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Οι Ταξιδιώτες είναι ένα μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα για την οικογένεια, 
την ιστορία και την ανθεκτικότητα της αγάπης. Καλύπτοντας τουλάχιστον έξι 
δεκαετίες σαρωτικών αλλαγών –από τον αγώνα για τα ατομικά δικαιώματα και 
το χάος του πολέμου στο Βιετνάμ ως το πρώτο έτος της προεδρίας Ομπάμα–, 
η συγγραφέας ξετυλίγει την ιστορία δύο οικογενειών που συνδέονται με 
αναπάντεχους, ενδόμυχους και βαθιά ανθρώπινους τρόπους 
 



Ο Τζέιμς Βίνσεντ γεννιέται το 1942 σε μια εργατική οικογένεια Ιρλανδών 

μεταναστών.  

Ο γάμος των γονιών του είναι ήδη κατεστραμμένος κι ο Τζέιμς βιώνει δύσκολα 

παιδικά χρόνια. Δραπετεύει από την οικογενειακή βία πηγαίνοντας να σπουδάσει 

νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και αρχίζει να βλέπει μπροστά του ένα 

μέλλον διαφορετικό, ευημερίας και ελπίδας. Την ίδια στιγμή, σε έναν αγροτικό 

δρόμο στην Τζόρτζια, η Αφροαμερικάνα Άγκνες Μίλλερ, στο πρώτο της 

ερωτικό ραντεβού, συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Αυτά που ακολουθούν 

την κάνουν να αμφιβάλλει για το αν θα έχει το οποιοδήποτε μέλλον. Πολλά 

χρόνια μετά, τα παιχνίδια της μοίρας θα συνδέσουν τις ζωές των δύο αυτών 

ανθρώπων και των οικογενειών τους. Δύο ανθρώπων που, με πολύ διαφορετικούς 

τρόπους, στάθηκαν απέναντι στις φυλετικές, ταξικές και σεξιστικές διακρίσεις, 

διακρίσεις που ανατρέπουν, για πάντα, τις ζωές των ανθρώπων. 

 

 

«Αν αναζητάτε μια εξαιρετική, ποιητική και ενίοτε αστεία ιστορία απλών ανθρώπων που 

αγωνίζονται να χτίσουν ουσιαστικές σχέσεις ή αν είστε από αυτούς που εύχονται να είχε 

γράψει κι ένα μυθιστόρημα ο Ρέυμοντ Κάρβερ, εδώ είστε!» 

The New York Times 

  

«Πληθωρικό και αστραφτερό, το βιβλίο αυτό είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι. Η Πόρτερ 

καταγράφει τα ανθρώπινα ελαττώματα και πάθη με τρομερή οξυδέρκεια. Στα χέρια της, 

μια διαδοχή στιγμών μεταμορφώνεται σε ζωή». 

The Guardian 

 

«Χρειάζεται τεράστια οξυδέρκεια και γενναιοδωρία ψυχής για να γραφτεί ένα τέτοιο 

βιβλίο». 

Paul Harding, βραβευμένος με Πούλιτζερ συγγραφέας του Tinkers 

 

«Πρωτότυπο και βαθιά συγκινητικό». 

Garth Greenwell 

 

«Ένα σπάνιο βιβλίο που εγγυάται μια σπουδαία και μακρά συγγραφική πορεία».    



Times Literary Supplement 

 

«Ένα συγκλονιστικό ντεμπούτο».  

Oprah Magazine 

  

«Οι Ταξιδιώτες δεν είναι μόνο το συναρπαστικό έπος δύο οικογενειών που διαπλέκονται 

μεταξύ τους από γενιά σε γενιά, αλλά και το ειρωνικό και καυστικό χρονικό της 

μισαλλοδοξίας και της ρατσιστικής βίας στην Αμερική του 20ού αιώνα, καθώς και μία 

παθιασμένη υπενθύμιση ότι τιμάμε περισσότερο όσους αγαπήσαμε στο παρελθόν, 

συνεχίζοντας να αγαπάμε κι άλλους ανθρώπους». 

Jim Shepard, συγγραφέας του Like You’d Understand, Anyway 

 

Η Ρετζίνα Πόρτερ γεννήθηκε στη Σαβάννα της Τζόρτζια και ζει στο 

Μπρούκλυν. Είναι βραβευμένη θεατρική συγγραφέας, απόφοιτη του 

Iowa Writer’s Workshop, όπου ήταν Arts Fellow. 

 

 

 

 


