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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Έλληνες λογοτέχνες 

 

Ατζακάς, Γιάννης. Η σπηλιά. Άγρα, 2018. (Μ ΑΤΖ) 

«Ο Θέμης Αγραφιώτης, πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 

καταχείμωνο του ’93, φτάνει στο παγωμένο μακεδονικό οροπέδιο, στη μικρή 

μεθοριακή πολιτεία του: αυτός στο μεσοστράτι της ζωής του, η χώρα στα μισά μιας 



μακράς Μεταπολίτευσης, στον κολοφώνα ενός ξέφρενου εθνικού 

ξεφαντώματος. Εκεί, εγκάτοικος της "σπηλιάς", όπως συμβολικά 

αποκαλεί την ταπεινή του κάμαρη, στοιχειώνεται τις νύχτες από τις 

νεκρές ψυχές εκείνων που από ιδιοτέλεια και δειλία τον είχαν 

κάποτε προδώσει. Μόνη καταφυγή στις ώρες της σχόλης του η 

συγγραφή. Τα δεινά, ο άδικος διωγμός του φίλου του Ίωνα 

Λεντάκη, καθηγητή Φυσικής και Χημείας σε ένα μεγαλόσχημο 

σχολείο των βορείων προαστίων, ως πρώτη συγγραφική του 

απόπειρα, καταλήγει σε απόλυτη αποτυχία. Αργότερα, στο γύρισμα 

του αιώνα και της νέας χιλιετίας, ο Θέμης απόμαχος πια, έχοντας επιστρέψει στα 

πατρογονικά του χώματα, είναι έτοιμος τώρα να συντάξει το μικρό συναξάρι του - μια 

σκοτεινή προφητεία για τη μοίρα του ένδοξου έθνους, που από χρόνια πριν είχε 

μάταια ψελλίσει πεθαίνω σαν χώρα.»        

        - από το οπισθόφυλλο 

Μοδινός, Μιχάλης. Το πλέγμα. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2018. (Μ ΜΟΔ) 

«Η Βερονίκ συνομιλεί για τις ενοχές της με τον νεκρό πατέρα της. Ο 

Άρης βγαίνει ραντεβού αλλά η βραδιά λήγει άδοξα με υπαίτιο τον 

Μπιν Λάντεν. Ο Μανόλης οραματίζεται κυνήγι αρκούδας στη Ροδόπη 

ενώ ψωνίζει στο σουπερμάρκετ. Η Νόρα ζητά από τον εραστή της να 

κοιμηθούν στο συζυγικό του κρεβάτι. Ο πεθερός της Ανθής αναπολεί 

μια μιγάδα από το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Τζούλια βρίσκει αποκούμπι 

στην αγκαλιά ενός πολιτικού, μέχρι που βγαίνουν στο διαδίκτυο οι 

άσεμνες φωτογραφίες τους. Η νεαρή Ανζέλ γνωρίζει ίσως τον έρωτα 

στον οίκο ευγηρίας της γιαγιάς της. Ο Τάκης νιώθει ήρωας της ασφάλτου, ένας άλλος 

Τζαίημς Ντην. Κοντά τους πολλοί και ποικίλοι ήρωες της διπλανής πόρτας, σε στενή ή 

λιγότερο στενή σχέση μεταξύ τους, εξομολογούνται ιστορίες έρωτα και προδοσίας, 

αμοιβαίες προσδοκίες και διαψεύσεις, αλληλεπιδρώντας με χιούμορ, ειρωνεία, 

στοχαστική διάθεση, σαρκασμό και τρυφερότητα. Εμπιστευτικοί ή και απόρρητοι 

μονόλογοι, σε ένα μυθιστόρημα που αποσυντονίζει την καθημερινότητα καταλύοντας 

βεβαιότητες και παραδοχές, με την πεποίθηση ωστόσο ότι "παρά ταύτα η ζωή 

συνεχίζεται"».           

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Νεγρεπόντης, Γιάννης. Ο καθρέφτης και άλλες πρόζες. 
Καλειδοσκόπιο, 2018. (Δ ΜΕΓ) 

«Αγαπούσε να περπατάει αργά το βράδυ στους στενούς εμπορικούς 

δρόμους. Αυτή την ώρα, άδειοι από τις άπληστες χειρονομίες των 

εμπόρων, από τα άπληστα μάτια των αγοραστών, έμοιαζαν 

αφημένοι σε μια δική τους κλειστή ζωή. Το κάθε τι αποκτούσε μια 

άλλη σημασία. Κι ήταν αυτό σαν ένα μυστήριο που τον έλκυε να το 

λύσει. Ύστερα έβγαινε στους πολυσύχναστους νυχτερινούς δρόμους 



με τα κέντρα όπου άνθρωποι απολάμβαναν τις πέντε αισθήσεις τους. Εκεί ξανάβρισκε 

το συνηθισμένο του πρόσωπο. Ποτέ δεν έγινε να θυμηθεί ό, τι είχε κερδίσει. Όπως τα 

σύντομα όνειρα ευτυχίας που βλέπουν τα μικρά παιδιά και οι πολύ μόνοι άνθρωποι...» 

         - από το εξώφυλλο 

Πράτοανος, Γιώργος. Ο ανεπιθύμητος νεκρός. Διόπτρα, 2018. (M ΠΡΑ) 

«Η Ελένη Καζαντζάκη έχει να επιτελέσει ένα θλιβερό καθήκον: Να 

θάψει τον άντρα της, που πέθανε στη Γερμανία, μακριά απ’ την 

πατρίδα του. Μαζί με την πνευματική παρακαταθήκη του Νίκου 

Καζαντζάκη, όμως, κληρονομεί και τους δύο πανίσχυρους εχθρούς 

του συζύγου της, το επίσημο Ελληνικό Κράτος και την Εκκλησία. 

Τις επόμενες δέκα ημέρες θα αντιμετωπίσει προκλήσεις, προδοσίες 

και προσβολές και για μόνη διαφυγή θα έχει τις αναμνήσεις από τη 

συναρπαστική ζωή με τον μεγάλο στοχαστή. Η αρχική αποστροφή 

της προς τον Καζαντζάκη... Το αναπάντεχο φλερτ του... Ο 

αντισυμβατικός τρόπος με τον οποίο την προσκάλεσε να μείνουν στη Μόσχα... Ο 

διωγμός τους από το κατεστημένο και τα χαμένα Νόμπελ για τα οποία τόσο 

αγωνίστηκαν... Την ίδια ώρα, σε μια Αθήνα που μόλις ξεπερνάει το σοκ των πολέμων, 

ο νεαρός Φρέντυ Γερμανός αναλαμβάνει το πρώτο μεγάλο ρεπορτάζ της καριέρας 

του: Να καλύψει δημοσιογραφικά την επικείμενη κηδεία, τις προθέσεις του απλού 

λαού, αλλά και τις απίστευτες μηχανορραφίες που στήνονται προκειμένου ο 

Καζαντζάκης να μη λάβει την τελευταία τιμή που του πρέπει στην Ελλάδα. "Ο 

ανεπιθύμητος νεκρός" είναι ένα γοητευτικό μυθιστόρημα για τις αναμνήσεις μιας 

Ελλάδας που δεν υπάρχει πια, μια καταβύθιση στις σκέψεις ενός από τους 

μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών, αλλά κυρίως η διαδρομή ενός 

ανθρώπου που ήταν λεύτερος γιατί δεν φοβόταν να πεθάνει.»     

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Σίμος, Δημήτρης. Τυφλά ψάρια. Bell, 2018. (M ΣΙΜ) 

«Το άψυχο σώμα μιας νεαρής μητέρας ανακαλύπτεται στα βράχια της 

θάλασσας, δίπλα στην αλάνα του Φάρου. Ο αστυνόμος Καπετάνος 

καλείται να ξεμπλέξει το κουβάρι ενός φόνου που θα εμφανίσει 

μπροστά του ένα στοιχειωμένο παρελθόν. Ο υπόκοσμος βγαίνει από 

το σκοτάδι αναζητώντας μια θέση στο φως με ανταμοιβή το χρήμα. 

Μυστικά αίματος μέσα στην οικογένεια. Αδελφικοί δεσμοί που 

καμουφλάρονται. Το φως μπορεί να δώσει τη λύση. Τα ψάρια πρέπει 

να τυφλωθούν, να χάσουν το πλεονέκτημα του καμουφλάζ. Μια 

παράνομη ερωτική σχέση οδηγεί στην καταστροφή. Η προσπάθεια 

αναρρίχησης στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα θα αποτελέσει την αρχή για το 

παιχνίδι. Ένα παιχνίδι χωρίς νικητή. Μετά το βραβευμένο μυθιστόρημα "Τα βατράχια", 

ο Δημήτρης Σίμος επιστρέφει σε ακόμη πιο Σκοτεινά Νερά.... Το "Τυφλά ψάρια" είναι 

η πολυαναμενόμενη δεύτερη υπόθεση του αστυνόμου Καπετάνου.»    

        - από το οπισθόφυλλο 



Τσιαμπούσης, Βασίλης. Πούρα γεμιστά: διηγήματα. Εστία, 2017. (Δ ΤΣΙ) 

«Ένας πατέρας χτίζει υπόστεγο πάνω από το μνήμα του γιου του και 

προσπαθεί να το νομιμοποιήσει με τον νόμο περί αυθαιρέτων 

κατασκευών· τρία "νεραϊδέλια" έχουν ταράξει τον αντρικό πληθυσμό 

ενός χωριού και γίνονται αιτία να ανεγερθεί στο "τραφί" ένα ναΐδριο· 

τρεις φοιτητές -ένας άθεος Γάλλος, ένας κνίτης κι ένας συντηρητικός 

χριστιανός- επισκέπτονται το Άγιον Όρος και γίνονται μάρτυρες 

θαυμαστών συμβάντων· ένας δεκαπεντάχρονος φέρνει λουλούδια σε 

μια τραγουδίστρια μπουζουξίδικου κι εκείνη του ζητά να της 

ξεκουμπώσει το φόρεμα· μια ομάδα ακροδεξιών περιφρουρεί τη 

λιτανεία του Δεκαπενταύγουστου για να εμποδίσει τους μετανάστες να την 

ακολουθήσουν· ένας σιδηροδρομικός "στα Ιμαλάια" περνά τις ώρες του παίζοντας 

κίνο· ένας γέρος που κόντυνε απ' τα χρόνια απαιτεί από την αστυνομικό να του 

γράψει στη νέα του ταυτότητα το παλιό του ύψος· ένα δεκάχρονο αγόρι τα βάζει με 

μια αρκούδα που καταστρέφει τις κυψέλες και τρώει το μέλι... Στη νέα συλλογή 

διηγημάτων του συγγραφέα το χιούμορ και η συγκίνηση, η χαρμολύπη και η ειρωνεία, 

το απροσδόκητο και το τυχαίο εναλλάσσονται και αλληλοϋπονομεύονται.»   

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Χωμενίδης, Χρήστος. Ο φοίνικας. Εκδόσεις Πατάκη, 2018. (Μ ΧΩΜ) 

«Εµπνευσµένος από τον έρωτα της Εύας Πάλµερ και του Άγγελου 

Σικελιανού -µα όχι προσηλωµένος στα αληθινά γεγονότα- ο 

"Φοίνικας" είναι το πιο φιλόδοξο έργο του Χωµενίδη. Καλύπτει 

εβδοµήντα σχεδόν χρόνια, από το 1860 έως το 1927. Κινείται από 

τα βοσκοτόπια της Πάρνηθας µέχρι τη Νέα Υόρκη των αρχών του 

20ού αιώνα κι από το "µαύρο 1897" ίσαµε τους Βαλκανικούς 

Πολέµους, τη Μικρασιατική Καταστροφή, τη µεσοπολεµική Αθήνα, 

το Πήλιο, τους Δελφούς... Ένα πλήθος ιστορικών προσώπων -ή 

µυθιστορηµατικών αντανακλάσεών τους- παρελαύνει στις σελίδες 

του. Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κωστή Παλαµά, την Κυβέλη έως τον Κώστα 

Καρυωτάκη, τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο, τον Μάρκο Βαµβακάρη... Κυρίως όµως ο 

"Φοίνικας" δεν αφήνει ανέγγιχτο κανένα από τα µεγάλα, τα διαχρονικά ζητήµατα. Την 

καταγωγή και την ταυτότητα του καθενός, τον έρωτα, τη γονεϊκότητα, τις ολισθηρές 

στροφές του βίου, την πίστη και την προδοσία, την αγωνία για ένα νόηµα που θα 

υπερβαίνει τον θάνατο. Ο φοίνικας, το εµβληµατικό πουλί που αιώνια καίγεται από 

την ίδια τη φωτιά του και αιώνια ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, κυριαρχεί -έστω 

και αθέατος- από την αρχή του µυθιστορήµατος. Και αποθεώνεται στο τέλος του.»  

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 



Ξένοι λογοτέχνες σε ελληνική μετάφραση  

Apelfeld, Aharon. Τσίλι: ζωή στη σκιά του θανάτου. Καπόν, 2018. (Μ APL) 

«Η Τσίλι, το μικρότερο παιδί μιας πολυμελούς εβραϊκής οικογένειας 

της Ανατολικής Ευρώπης, διαφέρει από τα αδέλφια της και 

προβληματίζει τους γονείς της. Οι επιδόσεις της στο σχολείο είναι 

κακές, και η ίδια νιώθει πιο άνετα στους αγρούς παρά με τους 

ανθρώπους. Έτσι, όταν η πανικόβλητη οικογένειά της φεύγει για να 

γλιτώσει από τους Ναζί, εκείνη μένει πίσω να φυλάει το σπίτι. 

Σύντομα, όμως, οι στρατιώτες λεηλατούν την πόλη και η Τσίλι 

καταφεύγει στο δάσος. Περιπλανιέται για αρκετό καιρό, μέχρι που 

συναντά και ερωτεύεται έναν Εβραίο φυγάδα, τον Μάρεκ. Μέσα από 

πρωτόγνωρες εμπειρίες, η Τσίλι θα ωριμάσει και θα βρει την δύναμη να επιβιώσει, έτσι 

ώστε, μετά τον πόλεμο, να αρχίσει μια νέα ζωή.»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Bolano, Roberto. Λούμπεν μυθιστορηματάκι. Άγρα, 2018. (M BOL) 

 «Τώρα είμαι μητέρα και είμαι επίσης παντρεμένη γυναίκα, αλλά 

δεν πάει πολύς καιρός που ήμουν εγκληματίας": Με αυτά τα λόγια 

αρχίζει η Μπιάνκα την ιστορία της σκληρής ενηλικίωσής της στη 

Ρώμη. Έπειτα από τον πρόωρο θάνατο των γονιών της σ’ ένα 

τραγικό αυτοκινητικό δυστύχημα, η Μπιάνκα, λίγο μεγαλύτερη από 

έφηβη, πρωταγωνίστρια και φωνή μέσω της οποίας εκτυλίσσεται η 

αφήγηση, ανακαλύπτει τον εαυτό της στο χείλος της αβύσσου της 

αδιάφορης ύπαρξής της, ενώ κατευθύνεται νομοτελειακά προς ένα 

δρόμο ο οποίος δεν οδηγεί σε κανένα μέλλον. Περνά τον καιρό της 

λούζοντας, βάφοντας και κουρεύοντας μαλλιά, ενώ ο μικρότερος αδελφός της μπλέκει 

με δύο άτομα αμφιβόλου ηθικής στο γυμναστήριο όπου δουλεύει. Η εμφάνιση των 

δύο μυστηριωδών αντρών θα δώσει την ευκαιρία να σχεδιάσουν ένα έγκλημα που θα 

μπορούσε να τους γλιτώσει από τις οικονομικές δυσχέρειες: Η μικρή περιουσία ενός 

ηλικιωμένου και τυφλού ηθοποιού, που είχε παίξει στο παρελθόν το ρόλο του Μασίστα 

σε ταινίες και είχε κερδίσει τον τίτλο του Μίστερ Ιταλία, ύστερα του Μίστερ Ευρώπη 

και τέλος του Μίστερ Κόσμος, θα μπορούσε να αποτελέσει την έξοδο διαφυγής που θα 

τους οδηγούσε κάπου, οπουδήποτε, αλλά πάντως κάπου. Η Μπιάνκα υποτίθεται ότι 

πηγαίνει στο σπίτι του για να ανακαλύψει πού έχει κρυμμένο το χρηματοκιβώτιό του, 

σύντομα όμως εμπλέκεται σε μια σαδομαζοχιστική σχέση και δημιουργείται ένας 

απροσδόκητος δεσμός. "Αλλά όταν προσπαθούσα να φανταστώ ολόκληρη τη ζωή μου 

μαζί του δεν έβλεπα τίποτα: μια εικόνα άδεια, ο τοίχος ενός ακατοίκητου δωματίου, 

αμνησία, λοβοτομή, το σώμα μου διαλυμένο σε κομμάτια". Σε τί μπορεί να ελπίζει από 

τη στιγμή που έχει παραιτηθεί από κάθε ελπίδα; Για πόσο;»     

        - από το οπισθόφυλλο 



Cercas, Javier. Οι νόμοι των συνόρων. Εκδόσεις Πατάκη, 2015. (Μ CER) 

«Μια συγκλονιστική ιστορία για την αγάπη και τους δύσκολους 

έρωτες, την εξαπάτηση και τη βία, την αφοσίωση και την προδοσία, 

για τα άλυτα αινίγµατα και την αναπάντεχη εκδίκηση. Το καλοκαίρι 

του 1978, ενώ η Ισπανία πασχίζει ακόµα να απαλλαγεί από τα 

κατάλοιπα του φρανκικού καθεστώτος και να εδραιώσει τη 

δηµοκρατία, τα κοινωνικά και ηθικά σύνορα φαίνονται πιο πορώδη 

από ποτέ. Ένας έφηβος, ο Ιγνάθιο Κάνιας, γνωρίζει τυχαία τον 

Γαλανοµάτη και την Τέρε, δύο συνοµήλικούς του παραβάτες, και 

αυτή η συνάντηση θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του. Τριάντα χρόνια 

αργότερα, ένας συγγραφέας αναλαµβάνει να γράψει ένα βιβλίο για τον Γαλανοµάτη, 

που έχει µετατραπεί σε µύθο της νεανικής παραβατικότητας στα χρόνια της 

µεταπολίτευσης. Αναζητώντας την αλήθεια για τη ζωή του Γαλανοµάτη, όµως, θα 

ανακαλύψει µια άλλη αλήθεια, αναπάντεχη και οικουµενική, που µας αφορά όλους. 

Έτσι, µέσω µιας ξέφρενης αφήγησης που διαβάζεται απνευστί και ξεδιπλώνει την 

απρόβλεπτη πολυπλοκότητά της κάτω από µια διάφανη επιφάνεια, το µυθιστόρηµα 

"Οι νόµοι των συνόρων" µετατρέπεται σε µια παθιασµένη αναζήτηση των ορίων της 

ελευθερίας µας, των ανεξιχνίαστων κινήτρων των πράξεών µας και της άπιαστης 

φύσης της αλήθειας. Με το µυθιστόρηµά του αυτό ο Χαβιέρ Θέρκας καθιερώνεται 

ανάµεσα στις πιο αδιαµφισβήτητες µορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.» 

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Cortazar, Julio. Κουτσό. Opera, 2018. (M COR) 

«Αντιμυθιστόρημα", "Xρονικό μιας τρέλας", "Ένα βίαιο τράνταγμα 

από το γιακά", "Κάτι σαν ατομική βόμβα", "Ένα κάλεσμα προς την 

αναγκαία αταξία", "Ένα γιγάντιο ευφυολόγημα", "Ένα ψέλλισμα". 

Αυτά είναι λίγα από τα πάμπολλα που γράφτηκαν για το "Κουτσό", 

το μυθιστόρημα που ο Χούλιο Κορτάσαρ άρχισε να ονειρεύεται το 

1958, που εκδόθηκε το 1963 κι από τότε άλλαξε την ιστορία της 

λογοτεχνίας και συγκλόνισε τη ζωή χιλιάδων νέων ανά τον κόσμο. 

Γεμάτο λογοτεχνική φιλοδοξία, σπαρταριστό, με καινοτόμα 

συγγραφικά εργαλεία, κατεδαφιστικό του κατεστημένου και 

αναζητητικό της ρίζας της ποίησης, το "Κουτσό", πάνω από μισό αιώνα τώρα, 

συνεχίζει να διαβάζεται με περιέργεια, με δέος, κατάπληξη, με ενδιαφέρον ή 

αφοσίωση.»            

         - από τη Βιβλιονέτ 

 

 



Erpenbeck, Jenny. Η συντέλεια του κόσμου. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2017. (Μ ERP) 

«Στις αρχές του περασμένου αιώνα γεννιέται ένα κορίτσι. Η μάνα 

του Εβραία, ο πατέρας του χριστιανός. Πόσο θα ζήσει; Πόσο θα 

μπορούσε να ζήσει, αν κάποιος είχε προλάβει να κάνει κάτι που δεν 

έκανε; Κι αν όντως δεν πέθαινε τότε το κορίτσι, πόσα χρόνια θα 

ζούσε ακόμα; Και τι του επιφύλλασε το μέλλον; Με φόντο ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο, σε αυτό το πέμπτο βιβλίο 

της, η Τζέννυ Έρπενμπεκ αφηγείται τις πολλές εν δυνάμει ζωές, 

αλλά και τους διαφορετικούς θανάτους μιας αλησμόνητης ηρωίδας. 

Οι πολλές ζωές γίνονται μία, σε ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, διωγμούς, 

έρωτες, πείνα, ανακρίσεις, εκτελέσεις, τιμές, σιωπές και τελετουργικές επαναλήψεις· 

ένα ταξίδι που ξεκινά από τη Γαλικία της αυστροουγγρικής μοναρχίας λίγο μετά το 

1900, συνεχίζεται στη Βιέννη μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κι ύστερα 

στη Μόσχα την εποχή του σταλινισμού, κι από εκεί στο Βερολίνο της Γερμανικής 

Λαοκρατικής Δημοκρατίας, για να ολοκληρωθεί στο Βερολίνο της σύγχρονης 

επανενωμένης Γερμανίας. Στη Συντέλεια του κόσμου η πολυβραβευμένη συγγραφέας 

σκαλίζει ιστορικά ντοκουμέντα και θαμμένα μυστικά, μιλάει για το σκοτάδι του 

θανάτου έτσι ώστε να κρατήσει άσβεστο στη μνήμη το φως της ζωής.»    

        - από το οπισθόφυλλο  

 

 

Gospodinov, Georgi. Περί φυσικής της μελαγχολίας. Ίκαρος, 2018. (M GOS) 

«Έχον τας συμπεριληφθεί στη μακρά λίστα των βραβείων Strega 

Europeo (Ρώμη, 2014) και Gregor von Rezzori (Φλωρεντία, 2014) 

και τιμηθεί με το σύνολο των λογοτεχνικών βραβείων στη 

Βουλγαρία, το μυθιστόρημα "Περί φυσικής της μελαγχολίας" 

κατατάσσει τον Georgi Gospodinov στους πιο εφευρετικούς και 

τολμηρούς συγγραφείς της Ευρώπης. Χρησιμοποιώντας τον μύθο 

του Μινώταυρου ως κεντρική εικόνα του, ο αφηγητής του βιβλίου 

(το alter ego του συγγραφέα) κατασκευάζει έναν λαβύρινθο 

ιστοριών για την οικογένειά του, μεταπηδά σε διαφορετικές εποχές και οπτικές, 

εξερευνώντας τη νοοτροπία και τα αδιέξοδα των Ανατολικοευρωπαίων. Ένα απίστευτα 

συγκινητικό αλλά και γεμάτο χιούμορ βιβλίο για τις ανθρώπινες ανησυχίες, την 

ενσυναίσθηση και την απώλειά της, που φωτίζει ζητήματα όπως η εγκατάλειψη και η 

απομόνωση. Η πρωτότυπη δομή και η εκπληκτική αφήγησή του γοήτευσαν τη διεθνή 

κριτική, που το χαρακτήρισε ως ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά μεταμοντέρνα 

μυθιστορήματα.»           

        - από το οπισθόφυλλο 

 



Hogg, James. Οι εξομολογήσεις ενός δικαιωμένου αμαρτωλού. Εξάντας, 2018. 

(Μ HOG) 

«"[...] ένιωσα κάποιας λογής αόρατη δύναμη, μια δύναμη, θαρρείς, 

μαγική να με τραβάει προς το μέρος του, στην οποία δεν μπορούσα 

να αντισταθώ. Καθώς πλησιάζαμε ο ένας τον άλλον, τα μάτια μας 

συναντήθηκαν, και αδυνατώ να περιγράψω την παράξενη αίσθηση 

που διαπέρασε ολόκληρο το κορμί μου την εντυπωσιακή εκείνη 

στιγμή· μια στιγμή με τρομακτικές συνέπειες για μένα, το ξεκίνημα 

μιας σειράς περιπετειών που με έκαναν ν' απορώ, και θα κάνουν 

και τον κόσμο να απορεί όταν εγώ δεν θα είμαι πια μέσα του". Ο 

Ρόμπερτ Ρίνγκιμ, "απόβλητος της κοινωνίας" και μεγαλωμένος από 

έναν φανατικό καλβινιστή ιερέα, πιστεύει ότι είναι ένας από τους Εκλεκτούς, 

προορισμένος για την αιώνια σωτηρία. Όταν γνωρίζει έναν γοητευτικό ξένο που έχει 

την ικανότητα να παίρνει τη μορφή όποιου επιθυμεί, πείθεται να διαπράξει, στο όνομα 

της πίστης, μια σειρά αποτρόπαια εγκλήματα, και αρχίζει να βαδίζει στο σκοτεινό τοπίο 

της ίδιας της διχασμένης του ύπαρξης. Το τρομακτικό, και γεμάτο χιούμορ, 

μυθιστόρημα του Τζέιμς Χογκ αναγνωρίζεται πλέον ως ένα διαχρονικό, και 

απροσδόκητα επίκαιρο, αριστούργημα του ρομαντισμού.»     

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Ishiguor, Kazuo. Αχνή θέα των λόφων. Ψυχογιός, 2018. (Μ ISH) 

«Η Ετσούκο, μια μεσήλικη Γιαπωνέζα που ζει στην Αγγλία, προσπαθεί 

να συμφιλιωθεί με την πρόσφατη αυτοκτονία της κόρης της.  

Καταφεύγοντας στο παρελθόν, ξαναζεί με ιδιαίτερη ένταση μια ζεστή 

καλοκαιρινή νύχτα στο Ναγκασάκι, όταν εκείνη και οι φίλες της 

αγωνίζονταν να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά τον πόλεμο. Αλλά καθώς 

θυμάται την παράξενη φιλία της με τη Σατσίκο, μια πλούσια γυναίκα 

που έμεινε άστεγη, οι αναμνήσεις της παίρνουν μια δυσάρεστη    

τροπή...»            
        - από το οπισθόφυλλο 

 

Krauss, Nicole. Δάσος σκοτεινό. Μεταίχμιο, 2017. (M KRA) 

«Ο Τζουλς Έπσταϊν, ένας θαλερός ηλικιωμένος άντρας από τη Νέα 

Υόρκη, που έχει μάθει να υπερνικά τις δυσκολίες της ζωής με τη 

δύναμη της θέλησής του, αγνοείται επί μέρες στο Τελ Αβίβ, όπου 

διέμενε τους τελευταίους τρεις μήνες. Η Νικόλ, μια σαραντάχρονη 

συγγραφέας από το Μπρούκλιν, νιώθει μουδιασμένη από την 

υπαρξιακή μοναξιά της. Αδυνατεί να γράψει, δυσκολεύεται να 

κοιμηθεί, και η εικόνα του ξενοδοχείου στο Τελ Αβίβ όπου περνούσε 

τις παιδικές της διακοπές τη στοιχειώνει τόσο επίμονα ώστε 

αποφασίζει, μέσα σε μια νύχτα, να ξαναπάει εκεί για ένα διάστημα. Ένας 



μεγαλοδικηγόρος και μια μυθιστοριογράφος, δύο άνθρωποι που έχουν χάσει τον 

δρόμο τους στη ζωή και αναζητούν το ψυχικό και πνευματικό τους στίγμα.»   

        - από το οπισθόφυλλο 

Sabato, Ernesto. Το τούνελ. Μεταίχμιο, 2019. (Μ SAB) 

«”Όλοι ξέρουν ότι σκότωσα τη Μαρία Ιριµπάρνε Χάντερ. Όµως 

κανείς δεν ξέρει πώς τη γνώρισα, ποια ήταν ακριβώς η σχέση µεταξύ 

µας και πώς µου µπήκε η ιδέα να τη σκοτώσω. Θα προσπαθήσω να 

τα διηγηθώ όλα αµερόληπτα γιατί, αν και υπέφερα πολύ εξαιτίας 

της, δεν έχω την ανόητη αξίωση να είµαι τέλειος". Ο Ερνέστο 

Σάµπατο (1911-2011), µαέστρος της γλώσσας, αλλά και βαθύς 

γνώστης της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης, θεωρείται ίσως ο 

µεγαλύτερος σύγχρονος συγγραφέας της Αργεντινής και ένας από 

τους σηµαντικότερους της Λατινικής Αµερικής. Στο αριστουργηµατικό µυθιστόρηµά 

του Το τούνελ αφηγείται µια καταστροφική ιστορία έρωτα, πάθους και ζήλιας που 

καταλήγει στο έγκληµα.»          

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Vasquez, Juan Gabriel. Η μορφή των λειψάνων. Ίκαρος, 2018. (Μ VAS) 

«Το 2014, ο Κάρλος Καρβάγιο συλλαμβάνεται σ' ένα μουσείο της 

Μπογκοτά για την κλοπή του υφασμάτινου κοστουμιού του Χόρχε 

Ελιέσερ Γκαϊτάν, του φιλελεύθερου πολιτικού ηγέτη που 

δολοφονήθηκε το 1948. Ο Καρβάγιο, με τα μυστήρια αυτά του 

παρελθόντος που τον στοιχειώνουν, αναζητά διαρκώς τα σημάδια 

που θα δώσουν νόημα στις αναζητήσεις του. Κανείς, όμως, ούτε ο 

πιο στενός του περίγυρος, μπορεί να υποπτευθεί τους βαθύτερους 

λόγους της εμμονής του. Τι συνδέει τις δολοφονίες του Τζον Φ. 

Κένεντι και του Χόρχε Ελιέσερ Γκαϊτάν, ο θάνατος του οποίου 

καθόρισε την ιστορία της Κολομβίας; Πώς μπορεί ένα έγκλημα που έλαβε χώρα το 

1914, αυτό του αρχηγού του Φιλελεύθερου Κόμματος Ραφαέλ Ουρίμπε Ουρίμπε, να 

σημαδέψει τη ζωή ενός ανθρώπου στον 21ο αιώνα; Για τον Καρβάγιο, όλα 

συσχετίζονται και δεν υπάρχουν συμπτώσεις. O Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες, ως 

αφηγητής και κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος, αποφασίζει να διεισδύσει στα 

μυστικά των πιο σκοτεινών πτυχών από το παρελθόν της Κολομβίας.»   

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 



Vuillard, Eric. Ημερήσια διάταξη. Πόλις, 2018. (Μ VUI) 

 «Η ημερήσια διάταξη στις 20 Φεβρουαρίου 1933: Η αφήγηση μιας 

συνηθισμένης μέρας, σε αυτόν τον βαρύ χειμωνιάτικο μήνα στο 

Βερολίνο, κατά την οποία λαμβάνει χώρα, στα άνετα σαλόνια του 

Ράιχσταγκ, η μυστική σύσκεψη είκοσι τεσσάρων βαρόνων της 

γερμανικής βιομηχανίας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του 

ναζιστικού καθεστώτος. Στόχος, να "περάσουν από το ταμείο" για 

να χρηματοδοτήσουν την άνοδο και σταθεροποίηση στην εξουσία 

του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και του αποτρόπαιου αρχηγού 

του. Είμαστε στον "παράδεισο της βιομηχανίας και των 

χρηματοοικονομικών", μαζί με τους Krupp, Opel, Siemens, 

Telefunken, Agfa, IG Farben... 12 Μαρτίου 1938: Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται η 

προσάρτηση της Αυστρίας. Τα επίκαιρα απαθανάτισαν μια εικόνα μηχανοκίνητων 

στρατευμάτων, τρομερής ισχύος, την εικόνα μιας σύγχρονης εκδοχής της ειμαρμένης. 

Ωστόσο, πίσω από τη στομφώδη προπαγάνδα του Γκαίμπελς υπήρξε ένας πόλεμος-

αστραπή της συμφοράς, με τα πάντσερ ακινητοποιημένα, λόγω μηχανικής βλάβης, 

στους αυστριακούς δρόμους... Βρισκόμαστε πολύ μακριά από τον μύθο! Η ιστορία των 

παρασκηνίων της εγκαθίδρυσης του ναζιστικού καθεστώτος, ένα σύμφυρμα από 

πραξικοπηματικές ενέργειες και ωραία λόγια, μια σειρά από οργίλες τηλεφωνικές 

κλήσεις και χονδροειδείς απειλές, φανερώνει μια εντελώς διαφορετική πλευρά, πολύ 

λιγότερο ένδοξη. Η σκωπτική παρουσίαση αυτής της πραγματικότητας είναι 

αριστουργηματική. Η ορμητική αφήγηση συγκλονίζει. Η γραφή του Eric Vuillard 

αποκαθιστά στην αλληλουχία των γεγονότων το πραγματικό (ευτελές και 

αξιοθρήνητο) συναισθηματικό της φορτίο, το εύθραυστο της στιγμής. Ο συγγραφέας 

θέλει να μας θυμίσει ότι τις περισσότερες φορές αυτό που καθιστά κάποιον αήττητο 

δεν είναι οι περιστάσεις, αλλά η δική μας συναίνεση και οι συμβιβασμοί των ισχυρών. 

Γιατί η καταστροφή δεν είναι πάντοτε μοιραία...»       

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Λογοτεχνία στα Αγγλικά 

Burns, Anna. Milkman. Faber & Faber, 2018. (F BUR) 

“In this unnamed city, to be interesting is dangerous. Middle sister, 

our protagonist, is busy attempting to keep her mother from 

discovering her maybe-boyfriend and to keep everyone in the dark 

about her encounter with Milkman. But when first brother-in-law 

sniffs out her struggle, and rumours start to swell, middle sister 

becomes 'interesting'. The last thing she ever wanted to be. To be 

interesting is to be noticed and to be noticed is dangerous. Milkman 

is a tale of gossip and hearsay, silence and deliberate deafness. It is 

the story of inaction with enormous consequences”      

        – from the back cover  



Davis, Fiona. The masterpiece: a novel. Dutton, 2018. (F DAV)  

 

“Davis’s splendid third novel (following The Dollhouse and The 

Address) takes readers back in time to the New York of the 1970s 

and the late ’20s, centering on Grand Central Station. In 1928 New 

York City, illustrator and artist Clara Darden teaches at the Grand 

Central School of Art. Confident and brash, Clara scrapes by until 

she secures employment drawing illustrations for Vogue. Clara’s 

romantic involvement with budding poet Oliver Smith changes her 

life as they enjoy the parties of New York’s elite and she gains 

notoriety for her art. Her life takes a turn, however, as her 

friendship with mercurial artist Levon Zakarian threatens her relationship with Oliver, 

and the stock market crash of 1929 devastates the country. Fast-forward to 1974 

when divorcee Virginia Clay gets a job at Grand Central’s information booth. While 

exploring the abandoned art school, Virginia finds a painting by Clara Darden that 

looks very similar to a painting she had seen in an auction catalogue, leading her to 

believe that Clara may be the artist known as Clyde, whose valuable painting will 

soon be auctioned by Sotheby’s. Virginia searches for the artist who painted the 

Clyde as she seeks to unravel the circumstances behind Clara’s disappearance in 

1931. Davis entices with a fast-paced mystery and expertly reveals parallels between 

the two periods in New York and between Clara and Virginia, resulting in a true 

crowd-pleaser.”            

        - from Publisher’s Weekly 

 

 

McCall Smith, Alexander. A distant view of everything. Abacus, 2017. (F MCC) 

 

“Isabel Dalhousie is feeling unsettled. She is adjusting to life as a 

new mother, alongside her work as a philanthropist and as editor of 

the Review of Applied Ethics. With a desire to create some space in 

her busy life, Isabel returns to lending a hand at her niece’s 

delicatessen, where surely the most taxing duty is the preparation 

of sandwiches. It is not long before Isabel’s helpful nature draws her 

into her customers’ problems, specifically that of self-proclaimed 

matchmaker, Bea Shannon. Bea has staged a potentially dangerous 

liaison involving enigmatic plastic surgeon, Tony MacUspaig, who 

may not be quite who he claims to be – and Isabel’s help is required in getting to the 

truth of the matter. But even she is not immune to misunderstandings, or the 

neurotic fantasies that arise from keeping secrets…”      

        – from the back cover 

 

 



Reynolds, Jason and Brendan Kiely. All American boys. Atheneum, 

2015. 

“When sixteen-year-old Rashad is mistakenly accused of stealing, 

classmate Quinn witnesses his brutal beating at the hands of a police 

officer who happens to be the older brother of his best friend. Told 

through Rashad and Quinn's alternating viewpoints.”  

-from Library of Congress 

  

 

 

 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!! 


