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Γιάννης Ξανθούλης 
Ο γιος του δάσκαλου 

Μυθιστόρηµα 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Αθήνα 2012, σελ. 320 

∆ εν υπήρχε τρόπος να ξεφύγει κανείς 
από τις συµπτώσεις. Μια ξαφνική 

καλοκαιρινή βροχή και... n ζωή του αλλάζει. 
To τυχαίο γίνεται κάτι παραπάνω 

από σηµαντικό, σε βαθµό που να ξεκλειδώνει 
ένα προ 40 ετών µυστήριο. 

Ο Νικόδηµος είναι ο µικρός γιος, αλλά 
κυρίαρχος της οικογενειακής µυθολογίας 

είναι ο Άλλος. Ο µεγάλος απών. Ο 
αυτόχειρας αδελφός και «γιος του δάσκαλου», 

που συνέχισε να υπάρχει εντατικά 
και σης δεκαετίες που ακολούθησαν το χαµό του. 

Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή θα θέσει συνειδησιακά 
διλήµµατα στο µεσήλικα πλέον µικρότερο αδελφό, που ως 
τότε ήταν µόνο παρατηρητής. Τώρα, όµως, είναι εκείνος 
που θα ψάξει εξαρχής τη ζωή του - µέσα από δύσβατες 
διαδροµές - και θα έρθει αντιµέτωπος µε µια αµείλικτη, 
κάποτε, στην έπαρσή της παρέα αγοριών. 
Όσο κι αν πονάει n αλήθεια και τα αντιφατικά γεγονότα 
που παρεµβαίνουν στην αναζήτησή του, εκείνος θα ακολουθήσει 

τα ίχνη που πιστεύει πως καθορίζουν το αίσθηµα 
του δικαίου. Για να δικαιώσει την ηθική του πένθους που 
τον πονά. Αµυνόµενος στο βαρύ κλίµα µιας µίζερης Αθήνας, 

θα παραµείνει αµετακίνητος στις εµµονές του. Τώρα, 
όµως, πρέπει να σταθεί απέναντι τους. Μόνος. Όπως πάντα. 

.. Αυτή είναι n υπόθεση του νέου µυθιστορήµατος του 
πολυδιαβασµένου Γιάννη Ξανθούλη. 

∆ηµήτρης Παπαχρήστος 
Αγία µνήµη 

Μυθιστόρηµα 
Εκδόσεις Τόπος 
Αθήνα 2012, σελ. 208 

i πρωταγωνιστές στο νέο µυθιστόρηµα 
του γνωστού συγγραφέα ∆ηµήτρη 

Παπαχρήοτου έζησαν τον εξεγερσιακό 
∆εκέµβρη τού 2008, που τους έκανε να 
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δουν την άλλη πραγµατικότητα, τη δική 
τους, επιστρέφοντας στο παρελθόν για 
να εκτιναχθούν στο µέλλον. Αποφασίζουν 

να ζήσουν διαφορετικά, βάζοντας 
στη ζωή τους περισσότερο κίνδυνο για 
να αισθανθούν ασφαλείς. Τίποτα δεν 

είναι δεδοµένο και τίποτα δεν πάει χαµένο. Αυτό που σίγουρα 
αξίζει mo πολύ είναι n στροφή του δρόµου και n 

ουτοπία, που αρκεί να την πιστέψουµε για να γίνει n πραγµατικότητα 
που ονειρευόµαστε. 

Μαρία Γαβαλά 
Ο λεµονόκηπος 

Μυθιστόρηµα 
Εκδόσεις Κέδρος 
Αθήνα 2012, σελ. 336 

j α κύρια πρόσωπα αυτού του µυθιστορήµατος 
είναι δύο φίλες. Η Ιωάννα 

προσπαθεί να ενηλικιωθεί, να βγει από 
τα σκοτάδια όπου n παιδική ηλικία έστησε 

το βασίλειο της και να γίνει αυτεξούσια 
γυναίκα. Απ' την άλλη µεριά, n Σµαράγδα 

ανεβαίνει το δύσκολο δρόµο της 
καλλιτεχνικής καταξίωσης. Η πρώτη θέλει 

να γίνει συγγραφέας, αλλά καταλήγει 
εστιάτορας. Η δεύτερη, που είναι ηθοποιός, 

στο τέλος καταφέρνει να κερδίσει 
την καρδιά του κοινού της διασχίζοντας έναν κόσµο µυστικών 
και ψεµάτων. ∆ύο νέες γυναίκες µε οµοιότητες και διαφορές, 
µια σχέση έλξης και απώθησης, και ένας ολόκληρος κόσµος 
που αγωνίζεται να µην καταρρεύσει. 
Αυτό που διασώζεται όµως είναι n βεβαιότητα πως «τα φαντάσµατα 

χάνονται την ηµέρα, πρώτα όµως πρέπει να 'χει 
κανείς το κουράγιο να τα καλέσει στο φως». 
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