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ένα βιβλίο ζητά
το... μάστορά του

γίνε εσύ !

Μοιράσου το βιβλίο σε δράση
φέρε στο φως ιδέες που σε συγκινούν
άνοιξε συζήτηση με βιβλιόφιλους

διάλογο, επικοινωνία, δράση!
fb και www.elbi.gr

Βιβλία με… καλή ενέργεια, ανοιχτά για συζήτηση!

*Tα βιβλία με αστερίσκο έχουν ήδη “μάστορα”
Τα θαύματα θυμώνουν όταν δεν τα πιστεύεις Μ. Λαμπαδαρίδου, εκδόσεις Γκοβόστη
Σκέψεις, θέσεις και βιώματα, αναφορές στον κόσμο που αλλάζει. Μαζί του αλλάζουν
και οι αξίες. Με ποιητική ματιά η συγγραφέας, θλίβεται για όσα δεν μπορεί πλέον να
κατανοήσει, αγωνιά για το μέλλον και ανασύροντας αναμνήσεις και ιστορίες,
καταδύεται στα βάθη της ψυχής. Όταν διάβασα τη φράση του Εμπεδοκλή «έκλαυσα και
κώκυσα ιδών ασυνήθεα τόπον», άρχισα να διαισθάνομαι κάποιες αλήθειες άλλες. Να
πιστεύω πως αυτό που βλέπουμε είναι ελάχιστο μπρος σ’ αυτό που υπάρχει, σ’ αυτό που
μας εξουσιάζει… σ.32

Το καρουζέλ Ρόζαμουντ Πίλτσερ, εκδόσεις Ωκεανίδα
Όλα στρωτά ή σχεδόν στη ζωή της Πρου. Η μητέρα της την αναγκάζει να κάνει ένα
συμβατικό γάμο. Ξαφνικά όλα αλλάζουν: “τυχαίες” συναντήσεις με καινούργια πρόσωπα,
νέες προκλήσεις οδηγούν σε επαναθεώρηση της ζωής. Το πέρασμα “από τον χαρακτήρα
στην προσωπικότητα”, η προσωπική μεταμόρφωση ενός ανθρώπου. Το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και στον Ντάνιελ, το νεαρό κι ελκυστικό ζωγράφο που ερωτεύεται η Πρου. Το
βιβλίο πήρε το όνομα “καρουζέλ”, καθώς η κίνηση της ψυχής του ανθρώπου από τη
στασιμότητα στη δημιουργία ακολουθεί την περιστρεφόμενη κίνηση του παιχνιδιού.

Ασταμάτητος Νικ Βούισιτς, εκδόσεις Εν πλω
Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο αναγνωρίζουν το χαμογελαστό πρόσωπο και τα
γεμάτα έμπνευση μηνύματα του Νικ Βούισιτς. Οι αυτοβιογραφικές διηγήσεις, του
γεννημένου χωρίς άκρα, καταδεικνύουν τη δύναμη της πίστης στη ζωή. Ο ίδιος, παρά
τις δυσκολίες κα τα εμπόδια, ο Νικ δεν επέτρεψε στη σωματική του διάπλαση να τον
απομακρύνει από μια ζωή γεμάτη απολαυστικές περιπέτειες, μια καριέρα γεμάτη
νόημα και διαπροσωπικές σχέσεις αγάπης. Στο βιβλίο του, μας εξηγεί πώς ο καθένας
μπορεί να χτίσει μια ζωή χωρίς όρια, μια ζωή γεμάτη νόημα και σκοπό, μια ζωή...
δώρο!

* Η Μαρία των Μογγόλων

Μαριάννα Κορομηλά, εκδόσεις Πατάκη

Η Ιστορία χωμένη και σχεδόν χαμένη στο παρελθόν ξαναζωντανεύει με την χειμαρρώδη
αφήγηση της συγγραφέως.
Βυζάντιο 12ος -13ος αιώνας μ.Χ. Η «νόθα» βασιλοπούλα στέλνεται νύφη στον αρχηγό
των Μογγόλων. Παράλληλα με την εξιστόρηση της ζωής της Μαρίας, η συγγραφέας
διηγείται τη δική της τη ζωή τώρα στον 20ο-21ο αιώνα, τους δικούς της προσωπικούς
αγώνες, την δική της πνευματική πορεία.

Το παιδί και το άλογο Ρούπερτ Αϊζακσον, εκδόσεις Πατάκη
Ο σαμάνος θεραπεύει, ή ο Θεός γιατρεύει μέσω του σαμάνου; Ή η άνευ όρων αγάπη ενός
πατέρα προς το αυτιστικό παιδί του, τελικά λυγίζει τις καρδιές και του Θεού και του
σαμάνου και το παιδί θεραπεύεται;
Σε αυτήν την απίστευτη εξιστόρηση της περιπέτειας του Ρούπερτ Αϊζακσον ο
αναγνώστης μένει εμβρόντητος. Ξεκινώντας από την Αμερική, όπου ξεκινάει ο αγώνας
του πατέρα για την προσπάθεια θεραπείας του αυτιστικού γιου του Ρόουαν, ως τις στέπες
της Μογγολίας όπου η αρχέγονη θρησκεία των σαμάνων κυριαρχεί, στη συνεχή
συμπαράσταση των αλόγων (ίδε θεραπευτική ιππασία), ο αναγνώστης συνταξιδεύει, συναγωνιά, συν-αγάλλεται, συν-ελπίζει, συν-απελπίζεται, συν-θαυμάζει την απεραντοσύνη
και την ομορφιά της φύσης, μαζί με τον πατέρα Ρούπερτ και τη μητέρα Κριστίν.

* Ο αυτοκράτορας είμαι εγώ Hugo Horiot, εκδόσεις Στίξις
Μια αληθινή ιστορία. Ο Hugo Horiot, στο βιβλίο αυτό που έγινε best seller, με ματιά
διεισδυτική, αιχμηρή, καταγράφει τη σκληρότητα, την υποκρισία, τα πνιγηρά
στερεότυπα, στην κατά τα άλλα "υγιή" κοινωνία μας, που αντιμετωπίζει τη
διαφορετικότητα ως ανίατη ασθένεια. Ο συγγραφέας, που υπήρξε παιδί με σύνδρομο
Άσπεργκερ, μας ταξιδεύει μαζί του πίσω στην παιδική του ηλικία, από τα τέσσερα
μέχρι τα δεκαοχτώ του χρόνια. Σε αυτό το ταξίδι μοιράζεται μαζί μας όσα βιώνει ένα
αυτιστικό παιδί. Τις αγωνίες του, τις εμμονές του, τους φόβους του, την άρνησή του
να μιλήσει, την επιθυμία του να γίνει κάποιος άλλος. Μας αποκαλύπτει πώς έβλεπε
τον παράλογο κόσμο μας και τον ανελέητο αγώνα του ενάντια στον εαυτό του και τους άλλους. Ένα βιβλίοεξομολόγηση συναρπαστικό, τρυφερό αλλά και σκληρό ενός διαφορετικού, προικισμένου ανθρώπου, που
ενδιαφέρει κάθε αναγνώστη.Το δε επίμετρο της μητέρας του Φρανσουάζ Λεφέβρ, που είναι επίσης
διακεκριμένη συγγραφέας, αποτελεί μια συγκινητική κραυγή κατά του -συχνά απάνθρωπου- συστήματος
αντιμετώπισης όσων πάσχουν από αυτισμό.

* Αυτό ήταν η ζωή; Τότε άλλη μια φορά!

Ίρβιν Γιάλομ, εκδόσεις Άγρα

Όταν η αγάπη κυριαρχεί, τότε τα άλλα έχουν μηδαμινή σημασία.
Ο Ίρβιν Γιάλομ, πασίγνωστος ψυχοθεραπευτής, περιγράφει, στα 90 του χρόνια, τον
δρόμο που διέτρεξε στη ζωή του. Οι διηγήσεις του εμφορούνται από μια ταπεινόφρονα
στάση. Οι ιδέες και η στάση του προς τους συνανθρώπους του, αγγίζουν βαθειά τον
αναγνώστη που θα ήθελε όλοι όσοι δηλώνουν Χριστιανοί, να εφαρμόζουν την εντολή
της αγάπης που ξεχειλίζει στα πολλαπλά έργα του Γιάλομ.

* Η αηδονόπιτα

Ισίδωρος Ζουργός, εκδόσεις Πατάκη

“Αηδονόπιτα": πίτα γεμάτη όνειρα κι ελπίδες (έτσι λέει η τοπική παράδοση). Ξεκινώντας
από τον ποιητικό αυτόν τίτλο αφηνόμαστε να παρακολουθήσουμε τις τραγικές εξελίξεις
της Επανάστασης του 1821, μέσα από τα μάτια ενός φιλέλληνα Αμερικάνου του Θάκερεϊ
Λίντον που ξεκινάει από τη Βοστόνη, αφήνοντας πίσω του έναν ανεκπλήρωτο έρωτα,
για να έρθει να πολεμήσει στην Ελλάδα, στο πλάι της επαναστατημένης φυλής.
Είναι μία συναρπαστική περιήγηση από τη Βοστόνη στη Μεσόγειο, στο ελληνικό
αρχιπέλαγος, στη Θεσσαλονίκη, τη Ρούμελη, το πολιορκημένο Μεσολόγγι.

Γράμματα του Βαν Γκογκ στον αδερφό του Θεόδωρο, εκδόσεις Γκοβόστη
Μέσα απ’τα γράμματα αυτά, ξεπροβάλλει η μεγαλοφυΐα του Βαν Γκογκ, ωραία, αδρή
και άτρωτη. Εδώ υπάρχει μονάχα ο Καλλιτέχνης που ξέρει τι θέλει, τι ζητάει και πώς να
το πετύχει. Με αδάμαστη θέληση και μοναδική διορατικότητα, πορεύεται σίγουρος για
τη δόξα και την αθανασία. Χαρίζει απλόχερα τους θησαυρούς της ψυχής του σε όσους
μπορούν να καταλάβουν το θεϊκό μεγαλείο της.

Η αγάπη Λέο Μπουσκάλια, εκδόσεις Γλάρος
Ο συγγραφέας εξετάζει το φαινόμενο της αγάπης σε σχέση με την καθημερινή,
ανθρώπινη ζωή. Κατανοεί τις συγχύσεις και τις καταπιέσεις του σύγχρονου ανθρώπου
και πιστεύει ότι η αγάπη είναι η απαραίτητη δημιουργική δύναμη για οποιαδήποτε
αλλαγή. Εντοπίζει και καταγράφει τα εμπόδια που υψώνονται μπροστά στην αγάπη, ενώ
προτείνει τρόπους για να πέσουν τα τείχη αυτά. Δίνει νέο δυναμισμό στην έννοια της
αγάπης, τονίζοντας ότι δεν είναι απλά ένας δρόμος ή μια φιλοσοφία, αλλά η ίδια η
συμμετοχή στην καθημερινή ροή της ζωής.

Κάθε τέλος μια αρχή π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Αρμός
Ο συγγραφέας, με ύφος απλό, ταπεινό, αλλά μεστό νοημάτων και πνευματικότητας
αναπτύσσει τις σκέψεις του σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος
άνθρωπος. Η κάθε σελίδα μας προβληματίζει, μας κάνει να σκεφθούμε πολύ, μας γεμίζει
και μας δίνει πολλά. Βιβλίο λιτό, περιεκτικό, αληθινό.
.

Διάλεξες βιβλίο, βιβλία ή όχι ακόμα;
Δοκίμασε, πειραματίσου, ρώτα μας.
Αξίζει τον κόπο να γίνεις κι εσύ ένας κοινωνικός “μάστορας”.
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