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ΤΟΥ Κώστα Γκουρτζή
[ΓΕΛΙΟ - γραφίες]

Τα λογοτεχνικά 
βιβλία του 
καλοκαιριού

Μετά από έναν δύσκολο χειµώνα, το καλοκαίρι έφτασε! Ο καιρός που οι περισσότεροι-ειδικά νέοι- έχουν αρκετό ελεύθε-

ρο χρόνο και τον αφιερώνουν σε µεγάλο βαθµό στις παραλίες. Είναι όµως και η πιο κατάλληλη εποχή για να έρθουν πιο 

κοντά µε τα βιβλία. Έτσι, δε θα περάσουν µόνο ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά θα διευρύνουν και τους πνευ-

µατικούς τους ορίζοντες. Σε µία εποχή που η ανάγνωση των βιβλίων έχει αντικατασταθεί µε την περιπλάνηση στο διαδί-

κτυο, τα Social Networks, το YouTube, τα blogs κτλ. και έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές τους, αλλά παρόλα αυτά έχει 

λείψει το αίσθηµα αυτό της ανάγνωσης. Ο Χρόνος προτείνει βιβλία και σας δίνει τη δυνατότητα να ξαναρχίσετε το διά-

βασµα, παρουσιάζοντάς σας κάποιες καινούριες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ. Οι Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ εδώ και 

30 χρόνια βρίσκονται κοντά στον αναγνώστη µε βιβλία που έχουν πάντα κάτι να πουν. Στόχος είναι να εκδίδουν βιβλία 

χρήσιµα στον αναγνώστη, ποιοτικά, τα οποία θα του αφήνουν την αίσθηση ότι «κάτι άλλαξε µέσα του» όταν ολοκληρώνει 

το διάβασµά τους. Κι από ό,τι φαίνεται µέχρι τώρα τα καταφέρνουν… Και κάπως έτσι το διάβασµα µπορεί να ξαναγίνει 

συνήθεια και απόλαυση, αρκεί να υπάρχει η θέληση, γιατί όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος!

Ο γνωστός συγγραφέας ξεκινάει την αυτοβιογραφία του µε τους 
στίχους: « Ολοένα σαν τον Γλαύκο Θρασάκη νιώθω, που βίωνε 
την πραγµατικότητα σαν µυθιστόρηµα, που µετέτρεπε το βίο του 
σε µύθο για να τον αντέ-
ξει», που µαρτυρούν τη 
µαγευτική συνέχεια.

«... Ο πατέρας µού 
το έλεγε όταν ήµουν 
µικρός: “Θα πεθάνεις 
στην ψάθα µε τη λογοτε-
χνία”. Τελικά µπορεί να 
βγει δικαιωµένος. Αλλά 
δεν έζησα, µπαµπά, 
στην ψάθα. Έζησα στα 
πλούτη µε τη λογοτεχνία. 
Αν πεθάνω στην ψάθα 
είναι το λιγότερο. Τι να 
τα κάνεις τα πλούσια 
φέρετρα;»

Το βιβλίο που κρατάτε 
στα χέρια σας δεν είναι 
µια «κλασική» αυτο-
βιογραφία. Πρόκειται 
µάλλον για σελίδες ηµερολογίου, για «φύλλα φθινοπωρινά», που 
γράφτηκαν, απότοµα και ξαφνικά, µέσα σε κάποιους µήνες στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990.

Οριστική έκδοση της φηµισµένης «αυτοβιογραφίας» του Βασίλη 
Βασιλικού: από τα νεανικά χρόνια και τις πρώτες συγγραφικές 
προσπάθειες στη διεθνή αναγνώριση, και από την αναγκαστι-
κή αυτοεξορία στην Ευρώπη εξαιτίας της Δικτατορίας πίσω στην 
Ελλάδα. Ο Βασίλης Βασιλικός µιλάει για όλους και για όλα και 
κυρίως για τον εαυτό του σαν ένα πρόσωπο ενός µυθιστορήµατος.

Η Αναστασία Καλλιοντζή είναι η συγγραφέας των best seller: Μη µου λες Αντίο και 
Έσχατοι καιροί κ.ά.

Ο Σπύρος Παπασπύρου κάποτε βρισκόταν στην κορυφή του κόσµου. Γόνος ιστορικής 
οικογένειας, πάµπλουτος, ικανός επιχειρηµατίας απολάµβανε την αίγλη των ισχυρών 
και µια ζωή χωρίς προβλήµατα. Ο Ροτίµι γεννήθηκε και µεγάλωσε σ’ ένα χωριό της 
Αφρικής, µακριά από τον πολιτισµό των δυτικών, αλλά γεµάτος από εκείνα τα αγαθά 
που µόνο η επαφή µε τη φύση και τη µάνα Γη µπορεί να προσφέρει.  Αυτοί οι δύο 
άνθρωποι συναντιούνται στο σήµερα, χάρη σ’ ένα µυστηριώδες σχέδιο που µόνο η 
µοίρα θα µπορούσε να εξυφάνει. Μια συνάντηση που θα πυροδοτήσει συγκλονιστικές 
εξελίξεις που θα σηµάνουν το τέλος του κόσµου τους, όπως τον ήξεραν…

Είναι το δεύτερο µυθιστόρηµα της Γιώτας 
Γουβέλη. Το πρώτο Η µουσική του Κόσµου, 
που κυκλοφόρησε το 2010, απέσπασε 
θερµές κριτικές από τους αναγνώστες. Ο 
Αγαµέµνονας Δωριάδης, ο επονοµαζό-
µενος Αγάς, επωµίστηκε το βαρύγδουπο 
όνοµά του σε ηλικία τριών χρονών, οπότε 
και υιοθετήθηκε από το άκληρο αλλά 
φιλόστοργο ζεύγος Δωριάδη… Πενήντα 
χρόνια µετά, ο Αγάς στεκόταν απέναντι 
στον Πάνο Τσιαφίδη, τον δίδυµο αδερφό 
του, τον καθρέφτη του… Οι πορείες των 
δύο αντρών βίοι παράλληλοι και ξένοι. 
Μοναδικό κοινό τους σηµείο το ταλέντο 
τους στο σκίτσο. Ο Αγάς, ανίδεος για την 
καταγωγή του, θα ανδρωθεί στα σοκάκια 
της Κυψέλης. Τη ζωή του θα σηµατοδο-
τήσουν ένοχα µυστικά, ένας γάµος συµ-

βιβασµού αλλά και ένας µεγάλος έρωτας. 
Ο Πάνος θα ξανασµίξει µε τη γυναίκα που 
τον γέννησε και δεν θα την αποχωριστεί 
ποτέ. Κοσµοπολίτης, γυναικάς, ανήσυχος, 
αναζητά ακατάπαυστα και ασυνείδητα τον 
άλλο του µισό εαυτό. Θεσσαλονίκη, Βου-
κουρέστι, Μαρούσι, Παρίσι, Νέα Υόρκη… 
µια ζωή διαρκώς σε κίνηση. Και οι δύο θα 
αγαπήσουν και θα αγαπηθούν, αλλά θα 
βιώσουν τόσο διαφορετικά τη µαγεία και 
την οδύνη του έρωτα. Ζωές παράλληλες, 
διαφορετικές, µε µόνο συνδετικό κρίκο ένα 
σκίτσο…

Πώς γίνεται όταν διαβάζεις ένα βιβλίο να 
ξεπηδάνε εικόνες, ήχοι, αγγίγµατα, µυρω-
διές, γεύσεις; Γίνεται. Εδώ γίνεται και είναι 
υπέροχο. Όπως η ιστορία. 

Γιώργος Νινιός, ηθοποιός

Ένα συναρπαστικό ηθογράφηµα. Η ταλα-
ντούχα συγγραφέας, στο δεύτερό της 
βιβλίο, έχει «σκιτσάρει» πρόσωπα, χαρα-
κτήρες και εποχές µε τρόπο µοναδικό.

Μαρία Καλοπούλου, αρχισυντάκτρια 
των περιοδικών real taste & style, 

Woman’s Look (Real Press)

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στη γειτονική µας Καβάλα και 
είναι ο πιο πολυµεταφρασµένος Έλληνας πεζογράφος µετά το 
Νίκο Καζαντζάκη. «Ήρθες και ξάπλωσες στα πόδια µου, το τελευ-
ταίο εκείνο µεσηµέρι, ήσυχα, αδιαµαρτύρητα, τρυφερά. Μου 
είπες χωρίς φωνή το τελευταίο αντίο. Μ’ αποχαιρέτησες, µε το 
σώµα σου. Μόνο που εγώ δεν το κατάλαβα τότε. Κοιµήθηκες λίγο 
απ’ την άλλη µεριά της καρδιάς σου. Αυτό ήταν το τελευταίο µας 
αγκάλιασµα. Η τελευταία φορά που τα σώµατά µας αγγίχτηκαν. 
Δεν είπες τίποτα. Μ’ αποχαιρέτησες µε τον τρόπο σου, ευγενι-
κά, ωραία. Το λογικό σου δεν έπιανε το µήνυµα για να µου το 
εκφράσεις. Μα ούτε σου άρεσαν οι µελοδραµατισµοί. Ένα βαθύ 
ευχαριστώ µου είπε το κορµί σου, που είκοσι χρόνια άλλη δεν 
γνώρισε απ’ την αγκαλιά µου». Ιταλία. Ρώµη. Δεκαετία του 1970. Το σκηνικό µιας ερωτικής 
ιστορίας. Φαινοµενικά ασήµαντα στιγµιότυπα από την πορεία µιας σχέσης. Από την πρώτη 
γνωριµία και την τρυφερότητα ως την ξαφνική απώλεια της αγαπηµένης συντρόφου. Ο 
θρήνος του οριστικού αποχωρισµού. Η καθηµερινότητα χωρίς τον άλλον. Το αίσθηµα του 
κενού αλλά και η γραφή ως λύτρωση. Στο βάθος του φόντου ο απόηχος µιας ταραγµένης 
δεκαετίας… 

Ένα πρωτότυπο ερωτικό µυθιστόρηµα. Κρατικό Βραβείο το 1980 (δεν έγινε δεκτό από το 
συγγραφέα). Τηλεοπτική σειρά το 1994. Ο «ερωτικός» Βασίλης Βασιλικός σε µια από τις 
καλύτερες στιγµές του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός

Μνήµη 
από µελάνι 

Παράνοια
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Αναστασία Καλλιοντζή

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Γιώτα Ν. Γουβέλη

Το σκίτσο

Το τελευταίο αντίο
Συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός

[βιβλία]


