειρό του όποιο κι αν είναι το τίµηµα; Εκατοντάδες 

χιλιόµετρα µακριά, σε µια οχυρωµένη πόλη δίπλα στη θάλασσα, ένας γέρος ακούει µια 

φωνή χαµένη από καιρό και ανακαλύπτει νέους κόσµους χωρίς ποτέ να βγαίνει από το 

σπίτι του. Αλλά ο επικείµενος κίνδυνος δε θα του επιτρέψει να µείνει κλεισµένος µέσα 

για πάντα. Με φόντο µια Ευρώπη που την καταπίνει σιγά σιγά ο Β΄ Παγκόσµιος 

πόλεµος, στην οποία οι ζωές συγκρούονται απρόβλεπτα, το "Όλο το φως" που δεν 

µπορούµε να δούµε φωτίζει το πώς, παρά τις αντιξοότητες, οι άνθρωποι προσπαθούν 

να κάνουν το καλό. Πρόκειται για µια συναρπαστική ιστορία θάρρους και θυσίας και 

για µια συγκλονιστική ελεγεία της αθωότητας.»      

         - από το οπισθόφυλλο 

 

Ishiguro, Kazuo. Μη μ’ αφήσεις ποτέ: μυθιστόρημα. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010. 

(Μ ISH) 

«Η Κάθυ, η Ρουθ και ο Τόμυ ήταν μαθητές στο Χέισλαμ - ένα 

ειδυλλιακό οικοτροφείο, χαμένο κάπου στην αγγλική ύπαιθρο. Τα 

παιδιά προστατεύονταν με προσοχή από τον εξωτερικό κόσμο κι 

ανατράφηκαν με τη γνώση ότι ήταν ιδιαίτερα πλάσματα. Όμως, για 

ποιον ακριβώς λόγο βρίσκονταν εκεί; Μόνο αρκετά χρόνια αργότερα, 

η 31χρονη πλέον Κάθυ επιτρέπει στον εαυτό της να υποκύψει στην 

έλξη της μνήμης. Και αυτή η κατάβαση στο παρελθόν, στους 

μαιάνδρους μιας φαινομενικά ευτυχισμένης παιδικής ηλικίας, θα 



φέρει στην επιφάνεια παράξενα, σκοτεινά, μυστικά, θα τη βοηθήσει να αντέξει τα 

χτυπήματα ενός σκληρού κόσμου και να επανατοποθετήσει τις σχέσεις της με τους 

ανθρώπους που αγαπά"          

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Schlink, Bernhard. Διαβάζοντας στη Χάννα. Αθήνα: Κριτική, 1999. (Μ SCH) 

«Επιστρέφοντας στο σπίτι ο 15χρονος Μίχαελ Μπεργκ έχει μία κρίση. 

Τον βοηθά μια 35άρα. Αργότερα ο έφηβος την επισκέπτεται με μια 

ανθοδέσμη, για να την ευχαριστήσει. Την ξαναεπισκέπτεται, γιατί η 

Χάννα είναι η πρώτη γυναίκα που ποθεί. Είναι η αρχή ενός κρυφού 

έρωτα. Όμως ένα μυστήριο περιβάλλει τη Χάννα. Κάποια μέρα 

εξαφανίζεται. Από τη ζωή του, όχι από τη σκέψη του. Χρόνια 

αργότερα τη βλέπει φοιτητής πια της Νομικής αυτός, στην αίθουσα 

του δικαστηρίου. Η Χάννα κατηγορείται ως εγκληματίας πολέμου. Ο 

νεαρός νομικός κλονίζεται. Το παρελθόν -του έρωτά του αλλά και της χώρας του- 

ξαναζωντανεύει ... Μυθιστόρημα με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, το "Διαβάζοντας 

στη Χάννα", διακρίνεται γι' αυτό το προτέρημα που μόνο τα έργα υψηλής ποιότητας 

διαθέτουν και γι' αυτό όλο και πιο σπάνια απαντώνται: είναι ένα σύντομο και συνάμα 

συγκλονιστικό μυθιστόρημα που μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι αναγνώστες, 

απαιτητικοί και μη.»           

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Tabucchi, Antonio. Έτσι ισχυρίζεται ο Περέιρα. Άγρα, 2010. (Μ TAB) 

«Σε ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες διηγείται ο Περέιρα τον πιο κρίσιμο μήνα της 

ζωής του, τον μοιραίο εκείνο Αύγουστο του 1938; Αυτό δεν 

αποκαλύπτεται ποτέ, ο αναγνώστης αφήνεται να κάνει τις δικές του 

υποθέσεις. Ο Περέιρα όμως είναι ένας εξαιρετικά ακριβής μάρτυρας 

και με μια πεισματάρικη σχολαστικότητα αφηγείται, σαν να 

καταθέτει σε κάποιο δικαστήριο, μια τραγική στιγμή της ύπαρξής 

του αλλά και της ιστορίας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του 

πορτογαλικού σαλαζαρισμού, του ιταλικού φασισμού και του 

ισπανικού εμφύλιου πολέμου, η συγκινητική ιστορία της 

συνειδητοποίησης ενός μοναχικού και δυστυχούς ηλικιωμένου 

δημοσιογράφου. Λισαβόνα, 1938. Η καταπιεστική δικτατορία του Σαλαζάρ, η θύελλα 

του επερχόμενου ισπανικού εμφυλίου, ο ιταλικός φασισμός στο βάθος. Ο Περέιρα 

είναι ένας πρώην δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ στον όποιο έχουν 

εμπιστευτεί την πολιτιστική σελίδα μιας μέτριας απογευματινής εφημερίδας, της 

Λισμπόα. Ο Περέιρα έχει μια θανατερή αντίληψη της κουλτούρας: αγαπά τα 

νεκρώσιμα εγκώμια των συγγραφέων που αποβιώνουν, τη λογοτεχνία του 

παρελθόντος, τις γραμμένες από πριν νεκρολογίες. Στο πρόσωπο του Μοντέιρο Ρόσσι, 



ενός νεαρού ιταλικής καταγωγής, και της αρραβωνιαστικιάς του Μάρτα, βρίσκει δύο 

παράξενους όσο και αταίριαστους συνεργάτες. Μια συνεργασία που θα οδηγήσει στην 

ανατροπή της ζωής του γέρου δημοσιογράφου, σε μια έντονη εσωτερική επίπονη 

συνειδητοποίηση. Με αυτές τις σελίδες έντονου πολιτικού και ανθρωπιστικού ύφους, 

με αυτή τη σπαρακτική φιγούρα του πρωταγωνιστή που θα παραμείνει αναλλοίωτη 

στη μνήμη του αναγνώστη, ο Ταμπούκι μας έδωσε ένα μεγάλο μυθιστόρημα για τη 

λογική του παρελθόντος μας η οποία μπορεί να εξηγεί τέλεια και τη λογική του 

αβέβαιου παρόντος μας.»          

        - από το οπισθόφυλλο 

 
 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Barnes, Julian. The noise of time. Vintage, 2017. (F BAR) 

“In May 1937 a man in his early thirties waits by the lift of a 

Leningrand apartment block. He waits all through the night, 

expecting to be taken away to the Big House. Any celebrity he has 

known in the previous decade is no use to him now. And few who 

are taken to the Big House ever return. So begins Julian Barnes’s 

first novel since his Booker-winning The Sense of an Ending. A story 

about the collision of Art and Power, about human compromise, 

human cowardice and human courage, it is the work of a true 

master.”            

        – from the back cover 

 

Coe, Jonathan. Expo 58. Viking, 2013. (F COE) 

“London, 1958: unassuming civil servant Thomas Foley is plucked 

from his desk at the Central Office of Information and sent on a six-

month trip to Brussels. His task: to keep an eye on The Brittania, a 

brand new pub which will form the heart of the British presence at 

Expo 58 - the biggest World's Fair of the century, and the first to be 

held since the Second World War. As soon as he arrives at the site, 

Thomas feels that he has escaped a repressed, backward-looking 

country and fallen headlong into an era of modernity and optimism. 

He is equally bewitched by the surreal, gigantic Atomium, which 

stands at the heart of this brave new world, and by Anneke, the lovely Flemish 

hostess who meets him off his plane. But Thomas's new-found sense of freedom 

comes at a price: the Cold War is at its height, the mischievous Belgians have placed 

the American and Soviet pavilions right next to each other - and why is he being 

followed everywhere by two mysterious emissaries of the British Secret Service? 

Expo 58 may represent a glittering future, both for Europe and for Thomas himself, 



but he will soon be forced to decide where his public and private loyaties really lie.”  

        – from the back cover 

 

McEwan, Ian. Sweet tooth. Vintage, 2013. (F MCC) 

“Cambridge student Serena Frome's beauty and intelligence make 

her the ideal recruit for MI5. The year is 1972. The Cold War is far 

from over. England's legendary intelligence agency is determined to 

manipulate the cultural conversation by funding writers whose 

politics align with those of the government. The operation is code 

named "Sweet Tooth." Serena, a compulsive reader of novels, is the 

perfect candidate to infiltrate the literary circle of a promising young 

writer named Tom Haley. At first, she loves the stories. Then she 

begins to love the man. How long can she conceal her undercover 

life? To answer that question, Serena must abandon the first rule of espionage: trust 

no one.”            

         – from Goodreads 

 

Mitchell, David. Black swan green. Sceptre, 2006. (F MIT) 

“January, 1982. Thirteen-year-old Jason Taylor – covert stammerer 

and reluctant poet – anticipates a stultifying year in his backwater 

English village. But he hasn’t reckoned with bullies, simmering family 

discord, the Falklands War, a threatened gypsy invasion and those 

mysterious entities known as girls. Charting thirteen months in the 

black hole between childhood and adolescence, this is a captivating 

novel, wry, painful and vibrant with the stuff of life.”    

        – from the back cover 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 

                     



 

Harari, Yuval Noah. Sapiens: μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου. Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 2015. (909 HAR) 

Harari, Yuval Noah. Homo Deus: μια σύντομη ιστορία του μέλλοντος. Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 2017. (909.83 HAR) 

Harari, Yuval Noah. 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2018. 

(909.82 HAR) 

 

 

 

Καλό Καλοκαίρι! 

 


