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To νέο βιβλίο του «Ο γιος του δασκάλου» 

Γιάννης Ξανθούλης 
Και ol ήρωες του... 
∆εν θα απογοητεύσει 
-το αντίθετο µάλιστατους 

φίλους των βιβλίων 
του ο Γιάννης 

Ξανθούλη ς. Ano την 
πρώτη πρόταση -«Η αρρώστια 

σε κάνει µοναχικό, 
όµως ο 

Νικόδηµος Κοσµίδης 
δεν ήταν άρρωστος. 
Είχε όσο έπρεπε καλή 
υγεία, για να αµπαλάρει 
µία ενσυνείδητη µοναξιά, 

που είχε απλωµένες 
ρίζες σε όλη του τη 
ζωή»- συστήνει τον 
ήρωα ή µάλλον αντιήρωα 

του µυθιστορήµατος 
µε τίτλο «Ο γιος του 

δάσκαλου». 

Του Κώστα Μαρίνου 
marinos@makthes.gr 

Αυτόν τον Νικόδηµο Κοσµίδη 
θα ακολουθήσει ο αναγνώστης, 
καθώς αναζητά τους λόγους 
της «ενιτυνείδητης µοναξιάς» 

του µέχρι την αποκάλυψη των λόγων που 
την προκάλεσαν και την αποκατάσταση 
της τάξης. Για αυτήν την αναζήτηση ο 
Γιάννης Ξανθούλης ανασύρει και πάλι 
πρόσωπα, καταστάσεις και τόπους της 
προσωπικής µυθολογίας του και µε την 
έξοχη χρήση της γλώσσας, που πάντα τον 
διακρίνει, τα αναπλάθει και τα φέρνει ολοζώντανα 

κοντά στον αναγνώστη. 
«Είµαι παρατηρητής γεγονότων, όπως 

και ένας από τους δευτερεύοντες ήρωες 
του βιβλίου», λέει ο Γιάννης Ξανθούλης, 
λίγο πριν να αφήσει την Αθήνα, για να 
έρθει στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευµα 

της Παρασκευής, στις 7 µ.µ., θα 
παρουσιάσει στον «Ιανό» της Αριστοτέλους 

το τελευταίο βιβλίο του, το οποίο 
κυκλοφορεί σε µία φροντισµένη έκδοση 
από τον εκδοτικό οίκο «∆ιόπτρα», µε 
τον οποίο συνεργάζεται πλέον ο δηµοφιλής 

συγγραφέας. 
Ο Νικόδηµος Κοσµίδης δεν είναι ο µόνος 

γιος του δάσκαλου. Και δεν είναι ο εκλεκτός. 
Αυτόν τον έχει ήδη επιλέξει µεταξύ 

των πολλών παιδιών του ο δάσκαλος-εξέχουσα 
προσωπικότητα του θεσσαλικού 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος ιου δάσκαλου 

To εξώφυλλο του βιβλίου. 

χωριού, όπου αρχίζει και τελειώνει η αναζήτηση 
του Νικόδηµου. Και δεν είναι 

ένας ο εκλεκτός, αλλά µαζί µε άλλους 
δύο συµµαθητές του υφίστανται µία διαδικασία 

διαµόρφωσης τους σε όντα ιδανικά. 
Από τα µπάνια στα κρύα νερά ενός 

ποταµιού ώς τη σεξουαλική τους εκπαίδευση 
«το έκανε κρύβοντας ενδεχοµένως 

ένα φόβο του για πιθανή απόκλιση», 
όπως λέει ο Γιάννης Ξανθούλης, ο δάσκαλος 

κινείται από ιδέες που συµµερίζονται 
και άλλοι συνάδελφοι του. 

ενα βιβλιο-οργανο 
εκδίκησης 
«Υπάρχει µία 'φασιστική' νοοτροπία 
κάποιων δασκάλων, σι οποίοι κυνηγώντας 

την τελειότητα δηµιουργούν 
αυτά τα µικρά κλαµπ, τα οποία είχα 
δει και εγώ να δηµιουργούνται στα 
σχολικά µου χρόνια. Ξεχωρίζουν κάποιους 

µαθητές ή ίσως θέλουν να περάσουν 
σε αυτούς δικές τους απωθη. 

µένες καταστάσεις». 
Όµως ένα πιο καλοοργανωµένο σύστηµα 

µπορεί να επηρεάσει µε διαφορετικό 
τρόπο τα σχέδια του «δάσκαλου» 

-κάθε δάσκαλου- και η τραγωδία 
θα αρχίσει να εκτυλίσσεται σε ένα στρατιωτικό 

στρατόπεδο. 
Θα την αποκαλύψει στον Νικόδηµο ένα 

βιβλίο που πέφτει τυχαία στα χέρια του, 
ένα βιβλίο που θα µετατραπεί και σε όργανο 
εκδίκησης. 

Βιβλίο µέσα στο βιβλίο είναι το µυθιστόρηµα 
«Ο γιος του δάσκαλου», µε τον 

Γιάννη Ξανθούλη να σχολιάζει ακόµη εµµέσως 
µεν αλλά καυστικότατα πρόσωπα 

της τρέχουσας λογοτεχνικής και κοινωνικής 
ζωής, ωθώντας τον αναγνώστη τουλάχιστον 
να χαµογελάσει ακόµη και σε δύσκολες 
στιγµές. 

«Γελάω και διασκεδάζω, όταν τα γράφω. 
Θέλω να τα φαντάζοµαι έτσι. Όµως γενικά 
αυτός είµαι και µπερδεύονται οι επαΐοντες, 
που δεν ξέρουν πότε µιλάω σοβαρά και 
πότε όχι», όµως εκεί που δεν κρύβει την 
απέχθειά του είναι όταν περιγράφει την 
Αθήνα, µία πόλη που βαριανασαίνει στη 
διάρκεια ενός πνιγηρού καύσωνα. «Και 
λίγα λέω», προσθέτει γελώντας ο Γιάννης 
Ξανθούλης. 

ο 
Παρουσίαση από το συγγραφέα Γιάννη 
Ξανθούλη του νέου µυθιστορήµατος του µε 
τίτλο «Ο γιος του δάσκαλου» στον «Ιανό» της 
Αριστοτέλους. Παρασκευή στις 7 µ.µ. 

«Είµαι παρατηρητής γεγονότων, 
όπως και ένας από τους δευτερεύοντες 
ήρωες του βιβλίου», 
λέει ο Γιάννης Ξανθούλης. 

Γιάννης Ξανθούλης 
Και ol ήρωες του... 
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