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TOC BOOKS: Fake μνήμες, οδηγός ευτυχίας κι ένα 

έργο με βραβείο Πούλιτζερ 

Διαβάζουμε τα: «Ο απατεώνας» του Χαβιέρ Θέρκας, «Η Επιστροφή» του Hisham 

Matar και το «Η δεύτερη ζωή σου ξεκινά όταν καταλάβεις ότι έχεις μόνο μια» της Ρ. 

Τζορντανό 
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 Ο ενενηντάχρονος Βαρκελoνέζος που παρίστανε τον επιζώντα των ναζιστικών 

στρατοπέδων συγκέντρωσης, ο δεκαεννιάχρονος φοιτητής στο Λονδίνο που μαθαίνει 

πως ο πατέρας του Τζάμπαλα Ματάρ, πολιτικός αντίπαλος του Μουαμάρ Καντάφι, 

πέφτει θύμα απαγωγής κι η τριανταοχτάχρονη Καρίμ που ψάχνει να βρει το δρόμο 

προς την αληθινή ευτυχία είναι οι πρωταγωνιστές των προτάσεων των σημερινλών 

TOC Books. 

  Και μια χρήσιμη πληροφορία: Ο συγγραφέας του «Απατεώνα», που φιλοξενείται 

στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση, Χαβιέρ Θέρκας, θα παραστεί στην  Αθήνα σε δυο 

δημόσιες εκδηλώσεις (λεπτομέρειες ακολουθούν). ΄Οσοι πιστοί προσέλθετε! 



 

Χαβιέρ Θέρκας, «Ο απατεώνας» (εκδόσεις Πατάκη) 

Μετάφραση: Γεωργία Ζακοπούλου 

Ο Ενρίκ Μάρκο είναι ένας ενενηντάχρονος Βαρκελoνέζος που παρίστανε τον 

επιζώντα των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και ο οποίος, µέχρι τον Μάιο 

του 2005, που αποκαλύφθηκε η απάτη του, είχε διατελέσει τρία χρόνια πρόεδρος της 

ισπανικής ένωσης επιζώντων, είχε παραχωρήσει δεκάδες συνεντεύξεις στον τύπο και 

στην τηλεόραση, είχε δώσει εκατοντάδες διαλέξεις σε σχολεία, είχε τιµηθεί µε 

πολλές σηµαντικές διακρίσεις και είχε συγκινήσει µε την οµιλία του τους Ισπανούς 

βουλευτές (ορισµένους µέχρι δακρύων) που είχαν συγκεντρωθεί στο κοινοβούλιο για 

να αποτίσουν φόρο τιµής για πρώτη φορά στους Δηµοκρατικούς εκτοπισθέντες από 

το Γ΄ Ράιχ. Η είδηση της απάτης του έκανε τον γύρο όλου του κόσµου, 

µετατρέποντας τον Μάρκο από ήρωα στον μεγάλο απατεώνα, στον τρισκατάρατο 

σφετεριστή του ηρωισµού και της ιστορίας των άλλων. Ποιος ήταν όµως στ’ αλήθεια 

ο Ενρίκ Μάρκο; 

Ο συγγραφέας εφορµά στην αλήθεια της απάτης του Μάρκο για να καταδυθεί στα 

βάθη της ίδιας µας της ύπαρξης – στην ανεξάντλητη ικανότητά µας να τρέφουµε 

αυταπάτες, στον καθηµερινό κοµφορµισµό και στα ηρωικά ψέµατά µας, στην 

ακόρεστη δίψα µας για στοργή και κοινωνική αναγνώριση, στις αντιτιθέµενες 

ανάγκες µας για µυθοπλασία και πραγµατικότητα, στις πιο οδυνηρές περιοχές του 

πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος µας. Το αποτέλεσµα είναι ένα βιβλίο που δε 

µιλάει για τον Ενρίκ Μάρκο αλλά για τον καθένα από µας. 



Λίγα λόγια για τον Χαβιέρ Θέρκας 

Ο Χαβιέρ Θέρκας γεννήθηκε το 1962 στο Κάθερες. Έχει γράψει άλλα επτά 

µυθιστορήµατα: El mόvil, Ο ένοικος (Εκδόσεις Πατάκη, 2011), El vientre de la 

ballena, Στρατιώτες της Σαλαµίνας (Εκδόσεις Πατάκη, 2002), Η ταχύτητα του φωτός 

(Εκδόσεις Πατάκη, 2007), Οι νόµοι των συνόρων (Εκδόσεις Πατάκη, 2015), El 

monarca de las sompras. Στο έργο του συγκαταλέγεται επίσης το αταξινόµητο 

Anatomίa de un instante, το δοκίµιο La obra literaria de Gonzalo Suárez καθώς και 

τέσσερις τόµοι µε ποικίλα θέµατα: Una buena temporada, Relatos reales, La verdad 

de Agamenόn, Formas de ocultarse. Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε 

περισσότερες από τριάντα γλώσσες και έχουν τιµηθεί µε διάφορα εθνικά και διεθνή 

βραβεία. Το 2011, στην Έκθεση Βιβλίου του Τορίνου, έλαβε το Διεθνές Βραβείο για 

το σύνολο του έργου του. Δίδαξε για δύο χρόνια στο Πανεπιστήµιο του Ιλλινόις και 

από το 1989 είναι καθηγητής Ισπανικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Χερόνα. 

Ο Χαβιέρ Θέρκας στην Αθήνα στο πλαίσιο του 

Festival LEA 

Σάββατο 9 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ 

Ο συγραφέας θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «Η τέχνη της 

μυθιστοριογραφίας» με τη Ρέα Γαλανάκη και τον Έκτορ Αμπάντ Φασιολίνσε. 

Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 

Δευτέρα 11 Ιουνίου Μουσείο Μπενάκη (κτήριο οδού Πειραιώς)   

Θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ο απατεώνας». Με τον συγγραφέα συνομιλούν η 

δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη, η μεταφράστρια Γεωργία Ζακοπούλου και ο 

συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης. 



 

Χίσαμ Ματάρ, Η Επιστροφή (εκδόσεις 

Παπαδόπουλος) 

Έχοντας ήδη δημιουργήσει αίσθηση με τα μυθιστορήματά του, το 2016 ο Λίβυος 

συγγραφέας Χίσαμ Ματάρ γράφει ένα αυτοβιογραφικό έργο κερδίζοντας το βραβείο 

Pulitzer. Το βιβλίο «Η Επιστροφή είναι μια ιστορία γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο 

σχετικά με την απώλεια, τη σχέση πατέρα και γιου, το βάρος της κληρονομιάς και την 

επούλωση του τραύματος: Το 1989 ο Χίσαμ Ματάρ είναι δεκαεννιάχρονος φοιτητής 

στο Λονδίνο όταν μαθαίνει πως ο πατέρας του Τζάμπαλα Ματάρ, πολιτικός 

αντίπαλος του Μουαμάρ Καντάφι, πέφτει θύμα απαγωγής. «Η Επιστροφή» είναι ένα 

συγκλονιστικό χρονικό της αναζήτησης αυτού του επί πολλά χρόνια αγνοούμενου 

πατέρα, του οποίου η τύχη ποτέ δεν θα διαλευκανθεί, από τον γιο του, τον ίδιο τον 

συγγραφέα· ένα αυτοβιογραφικό, λυρικό οδοιπορικό και συνάμα μια συνοπτική και 

άκρως διαφωτιστική ιστορία της σύγχρονης Λιβύης και των δεινών της. Ο Χισάμ 

Ματάρ επιστρέφει στη Λιβύη μετά την πτώση του καθεστώτος Καντάφι, προσπαθεί 

μάταια να βρει τα ίχνη του «απόντος-παρόντος» πατέρα του, αλλά στην πορεία 

συνδέεται με το παρελθόν και τον τόπο του, και «θεραπεύεται από την ίδια του την 

πατρίδα». 

Η πολύ καλή μετάφραση του βιβλίου είναι της Κατερίνας Σχινά. 



 

Ραφαέλ Τζορντανό: Η δεύτερη ζωή σου ξεκινά όταν 

καταλάβεις ότι έχεις μόνο μια (εκδόσεος Ελληνικά 

Γράμματα) 

Η Καµίγ, τριάντα οκτώ ετών και τεσσάρων µηνών, έχει φαινοµενικά όσα της 

χρειάζονται για να είναι ευτυχισµένη. Γιατί λοιπόν νιώθει ότι η ευτυχία τής γλιστρά 

µέσα από τα χέρια; Το µόνο που θέλει είναι να ξαναβρεί τον δρόµο της χαράς και της 

δηµιουργίας. Όταν ο Κλοντ, ο οποίος της συστήνεται ως ρουτινολόγος, της προτείνει 

έναν πρωτότυπο τρόπο για να τη βοηθήσει, εκείνη δέχεται χωρίς δισταγµό. Μέσα από 

εκπληκτικές, δηµιουργικές και πλούσιες σε νοήµατα εµπειρίες, βήµα βήµα, θα 

αλλάξει εντελώς τη ζωή της και θα κατακτήσει τα όνειρά της... Ενα βιβλίο στη νέα 

περίοδο λειτουργίας του ιστορικού εκδοτικού οίκου. 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

Η Ραφαέλ Τζορντανό είναι συγγραφέας, ζωγράφος και κόουτς στη δημιουργικότητα 

και την προσωπική ανάπτυξη. Η δημιουργία είναι η κόκκινη γραμμή στη ζωή της 

Ραφαέλ. Διπλωματούχος της Ανωτάτης Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Estienne, 

καλλιεργεί το πάθος της για τις λέξεις και τις έννοιες εδώ και μερικά χρόνια σε 

επικοινωνιακούς οργανισμούς στο Παρίσι, πριν δημιουργήσει τη δική της δομή 

συμβάντων και την προπόνηση στη δημιουργικότητα (www.emotone.com). Από 

μικρή ασχολήθηκε με την ψυχολογία, που είναι η άλλη ειδικότητά της. Με τα πρώτα 

βιβλία της προτείνει μια δημιουργική προσέγγιση της ανάπτυξης του ατόμου, τόσο 



εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τόσο στο βάθος όσο και στη μορφή. "Les secrets du 

docteur Coolzen" (Τα μυστικά του γιατρού Κουλζέν), μια συλλογή τεσσάρων τίτλων, 

"Mon carnet de coaching 100% Bonheur" (Το καρνέ μου της προπόνησης 100% 

Ευτυχία), "J’ai decide d’etre zen" (Αποφάσισα να είμαι ζεν..."). 

Για να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες της Ραφαέλ Τζορντανό, επισκεφθείτε τη 

στο www.routinologue.com 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/toc-books-fake-mnimes-odigos-eutuxias-ki-ena-

ergo-me-brabeio-poulitzer 
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