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Εξέχουσα µορφή της νεοελληνικής γραµµατείας, ο Τίτος Πατρίκιος είναι ένας 

από τους σπουδαιότερους µεταπολεµικούς ποιητές. Σε όλο του το συγγραφικό 

φάσµα (ποιήματα, αφηγήσεις, µεταφράσεις, δοκίµια) ακολουθεί µε συνέπεια τις 

αρχές, πολιτικές και ποιητικές, που διέπουν τη ζωή και την τέχνη του και 

συνιστούν τον προσωπικό αξιακό του κώδικα. Μέσα από την ποίηση, την τέχνη 

αυτή που αποτέλεσε τη µοίρα του, στοχάζεται, εξελίσσεται, αναθεωρεί. 

Στρέφεται προς το παρελθόν για να το αναλύσει και να το επανερµηνεύσει µε 



την πολύµορφη εµπειρία του, έχοντας διαρκώς το βλέµµα του στραµµένο προς 

το παρόν και το µέλλον. 

Το βιβλίο βασίζεται στις συνοµιλίες του ποιητή µε τον Γιώργο Αρχιµανδρίτη, 

από το 2007 µέχρι το 2020, υλικό που εµπλουτίστηκε έως την έκδοσή του, τον 

Νοέµβριο του 2022. 

 

Από τη στάση µου προς τη ζωή βγαίνουν τα ποιήµατά µου. Μόλις υπάρξουν τα ποιήµατά 

µου,  µια στάση µού επιβάλλουν αντίκρυ στη ζωή. 

Συγγραφέας και δηµιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ντοκιµαντέρ τέχνης 

και πολιτισµού, ο Γιώργος Αρχιµανδρίτης είναι διδάκτωρ συγκριτικής 

γραµµατολογίας της Σορβόννης. Είναι συνεργάτης της Δηµόσιας Γαλλικής 

Ραδιοφωνίας (France Culture) και της ΕΡΤ. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα 

βιβλία του Μίκης Θεοδωράκης – Η ζωή µου, Θόδωρος Αγγελόπουλος – Με 

γυµνή φωνή, Μελίνα – Μία σταρ στην Αµερική (µε τον Σπύρο Αρσένη) και 

Γιάννης Μπεχράκης – Με τα µάτια της ψυχής από τις Εκδόσεις Πατάκη. Στη 

Γαλλία κυκλοφορούν τα βιβλία του Mot à Mot (µε την Danielle Mitterrand) 

από τις Εκδόσεις Le Cherche Midi, Μikis Théodorakis par lui-même και Théo 

Angelopoulos – Le temps suspendu από τις Εκδόσεις Actes Sud. Έχει τιµηθεί 

από τη Γαλλική Δηµοκρατία µε τον τίτλο του Ιππότη του Τάγµατος των 

Γραµµάτων και των Τεχνών, καθώς και µε τον τίτλο του Αξιωµατούχου του 

Τάγµατος των Γραµµάτων και των Τεχνών για τη συµβολή του στον τοµέα του 

πολιτισµού στη Γαλλία και στον κόσµο. 
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Ανατολική Γερµανία, αρχές της δεκαετίας του ’50. Ο Σταύρος, γεννηµένος στη 

σκληρή ελληνική επαρχία ανήµερα της γερµανικής εισβολής το 1941, έχει 

εκπατριστεί την περίοδο του Εµφυλίου και, µαζί µε εκατοντάδες άλλα παιδιά, 

γνωστά ως «παιδιά του Μάρκου», έχει εγκατασταθεί στη Λαϊκή Δηµοκρατία της 

Γερµανίας, όπου φοιτά στο δηµοτικό σχολείο Ελεύθερη Ελλάδα στο 

Ράντεµποϊλ της Δρέσδης. Ο δάσκαλος Πέτρος Νικολάου, πολιτικός πρόσφυγας 

του οποίου η δράση στον ΕΛΑΣ ανακόπηκε από τη φυµατίωση, θέτει τον 

χαρισµατικό, εκ γενετής µονόχειρα, Σταύρο υπό την προστασία του. Στη 

Δρέσδη ζει και ο θείος του παιδιού Γιάννης Παπαδάκος, γιος του ιδρυτή της 

περίφηµης καπνοβιοµηχανίας Πάπαλαντ, που άλλαξε χέρια την περίοδο του 

ναζισµού. Όταν ο Σταύρος θα τον συναντήσει το 1964, θα ξεκινήσει και η 

αισθηµατική αγωγή του. Θα νιώσει τα πρώτα του ερωτικά σκιρτήµατα για τη 

Σιµόνε, την Εβραία γυναίκα του Παπαδάκου. Η γνωριµία του, όµως, µε τη 

Μάρτα, ένα από τα «παιδιά του Χίµλερ», θα είναι η αρχή µιας παθιασµένης 

ερωτικής ιστορίας που θα εξελιχθεί σε ένα ψυχροπολεµικό κατασκοπευτικό 

θρίλερ υπό το άγρυπνο µάτι της Στάζι. 

 

Μια ιστορία για τα παιδιά που βρέθηκαν, ερήµην τους, στην «άλλη πλευρά», ένα 

µυθιστόρηµα για τη βαρύτατη σκιά που ρίχνει η Ιστορία στη ζωή των ανθρώπων, για την 

ταυτότητα των ξεριζωµένων, για τα τραύµατα του Ψυχρού Πολέµου.   

 

Η ΜΑΙΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. 

Σπούδασε γερµανική φιλολογία και εργάζεται ως µεταφράστρια. Το 1998 

κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πατάκη το πρώτο της βιβλίο, το µυθιστόρηµα 

Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα, το οποίο πολύ γρήγορα κατέκτησε την πρώτη θέση 

στον πίνακα των µπεστ σέλερ και µέσα σε δύο χρόνια κυκλοφόρησε σε 



περισσότερα από 300.000 αντίτυπα. Το βιβλίο που κέρδισε τους 

περισσότερους Έλληνες αναγνώστες µεταφέρθηκε µε επιτυχία στην τηλεόραση 

και µεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες: γαλλικά, ισπανικά, γερµανικά, ρωσικά, 

ιταλικά, πορτογαλικά, ολλανδικά, σουηδικά, φινλανδικά, πολωνικά, εβραϊκά, 

τουρκικά και τσέχικα. Ακολούθησαν από τις Εκδόσεις Πατάκη τα 

µυθιστορήµατα Οι τοξικές ενώσεις του αρσενικού (2000), που µεταφράστηκε 

στα ολλανδικά, στα πολωνικά και στα τσέχικα, Εσύ, γλυκιά µου εξουσία (2004), το 

οποίο µεταφράστηκε στα τσέχικα, Μακάριοι οι πενθούντες (2006), Mamma 

Santissima (2014) και Η ιεραποστολική στάση (2017). Έχει γράψει επίσης δύο 

βιβλία για παιδιά, το Τι κι αν είµαι ασβός; (Εκδόσεις Πατάκη, 2001) και το Έχω 

ράµµατα για τη γούνα σου (Εκδόσεις Πατάκη, 2003), σε εικονογράφηση της 

Δέσποινας Καραπάνου, που έχουν µεταφραστεί στα κορεατικά. Διηγήµατά της 

έχουν περιληφθεί στους συλλογικούς τόµους Το βιβλίο της προδοσίας (Εκδόσεις 

Πατάκη, 2010), Σου γράφω ένα γράµµα (Εµπειρία Εκδοτική, 2008) και Είσοδος 

κινδύνου (Μεταίχµιο, 2011). 
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«Θυµόταν ένα χάδι πριν µερικά χρόνια, εκείνος ο άνδρας τής είχε χαϊδέψει το κεφάλι, 
ανακατεύοντας τα µαλλιά της, µια κίνηση απροσδόκητη που δεν την περίµενε και ο 
άνδρας δεν την επανέλαβε, για δευτερόλεπτα είχε νιώσει εξαίσια, δεν θυµόταν ποιος 
ήταν εκείνος, δεν είχε πρόσωπο, µόνο αυτό το απρόσµενο χάδι, ένα τέτοιο χάδι άξιζε 
περισσότερο από ταξίδι στην Κίνα. Αλλά αν ήταν αυτός; Αν τη χάιδευε αυτός; της 
πέρασε από το µυαλό και πάγωσε στη σκέψη. Όχι, όχι αυτός. Αυτός άλλωστε δεν θα 
µπορεί να χαϊδέψει, θα κουνάει τα µπράτσα του ακατάσχετα σαν σβούρα... Κι εκείνη 
τη στιγµή αυτός, αυτός, ο ζητιάνος χωρίς χέρια, πέρασε πάνω σ’ ένα αυτοσχέδιο 
καροτσάκι που το έσπρωχνε ένα αγόρι µε γυναικείες παντόφλες». 

 

Η τέχνη να µην αισθάνεσαι τίποτα αποτελείται από αµέτρητες τέτοιες στιγµές: 

µεταµορφώσεις της καθηµερινότητας, συναντήσεις µεταξύ του γνωστού και του 

αγνώστου. Η σύγχρονη Αθήνα αµφιταλαντεύεται µπροστά µας, το περίγραµµα 

ενός σκίτσου σκοτεινιάζει και θολώνει, το πρόσωπο ενός φίλου είναι ταυτόχρονα 

αγαπηµένο και παράξενο. Το παραµικρό γεγονός, η παραµικρή αλλαγή στην 

ποιότητα του φωτός, µπορεί να τα αλλάξει όλα.  

Δεκαπέντε διηγήµατα µε λάµψεις οµορφιάς, κροτίδες µαύρου χιούµορ και κάτι 

άλλο, αδύνατο να εντοπιστεί, που τα κάνει αξέχαστα, κάτι σαν το χάδι του 

ανθρώπου χωρίς χέρια. Οι ιστορίες της Έρσης Σωτηροπούλου επινοούν τελικά 

έναν νέο τρόπο να βλέπουµε. 

 

Η Έρση Σωτηροπούλου έχει εκδώσει ποιήµατα, νουβέλες, µυθιστορήµατα και 

έχει ασχοληθεί µε την οπτική και τη συγκεκριµένη ποίηση. Σπούδασε 

Φιλοσοφία και Πολιτιστική Ανθρωπολογία στη Φλωρεντία και εργάστηκε ως 

µορφωτική σύµβουλος στην ελληνική πρεσβεία στη Ρώµη.  

Έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας και µε το Βραβείο του 

περιοδικού Διαβάζω για το µυθιστόρηµα Ζιγκ ζαγκ στις νεραντζιές, µε το 

Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών για το µυθιστόρηµα Εύα, που ήταν επίσης 

υποψήφιο στη γαλλική του έκδοση για το Prix du Livre Européen, µε το 

Κρατικό Βραβείο Διηγήµατος για τη συλλογή Να νιώθεις µπλε, να ντύνεσαι 

κόκκινα και µε το βραβείο ποίησης Dante Alighieri στην Ιταλία.  



Το µυθιστόρηµά της Τι µένει από τη νύχτα απέσπασε στη Γαλλία το Βραβείο 

Μεσόγειος (Prix Méditerranée Étranger) και στις ΗΠΑ το Εθνικό βραβείο 

ALTA 2019 (µετάφραση: Karen Emmerich). Έργα της έχουν µεταφραστεί στα 

αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά, ισπανικά, σουηδικά, φινλανδικά, τουρκικά, 

αραβικά και ιταλικά. 

 

 

 

Τίτλος: BRANDY SOUR 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΔΩΜΑΤΙΑ 

Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 

 

Τι σχέση έχουν το µπράντι σάουαρ, η σουµάδα και η κουµανταρία µε το χτίσιµο 

ενός ξενοδοχείου που έµελλε να αλλάξει την ιστορία ενός τόπου; Ποιος 

τραγουδά καλύτερα τον πόνο της πατρίδας, ο Ρουβάς ή ο Νταλάρας; Μήπως 

είναι η πολιτική που σε αναγκάζει να µην πιεις ξανά ποτέ σου αϊράνι; Και τελικά, 

πότε πίνεις τον ελληνικό και τούρκικο καφέ; Στις γιορτές ή στις κηδείες; 

 

Η Κωνσταντία Σωτηρίου γράφει για το Μεγάλο Παλάτι της Λήδρας που 

κατασκευάστηκε για να οικοδοµήσει το µέλλον µιας νεοσύστατης χώρας, της 



Κύπρου. Μέσα από γλυκόπικρα ποτά και αλµυρές ιστορίες, µέσα από συνταγές 

για τσάι λεβάντα, λικέρ κιτροµηλάκι και χαµένες ευκαιρίες, ο αναγνώστης 

παρακολουθεί το πώς η ανέγερση, η δόξα και η κατάρρευση ενός κτιρίου µπορεί 

να αντανακλά το χτίσιµο, τις «φασαρίες» και τον σπαραγµό µιας ολόκληρης 

χώρας. Πιάνοντας το νήµα από τον βασιλιά Φαρούκ, που ενέπνευσε το θρυλικό 

Brandy Sour στα χρόνια του Μεσοπολέµου, και περνώντας στις κλωστές το 

γιασεµί των δροσερών καλοκαιριών της µαταιωµένης προσδοκίας, η συγγραφέας 

γράφει για γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους που αφήνουν το αποτύπωµά τους 

στο Λήδρα Πάλας. Για τις ελπίδες, τις υποσχέσεις, τα λαµπερά φώτα της ακµής 

και τους γκρεµισµένους τοίχους της παρακµής και της λύπης, µα και για το αζίζ, 

το άγιο νερό, που µπορεί να σε κάνει να αντιµετωπίσεις ολόκληρο τον κόσµο. 

Και ίσως, για τη δίψα που αφήνει στο στόµα και στις ψυχές η Ιστορία. 

 

 

 

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ γεννήθηκε το 1975 στη Λευκωσία. Είναι 

απόφοιτος του Τµήµατος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου και κάτοχος µεταπτυχιακού στην Ιστορία της Μέσης 

Ανατολής από το Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ. Εργάζεται ως λειτουργός 

Τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Το 

µυθιστόρηµά της Η Αϊσέ πάει διακοπές (Εκδόσεις Πατάκη, 2015) βραβεύτηκε µε 

το Athens Prize for Literature και ήταν στη βραχεία λίστα των Κρατικών 

Βραβείων Κύπρου και Ελλάδας και στη βραχεία επίσης λίστα στην κατηγορία 

των πρωτοεµφανιζόµενων συγγραφέων των βραβείων του περιοδικού Ο 

Αναγνώστης και του περιοδικού Κλεψύδρα. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΕΙΡΑ: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

ISBN 978-960-16-9789-5  

ΣΧΗΜΑ: 14Χ21  

ΣΕΛΙΔΕΣ: 288  

ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 14,40 €   

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

Κυκλοφορούν στους ίδιους κακοφωτισµένους δρόµους, στον σιδηροδροµικό 

σταθµό και στα µπαρ, ζουν σε βρόµικες πολυκατοικίες, βρίσκουν παρηγοριά στη 

λογοτεχνία, έχουν µάθει να σωπαίνουν και να παριστάνουν πως όλα πάνε καλά. 

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για µια γυναίκα να ξεχνά;  

Η Μαρία πιστεύει ότι τη ζωή µας δεν την ορίζει η οικογένεια αλλά το χρήµα. 

Όταν αποφασίζει να φύγει από την επαρχιακή της πόλη για να δουλέψει στην 

πρωτεύουσα, εγκαταλείπει και τη νεογέννητη κόρη της. Τις νύχτες όµως έρχεται 



στη σκέψη της εκείνο το µωρό. Πολλά χρόνια αργότερα, η εγγονή που δε 

γνώρισε, η Αλίθια, εγκαταλείπει τη µητέρα της και προσπαθεί να επιβιώσει στην 

πρωτεύουσα δουλεύοντας πωλήτρια. Δεν έχει όνειρα, µόνο τον ίδιο πάντα 

εφιάλτη: την αυτοκτονία του πατέρα της. Γιαγιά και εγγονή έχουν η καθεµιά τη 

δική της εκδοχή για ό,τι συνέβη. Δε θα γνωριστούν ποτέ, αν και, µε κάποιον 

τρόπο, θα διασταυρωθούν.  

Από την Κόρδοβα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στη σηµερινή Μαδρίτη, 

από την κηδεία του στρατηγού Φράνκο στους αγώνες του φεµινιστικού 

κινήµατος, τα Θαύµατα διατρέχουν µε ορµή τα χρόνια και την Ιστορία, δίνοντας 

φωνή σε γυναίκες αθέατες, κι ωστόσο θαρραλέες, παρά την έλλειψη της αγάπης 

και το βάρος της καταγωγής. 

 

«Στα βήµατα της Βιρτζίνια Γουλφ και της Αννί Ερνό, η Ελένα Μεδέλ συνδέει το 
προσωπικό και το πολιτικό από µια σκοπιά που δε συναντούµε συχνά στη λογοτεχνία. 
Μια δυνατή νέα φωνή στον χώρο της φεµινιστικής σκέψης».                    
L’Humanité 

 

«Με παντελή απουσία συναισθηµατισµού και µια σκληρότητα που κρύβει τις πιο 
µεγάλες και επώδυνες πληγές, τα Θαύµατα ζωντανεύουν διαφορετικές γενιές 
γυναικών της εργατικής τάξης: είναι ένα µυθιστόρηµα γαλήνιο όσο και ασεβές που 
φέρνει στο προσκήνιο ταξικά και φεµινιστικά ζητήµατα, καθώς και την εσαεί περίπλοκη 
φύση των οικογενειακών δεσµών».             
Μαριάνα Ενρίκες,  συγγραφέας του Όσα χάσαµε στις φλόγες 

 

«Ένα λογοτεχνικό θαύµα που είναι απόλυτα προσωπικό και ταυτόχρονα θυµίζει την 
τόλµη της Βιρτζίνια Γουλφ». 
                                                                                                                                                
El País 

 

«Οι ζωές δύο γυναικών της εργατικής τάξης συνυφαίνονται σ’ ένα τολµηρό πρώτο 
µυθιστόρηµα που ακτινοβολεί οµορφιά».        
The Guardian 

 

«Τα Θαύµατα δεν είναι από τα µυθιστορήµατα που κάνουν θόρυβο, και αυτό αποτελεί 
ένα από τα δυνατά του σηµεία... Η Μεδέλ αποτυπώνει µε γκρίζα χρώµατα τον κόσµο 
του µόχθου και της µοναξιάς, εντούτοις επιτρέπει στις ηρωίδες της να αποκτήσουν 
συναίσθηση της δύναµής τους, που, όπως ανακαλύπτουν, στην πραγµατικότητα δεν 
εξαρτάται από το χρήµα».          
The New York Times 



 

«Ένα φιλόδοξο και αποκαλυπτικό έργο που προσπαθεί να φωτίσει τη δεινή κατάσταση 
της εργατικής τάξης στην Ισπανία».                           
The Irish Times 

 

«Ένα, συγκλονιστικό πρώτο µυθιστόρηµα, γραµµένο µε απαράµιλλη δεξιοτεχνία και 
βαθιά ωριµότητα». 
Le Monde   

 

Η Ελένα Μεδέλ γεννήθηκε στην Κόρδοβα το 1985 και ζει στη Μαδρίτη. Έχει 

εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές, που έχουν συγκεντρωθεί στον τόµο Un día 

negro en una casa de mentira (Visor, 2015), καθώς και δοκίµια. Διευθύνει τον 

εκδοτικό οίκο La Bella Varsovia, ο οποίος ειδικεύεται σε βιβλία ποίησης. 

Μεταξύ άλλων, έχει τιµηθεί στη χώρα της µε το βραβείο Premio Loewe για 

Νέους Δηµιουργούς και µε το Premio Fundación Princesa de Girona 2016 

στην κατηγορία τέχνης και γραµµάτων. Τα Θαύµατα είναι το πρώτο της 

µυθιστόρηµα και έχει µεταφραστεί σε 13 γλώσσες. 
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Οι Ταξιδιώτες είναι ένα μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα για την οικογένεια, την ιστορία 

και την ανθεκτικότητα της αγάπης. Καλύπτοντας τουλάχιστον έξι δεκαετίες σαρωτικών 

αλλαγών –από τον αγώνα για τα ατομικά δικαιώματα και το χάος του πολέμου στο 

Βιετνάμ ως το πρώτο έτος της προεδρίας Ομπάμα–, η συγγραφέας ξετυλίγει την ιστορία 

δύο οικογενειών που συνδέονται με αναπάντεχους, ενδόμυχους και βαθιά ανθρώπινους 

τρόπους. 

 

«Αν αναζητάτε μια εξαιρετική, ποιητική και ενίοτε αστεία ιστορία απλών ανθρώπων 
που αγωνίζονται να χτίσουν ουσιαστικές σχέσεις ή αν είστε από αυτούς που εύχονται 
να είχε γράψει κι ένα μυθιστόρημα ο Ρέυμοντ Κάρβερ, εδώ είστε!» 
The New York Times 

 

«Πληθωρικό και αστραφτερό, το βιβλίο αυτό είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι. Η Πόρτερ 
καταγράφει τα ανθρώπινα ελαττώματα και πάθη με τρομερή οξυδέρκεια. Στα χέρια της, 
μια διαδοχή στιγμών μεταμορφώνεται σε ζωή». 
The Guardian 

 

«Χρειάζεται τεράστια οξυδέρκεια και γενναιοδωρία ψυχής για να γραφτεί ένα τέτοιο 
βιβλίο». 
Paul Harding, βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας του Tinkers 

 

«Πρωτότυπο και βαθιά συγκινητικό». 
Garth Greenwell 

 

«Ένα σπάνιο βιβλίο που εγγυάται μια σπουδαία και μακρά συγγραφική πορεία».    
Times Literary Supplement 

 



«Ένα συγκλονιστικό ντεμπούτο».  
Oprah Magazine 

 

«Οι Ταξιδιώτες δεν είναι μόνο το συναρπαστικό έπος δύο οικογενειών που διαπλέκονται 
μεταξύ τους από γενιά σε γενιά, αλλά και το ειρωνικό και καυστικό χρονικό της 
μισαλλοδοξίας και της ρατσιστικής βίας στην Αμερική του 20ού αιώνα, καθώς και μία 
παθιασμένη υπενθύμιση ότι τιμάμε περισσότερο όσους αγαπήσαμε στο παρελθόν, 
συνεχίζοντας να αγαπάμε κι άλλους ανθρώπους». 
Jim Shepard, συγγραφέας του Like You’d Understand, Anyway 

 

Ο Τζέιμς Βίνσεντ γεννιέται το 1942 σε μια εργατική οικογένεια Ιρλανδών 

μεταναστών.  

Ο γάμος των γονιών του είναι ήδη κατεστραμμένος κι ο Τζέιμς βιώνει δύσκολα 

παιδικά χρόνια. Δραπετεύει από την οικογενειακή βία πηγαίνοντας να σπουδάσει 

νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και αρχίζει να βλέπει μπροστά του ένα 

μέλλον διαφορετικό, ευημερίας και ελπίδας. Την ίδια στιγμή, σε έναν αγροτικό 

δρόμο στην Τζόρτζια, η Αφροαμερικάνα Άγκνες Μίλλερ, στο πρώτο της 

ερωτικό ραντεβού, συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Αυτά που ακολουθούν 

την κάνουν να αμφιβάλλει για το αν θα έχει το οποιοδήποτε μέλλον. Πολλά 

χρόνια μετά, τα παιχνίδια της μοίρας θα συνδέσουν τις ζωές των δύο αυτών 

ανθρώπων και των οικογενειών τους. Δύο ανθρώπων που, με πολύ διαφορετικούς 

τρόπους, στάθηκαν απέναντι στις φυλετικές, ταξικές και σεξιστικές διακρίσεις, 

διακρίσεις που ανατρέπουν, για πάντα, τις ζωές των ανθρώπων. 

 

Η Ρετζίνα Πόρτερ γεννήθηκε στη Σαβάννα της Τζόρτζια και ζει στο 

Μπρούκλυν. Είναι βραβευμένη θεατρική συγγραφέας, απόφοιτη του Iowa 

Writer’s Workshop, όπου ήταν Arts Fellow. 
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Ο Δαρβίνος εργαζόταν μόλις τέσσερις ώρες την ημέρα. Ο άνθρωπος περπατάει πάνω 

στη γη εδώ και 300.000 χρόνια, ενώ κάθεται πίσω από ένα γραφείο μόλις 200. 

Μήπως το γραφείο σας είναι όλο και πιο ίδιο με το σπίτι σας; 

Η εργασιομανία δεν είναι καλυμμένη αλαζονεία, είναι κραυγή απελπισίας... 

  



Eργαζόμαστε πυρετωδώς για να ζούμε καλύτερα, προσπαθούμε να ασκούμε το 

σώμα και το μυαλό με κάθε τρόπο, ώστε να γινόμαστε όσο το δυνατόν πιο 

«αποτελεσματικοί».  

Το αποτέλεσμα, όμως, μοιάζει, πολύ συχνά, να μην είναι αντίστοιχο της 

προσπάθειας: δουλεύουμε περισσότερο αντί για λιγότερο, ζούμε πιο δύσκολα, 

γινόμαστε πιο αγχώδεις και, πολλές φορές, πιο μοναχικοί. Μήπως να κάναμε 

απλά μια παύση; 

Στο βιβλίο αυτό, η Αμερικανίδα βραβευμένη δημοσιογράφος Celeste Headlee 

προτείνει έναν άλλο δρόμο που προϋποθέτει μια συνολική αλλαγή στον τρόπο 

σκέψης μας. Ο στόχος είναι να σταματήσουμε να βάζουμε οι ίδιοι εμπόδια στην 

ευημερία μας και να αρχίσουμε να ζούμε ουσιαστικά και όχι διεκπεραιωτικά. 

Συνδυάζοντας δεδομένα και διδάγματα από τη Νευροεπιστήμη, τις Κοινωνικές 

Επιστήμες και την Ιστορία, ακόμη και από την Παλαιοντολογία, η Headlee 

εξετάζει τις επικρατούσες κάθε φορά απόψεις για την αξιοποίηση του χρόνου, 

την τεμπελιά, τη σκληρή δουλειά, ακόμη και για το νόημα της ζωής, και 

αποκαλύπτει ότι πολλές από τις συνήθειες που υιοθετούμε και που τελικά μας 

βλάπτουν είναι αξίες που έχουν επικρατήσει σχετικά πρόσφατα στην ιστορία του 

ανθρώπου, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως είναι πιο εύκολο απ’ όσο νομίζουμε να 

απελευθερωθούμε από αυτές... 

 

«Αν είστε από αυτούς που νιώθετε πως η λύση είναι να δουλεύετε περισσότερο, το 
βιβλίο αυτό είναι ένα ηχηρό κάλεσμα για να δουλέψετε πιο έξυπνα, γιατί πολύ συχνά 
πετυχαίνουμε περισσότερα κάνοντας λιγότερα».  
Adam Grant, συγγραφέας των ΝΥΤ best sellers Originals και Think again. 

 

«Παρόλο που οι άνθρωποι εργάζονται σκληρότερα από ποτέ, δεν ήταν ποτέ 
πιο μελαγχολικοί και πιο αγχωμένοι. Αναμφίβολα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
δε μας βοηθά. Για την ακρίβεια, μας εξοντώνει. Τι πρέπει να κάνουμε; Με 
εξυπνάδα, οξυδέρκεια και ενσυναίσθηση, η Headlee μάς δίνει ρεαλιστικές 
λύσεις για να διεκδικήσουμε ξανά την υγεία και την ανθρωπιά μας. Νιώθω 
ευγνωμοσύνη που διάβασα αυτό το βιβλίο. Τηρεί την υπόσχεση που μας δίνει 
για μια καλύτερη ζωή».  
 Elizabeth Gilbert, συγγραφέας του Eat Pray Love 

 

«Απολαυστικό αντίδοτο στην τοξική κουλτούρα της βιασύνης και της εξουθένωσης». 
 Arianna Huffington 

 



Η Αμερικανίδα Celeste Headlee (γενν. 1969) είναι βραβευμένη 

δημοσιογράφος, συγγραφέας του We Need to Talk: How to Have 

Conversations That Matter.  

Είναι συμπαρουσιάστρια της εβδομαδιαίας εκπομπής Retro Report στο PBS 

και παρουσιάζει για τρίτη χρονιά τη σειρά podcast Scene on Radio - MEN.  

Ήταν για είκοσι χρόνια η ραδιοφωνική παραγωγός της εκπομπής On Second 

Thought στο Georgia Public Radio, και έχει παρουσιάσει τις εκπομπές Tell Me 

More, Talk of the Nation, All Things Considered και Weekend Edition. Ήταν 

επίσης συμπαρουσιάστρια της πρωινής ειδησεογραφικής εκπομπής The 

Takeaway στο PRI και το WNYC, και κεντρική παρουσιάστρια των προεδρικών 

εκλογών του 2012 στο World Channel. Το 2019 έλαβε το βραβείο Media 

Changemaker Award.  

Zει στην Ουάσινγκτον. 


