
 

 

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 

Σε λίγες μέρες το 2018 θα αποτελεί παρελθόν και θα υποδεχτούμε με χαρά το 2019, με 

την ελπίδα αυτή η χρονιά να είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. 

Ως προς το βιβλίο, το 2018 ήταν μια καλή παραγωγική χρονιά καθώς κυκλοφόρησαν 

πολλά αξιόλογα βιβλία, μερικά από τα οποία μας αιχμαλώτισαν πραγματικά με την 

αφηγηματική τους δεινότητα και χαράχτηκαν για πάντα στη μνήμη μας σε σημείο που 

κάποια στιγμή θα ανατρέξουμε και πάλι σε αυτά. 

Το βιβλίο είναι η καλύτερη παρέα ακόμα και σε περιόδους εορτών που 

περιστοιχιζόμαστε από φίλους και συγγενείς και δεν βρίσκουμε χρόνο για εμάς. Αξίζει 

όμως να βρούμε λίγο χρόνο να αφιερώσουμε σε ένα καλό βιβλίο έτσι ώστε να 

απολαύσουμε στιγμές μοναδικές. Αξίζει να αφήσουμε να μας συναρπάσουν τα βιβλία 

με τις ιστορίες και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται, να γίνουμε συμπρωταγωνιστές 

σε ένα όμορφο ταξίδι. 

Εδώ παρουσιάζονται μερικά από αυτά τα βιβλία, τα οποία έχουν λόγο να μας 

συντροφεύσουν αυτές τις μέρες των εορτών και βέβαια να μην λησμονούμε πως το 

καλύτερο δώρο είναι πάντα ένα καλό βιβλίο. 
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Η Μόρισον, στην οποία άξια απονεμήθηκε το Νόμπελ το 1993 για την ενασχόλησή της 

με ποικίλα θέματα της ανεξήγητης πολλές φορές ανθρώπινης φύσης, σκιαγραφεί και 

ζωγραφίζει με λέξεις την προσωπογραφία ενός ανθρώπου που συμπυκνώνει, αν μη τι 

άλλο, πληγές της ίδιας της Αμερικής. Αναμφίβολα τις πληγές του πολέμου και της 

μετατραυματικής εμπειρίας στρατιωτών που έφυγαν για το μέτωπο χωρίς να γνωρίζουν 

ουσιαστικά τον ρόλο τους, μιας χώρας που έστειλε τα παιδιά της σε έναν πόλεμο 

ανούσιο, αυτόν της Κορέας και σε τόσους άλλους – Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν – και 

που κανείς δεν γνωρίζει ποιοι οι λόγοι της παρέμβασης σε απομακρυσμένες περιοχές. 

Αθώα ψυχή και ο Φρανκ πληρώνει το τίμημα της εκεί παρουσίας του, προσπαθεί να 

λυτρωθεί για το έγκλημα που διέπραξε εν γνώσει του μεν αλλά στο οποίο οδηγήθηκε 

θολωμένος από τα γεγονότα δε και την πάλη με τα φαντάσματα που έπρεπε να 

αποδιώξει. 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/oQNNhN  
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