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3 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ TO... 

Ο µύθος της θεάς τύχης 
του Χόρχε Μπουκάι 
1. Για το διαχρονικό αλλά και επίκαιρο θέµα 
του Μεγαλώσαµε ακούγοντας ότι «η τύχη βοηθά 

τους τολµηρούς» αλλά και ότι δεν πρέπει 
να «παίζεις µε την τύχη σου γιατί θα καείς». Τι 
από τα δύο ισχύει τελικά; Σαν πρωτοχρονιάτικο 

δώρο, µιας και τις µέρες αυτές τα «τυχερά» 
παιχνίδια έχουν την τιµητική τους. ο «Αργεντινός 

Γιάλοµ» καταπιάνεται µε το θέµα της θεάς 
Τύχης και του ρόλου που παίζει στη ζωή µας. 
2. Για τα ερωτήµατα αλλά και τις απαντήσεις 
Μια κοπέλα από το χωριό ερωτεύεται τρελά 
τον πιο επικίνδυνο εγκληµατία της µεγαλούπολης. 

Τελικά, γνωρίζεται µαζί του τυχαία και 
καταφέρνει να τον κάνει να την ερωτευτεί. To 
κορίτσι είναι τυχερό ή άτυχο: Αναπτύσσοντας 
µια νέα «θεωρία της τύχης», ο Μπουκάι ανα¬ 

λαµβάνει να ρίξει λίγο περισσότερο φως στη 
σχέση που συνδέει τους ανθρώπους µε την 
αφηρηµένη έννοια της τύχης. 
3. Για τη συνέπεια της γραφής ∆εν είναι µόνο 
η οµοιότητα των εξώφυλλων τους. Είναι το 
γνώριµο της γραφής που κάνει τον αναγνώστη 
του Μπουκάι να αισθάνεται πως επιστρέφει 
σε οικεία ληµέρια κάθε φορά που φτάνει στα 
χέρια του ένα νέο βιβλίο του. Ο απλός -αλλά 
όχι απλοϊκός- τρόπος γραφής, εµπλουτισµένος 

πάντα µε ιστορίες, µύθους, παραµύθια 
και θρύλους είναι παρών και σε αυτό το έργο 
του κάνοντας ακόµη και τον «πρωτάρη» αναγνώστη 

του θεραπευτή να δηλώσει αµέσως 
δεσµώτης της πένας του. Ευα Σεϊντη 
(Εκδόσεις Opera, σελ.: 160, τιµή: €14) 

Ο Χόρχε Μπουκάι 
γεννήθηκε το 1949 
στο Μπουένος 
Άιρες. Τα βιβλία του 
έχουν µεταφραστεί 
σε -τουλάχιστονείκοσι 

µία γλώσσες. 
Σήµερα εργάζεται 
ως ψυχοθεραπευτής 
ενηλίκων, ζευγαριών 
και κοινωνικών 
οµάδων στα 
προάστια του 
Μπουένος Άιρες 
όπου ζει µε τη 
γυναίκα και τα δύο 
του παιδιά. 
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ΓΙΑΝΝΗ: ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος του δάσκαλου 

EDUARDO GALIANO 

01 ΜΕΡΕΣ 
ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ 

ΡΑΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ πληγή 

Ο γιος του δασκάλου 
του Γιάννη Ξανθούλη 
ΜΥΣΤΗΡΙΩ∆ΕΣ Ο Νικόδηµος είναι ο µικρός γιος της 
οικογένειας Κοσµίδη. Μιας οικογένειας που, λόγω του δασκάλου 
πατέρα, απολάµβανε το σέβας στο µικρό χωριό Τριφύλλι. Όταν 
ο πρωτογιός της βρέθηκε σκοτωµένος από το ίδιο του το χέρι 
σε ένα άψυχο φυλάκιο της Ροδόπης, αυτοεξορίζεται βολικά στο 
Παρίσι. Χρόνια µετά, παρακινούµενος από τις εµµονές του αλλά 
και από ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια του, ο µεσήλικας πλέον 
µικρότερος αδελφός θα προσπαθήσει να ξεµπλέξει το κουβάρι 
του πένθους και να σταθεί απέναντι στα δικά του φαντάσµατα. 

(Εκδόσειβ ∆ιόπτρα, σελ.: 320, τιµή: €15,90) 

Οι µέρες αφηγούνται 
του Eduardo Galeano 
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ Από τις φτωχογειτονιές του Μεξικού µέχρι το 
εργαστήριο του µπάρµπα Τσεπέτο και από τα σκίτσα του Ερζέ 
µέχρι το σύµπαν του Νεύτωνα. Κάθε µέρα και ένα στιγµιότυπο της 
µεγάλης ανθρώπινης περιπέτειας που διατρέχει όλες τις εποχές 
και όλους τους πολιτισµούς. Τριακόσιες εξήντα µικρές ιστορίες 
για την πολιτική, τη ζωή, τους µικρούς και µεγάλους αγώνες, τους 
ανθρώπους που φώτισαν τον πλανήτη. Ποτέ άλλοτε µια απλή 
ηµέρα δεν είχε τόσο µεγάλο ειδικό βάρος σαν κι αυτό που της 
προσδίδει ο µεγάλος Ουρουγουανός συγγραφέας. 
(Εκδόσεις Πάπυρος, σελ.: 440, τιµή: €18) 

Η πιο κρυφή πληγή 
του Βαγγέλη Ραπτόπουλου 
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ To 24ο βιβλίο του Βαγγέλη Ραπτόπουλου 
είναι ίσως και το πιο πολιτικοποιηµένο του µέχρι σήµερα. Η 
ιστορία ξεκινά στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν οι δύο 
κεντρικοί ήρωες είναι ακόµα έφηβοι, και φτάνει ώς καλοκαίρι του 
2011, όταν οι Αγανακτισµένοι έδιναν καθηµερινά το ευφορικό 
τους ραντεβού στο Σύνταγµα. Μια ερωτική ιστορία απολύτως 
σύγχρονη, που όµως συνδέεται µε τα ∆εκεµβριανά του 44 και την 
«Πιο κρυφή πληγή», δηλαδή τον εµφύλιο, για να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι ο έρωτας ήταν, είναι και θα είναι ανώτερος από 
τις ιδεολογίες κι από τα όποια πολιτικά επιχειρήµατα. 
(ΕκδόσειςΊκαρος, σελ.: 464, τιµή: €17,90) 

Μπορείς να κλάψεις 
µες στο νερό; 
του Αλέζη Σταµάτη 
ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ Ο Ορέστης Πολίτης είναι 
ένας επιτυχηµένος προγραµµατιστής που 
ζει ήσυχα µαζί µε τη γυναίκα και την κόρη 
του. Ως που, κάποια στιγµή, δέχεται µια 
αναπάντεχη πρόσκληση από τα παλιά.Ένα 
σκοτεινό παρελθόν αρχίζει να ξετυλίγεται, µε 
«απαγορευµένες» µνήµες, τραυµατισµένους 
έρωτες, θαµµένες υποθέσεις, για τις οποίες 
κανείς στην οικογένειά του δεν γνωρίζει 
το παραµικρό. Αντίθετα, τα µυστικά φίλων, 
γειτόνων και συγγενών, δηµιουργούν ένα 
µείγµα έτοιµο να εκραγεί. Όταν κάποτε 
συµβαίνει αυτή η έκρηξη, µια σειρά από 
«υπόγειες» πραγµατικότητες βγαίνει στο φως. 
Βλέπετε, πίσω από τέσσερις τοίχους, τίποτα 
δεν είναι εκείνο που φαίνεται. To 22ο βιβλίο του 
Αλέξη Σταµάτη θα «κλέψει» πολλές ώρες από 
τον ύπνο σας. 
(Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ.: 384, τιµή: €18) 

Μαντώ - το πεπρωµένο 
της ζωής µου 
του Κωνσταντίνου Βαλασιάδη 
και της Φραντζέσκα Κεραµά 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ Ο Αχιλλέας αγάπησε πολύ τη 
Μαντώ. Τόσο πολύ που προσπάθησε να αλλάξει 
όλη του ζωή ώστε να γίνει κοινωνικά αντάξιος 
της. Πώς µπορεί όµως κανείς να είναι βέβαιος 
για την αγάπη του αν αυτή δεν περάσει από 
µονοπάτια, αν δεν επιβιώσει µέσα από εχθρούς, 
ψέµατα και πάθη, αν δεν ταλαιπωρηθεί και 
δεν πονέσει: Μια ξεχωριστή ιστορία αγάπης 
µε φόντο τη Νάξο, µε καλοδουλεµένους 
χαρακτήρες και συγκινητική πλοκή. 
(Εκδόσεις Μιχάλη Σιδερή, σελ.: 554, τιµή: €18) »> 
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