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ΕΚ∆ΟΤΙΚΑ 

NEA ¦ ¦¦ 

01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «IANOS» ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ «ΜΙΚΡΟΣ IANOS» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ TO ΒΙΒΛΙΟ TOY ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΡΟΥ ME ΤΙΤΛΟ «ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 20.00 ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «IANOS» ΤΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ. ¦ ¦ ¦ 01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ» 
ΚΑΙ Ο «IANOS» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ TO ΒΙΒΛΙΟ «Η ΚΥΡΙΑ ME ΤΑ ΜΑΥΡΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ∆ΕΛΤΑ» ΤΗΣ ΜΙΤΣΗ ΣΚ. 
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 1930 ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «IANOS» ΤΗΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ, a m m 01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΠΑΤΑΚΗ» 
ΚΑΙ TO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «PUBLIC» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ TO ΒΙΒΛΙΟ TOY ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΛΛΙ∆Η «Η NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΣΕ 88 ΣΥΝΤΑΓΕΣ» TO ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 13.00- ¦¦¦ TO ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ TO 
ΒΙΒΛΙΟ «ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ» TO ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 12.00 ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ «GOLDEN HALL*. 

«To Νήµα» 

ΧΑΡΟΥΚΙΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 
Στην Ιαπωνία 

ιου 1970, µε έντονες 
δυτικές επιρροές, 

ο ήρωας ερωτεύεται 
ακροβατώντας ανάµεσα 

στη ζωή και το θάνατο. 
Της Κατερίνας Μυγιάκη 

kmygiaki@e-typos.com 

Η 
ζωή, ο έρωτας και ο θάνατος 
πρωταγωνιστούν σε ένα λογοτεχνικό 

γαϊτανάκι στο «Νορβηγικό 
δάσος» του Χαρούκι 

Μουρακάµι. «Ο θάνατος υπάρχει, ωστόσο 
δεν είναι το αντίθετο της ζωής, αλλά µέρος 
της», διαπιστώνει ο νεαρός Τόρου Βατανάµπε, 

βιώνοντας την απώλεια και µαθαίνοντας 
αργά και επίπονα να ζει µε αυτήν στα 

πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης του. 
Ο Τόρου Βατανάµπε, στο αεροπλάνο για 

το Αµβούργο της Γερµανίας, κάνει µια αναδροµή 
στα φοιτητικά του χρόνια και στον 

ανεκπλήρωτο έρωτα που τον σηµάδεψε. Ο 

Η σκληρή 
µέσα ano την απώλεια 
θάνατος του παιδικού του φίλου, Κιζούκι, 
που αυτοκτόνησε στα 17 του, αφήνοντας 
πίσω του χιλιάδες αναπάντητα ερωτήµατα, 

ήταν n πρώτη του επαφή µε το θάνατο. 
«Ο θάνατος υπάρχει -ο' ένα πρες παπιέ, 
σε τέσσερις κόκκινες και µαύρες µπάλες 
του µπιλιάρδου- και συνεχίζουµε να ζούµε 

και να τον αναπνέουµε, να τον βάζουµε 
στα πνευµόνια µας σαν λεπτή δυσδιάκριτη 

σκόνη». Η συνάντησή του σχεδόν ένα 
χρόνο µετά µε τη Ναόκο, την κοπέλα του 
Κιζούκι, απέβη µοιραία για το υπόλοιπο της 
ζωής του. Ο Τόρου την ερωτεύεται, δίχως 
να το καταλάβει, εκείνη όµως παραµένει 
σηµαδεµένη από τον Κιζούκι, την αγάπη 
της γΓ αυτόν και τον τόσο απροσδόκητο 
θάνατο του. 

Η ανατροπή 
Επειτα, ano ένα βράδυ πάθους, ηΝάόκο 
εξαφανίζεται και ο Τόρου κλείνεται στον 
εαυτό του» Γνωρίζει τον ιδιόρρυθµο, σκληρό 

και φιλόδοξο Νανκίΐαάβα και αποζητά 
την άνθρώπινη επαφή µέσα από τα κορµιά 

άγνωστων κοριτσιών, µε το κενό να 
µεγαλώνει ακόµα.περισσότερο µέσα του. 
«Αµέσως µόλις έµεινα µόνος, άρχισα να 
αναρωτιέµαι και ένιωσα αηδία για τον εαυτό 

µου: ∆έν µπορούσα όµως να το αποφύγω. 
To κορµί µου λαχταρούσε γυναίκες. 

Ολον τον καιρό που πλάγιαζα µ' αυτά τα 
κορίτσια, σκεφτόµουν τη Ναόκο...». Η Ναόκο,.: 

ζώγτά.ς στο δικό της κόσµο, πάλευε 
µε:.ΐά: φαντάσµατα µέσα,της: τον Κιζούκι, 
το κενό που άφησε πίσω του, την αγάπη 
της γΓ αυτόν, µα, πάνω απ' όλα, πάλευε µε 
τον εαυτό της, αρνούµενη να αφήσει την 
εφηβεία πίσω της. 

Τότε µπαίνει στη ζωή του n Μιντόρι. Αυθόρµητη, 
ζωντανή, ιδιόρρυθµη και εγωίστρια, 

τον συνεπαίρνει και χωρίς να το 
καταλάβει τη χρειάζεται. Η Μιντόρι είναι 
εκείνη, τελικά, που θα του µάθει να αφήνει 

πίσω του το παρελθόν και να επιλέγει 
το µέλλον και τη ζωή, παλεύοντας και διεκδικώντας. 

Ο Χαρούκι Μουρακάµι στο 
ερωτικό «Νορβηγικό δάσος» κερδίζει τον 

«ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ» 
Χαρούκι Μουρακάµι 

Εκδόσεις «Ψυχογιός» 
Σελ.464 

αναγνώστη µε την ευθύτητα και το ρεαλισµό 
του. Χωρίς περιττά επίθετα και χαρακτηρισµούς, 

καταφέρνει να περιγράψει τον 
έρωτα, τον πόνο, την απόρριψη, τη ζωή και 
το θάνατο. Ενας ήρωας που περιτριγυρίζεται 

ano το θάνατο αποφασίζει να επιλέξει 
τη ζωή, βιώνοντας την απώλεια ξανά και 
ξανά. 

Με έντονο το δυτικό στοιχείο, τόσο στις 
µουσικές και τις λογοτεχνικές επιλογές του 
χαρακτήρα όσο και στον τρόπο σκέψης, 
καταφέρνει να το παντρέψει µε την ιαπωνική 

πραγµατικότητα, «γεφυρώνοντας» το 
χάσµα Ανατολής και ∆ύσης. 

Παραµένει φυσικός, ακόµα και στις πιο 
χυδαίες, για κάποιους, περιγραφές του, χωρίς 

να σοκάρει τονχιναγνώστη; Με ένα αµφιλεγόµενο 
τέλος, ο Χαρούκι Μουρακάµι 

δίνει ένα µυθιστόρηµα που «γεµίζει» τον 
αναγνώστη, σε µια υπαρξιακή αναζήτηση 
για τη ζωή, τον έρωτα και το θάνατο. ¦ 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
Εκδόσεις «∆ΙΟΠΤΡΑ» 
Σελ 608 

Μετά τη µεγάλη επιτυχία του «Νησιού», 
n συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ 

επιστρέφει ξανά στη χώρα 
µας, αυτή τη φορά στη θεσσαλονίκη, 

µε ένα νέο µυθιστόρηµα που 
έχει ήδη κερδίσει τις προτιµήσεις 
των αναγνωστών. Στη µεγάλη πυρκαγιά 

του 1917, που σήµανε την 
αρχή του τέλους για την πρλυπολιτισµική 

Θεσσαλονίκη, γεννιέται ο 
∆ηµήτρης Κοµνηνός. Πέντε χρόνια 
αργότερα n νεαρή Κατερίνα καταφθάνει 

µόνη στην Ελλάδα ενώ n 
πατρίδα της στη Μικρά Ασία καταστρέφεται 

από τους Τούρκους. Ο 

∆ηµήτρης και n Κατερίνα γίνονται 
φίλοι και από τότε οι ζωές τους δένονται 

άρρηκτα µε τον έρωτα αλλά 
και την ιστορία της Θεσσαλονίκης 
που ξεδιπλώνεται παράλληλα 

«Ανάπλους»  
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ 
Εκδόσεις «ΕΣΤΙΑ» 
Σελ 161 

«To 1952 αυτοκτόνησε. Πρωτοετής 
Ιατρικής. Χωρίς λόγο. Χωρίς 

εµφανή λόγο. Χωρίς να πει σε κανέναν 
τίποτα Με πήρε τηλέφωνο 

ο Γιώργος. Με πρόσκληση Ηµουν 
στο χωριό τότε. Ακουσα τη φωνή 
του σπασµένη. Ρώταγε µήπως 
ήξερα κάτι Νοµίζω δεν το έχει 
ξεπεράσει ακόµα Ηταν το πρώτο 

ράγισµα στη βεβαιότητά µας. 
Στη βεβαιότητα της αθανασίας 
µας...», Ο Θανάσης Βαλτινός στο 
τελευταίο του βιβλίο µπλέκεται σε 
ένα λογοτεχνικό γαϊτανάκι µε τους 
µυθιστορηµατικούς του ήρωες, µε 
κεντρικό πρόσωπο τον ίδιο, κάνο-. 
ντας µια αναδροµή σε όλη του τη 
θεµατολογία 
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