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Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ 

fe 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος του δάσκαλου 
To καινούριο µυΒιοτόρπµα του 

Εξαίρετου συγγραφέα Γιάννη Ιανθουλη 
συναρπάζει tous αναγνώστες του 

<&0 Χ*|σ<5 Του 

κλέβει την παράσταση! 
Απά tous mo σηµαντικούΞ συγγραφεί^ tns γενιάβ ταυ, 

? TiQvvns lavBounris «χτυπά» µε ένα νέο συναρπαστικό 
µυθιστόρηµα, παυ αποτελεί ένα απά τα πια σηµαντικά 

και ενδιαφέροντα που έχουν γραφεί τελευταία. Ο Λόγα5 
για ταν «Γιο του δάσκαλου» των εκδόσεων ∆ιόπτρα, παυ 

αναµφισβήτητα Ba oas κατακτήσει µεµιάΒ... 

Ηαυτοκτονία ενός νέου άνδρα, γιου 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... 
Αυτά συµβαίνουν στη διάρκεια µιας Σαρακοστής 
που, έτσι m αλλιώς, φορτίζει µε ξεχωριστό τρόπο 
την ατµόσφαιρα. Με τον καιρό το δράµα αµβλύνεται 

και όλα µπαίνουν στην τροχιά µιας ήρεµης 
λήθης. Σαράντα χρόνια αργότερα οι συµπτώσεις 
θα σηµατοδοτήσουν την επέλευση της Νέµεσης. 
Ενα βροχερό καλοκαιρινό αθηναϊκό αποµεσήµερο 

θα σταθεί ama να ξεκινήσει µια κοπιαστική 
αλλά και πολύ ψυχοφθόρα αναζήτηση απαντήσεων 

σε αναπάντητους ως τώρα γρίφους. «∆ράστης» 
ο άλλος γιος του δάσκαλου. Ο µικρότερος, που 
τώρα, κοντό ζυγώνοντας στα εξήντα του χρόνια, αν 

και αδιάφορος για το ενδοοικογενειακό του 
οδοιπορικό, θα κάνει τα πάντα ώστε να βρεθεί 
άκρη στο µυστήριο της αυτοχειρίας του αδελφού 

του. Ετσι, θα επιστρέψει σε ό,τι είχε αγνοήσει 
µέχρι τότε. 

Ιαναζωντανεύει συνειδητά τις φοβίες του και 
επιζητεί τη δικαίωση του αυτόχειρα. ∆εν θα 
διστάσει, αυτός, ο αποξενωµένος αη' όλους 
και κυρίως από την επιλήψιµη επιρροή του 
πατέρα-δάσκαλου, να ισοπεδώσει m σιγουριά 

της χρονικής απόστασης από την τραγωδία 
µε ένα δικό του πια χρονόµετρο, γεµάτο 

φαντάσµατα, θυµό και τύψεις... 
Σπεύστε να διαβάσετε - ή µάλλον να... ρου- j 
φήξετε - το νέο συγκλονιστικό µυθιστόρηµα 
του Γιάννη Ξανθούλη, που είναι από τα 
οµορφότερα και πιο δυνατά του. «Κεντά» ο 
χαρισµατικός συγγραφέας και προχωρά 
την ιστορία του µε λεπτές, δεξιοτεχνικές και 
ζηλευτές «βελονιές»! 

ΙάθΕΤΕ πρώτοι tgv u νέα u BiBrliou Tns EriEvas Ακρίτα, που κυκλοφορΕί' axis 13/5 

Ερχεται το σπαρταριστό... 

Στις 13 Μαΐου θα... σκάσει µύτη το 
νέο βιβλίο της µοναδικής Ελενας 
αδυναµία! - Ακρίτα, το οποίο, όπως 
λένε οι πηγές µας, θα ακούει στον 
«θεϊκό» τίτλο «To µήλο βγήκε από τον 
Παράδεισο» και θα... πατά στο παλιότερο 

µπεστ σέλερ της «Η διαθήκη της 
Ελενας», το οποίο είχε συναρπάσει 

τους αναγνώστες µε το που βγήκε στα 
βιβλιοπωλεία το 1985. Περίπου τρεις 
δεκαετίες µετά, n «δαιµόνια» Ελενα... 
ξαναγράφει τη «∆ιαθήκη» της, µε νέα 
οπτική και ακόµα mo... βιτριολική 
γλώσσα. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το 
νέο της βιβλίο θα κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις ∆ιόπτρα. 
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