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Η θανάσιμη αμαρτία του κυρίου Βαλντέζ 

Andrew Nicoll 

Ο Ghano Valdez είναι ένας διάσημος συγγραφέας. Δεν είναι ένας απλός μυθιστοριογράφος. 

Τα λογοτεχνικά του έργα θεωρούνται τόσο εκπληκτικής ποιότητας που είναι ξακουστός σε 

όλα τα μήκη και τα πλάτη της μικρής νοτιοαμερικανικής του χώρας αλλά και του κόσμου 

ολόκληρου ως ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του. Είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, 

ζει μια πολυτελή ζωή, πλαγιάζει με όποια γυναίκα επιθυμεί και απολαμβάνει όλα τα οφέλη της 

φήμης του. Τότε όμως συμβαίνουν δύο πράγματα που ταράζουν τη ζωή του. Αφενός, 

στερεύει από έμπνευση κι η μόνη αράδα που του έρχεται στο μυαλό και γράφει ξανά και ξανά 

είναι: ´Ο κοκαλιάρης κίτρινος γάτος διέσχισε το δρόμο´. Αφετέρου, γνωρίζει την Κατερίνα, η 

οποία φαντάζει ως η απάντηση σε όλα. Νέα, όμορφη, ταλαντούχα και -προπάντων- γράφει κι 

εκείνη. Πεπεισμένος πως αυτή η κοπέλα θα ξεμπλοκάρει το μυαλό του και θα τον βοηθήσει 

να επιτύχει, ο Τσιάνο την ερωτεύεται. 

Μέχρι θανάτου. 

Εκδότης: Διόπτρα 

Ημερομηνία 15/10/2011 
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Στη θάλασσα κολυμπάνε κροκόδειλοι 

Φάμπιο Τζέντα 

Ο πατέρας του Εναϊτολάχ έχασε τη ζωή του ενώ δούλευε για τον πλούσιο εργοδότη του, ο 

οποίος, για να αποζημιωθεί για την απώλεια του εμπορεύματος του φορτηγού του, στράφηκε 

εναντίον του μικρού παιδιού. Η μητέρα του τον έκρυβε για καιρό σ’ ένα λάκκο που είχε σκάψει 

δίπλα στις πατάτες. 

Αλλά ο Εναϊτολάχ μεγάλωσε και δεν μπορούσε πια να κρύβεται σε κάθε χτύπημα της πόρτας. 

Eτσι, μια μέρα η μαμά του τού είπε ότι θα έκαναν ένα ταξίδι. Τον συνόδευσε στο Πακιστάν, 

του χάιδεψε τα μαλλιά, τον έβαλε να υποσχεθεί ότι θα γινόταν καλός άνθρωπος και τον άφησε 

μόνο του. 

Αυτή η συγκινητική πράξη αγάπης σηματοδότησε την ενηλικίωση του Εναϊτολάχ μέσω ενός 

απίστευτου ταξιδιού που τον οδήγησε στο Ιράν, στην Τουρκία, την Ελλάδα και, τέλος, την 

Ιταλία. Το μικρό παιδί έζησε μια Οδύσσεια που τον έκανε να γνωρίσει από κοντά την 

αθλιότητα αλλά και την ευγένεια των ανθρώπων, την απόγνωση αλλά και την ελπίδα. 

Μια Οδύσσεια που δεν κατάφερε, ωστόσο, να σβήσει από το πρόσωπό του το υπέροχο 

χαμόγελό του.  

Εκδότης: Ψυχογιός 

Χίλια χρόνια  που ζω εδώ 

Μαριολίνα Βενέτσια 

Πέντε γυναίκες, πέντε διαφορετικές γενιές με φόντο ένα χωριό του ιταλικού Νότου στο 

πέρασμα της Ιστορίας. Οι περιπέτειες και η καθημερινότητα της οικογένειας Φαλκόνε, από τον 

προπάτορα και άρχοντα του χωριού Φραντσέσκο και την αστεφάνωτη, ταπεινή σύντροφό του 

Κοντσέτα, ως την τελευταία απόγονο, την Τζόια, η οποία περίπου ενάμιση αιώνα μετά το 

σκάει από το σπίτι της για να ανακαλύψει το αληθινό νόημα της ζωής. Μια ιστορία που ξεκινά 

το 1861 με την Ενωση της Ιταλίας και τελειώνει το 1989 με την πτώση του τείχους του 

Βερολίνου. Πόλεμοι, προσφυγιά, πείνα, σκάνδαλα, αγώνες αλλά και ερωτικά πάθη που θα 

στιγματίσουν για πάντα την οικογένεια Φαλκόνε, περνάνε σε αυτό το μαγικό μυθιστόρημα που 

έκανε τη συγγραφέα του γνωστή ανά τον κόσμο, ήδη με αυτό το πρώτο της βιβλίο. Βραβείο 

Καμπιέλο καλύτερου μυθιστορήματος 2007. 

Εκδότης: Kαστανιώτης 

Flash στη νύχτα 

Γιώργος Αριστηνός 

Μπλαζέ, μηδενιστής, μισάνθρωπος, πάσχοντας από άγχος και ιδεοληπτικές εμμονές γύρω 

από το σεξ και τον θάνατο, ο πρωταγωνιστής του ´Flash στη νύχτα´ περνάει κάποιες βραδινές 

ώρες σε μια σοφίτα, με τη συντροφιά μιας νέας γυναίκας. Ευνουχισμένος από αισθήματα, ο 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 
 

 

 
Αγ. Παρασκευής 40, 121 32 Περιστέρι-Αθήνα 

Τ.: 210 330 2828, F.: 210 330 2882 
sales@dioptra.gr, marketing@dioptra.gr 

www.dioptra.gr 

ήρωας ´ξεφαντώνει´, σ’ έναν καταιγισμό λογόρροιας ή, με τη γλώσσα της ψυχιατρικής, σε μια 

ξέφρενη πτήση ιδεών (flight of ideas).  Η συγκατοίκηση του μανιοκαταθλιπτικού ήρωα με την 

ανυποψίαστη νεαρή γυναίκα, που στη διάρκειά της γράφεται ως ´ημερολόγιο εκστρατείας´ τo 

´Flash στη νύχτα´, αναδεικνύει μια τραγική καθημερινότητα που περιέχει κρυμμένη ή 

μεταμφιεσμένη τη διαστροφή, την ερωτική μανία, την τάση διείσδυσης και κατοχής του Αλλου, 

τον εκτοπισμό του, τον παραγκωνισμό του, ή ακόμα, τον θάνατό του. Το ψυχολογικό αυτό 

μυθιστόρημα χαρτογραφεί με φρενήρη, μανιακή αλλά και απίστευτα ειρωνική γλώσσα, την 

αθέατη, εγκληματική πλευρά της ανθρώπινης φύσης και, όπως δικαιολογημένα τονίζει ο ίδιος 

ο γνωστός συγγραφέας, ´…δεν συστήνεται για φιλήσυχους αστούς ή προλετάριους, ούτε 

βέβαια για τις φουαγκραχήνες των βορείων ή νοτίων προαστίων´. 

Εκδότης: Tόπος 

Η αφύπνιση 

Κέιτ Σοπέν 

Οταν το μυθιστόρημα της Κέιτ Σοπέν δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, οι κριτικοί της εποχής το 

επαίνεσαν για την άψογη τεχνική του, αλλά κυρίως το αποδοκίμασαν για τη σεξουαλική του 

ειλικρίνεια. Χαρακτηρίστηκε ´αισθησιακό´, ´πολύ δυνατό ποτό για την ηθική νηπίων´, 

´δηλητήριο´. Αυτό που έβλεπαν στο κείμενο ήταν ´η ιστορία μιας κυρίας του Νότου που ήθελε 

να κάνει το δικό της… με καταστροφικές συνέπειες´. Τυφλωμένοι από τη βικτοριανή ηθική 

τους, οι κριτικοί της εποχής δεν έβλεπαν παρά μόνο τη μοιχεία της Εντνας και αγνοούσαν τις 

άλλες διαστάσεις του μυθιστορήματος. Οι εκδότες έπαψαν να δημοσιεύουν έργα της Σοπέν 

και ´Η Αφύπνιση´ εξοστρακίστηκε από τη βιβλιοθήκη της γενέτειράς της. 

Η ίδια, απογοητευμένη, πέθανε από εγκεφαλικό πέντε χρόνια αργότερα. Όπως ήταν φυσικό, 

το βιβλίο ξεχάστηκε στα χρόνια που ακολούθησαν. Το 1953 η σύγχρονη κριτική το ανέσυρε 

πάλι από την αφάνεια. Παρά τη σεξουαλική απελευθέρωση της εποχής μας, βρέθηκαν 

κριτικοί οι οποίοι δήλωναν ότι το μυθιστόρημα ´περιστρέφεται γύρω από το σεξ´ και 

χαρακτήριζαν την Εντνα σαν την Αμερικανίδα Μαντάμ Μποβαρύ ή σαν μια άλλη Φαίδρα. Από 

το τέλος της δεκαετίας του 1960 το μυθιστόρημα έχει αναγνωριστεί σαν ένα από τα 

αριστουργήματα της αμερικανικής κλασικής λογοτεχνίας και το 1991 γυρίστηκε ταινία που 

παίχτηκε με τίτλο ´Grand Isle´, στο Φεστιβάλ των Καννών. 

Εκδότης: Kαστανιώτης 
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