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Η ανεξήγητη 
αυτοκτονία 
8V0S 

φαντάρου 
Στο τελευταίο µυθιστόρηµα του 
ο Γιάννης Ξανθούλης αφηγείται 
µια ελκυστική ιστορία µε σκηνικό 
την ελληνική επαρχία 

ΟΝικόδηµος είναι το 
τέταρτο παιδί µιας 
επαρχιώτικης οικογένειας 

από το 
χωριό Τριφύλλι Θεσσαλίας. 
Υπάρχουν ακόµη δύο κορίτσια, 

δίδυµες, και ο Βασίλης. 
Ο πατέρας, δάσκαλος 

το επάγγελµα και πατέραςαφέντης, 
δασκαλεύει αλλά 

και καταπιέζει όχι µόνο τα 
δικά του παιδιά αλλά και των 
άλλων - ανάµεσά τους και 
οι δύο αγαπηµένοι φίλοι του 
Βασίλη. 

Ο Βασίλης αυτοκτονεί κατά 
το διάστηµα που υπηρετεί τη 
στρατιωτική του θητεία µαζί 

µε τους αδελφικούς του 
φίλους. Πράξη ανεξήγητη 
για όσους τον γνώριζαν και 
φυσικά για τον αδελφό του 
Νικόδηµο. Οι δύο φίλοι του 
παντρεύονται τις δίδυµες. Ο 
Νικόδηµος ξενιτεύεται στο 

Παρίσι και καταλήγει στην 
Αθήνα σέρνοντας βαρύ πάντα 

το φορτίο του ανεξήγητου 
θανάτου του αδελφού 

του. 
Τυχαία θα ανακαλύψει ένα 

µυθιστόρηµα όπου τα γεγονότα 
που αφηγείται n συγγραφέας 

ταιριάζουν µε την 
ιστορία του αδελφού του και 
επιπλέον δίνουν µία καθαρή 
εξήγηση στο γιατί οδηγήθηκε 
στην «αυτοκτονία» ο Βασίλης. 

Ο Νικόδηµος θα αναζητήσει 
τη συγγραφέα για να ξεδιπλώσει 

τον µίτο που οδηγεί 
στα πραγµατικά περιστατικά. 
Η συγγραφέας ωστόσο δεν 
ζει πια, αλλά n κόρη της του 
αναφέρει ότι τα γεγονότα τα 
έµαθε n µητέρα της από έναν 
αξιωµατικό που τον φρόντιζε 
στα τελευταία του. 

Ο Νικόδηµος καταλαβαίνει 
πια τους λόγους που οδήγη- 

Γτον «Γιο του δάσκαλου» 
ο Γιάννπς Ξανϋούλης 

κατασκευάζει µια αφηνηµσηκτί 
δοµή ελκυσηκτ] 

yia τον αναγνώστη 

σαν τον Βασίλη στην «αυτοκτονία» 
και κατανοεί τον ρόλο 

των δύο φίλων του. Τελικά, n 
ιστορία µιας ζωής διαφαίνεται 
ότι γράφτηκε λάθος. To µυθιστόρηµα 

είναι γραµµένο µε 
το γνωστό ύφος του Γιάννη 
Ξανθούλη, ο οποίος ξέρει να 
ψυχογραφεί καλά τους ήρωες 
του και να κατασκευάζει δοµές 

πολύ ελκυστικές για τον 
αναγνώστη. 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
Ο γιος 
του δάσκαλου 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
2012, σελ. 310, 
τιµή 15,90 ευρω 
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ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
Alter ego 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
2012, σελ. 502, 
τιµή 17,70 ευρώ 

Ο έλληνα8 Πεσόα 
στα δίχτυα 
των παρανόµων 
Ενας συνδυασµός αστυνοµικής 
ίντριγκας και προβληµατισµού 
για τη σχέση του συγγραφέα 
µε τη δουλειά του 

To πρώτο µυθιστόρηµα του 
Βασίλη Καραγιώργου, που 
γεννήθηκε στην Καρδίτσα 
το 1965, καταπιάνεται µε 

τα πάθη, τις εµµονές και τα παράδοξα 
της ζωής των ανθρώπων οι 

οποίοι έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν 
τη συγγραφική τέχνη. Ο 

πρωταγωνιστής του Καραγιώργου 
θυµίζει ετερώνυµο του Πεσόα: κάποιος 

που γράφει µε ψευδώνυµο, 
τείνοντας να απαλείψει τον πραγµατικό 

του εαυτό. 
Αντίθετα, ωστόσο, από τους ετερώνυµους 

του Πεσόα, ο ήρωας του 
Alter ego δηµοσιεύει βιβλία που, 
µολονότι γνωρίζουν µεγάλες κυκλοφοριακές 

επιτυχίες, προκαλούν 
ένα σοβαρό ρήγµα στη συνείδησή 
του. Ο Καραγιώργος καταφέρνει να 
συνδυάσει την αστυνοµική ίντριγκα 
(ο επιτυχηµένος συγγραφέας θα 
µπλεχτεί στα σαρκοβόρα δίχτυα 
µιας οµάδας αρχαιοκαπήλων) µε 
έναν κάθε άλλο παρά εγκεφαλικό 
προβληµατισµό: έναν προβληµατισµό 

για τη βασανιστική σχέση 
που αναπτύσσει ο συγγραφέας µε 
τη δουλειά του όχι µόνο στο εσωτερικό 

του εργαστηρίου του αλλά 
και όταν βγαίνει στην αγορά για να 
διεκδικήσει ης δάφνες του αναγνωστικού 

κοινού. 

lilllllllUMMMimWHIIIIIIIIIilWIIIIIIIIIimillWMim 
Μικρές και µεγάλες ιστορίες 

ΓΙΩΡΓΗΣ 
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 
Τρία απρόσεκτα 
διηγήµατα 
Εκδόσεις Αγρα, 2012, 
σελ. 93, τιµή 12 ευρώ 

Τρεις εντελώς 
διαφορετικοί 

µεταξύ τους 
άνθρωποι 
έρχονται 
αντιµέτωποι, 

λόγω 
ενός ανύποπτου 

λάθους, µε µια σειρά 
από εξαιρετικά παράξενες 
καταστάσεις: ένα δεκατριάχρονο 

κορίτσι καταλαµβάνεται 
από τη µανία του γλυκού, 

ένας βιβλιόφιλος καταλήγει 
πίσω από τα κάγκελα της 
φυλακής και ένας συντηρητής 

αρχαιοτήτων περιδιαβαίνει 
κατά τη διάρκεια µιας 

άκρως επικίνδυνης νύχτας 
το δάσος του Λυκαβηττού. 
Λεπτή λογοτεχνική ειρωνεία 
από έναν συγγραφέα που 
ξέρει πώς να παίξει µε τις 
προσδοκίες του αναγνώστη, 
όπως και πότε ακριβώς να 
τις ανατρέψει. 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
To κουµπί 
και το φόρεµα 
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Εκδόσεις Πατάκη, 2012, σελ. 175, 
τιµή 10,90 ευρώ 
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ποτων 
οποίων 
n ύπαρξη 

έχει 
τσακιστεί 

στα 
κράσπεδα 

της 
κοινωνίας, άνθρωποι που 
είδαν όλες τις προσδοκίες 

τους να διαψεύδονται, 
περιθωριακοί που 

δεν θα βγουν ούτε µία 
ηµέρα από τον κύκλο 
της αποµόνωσής τους ή 
βολεµένοι που θα επιλέξουν 

ξαφνικά το περιθώριο: 
αυτοί είναι οι ήρωες 

του Σωτήρη ∆ηµητρίου 
στην καινούργια συλλογή 
διηγηµάτων του, µε την 
οποία επανακάµπτει στην 
καθιερωµένη θεµατογραφία 

του χωρίς να δείχνει 
το παραµικρό ίχνος κόπωσης. 

ΑΡΗΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
To χαστουκόδεντρο 

ΕκδόσειςΤόπος, 2012, σελ. 444, 
τιµή 18 ευρώ 

ΧΑΣΤΟΥΚΟ∆ΕΝΤΡΟ 
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To χαστούκι 

τηςΜπέτι 
Μπάρλετ 
στη βασίλισσα 

Φρειδερίκη, 
ενώ ο 

ονςυνός 
της, Αντώνης Αµπατιέλος, 
ναυτεργάτης και συνδικαλιστής 

του ΚΚΕ, βρισκόταν 
στις φυλακές καταδικασµένος 

σε θάνατο, αποτελεί 
την αφορµή για αυτή την 
τοιχογραφία µιας εκρηκτικής 

εποχής n οποία ξεκινά 
από τον B' Παγκόσµιο 

Πόλεµο και φθάνει ως τον 
Μάη του 1968. Ο Αρης 
Μαραγκόπουλος συνδυάζει 
το ιστορικό υλικό του µε 
µια αναπτυγµένη µυθοπλαστική 

φαντασία, γράφοντας 
ένα µυθιστόρηµα που 

κινείται µονίµως σε διεθνές 
περιβάλλον. 

ΝΙΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΛ 
Πολύ χιόνι 
µπροστά στο σπίτι 
Εκδόσεις Πόλις, 2012, 
σελ. 243, τιµή 14 ευρώ 

έρωτες που µπορούν να διαλύσουν 
µια ολόκληρη ζωή 

ή για τις σχέσεις που είναι 
ικανές να αποδιοργανώσουν 

εν ριπή οφθαλµού µια 
κατά τα φαινόµενα ισορροπηµένη 

οικογένεια Χρησιµοποιώντας 
τετραφωνική 

αφήγηση και συνοµιλώντας 
µε το εµβληµατικό έργο του 
Γουίλιαµ Φόκνερ Αβεσσαλώµ, 

Αβεσσαλώµ, n Νίκη 
Αναστασέα συνθέτει µια 
ιδιαίτερα στερεή και πυκνή 
αφήγηση, φιλοτεχνώντας 
µε µεγάλη προσοχή και 
φροντίδα τους χαρακτήρες 

της. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΣΤΑΙ'ΚΟΣ 
Βηθσαβέ 

EvauuBi- 
oropnua 
yiamv 
crypia 
nAeupa 
TTlCKa- 

Ei Bnuepi- 
vricsoohg: 
Yia touc 

Εκδόσεις Αγρα, 2012, 
σελ. 159, τιµή 13,50 ευρώ 

Μετά την 
Aiaxpordτπ 

Εριέττα 
(1979) και 
ης £πτκίνδυνεε 

µαγειρικές 
(1997) 

ο Ανδρέας 
Στάικος επιστρέφει µε 

έκδηλο κέφι στο ερωτικό 
µυθιστόρηµα, υποδεικνύοντας 

τις αρετές ενός λογοτεχνικού 
είδους το οποίο 

στην Ελλάδα (αν εξαιρέσουµε 
τον Μεγάλο Ανατολικό 
του Ανδρέα Εµπειρίκου) 
δεν έχει γνωρίσει 

σπουδαία τύχη. Ο συγγραφέας 
θα στήσει στη Βπθσαβέ 

µια ερωπκή περιπέτεια 
γεµάτη εκπλήξεις και 

απροσδόκητα, οδηγώντας 
κατ'επανάληψη τους πρωταγωνιστές 

του στα όρια 
Ενα βιβλίο που διαβάζεται 
απνευστί. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 
To µυστικά 
τηςΕλλης 
Εκδόσεις Πατάκη, 2012, 
σελ. 272, τιµή 14 ευρώ 
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Μια µεσόκοπη 

δασκάλα 
γαλλικών 

ερωτεύεται 
έναν 

άνεργο 
τριαντάρη 

που είναι παντρεµένος 
µε παιδί. Στο φόντο το αθηναϊκό 

κέντρο της κρίσης: 
Γκάζι, Ελαιώνας, Βοτανικός, 
Ρουφ, Κωνσταντινουπόλεως. 

Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης 
καταφέρνει να συνδυάσει 
το κλίµα της παρακµής 

και της αποθάρρυνσης µε 
την αηθάσευτη ορµή που 
πηγάζει από τη συνεχή κινητικότητα 

των ανθρώπων 
όταν ζουν σε µεταβατική 
εποχή: όλα είναι εδώ και 
όλα µπορούν να πάρουν 
µπρος από την αρχή, ακόµη 
και όταν το σύµπαν καταρρέει 
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