


 Συγγραφέας: Suzanne Collins 

 Εκδοτικός οίκος: ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ 

 Σειρά: ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩΧΩΡΑΣ 

 Σελίδες: 304 

 Ημερομηνία Έκδοσης: Μάιος 2012 



 Ο Γκρέγκορ ο Ανωχωρίτης είναι το πρώτο βιβλίο στη σειρά των 

Χρονικών της Κατωχώρας. Μια σειρά που συνδυάζει περιπέτεια, 

αγωνία, χιούμορ και τρυφερότητα, θάρρος και ηθικά διλήμματα 

σε μια σκοτεινή χώρα των θαυμάτων. 

 

 Ο εντεκάχρονος Γκρέγκορ ξεκινάει για να σώσει τη δίχρονη 

αδερφή του, που έχει πέσει σε ένα φρεάτιο εξαερισμού στο 

υπόγειο της πολυκατοικίας τους στη Νέα Υόρκη, και καταλήγει 
στη σκοτεινή Κατωχώρα, βαθιά κάτω από την πόλη. Εκεί ζουν 

άνθρωποι σε μια αβέβαιη συνύπαρξη με γιγαντιαίες αράχνες, 

νυχτερίδες, κατσαρίδες και αρουραίους -όμως η εύθραυστη 

ειρήνη σε λίγο θα διαλυθεί. 

 

 Ο Γκρέγκορ δεν θέλει να πάρει μέρος στον πόλεμο. Θέλει μόνο να 

βρει το δρόμο για το σπίτι του. Αλλά όταν ανακαλύπτει ότι μια 

προφητεία προβλέπει το δικό του ρόλο στο μέλλον του υπόγειου 

κόσμου, συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι ίσως ο μόνος τρόπος για 
να λύσει το μεγάλο μυστήριο της ζωής του: την εξαφάνιση του 

πατέρα του. Η αναζήτηση αυτή θα αλλάξει τόσο τον ίδιο, όσο και 

την Κατωχώρα. 
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 Μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Γκρέγκορ έπεσε στη 
μυστηριώδη Κατωχώρα, στα υπόγεια της Νέας Υόρκης, και έχει 
ορκιστεί να μην επιστρέψει ποτέ. Όμως είναι γραφτό να παίξει 
ρόλο-κλειδί σε μία ακόμη προφητεία σχετική με έναν επικίνδυνο 
λευκό αρουραίο που ονομάζεται το Μπέιν. Οι Κατωχωρίτες ξέρουν 
πως μόνο ένας τρόπος υπάρχει να παρασύρουν τον Γκρέγκορ 
πίσω στον κόσμο τους: η απαγωγή της μικρής του αδελφής, της 
Μπουτς. 

 

 Η αποστολή του Γκρέγκορ τον επανασυνδέει με τη νυχτερίδα του, 
τον ’ρη και την ατίθαση πριγκίπισσα, Λούξα. Μαζί θα κατέβουν 
στην επικίνδυνη Υδάτινη Οδό σε αναζήτηση του Μπέιν. Αν ο 
Γκρέγκορ δεν εκπληρώσει την προφητεία, η ζωή του, αλλά και η 
Κατωχώρα, δεν θα είναι ποτέ πια οι ίδιες. 

 

 Ο Γκρέγκορ και η Προφητεία του Ολέθρου είναι το δεύτερο βιβλίο 
στη σειρά των Χρονικών της Κατωχώρας. Μια σειρά που συνδυάζει 
περιπέτεια, αγωνία, χιούμορ και τρυφερότητα, θάρρος και ηθικά 
διλήμματα σε μια σκοτεινή χώρα των θαυμάτων. 



 Η Σούζαν Κολλινς, είναι η συγγραφέας της μπεστ σέλερ 

σειράς βιβλίων «Αγώνες Πείνας» όπου βασίζεται η 

ομώνυμη ταινία. Ξεκίνησε τη συγγραφική της καριέρα 

με τη μπέστ σέλερ σειρά «Τα χρονικά της Κατωχώρας» 

για την οποία έλαβε πληθώρα βραβείων και όπου 

ξεκίνησε να ερευνά τις επιπτώσεις του πολέμου και της 

βίας στους νέους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα βιβλία της 

πρώτης της σειράς, δεν έχουν ακόμη έρθει στα 

ελληνικά βιβλιοπωλεία. 

 

 GREGOR AND THE CURSE OF THE WARMBLOODS: 

BOOK THREE IN THE UNDERLAND CHRONICLES 

 GREGOR AND THE MARKS OF SECRET: BOOK FOUR IN 

THE UNDERLAND  CHRONICLES 

 GREGOR AND THE CODE OF CLAW: BOOK FIVE IN THE 

UNDERLAND CHRONICLES 




