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ΒΙΒΛΙΑ 
PΟ γιος του δάσκαλου», Γιάννης Ξανθούλης, 

εκδ. «∆ιόπτρα». Αµυνόµενος στο βαρύ κλίµα 
µιας Αθήνας που αυτοκαταστρέφεται, ο γιος 
του δάσκαλου ξεκινάει µια αναζήτηση για 
να συµφιλιωθεί µε τον πόνο και τις εµµονές 
του. Η αυτοκτονία ενός νέου άντρα, γιου 

-}' Si Jp του δάσκαλου, τη µακρινή άνοιξη του 1972, 
γίνεται αφορµή να στηθεί ένα σενάριο αισθηµατικών 

ψευδαισθήσεων. Φυσικά n τραγωδία και ο πόνος 
εξακολουθούν να ξετυλίγουν την οδύνη τους. Αλλά αυτό δεν 
εµποδίζει τους ηθικούς αυτουργούς να παρακάµπτουν τη θλίψη 

σαν να πρόκειται για µια ιστορική µελαγχολική παρένθεση. 

«Λευκή Ρεβάνς», Αργυρώ Μαντόγλου, 
:aajgssij3SS& εκδ. «Ψuxoyios» Evas άντρας που θέλει 

ya αλλάξει πρόσωπο επισκέπτεται µια 
'" : πλαστική χειρουργό, αφήνονταε πίσω του • 

ένα όπλο σε µια χαρτοσακούλα, µια τηλεφωνήτρια 
βρίσκει στο µετρό ένα φάκελο 

1 '- ' - που περιέχει ενδείξε^ για το δολοφόνο 

(J της αδερφής της, ένας ρακοσυλλέκτης 
µαζεύει χαρτιά µε φωνήεντα διαµαρτυρίας, 

ένας βετεράνος µισθοφόρος της Λεγεώνας των Ξένων 
δίνει µαθήµατα ζωής, µια συνταξιουχοε γίνεται άστεγη από 
επιλογή και ivas περιθωριακό5 αποστηθίζει ατάκε5 του 
Μπόγκαρτ για να κερδίσει τη θέση του στον κόσµο. Πρόσωπα 

µε κρυµµένα µυστικά... 

ΙΜΗΒΒΗΗΒΙ «Τα καλύτερα του Twitter - Ηµερών λόγοι 
2013», επιµέλεια: Κατερίνα ΠαπαδηµητρίI 
ου, εκδ. «Ιβίσκος». Μερικά twits από τα 

g περιεχόµενα του βιβλίου-ηµερολογίου: 
RW^^H «Εκδροµή στη λίµνη. Korras µέσα, βλέπει 

I τον εαυτό σου. Χµ, σαν να πήρες µερικά 
I κιλάκια. Αντανάκλαση: ο Tponos της φύσης 

να σου πει ότι πάχυνες» - «θυµάµαι την 
πρώτη µου βοτκα.Ήταν αµέσως πριν από τη δεύτερη, σωστά;» 

- «Οχτώ στους δέκα Γερµανούς θέλουν να πτωχεύσει 
n Ελλάδα. Οι άλλοι δύο είναι n Ναταλία και ο Βαγγέλης». 

«Ιδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, 
p, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές», 

επιµέλεια: Γεράσιµος Κουζέλη5, 
∆ηµήτρηε Χριστόπουλος, εκδ. «Πατάκη». Στο 
βιβλίο αυτό επιχειρείται µια διεπιστηµονική 
προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη στη 
βάση διαφορετικών εθνικών εµπειριών στην 
Ευρώπη και την Αµερική, ενώ αναδεικνύεται 

n σύγχρονη προβληµατική της ιθαγένειας ως στοιχείου ενσωµάτωσης 
των µεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής τους. Στον 

τόµο συµβάλλουν µερικοί από τους mo έγκριτους Έλληνες και 
ξενου$ ερευνητές και επιστήµονες αναφορικά µε το θέµα. 

. * j «Alter Ego», Βασίλης Καραγιώργος, εκδ. 
***** «Μεταίχµιο».Ένας συγγραφέας κάνει την 

I εµφάνιση του µε ψευδώνυµο και γνωρίζει 
HCP ανέλπιστα γρήγορα την επιτυχία. Γράφει κι 

LUU άλλα βιβλία. Ενα κάθε δυο χρόνια. Τα φέρνει 

στο φως της δηµοσιότητας µε το ίδιο ψευδώνυµο. 
Με τον καιρό, όµως, ασφυκτιά κρυµµένος 
πίσω από το λογοτεχνικό του σωσία 

και αισθάνεται την ανάγκη να φανερώσει την πραγµατική του 
ταυτότητα. Τότε διαπιστώνει έντροµος ότι ζει εγκλωβισµένος 
µέσα σ' έναν ιδιότυπο ψυχικό λαβύρινθο. Ποιες διαστάσεις 
µπορεί να πάρει στον ψυχικό κόσµο ενος συγγραφέα το λογοτεχνικό 

alter ego του; 
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