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ΕΚΔOΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ο ποιητής μεταμορφώνεται σε αερόστατο και
ανακαλύπτει την ερωμένη του σε χώρα εξωτική. 

Η κυρία Μαίρη κυνηγάει ερωτικές στιγμές στην
Αίγυπτο, στην «αγκαλιά του ποταμού». Το πλοίο

«Μαριωρή» γίνεται αντικείμενο ερωτικού πόθου. 
Η Φελίντα Τσέτουλα γοητεύεται από άντρες που όχι

μόνο επαγγέλλονται το θάνατο, αλλά μπορεί και 
να πεθάνουν. Ο Φλορίν και η Σορίνα αναζητούν 

στην Ελλάδα το όνειρο. Ο άρρωστος συγγραφέας
σκιαγραφεί το πορτρέτο της αναγνώστριάς του.
Η Μπερτούλα Πεζικού παραπαίει ανάμεσα στη

φαντασία και την πραγματικότητα. Ο Αδάμ και η Εύα
με διαφορετική ματιά. Το λικέρ του θανάτου, το τέρας

και η πεντάμορφη, η πανσέληνος του Αυγούστου 
και τα δεινά που αυτή μπορεί να επιφέρει.

Διηγήματα για τον έρωτα και το θάνατο, 
για ανθρώπους που προσπαθούν να ζωντανέψουν

τους έρωτές τους, για πρόσωπα που βιώνουν το πάθος
και την παραφορά ξεπερνώντας τα όριά τους,

φτάνοντας συχνά μέχρι το τέλος.

Ο Χρήστος Ναούμ γεννήθηκε στην Καλλι-

θέα της Αθήνας και είναι διευθυντής στο

Δερματολογικό Tμήμα του νοσοκομείου

«Eυαγγελισμός». Έχει γράψει πολυάριθ-

μες μελέτες και άρθρα, που δημοσιεύτη-

καν σε επιστημονικά περιοδικά της ημε-

δαπής και αλλοδαπής. Ήταν αρχισυντά-

κτης στο επιστημονικού αλλά και κοινω-

νικού περιεχομένου περιοδικό Εν χρω, το

οποίο κυκλοφόρησε για πέντε συναπτά έ-

τη (2007-2012). Η λογοτεχνία ήταν πάντο-

τε η κρυφή του ενασχόληση.

Έργα του: Αχ, αυτές οι βασίλισσες! (μυ-

θιστόρημα, 2008), Γιαρντίμ – Οι φλόγες της

Ανατολής (μυθιστόρημα, 2010), Τα αυγά

της στρουθοκαμήλου (θεατρικό, 2013), Ά-

σωτοι έρωτες (μυθιστόρημα, 2014), Μωβ

Κορδέλα (θεατρικό, 2014), Σάλπιγγα του

αγγέλου (θεατρικό, 2015).
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ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

Ο ποιητής μεταμορφώνεται σε αερόστατο και ανακαλύπτει την ερωμένη 

του σε χώρα εξωτική. Η κυρία Μαίρη κυνηγάει ερωτικές στιγμές στην 

Αίγυπτο, στην «αγκαλιά του ποταμού». Το πλοίο «Μαριωρή» γίνεται 

αντικείμενο ερωτικού πόθου. Η Φελίντα Τσέτουλα γοητεύεται από 

άντρες που όχι μόνο επαγγέλλονται τον θάνατο, αλλά τον γεύονται 

κιόλας. Ο Φλορίν και η Σορίνα αναζητούν στην Ελλάδα το όνειρο. Ο 

άρρωστος συγγραφέας σκιαγραφεί το πορτρέτο της αναγνώστριάς του. 

Η Μπερτούλα Πεζικού (Τούλα) παραπαίει ανάμεσα στη φαντασία και 

την πραγματικότητα. Ο Αδάμ και η Εύα με διαφορετική ματιά. Το λικέρ 

του θανάτου, το τέρας και η πεντάμορφη, η πανσέληνος του Αυγούστου 

και τα δεινά που αυτή μπορεί να επιφέρει.  

 

Διηγήματα για τον έρωτα και τον θάνατο, για ανθρώπους που 

προσπαθούν να ζωντανέψουν τους ερωτές τους, για πρόσωπα που 

βιώνουν το πάθος και την παραφορά ξεπερνώντας τα όριά τους, 

φτάνοντας συχνά μέχρι το τέλος. 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Χρήστος Ναούμ γεννήθηκε στην Καλλιθέα της Αθήνας και είναι διευθυντής 

στο Δερματολογικό Tμήμα του νοσοκομείου «Eυαγγελισμός». Έχει γράψει 

πολυάριθμες μελέτες και άρθρα, που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά 

περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής. Υπήρξε αρχισυντάκτης στο 

επιστημονικού αλλά και κοινωνικού περιεχομένου περιοδικό Εν χρω, το οποίο 

κυκλοφόρησε για πέντε συναπτά έτη (2007-2012). Η λογοτεχνία ήταν πάντοτε 

η κρυφή του ενασχόληση. 

Έργα του: Αχ, αυτές οι βασίλισσες! (μυθιστόρημα, 2008), Γιαρντίμ – Οι 

φλόγες της Ανατολής (μυθιστόρημα, 2010), Τα αυγά της στρουθοκαμήλου 

(θεατρικό, 2013), Άσωτοι έρωτες (μυθιστόρημα, 2014), Μωβ Κορδέλα 

(θεατρικό, 2014), Σάλπιγγα του αγγέλου (θεατρικό, 2015). 
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