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Στις	30	Νοεμβρίου	εγκαινιάζεται	το	Sapiens:	Μια	εικονογραφημένη	
ιστορία,	 μια	νέα	 σειρά	 κόμικς	 του	 Γιουβάλ	 Νώε	 Χαράρι,	 σε	
συνεργασία	 με	 τους	 David	 Vandermeulen	 (συν-συγγραφέας)	 και	
Daniel	Casanave	(σχεδιαστής).	Αυτή	η	λαμπρά	σχεδιασμένη	σειρά	

αποτελεί	 μια	διασκευή	του	 διεθνούς	 εκδοτικού	 φαινομένου	Sapiens:	 Μια	 σύντομη	 ιστορία	 του	
ανθρώπου,	 που	 έχει	 πουλήσει	 παγκοσμίως	 16	 εκατομμύρια	 αντίτυπα	 σε	 60	 γλώσσες.	 Η	 σειρά	 θα	
κυκλοφορήσει	σε	4	τόμους,	ξεκινώντας	από	το	φθινόπωρο	του	2020	με	τον	Τόμο	Α΄	–	Η	γέννηση	του	
ανθρώπου.	
	Το	 βιβλίο	 αυτό	 σας	 προτείνει	 να	 μπλοκάρετε	 το	 θόρυβο	 του	 πλημμυρισμένου	 από	 πληροφορίες	
κόσμου	μας,	 να	 κάνετε	 ένα	βήμα	πίσω	και	 να	 δείτε	 την	πραγματικά	μεγάλη	 εικόνα:	 ολόκληρη	 την	
ιστορία	 του	 ανθρώπινου	 είδους	–	πώς	 ένας	 ασήμαντος	 πίθηκος	 έγινε	 άρχοντας	 του	 πλανήτη	 Γη,	
ικανός	 να	 διασπάσει	 το	 άτομο,	 να	 πετάξει	 στο	 φεγγάρι	 και	 να	 χειριστεί	 τον	 γενετικό	 κώδικα	 της	
ζωής.		
Με	 τον	 Γιουβάλ	 Νώε	 Χαράρι	 για	 οδηγό,	 και	 παρέα	 με	 πλήθος	 κοσμογυρισμένους	 χαρακτήρες	 θα	
κάνετε	 μια	 βόλτα	 στην	 τρελή	 πλευρά	 της	 ιστορίας.	 Η	 εικονογραφημένη	 εκδοχή	 προσφέρει	 στους	
αναγνώστες	 μια	 νέα	 πνευματική	και	 καλλιτεχνική	 διερεύνηση	 του	 παρελθόντος.	 Η	 ανθρώπινη	
εξέλιξη	παρουσιάζεται	σαν	τηλεοπτικό	ριάλιτι.	Η	πρώτη	συνάντηση	μεταξύ	σάπιενς	και	νεάντερταλ	
προσεγγίζεται	μέσα	από	αριστουργήματα	της	σύγχρονης	τέχνης.	Η	εξαφάνιση	του	μαμούθ	και	του	
σμιλόδοντα	 γίνεται	 αστυνομική	 ταινία.	 Γνωρίστε	 ομοφυλόφιλους	 νεάντερταλ,	 την	 πανίσχυρη	 Δρ	
Φαντασία	 και	 τους	 χειρότερους	 κατά	συρροή	 δολοφόνους	 του	 κόσμου	 –	 και	 μάθετε	 γιατί	 είμαστε	
όλοι	παγιδευμένοι	μέσα	στα	όνειρα	των	νεκρών!	
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Ο	Χαράρι	έχει	πει:	«Είμαι	πολύ	χαρούμενος	που	συνεργάζομαι	με	τον	Νταβίντ	και	τον	Ντανιέλ	σε	αυτό	το	έργο.	
Το	 ταλέντο	 και	 οι	 γνώσεις	 τους	 θα	 βοηθήσουν	 τις	 ιδέες	 που	 υπάρχουν	 στο	 Sapiens	 να	 φτάσουν	 σε	 νέα	
ακροατήρια,	με	πολλά	νέα	απρόοπτα,	αστεία	και	εκπλήξεις».	
	
Ο	Βαντερμίλεν	έχει	πει:	«Τα	κόμικς	είναι	ένα	υπέροχο	μέσο.	Χάρη	στην	ύπαρξή	τους,	οι	ιδέες	του	Γιουβάλ	Νώε	
Χαράρι	θα	παρουσιαστούν	ακόμα	πιο	ξεκάθαρα.	Η	συνεργασία	με	τον	Γιουβάλ	σε	αυτό	το	σπουδαίο	κείμενο	
είναι	πρόκληση	και	μεγάλη	τιμή».	
	
Ο	Κασανάβ	έχει	πει:	«Το	να	συναντιέμαι	ξανά	με	τον	παλιό	μου	συνεργάτη,	τον	Νταβίντ,	για	να	υπηρετήσουμε	
τις	ιδέες	του	Γιουβάλ	είναι	μια	πραγματικά	υπέροχη	περιπέτεια.	Είναι	προνόμιο	και	απόλαυση	να	χρησιμοποιώ	
τα	πενάκια	και	τα	μολύβια	μου	για	να	εικονογραφήσω	αυτό	το	μεγάλο	έργο,	το	Sapiens».	
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Βιογραφικά	των	συγγραφέων	

	
Ο	καθηγητής	Yuval	Noah	Harari,	γεννημένος	στο	Ισραήλ	το	1976,	έλαβε	το	διδακτορικό	του	από	το	
Πανεπιστήμιο	της	Οξφόρδης.	Είναι	ιστορικός,	καθηγητής	στο	Εβραϊκό	Πανεπιστήμιο	της	Ιερουσαλήμ	
και	 ένας	 από	 τους	 σημαντικότερους	 δημόσιους	 διανοούμενους	 και	 συγγραφείς	 της	 εποχής	 μας.		 Η	
δουλειά	του	αφορά	μακροϊστορικά	ζητήματα	όπως:	Ποια	είναι	η	σχέση	ανάμεσα	στην	ιστορία	και	τη	
βιολογία;	Ποια	είναι	η	ουσιαστική	διαφορά	ανάμεσα	στον	χόμο	σάπιενς	και	τα	άλλα	ζώα;	Ποια	είναι	
τα	ηθικά	ζητήματα	που	θέτει	η	επιστήμη	και	η	τεχνολογία	στον	21ο	αιώνα;	
Τα	 δημοφιλή	 βιβλία	 του	 –Sapiens:	 Μια	 σύντομη	 ιστορία	 του	 ανθρώπου,	Homo	 Deus:	Μια	 σύντομη	
ιστορία	του	μέλλοντος,	21	Μαθήματα	για	τον	21ο	αιώνα–	έχουν	πουλήσει	27,5	εκατομμύρια	αντίτυπα	
σε	60	γλώσσες.	Τα	έχουν	προτείνει	ως	ανάγνωσμα	ο	Μπαράκ	Ομπάμα,	ο	Κρις	Έβανς,	η	Τζανέλ	Μονέ,	
ο	Μπιλ	Γκέιτς	και	πολλοί	άλλοι.	Μετά	την	επιτυχία	των	βιβλίων	του,	έχει	συχνά	μοιραστεί	τη	δημόσια	
σκηνή	 με	 παγκόσμιους	 ηγέτες	 όπως	 η	 Άγκελα	 Μέρκελ	 και	 ο	 Εμανουέλ	 Μακρόν,	 καθώς	 και	 με	
φυσιογνωμίες	όπως	η	Νάταλι	Πόρτμαν	και	ο	Μαρκ	Ζάκερμπεργκ.	
Ο	 Χαράρι	 δημοσιεύει	 τακτικά	 άρθρα	 σε	 εφημερίδες	 όπως	New	 York	 Times,	Financial	 Times	και	The	
Guardian,	 μιλάει	 δημόσια	σε	συνέδρια,	 μεταξύ	 των	οποίων	πρόσφατα	και	 το	Νταβός	 2020,	 κι	 έχει	
δώσει	 συνεντεύξεις	 σχετικά	 με	 την	 παγκόσμια	 κρίση	 του	 κορονοϊού	 σε	 μεγάλα	 ειδησεογραφικά	
κανάλια,	όπως	το	CNN	και	το	BBC.	
Το	 2019	 ο	 Γιουβάλ	 και	 ο	 σύζυγός	 του,	 Itzik	 Yahav,	ίδρυσαν	 μαζί	 την	Sapienship,	μια	 εταιρεία	
κοινωνικής	δράσης	με	προγράμματα	στα	πεδία	της	ψυχαγωγίας	και	της	εκπαίδευσης.		
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Ο	 David	 Vandermuelen	 είναι	 Βέλγος	 συγγραφέας	 και	 σχεδιαστής,	 με	 έδρα	 τις	 Βρυξέλλες,	 και	
προέρχεται	 από	 την	 αντεργκράουντ	 σκηνή	 των	 κόμικς.	 Το	 2005	 παρουσίασε	 το	 Fritz	 Haber,	 μια	
ιστορική	 σειρά	 κόμικς	 σε	 ρεαλιστικό	 ύφος.	 Ίδρυσε	 τη	 σειρά	 κόμικς	 «La	 Petite	 Bédéthèque	 des	
Savoirs»	(«Η	μικρή	κομικοθήκη	της	γνώσης»)	για	τον	βελγικό	εκδοτικό	οίκο	Le	Lombard,	η	οποία	του	
χάρισε	τη	φήμη	του	ειδικού	στο	πεδίο	των	επιστημονικών	κόμικς.	
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Ο	Daniel	Casanave	είναι	Γάλλος	σχεδιαστής.	Ζει	στη	Ρενς	και	μοιράζει	το	χρόνο	του	σε	πεδία	τόσο	
διαφορετικά	όσο	η	εικονογράφηση,	η	σκηνογραφία,	τα	κόμικς	και	τα	σκίτσα	δικαστηρίου	σε	δίκες	
που	καλύπτονται	τηλεοπτικά.	Ασχολείται	με	τα	κόμικς	από	το	2001,	και	έχει	εστιάσει	στη	μεταφορά	
κλασικών	λογοτεχνικών	έργων	και	βιογραφιών	διάσημων	προσώπων.	Ο	Κασανάβ	φιλοξενείται	
τακτικά	στο	La	Revue	Dessinée,	ένα	μεγάλο	γαλλικό	περιοδικό	κόμικς,	κι	έχει	εκδώσει	τέσσερα	βιβλία	
κόμικς	σε	συνεργασία	με	τον	Γάλλο	αστροφυσικό	Hubert	Reeves.	

	


