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«Ο γιος ιου δασκάλου» 
Μόνος απέναντι στο παρελθόν 
Ο Νικόδηµος επιστρέφει 
στο χωριό όπου γεννήθηκε και 
µεγάλωσε και στη µεγαλύτερη 
αδελφή του, τπ Χρυσή, που µένει 

εκεί. Εκεί, όλοι τον γνωρίζουν 
ως τον γιο του δαοκάλου 

και τον βλέπουν ως µια νοπτή 
προέκτασπ του πατέρα του. 
Πρόκειται για έναν χαρακτπρισµό 

που ο ίδιος αισθάνεται 
ότι τον ακυρώνει ως προσωπικότητα. 

Θεωρεί επιπλέον 
ότι εµπεριέχει άδηλα τη σκιά 
του απόντος, του αυτόχειρα, 
µεγαλύτερου αδελφού του, 
εκείνου που έφερε παλιότερα 
τον χαρακτηρισµό «ο γιος του 
δασκάλου».Ήταν ένα παλικάρι 
λαµπερό και αποτελούσε πηγή 
περηφάνιας όχι µόνο για τον 
πατέρα του, αλλά και για όλο 
το χωριό, µέχρι τπ στιγµή που 
ανεξήγπτα, λίγο πριν απολυθεί 
από τον στρατό, έδωσε τέλος 
στη ζωή του. Η οικογενειακή 
αυτή τραγωδία έλκει αλλά και 
απωθεί τον Νικόδηµο. 

ΝΕΕΣΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος του δάσκαλου i Info 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Γιάννης 
Ξανθούλης 
Εκδόσεις: 
∆ιόπτρα  
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To µυστικό της 'Ελλης 
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I in? 
Ο καλλιτέχνης 
και n εποχή του 
Αλµπέρ Καµύ 
Εισαγωγή-επιµέλεια: 
Αντιγόνη Βλαβιανού 
Εκδόσεις: Καστανιώτης 

To µυστικά 
τηςΈλλης 
Θεόδωρος Γρηγοριάδης 
Εκδόσεις: Πατάκη  

Ο µεγάλος συγγραφέας, µετά 
την απονοµή του Νόµπελ Λογοτεχνίας 

(1957), µιλάει για το 
χρέος τπς τέχνης απέναντι στπν 
ελευθερία και την Ιστορία, κατά 
τπ στιγµή που στην πατρίδα 
του, τπν Αλγερία, βρίσκεται uno 
εξέλιξη ο πόλεµος της ανεξαρτησίας 

της. 

Η ηενηντάχρονη'Ελλη θεωρεί 
ότι n ερωτική της ζωή έχει πια 
τελειώσει, µέχρι που συναντά 
έναν, κατά πολύ νεότερο της, 
παντρεµένο άντρα στη γειτονιά 
τπς, στο Ρουφ. Μια ασυνήθιστη 
ερωτική ιστορία µε φόντο την οικονοµική 

κρίση και τις γειτονιές 
της Αθήνας. 
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Φαρενάιτ 451 
Ρέι Μηράντµπερυ 
Μετάφραση: Βασίλης ∆ουβίτσας 
Εκδόσεις: Άγρα  

Μια επώδυνα επίκαιρπ επανέκδοση 
του κλασικού µυθιστορήµατος 

του Ρ. Μηράντµπερυ µε θέµα 
τπ λογοκρισία, τπ δύναµη των 
βιβλίων, την ανάγκη προστασίας 
της ελευθερίας του λόγου και την 
ενοχή που συνεπάγεται n άγνοια. 

Ο Γιάννης Ξανθούλης στο πιο 
πρόσφατο µυθιστόρπµά του 
χρησιµοποιεί τπν επιστροφή 
του Αθηναίου, πλέον, στο 
χωριό, για να αποκαλύψει 
σταδιακά τα πάθη της µικρής 
κοινωνίας, τις σχέσεις µεταξύ 
των µελών της, τις ιστορίες 
τους, αλλά και τον τρόπο µε 
τον οποίο αντιµετωπίζουν αυτόν 

που έριξε µαύρη πέτρα πίσω 
του. Ο Νικόδηµος στέκεται 

µόνος απέναντι στα παιδικά 
του χρόνια και στις θολές 
εικόνες εκείνης της εποχής, 
τις οποίες ανασύρει από τη 
µνήµη του, αποσπασµατικές, 
δίχως ειρµό και ενίοτε αινιγµατικές. 

Μόνος αντιµετωπίζει 
επίσης και το διάστηµα κατά 
το οποίο ήταν απών ano το 
χωριό: οι ιστορίες της περιόδου 

αυτής έρχονται µόνες 
τους και τον βρίσκουν για να 
του συµπληρώσουν κάποια 
κενά τα οποία ποτέ δεν ζήτησε 

να συµπληρωθούν. 

«Μόνος µε ιον 
εαυιό µου» 
είναι ο τίτλος 
της αυτοβιογραφίας 

του M. Γκορµπατσόφ, 
n 

οποία µόλις κυκλοφόρπσε 
στα Ρωσία. 

Ο Ρώσος πρώπν 
πγέτπς επιχειρεί 

να κάνει, µετανιωµένος, 
έναν απολογισµό 

των πράξεων 
και των πολιτικών 

που ακολούθπσε. 
Τπν απόφασπ να 

τπ γράψει τπν ππρε 
µετά τον θάνατο τπς 
γυναίκας του, το '99, 
και του ππρε πέντε 
χρόνια για να τπν 
ολοκλπρώσει. 

mm, ON 2012 
Ψηφίστε to µυθιστόρηµα που αγαπάτε 

Ψήφισε 
το αγαπηµένο 
σου βιβλίο 
Ανακοινώθηκε n 
βραχεία λίστα για το Βραβείο 
Αναγνωστών 2012 που αφορά 
το µυθιστόρηµα της χρονιάς. 
Οι αναγνώστες µπορούν να 
ψηφίσουν το αγαπηµένο τους 
βιβλίο µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου, 
στέλνοντας sms από κινητό 
τηλέφωνο. Υποψήφια είναι τα 
έργα: «Πολύ χιόνι µπροστά στο 
σπίτι», «Ίσλα Μπόα», «Κυριακή 
απόγευµα στη Βιέννη», «Η 
γυναίκα της βορινής κουζίνας», 
«Άννα Σικελιανού: ο έρωτας και τ' 
όνειρο», «Εγώ, ο Ζάχος Ζάχαρης», 
«Οι αλεπούδες του Γκόσπορτ», 
«Κάθετη έξοδος», «Περαίωση», 
«Γυναίκα µπονσάι», «Τα τέσσερα 
χρώµατα του καλοκαιριού», 
«Στην άκρη της νύχτας», 

«Πώς τελειώνει ο κόσµος», 
Σκοτεινές επιγραφές», 

«Οι καιροί της 
µνήµης», «Ο θεός 

αυτοπροσώπως», 
«Φιλµ νουάρ», 
«Για την 
αγάπη της 
γεωµετρίας» 
και «Ο κόσµος 

στα µέτρα του». 
Πληροφορίες για 

το πώς µπορείτε να 
ψηφίσετε στο 

http://www.ekebi.gr 

Η... γαλοπουλα 
του Τριβιζά 
στο Public 
Σήµερα Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου, 
στις 12.00, µια ξεχωριστή 
εκδήλωση περιµένει τα 
παιδιά που θα επισκεφτούν το 
βιβλιοπωλείο Public στο The 
Mall Atfiens. Ο πολυαγαπηµένος 
συγγραφέας Ευγένιος Τριβιζάς 
θα παρουσιάσει το νέο, γεµάτο 
χιούµορ, βιβλίο του µε τίτλο 
««Τα Χριστούγεννα της Λούλας 
Στρουµπουλούλας» (εκδόσεις 
Ψυχογιός). 

www.clipnews.gr


