
Υπάρχουν βιβλία που περιμένεις να κυκλοφορήσουν πως και πως 
και ανυπομονείς να περάσεις ώρες μαζί τους. Αυτό ακριβώς μου 
συνέβη με το «Χελώνες στο άπειρο» του Τζον Γκριν, του συγγραφέα 
που έχει γράψει το συγκλονιστικό (χωρίς ίχνος υπερβολής) «Το 
Λάθος Αστέρι». 

 
Άκου τώρα να δεις τι μου συνέβη πριν από λίγα χρόνια με «Το Λάθος 
Αστέρι». Κάθε φορά που έπεφτα πάνω του στο βιβλιοπωλείο, δεν το 
έπαιρνα, παρόλο που οι κριτικές που διάβασα ήταν εξαιρετικές. Αυτό 
που με αποθάρρυνε ήταν το κείμενο στο οπισθόφυλλό του, το οποίο 
όταν το διάβαζα νόμιζα ότι ήταν ένα ακόμα βιβλίο για τον έρωτα! Και 
ευτυχώς μια μέρα το αγόρασα, γιατί δεν έβρισκα άλλο βιβλίο 
και συνειδητοποίησα ότι απλώς ο εκδοτικός οίκος είχε γράψει κατ’εμέ 



«ένα πολύ λάθος κείμενο» στο οπισθόφυλλο, αφού η υπόθεσή του 
δεν ήταν απλώς ένα love story. Η υπόθεσή του ήταν 
αριστουργηματική και η γραφή του Τζον Γκριν υπέροχη και γεμάτη 
συναισθήματα. 
Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα και στο νέο βιβλίο του Τζον Γκριν 
που έχει τον τίτλο «Χελώνες στο άπειρο» 
(https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1005396/xelwnes-sto-
apeiro). Το ξεκίνησα πριν από 5 μέρες και σήμερα το πρωί το 
τελείωσα. Μπορεί να μην ξεκινάει με τον ίδιο δυναμικό τρόπο που 
ξεκινούσε «Το λάθος αστέρι» και να θεωρείς ότι δεν θα καταφέρει να 
σε κρατήσει, όμως στη συνέχεια ο Τζον Γκριν σε μαγεύει. Αυτή τη 
φορά δεν έχουμε να κάνουμε με μια έφηβη που πάσχει από καρκίνο, 
αλλά με μια έφηβη που παλεύει κάθε μέρα με τους δαίμονες του 
μυαλού της. Οι σελίδες του ξεχειλίζουν από συναίσθημα, πόνο αλλά 
και αισιοδοξία. Οι δύο τελευταίες σελίδες του ήταν για μένα οι 
καλύτερες και τις διάβασα πολλές φορές, ίσως γιατί για ένα ανεξήγητο 
λόγο, αυτές οι σελίδες μου θύμισαν πόσο γλυκός και μοναδικός είναι 
ο έρωτας στα χρόνια της εφηβείας. Αν πάντως συναντούσα ποτέ τον 
Τζον Γκριν, δύο πράγματα θα το ρωτούσα: γιατί επιλέγει οι βασικοί 
του ήρωες να είναι έφηβοι και πως κατάφερε μετά από ένα 
αριστούργημα, να γράψει ένα δεύτερο αριστούργημα και όχι απλώς 
ένα καλό βιβλίο.   

 
Ακολούθησε με στο Ιnstagram: Stamati23 
Ακολούθησε με στο: www.facebook.com 
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