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Τα δάκρυαΤα δάκρυα 

του Θεούτου Θεού
Χρυσηίδα Δημουλίδου
Εκδότης: Ψυχογιός

Δεκαετία του
1950. Πάνω στις
πληγές μιας Ελ-
λάδας που ακόμη
αιμορραγεί από
τον πόλεμο, σε
μια γειτονιά του
Πειραιά, την πε-
ρίφημη Τρούμπα,
ανάμεσα σε κα-
πνούς στριφτών

τσιγάρων και φθηνών ποτών, ο έρω-
τας εναποθέτει στα κορμιά γυναικών
τα ξεφτισμένα όνειρά του και την ελ-
πίδα πως η ζωή είναι μαγική κι
ωραία. Μέρα και νύχτα οι πόρνες
σουλατσάρουν στα στενοσόκακα,
πουλώντας τα κορμιά τους για ελάχι-
στα χρήματα. Λίγα βήματα πιο πέρα
οι τάχα προστάτες τους καραδοκούν
σαν γύπες να αρπάξουν τη λεία τους,
πουλώντας τους υποσχέσεις για ένα
καλύτερο αύριο, φτιαγμένο με χρυ-
σόσκονη και αγγέλους. Η κάθε μια
από αυτές τις γυναίκες έχει να σου
πει και μια διαφορετική ιστορία, που
μπορεί να ξεκίνησε από τα καλύτερα
σπίτια ή ακόμη κι από έναν γάμο,
έναν αρραβώνα, έναν μεγάλο έρωτα.
Μια από αυτές τις γυναίκες υπήρξα
κι εγώ, γνωστή με το όνομα μαντάμ
Τζένη, που από απλή πόρνη έφτασα
να έχω το πιο διάσημο μπορντέλο
της Τρούμπας. 

Τα ρόσω αΤα πρόσωπα 

του Όλιβερτου Όλιβερ
Nugent Liz
Εκδότης: Ψυχογιός

Ο Ολιβερ Ράιαν
έχει την τέλεια
ζωή. Είναι όμορ-
φος, είναι επιτυ-
χημένος και έχει
παντρευτεί την
υπέροχη και τα-
λαντούχα Αλις,
που εικονογρα-
φεί τα βραβευ-

μένα του παιδικά βιβλία και του είναι
απόλυτα αφοσιωμένη. Η ζωή τους
είναι πραγματικά προνομιούχα, αξιοζή-
λευτη… Ωσπου ένα βράδυ, ο Ολιβερ
επιτίθεται στην Αλις και την αφήνει σε
κώμα. 
Ενώ όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν
αυτή την ανείπωτα βίαιη πράξη, ο Ολι-
βερ αφηγείται την ιστορία του. Το ίδιο
κάνουν κι όσοι διασταυρώθηκαν μαζί
του μέσα στα χρόνια. Και αυτό που
αποκαλύπτεται είναι μια ιστορία ντρο-
πής, φθόνου, απίστευτης εξαπάτησης
και αριστοτεχνικής χειραγώγησης. 

Μετα ορφώσειςΜεταμορφώσεις
Francois Vallejo
Εκδότης: Πόλις

Η Αλίξ μαθαίνει ξαφνικά πως ο ετε-
ροθαλής αδερφός της, λαμπρός επι-
στήμονας και νεότερός της σε ηλικία,
με τον οποίο είναι πολύ δεμένη,

ασπάσθηκε το
Ισλάμ και μετα-
μορφώθηκε σε
τζιχαντιστή τρο-
μοκράτη. Το σοκ
που υφίσταται
είναι μεγάλο.
Φαινομενικά, τί-
ποτα δεν είχε
προαναγγείλει ως
τώρα μια τέτοια

ολοκληρωτική μεταστροφή.
Ομως, για τα πάντα υπάρχει ένας
λόγος, μια εξήγηση. Κι αυτό είναι που
θα ξεκινήσει να αναζητά η Αλίξ, ανα-
τρέχοντας αρχικά σε παλαιότερες
αναμνήσεις, μέσα από τις οποίες θα
προσπαθήσει να αποκρυπτογραφήσει
την προσωπικότητα του αδερφού της,
που πίστευε πως τον γνώριζε καλά, κι
έπειτα, αναζητώντας τον ίδιο τον
αδερφό της, που έχει εξαφανιστεί.
Θα τον βρει, θα τον χάσει πάλι και
στη συνέχεια θα τον ξαναβρεί, κάτω
από άλλες συνθήκες, παρακολουθών-
τας μία-μία τις μεταμορφώσεις του…
Αλλά και τις δικές της μεταμορφώ-
σεις. Μέσα απ’ αυτή τη διαδρομή, που
θα είναι απρόσμενη, επικίνδυνη αλλά
και επώδυνη, θα έρθει αντιμέτωπη
πρώτα απ’ όλα με τον ίδιο της τον
εαυτό, με τα πιστεύω και τις πεποιθή-
σεις της, κι έπειτα με τον περίγυρο, με
τον κόσμο γενικότερα, είτε αυτός
είναι ο δυτικός κόσμος και οι αξίες
του είτε είναι ο κόσμος του Ισλάμ. 
Κι όταν μάθει πως τόσο ο αδερφός
της όσο κι εκείνη παρακολουθούνται
από τις υπηρεσίες πληροφοριών, τότε
τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρ-
νουν ακόμη πιο απροσδόκητη τροπή,
που θα οδηγήσει σ’ ένα τέλος με πολ-
λαπλά ερωτηματικά.

Θα ξανάρθουνΘα ξανάρθουν

τα χελιδόνιατα χελιδόνια
Αλκυόνη Παπαδάκη
Εκδότης: Καλέντης

Η νεαρή
Ολάνθη προ-
σπαθεί να επι-
βιώσει μέσα σε
μια κοινωνία αν-
τιθέσεων, εκεί
όπου η σκληρό-
τητα στέκεται
δίπλα στη φι-
λευσπλαχνία, το
γέλιο έρχεται

μαζί με το δάκρυ, το μίσος φωλιάζει
πλάι στην αγάπη. Κουβαλώντας ένα
παρελθόν που ακόμη και η ίδια
αγνοεί και με μοναδικό στήριγμά
της τη φίλη της Μαλαματένια, ζει
και ελπίζει σε έναν κόσμο γεμάτο
δεινά.
Πολυάριθμα πρόσωπα και ζωές που
διασταυρώνονται δημιουργούν μια
συνεχή αλληλουχία αφηγήσεων.
Ο κάθε ήρωας εξομολογείται τη
δική του ιστορία, αλλά και τη δική
του εκδοχή που διαφοροποιεί τα γε-
νόμενα, συνθέτοντας ένα μυθιστό-
ρημα που καθρεφτίζει έναν
ολόκληρο κόσμο που ζει και ενεργεί
σε μια εποχή σε βαθιά αξιακή κρίση.
Η Αλκυόνη Παπαδάκη, στο νέο μυ-
θιστόρημά της, με επίγνωση -σχε-
δόν αμείλικτη- αλλά και με τη σοφία
της συγκατάβασης, ξεδιπλώνει τους
ήρωες και το πεπρωμένο τους σαν
τον μίτο της Αριάδνης για να μας
οδηγήσει -πάντα- σε μια φωτεινή
διέξοδο.

Aφορμή

Παρασκευή πρωί. Από καιρό
φλερτάρω με την ιδέα να δια-
βάσω την Πόλη του Crouch,
υπάρχει κάτι στο εξώφυλλο και
στο αφηρημένο του τίτλου που με
έλκει. Βρίσκομαι στο βιβλιοπω-
λείο, το προηγούμενο βράδυ έχω
τελειώσει το βιβλίο που διάβαζα
και αναζητώ το επόμενο, αρχίζω
να διαβάζω τις πρώτες γραμμές.

Oταν ξαναβρήκε τις αισθή-
σεις του, ήταν ξαπλωμένος
ανάσκελα και ο ήλιος του
έλουζε το πρόσωπο, ενώ από
κάπου κοντά ακουγόταν κελά-
ρυσμα νερού. Το φως έκανε το
οπτικό του νεύρο να πονάει
και αισθανόταν κάτι σαν παλ-
λόμενη δόνηση που όμως δεν
συνοδευόταν από πόνο στη
βάση του κρανίου του - μα-
κρινό ακόμα προμήνυμα μιας
επερχόμενης ημικρανίας. 

Συνεχίζω να διαβάζω. Ο άντρας
συνέρχεται σταδιακά, αγγίζει το
τραυματισμένο του κορμί, ψάχνει
τις τσέπες του για να διαπιστώσει
πως είναι άδειες, παρατηρεί τη
φύση γύρω του, προσπαθεί να
ανασυντάξει τη μνήμη του, να κα-
ταλάβει. Συνειδητοποιεί πως γνω-
ρίζει έξι πράγματα:

Το όνομα του Προέδρου.
Πώς ήταν το πρόσωπο της

μητέρας του, αν και δεν μπο-
ρούσε να ανακαλέσει στη
μνήμη του ούτε το όνομά της
ούτε τον ήχο της φωνής της.

Oτι ήξερε να παίζει πιάνο.
Και να πιλοτάρει ελικόπτερο.

Oτι ήταν τριάντα επτά χρο-
νών.

Και ότι έπρεπε να πάει στο
νοσοκομείο. 

Τριάντα σελίδες μετά κατευθύ-
νομαι στο ταμείο. Πρέπει να μάθω
τι απέγινε ο ήρωας. 

Ο παντογνώστης αφηγητής ανα-
λαμβάνει να διηγηθεί την ιστορία
του ανώνυμου άντρα, με το πλη-
γωμένο κορμί και τη σχεδόν ανύ-
παρκτη μνήμη, απαντώντας σιγά-
σιγά στο πλήθος των ερωτημά-
των, τόσο εκείνων που προϋπάρ-
χουν, όσο και εκείνων που
δημιουργούν οι πρώτες απαντή-
σεις. Η βασική αρετή του μυθιστο-
ρήματος, αναγνωρίσιμη από τις
πρώτες κιόλας σελίδες, είναι η
ικανότητα του συγγραφέα να εμ-
πλέξει ολοκληρωτικά τον ανα-
γνώστη, να τον καθηλώσει. Από
την άλλη, το βασικό διακύβευμα
έγκειται στην τελική λύση του μυ-
στηρίου, σημείο στο οποίο θα κρι-
θεί η τελική αξιολόγηση, το
εύρημα από μόνο του ποτέ δεν
είναι αρκετό. Ο Crouch τα κατα-
φέρνει περίφημα -περισσότερα
δεν δύναμαι να αποκαλύψω. Βέ-
βαια, θα ήταν μεροληπτικό να πα-
ραλείψει κανείς να επισημάνει την
έλλειψη λογοτεχνικού ενδιαφέ-
ροντος, η γλώσσα του Crouch
σκοπό έχει μόνο να διηγηθεί την
ιστορία, να λειάνει το έδαφος
μέχρι την τελευταία σκηνή, θα
ήταν υπερβολή να υπάρχουν υψη-
λές απαιτήσεις, άλλες είναι οι
αναγνωστικές προσδοκίες που εκ-

πληρώνει η Πόλη.    
Ο συγγραφέας δεν αρνείται την

εμφανή επιρροή του θρυλικού
Twin Peaks, μάλιστα, αποκαλύπτει
πως η Πόλη γεννήθηκε από την
επιθυμία του, όταν ήταν παιδί, να
συνεχίσει την ιστορία της τηλεο-
πτικής σειράς!

Σαράντα οκτώ ώρες μετά γυ-
ρίζω την τελευταία σελίδα, από
τις τριακόσιες ογδόντα. Δίχως
ανάσα. Είναι εντυπωσιακό το συ-
ναίσθημα της αδηφάγου ανάγνω-
σης, που διακόπτεται μονάχα από
κάποια υποχρέωση, της ανάγκης
να δεις τι θα γίνει τελικά. 

Υ.Γ. Σύντομα αναμένεται από το
FOX η τηλεοπτική μεταφορά του
βιβίου, ενώ τον Μάρτη θα κυκλο-
φορήσει από τις Εκδόσεις “Διό-
πτρα” το δεύτερο μέρος της
ιστορίας. 
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Η όληΗ πόλη
» Blake Crouch (μτφρ. Ουρανία Τουτουντζή, Εκδόσεις Διόπτρα)

ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ Ο”

Εκδήλωση πολιτισμού

Το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων οργανώνει και
θα λειτουργήσει έκθεση βιβλίου στις 10 και 11 Φε-
βρουαρίου με σκοπό την επαφή των παιδιών με τα
βιβλία που, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο
Τύπου «όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Το βιβλίο
φωτίζει τον νου και την καρδιά, ανοίγει νέους ορί-
ζοντες». Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, θα συνομιλήσει
με παιδιά και γονείς, ο εκπαιδευτικός - δημοσιογρά-
φος και λογοτέχνης κ. Κακατσάκης Βαγγέλης με
θέμα: “Το βιβλίο, όπως το βλέπει ένας δάσκαλος,
ποιητής και δημοσιογράφος”.

Εκδήλωση που περιλαμβάνει την παρουσίαση
του βιβλίου “12 χρόνια φυλακή” της Νέλλης Ψαρ-
ρού, συζήτηση και έκθεση φωτογραφίας θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 6μ.μ. στον
Πολυχώρο “Το Μεγάλο Ο”, Γρηγορίου Ε’ 69.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι:
Δημήτρης Πατέλης, επίκουρος καθηγητής Φιλο-

σοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Θέμης Πούντζας, καθηγητής δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Αγγελος Πατσιάς, δάσκαλος, διευθυντής δημο-
τικού σχολείου Φουρφουρά Ρεθύμνου

Νέλλη Ψαρρού, πολιτική επιστήμονας.
Θα συμμετάσχουν μαθητές στην έκθεση φωτο-

γραφίας με θέμα “Το σχολείο μέσα από τα μάτια
σας”. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουα-
ρίου.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το βιβλιοπω-
λείο “Το βιβλίο” και ο πολυχώρος “Το Μεγάλο Ο”.

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

Συνάντηση με 
τον Βαγγέλη Κακατσάκη

ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Λ.Α.Ε.Κ.

Ξενάγηση στο Καστέλι 
και κοπή βασιλόπιτας 

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εται-
ρεία Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.) οργανώνει ξενάγηση στον
λόφο του Καστελίου στην παλιά πόλη και θα
κόψει την αγιοβασιλόπιτα του 2015 αύριο Κυ-
ριακή.

Η συνάντηση και η εκκίνηση για την ξενάγηση
θα γίνει στα (και από τα) γραφεία της Εταιρείας
(πλατεία Αγίου Τίτου) στις 11π.μ.

Η κοπή της βασιλόπιτας θα γίνει στα γραφεία
της Εταιρείας στη 1μ.μ.

Την ξενάγηση θα κάνει η Μαρία Βλαζάκη.


