
Καρολίνα ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ρέα ΓΑΛΑΝΑΚΗ Μαρία ΕΥΘΥΜΙΟΥ

“Ο Έλληνας γιατρός” “Δύο γυναίκες, δύο θεές” “Μόνο λίγα χιλιόμετρα. Ιστορίες για την Ιστορία”
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Μέσα  από την προσωπική  ιστορία του γιατρού Κωνσταντί-

νου Μ. (1874-1941) ξετυλίγεται η άνθηση της αθηναϊκής αστικής 

τάξης με τις χάρες και τις αδυναμίες της, οι πόλεμοι και οι πολι-

τικές διαμάχες που έσκισαν τη χώρα στα δύο, οι βαθιές πληγές 

και οι μεγάλες στιγμές δόξας της Ελλάδας.

 

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα όπου ο έρωτας, τα ηθικά διλήμματα,

η ματαιοδοξία, η προσφορά, οι φιλοδοξίες και η αίσθηση χρέ-

ους συνθέτουν τον καμβά μιας γενιάς Ελλήνων, επώνυμων κι 

ανώνυμων, που σήμερα μοιάζουν μακρινοί και άγνωστοι, όμως 

συνεχίζουν να μας καθορίζουν με τρόπο ανεξίτηλο. 

___________________

Με αφορμή το γλυπτό του Χαλεπά «Αθηνά βοσκοπούλα», η 

πρώτη νουβέλα εστιάζεται στα είκοσι οκτώ χρόνια που έζησε ο 

Χαλεπάς στην Τήνο, μετά το φρενοκομείο της Κέρκυρας και 

μέχρι να επιστρέψει στην Αθήνα, αναγνωρισμένος για δεύτερη 

φορά. Στο διάστημα αυτό, που ο θάνατος της μάνας μοίρασε 

στα δυο, ο Χαλεπάς δούλευε και ως βοσκός.

Το ερωτικό πάθος της Αριάδνης για τον ξένο κι εχθρό στη μινω-

ική Κνωσό Θησέα εξιστορείται στη δεύτερη νουβέλα από την 

ίδια. Η αφήγησή της διαφέρει από τον μύθο που μας παρέδωσε 

η ελληνική αρχαιότητα.

Στο Επίμετρο του βιβλίου η συγγραφέας παραθέτει τη βιωματική 

της σχέση με τις παραπάνω νουβέλες, που, ως όφειλαν, 

διαφέρουν αναμεταξύ τους σε πολλά.

_________________ 

_________________________________ 

Ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς συνομιλεί με τη 

Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανε-

πιστήμιο Αθηνών.

Σε αυτό το βιβλίο προσεγγίζονται εποχές και γεγονότα, άτομα και 

κοινωνίες, προθέσεις και στοχεύσεις, διαψεύσεις και επιβεβαιώ-

σεις. Οι διαδρομές αναπόφευκτα εμπλέκονται με την προσωπική 

ιστορία της Μαρίας Ευθυμίου, τις μνήμες ζωής και τις δυνάμεις 

που την οδήγησαν, με τόσο πάθος και πίστη, στη μελέτη και δι-

δασκαλία της Ιστορίας. 

Η διαδρομή που διανύει το βιβλίο ξεκινάει από τους προϊστορι-

κούς χρόνους και φτάνει μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα 

δεν είναι καθόλου μεγάλο διάστημα... Μόνο λίγα χιλιόμετρα...

_____________________________________________

_______________________________________

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την ίδια τη συγγραφέα.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την ίδια τη συγγραφέα.
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Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Δήμου Ζωγράφου,

συνεχίζει και φέτος τα 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, 
στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ζωγράφου, 

με στόχο την προώθηση του βιβλίου και της

φιλαναγνωσίας αλλά και το άνοιγμα 

ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ δημιουργών και κοινού.

Με αφορμή ένα βιβλίο, γνωρίζουμε τους δημιουργούς 

και το έργο τους και παρέα με τους προσκεκλημένους,

σχολιάζουμε τα ζητήματα που αυτό πραγματεύεται,

αναδεικνύοντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές,

ιστορικές και κοινωνιολογικές πτυχές του.

Στον κύκλο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018,

παρουσιάζουμε πέντε 

πολύ ξεχωριστές γυναίκες

δημιουργούς. 

Ρ. Γαλανάκη, Μ. Ευθυμίου, Ι. Καρυστιάνη, 

Κ. Μέρμηγκα, Ε. Χουζούρη. 



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  η έρευνα για το µεταπτυχιακό της µε θέµα Ο βίος 
και το έργο του Αβραάµ Μπεναρόγιa.

Ένα πολυφωνικό, πολυεπίπεδο διαχρονικό µυθιστόρηµα για τα 
πολλαπλά πρόσωπα των συλλογικών ταυτοτήτων, για τη Μνή-
µη και προπαντός για τη συµφιλίωση και την παραδοχή των ό-
σων 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.

________________________

_

Έλενα ΧΟΥΖΟΥΡΗ Ιωάννα ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ

“o θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ” “Χίλιες ανάσες”

19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ
28/11

19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ
07/11

Κουμπί, κούτελο, τάφος, Βράχος ασκήσεις για δυνατούς 

λύτες. Ήταν όντως αινίγματα ή ο άγριος θάνατος την είχε 
κλονίσει τόσο που έχανε το νόημα του τετέλεσται και το μέτρο 
των τετελεσμένων;
Άγγιξε το άσπρο πουκάμισο του Στέλιου, άπλυτο από το καλο-
καίρι. Μύρισε λαίμαργα τις κιτρινίλες του ιδρώτα του στις 
μασχάλες, φίλησε τον γιακά σαν να φιλούσε τον λαιμό του. 
Εσένα, δεν έχω σκοπό να σε μπουγαδιάσω, ψιθύρισε κι αμέσως 
μετά κόλλησε στον καθρέφτη.
Λαχταρούσε να βρει κατάφατσα εκεί το πρόσωπο του άντρα της, 
να δει τα ματόκλαδά του να παίζουν, τις φλέβες του λαιμού να 
φουσκώνουν και  να ξεφουσκώνουν ολοζώντανες.

Έκλεισε τα μάτια και ψιθύρισε πέντε λέξεις κοφτά. 
Δεν ξέρω πού να είμαι.

_____________________________________

_______________________

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ»
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την ίδια τη συγγραφέα.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από την ίδια τη συγγραφέα.
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ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

https: //opac.zografou.gov.gr
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