
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ôìöòõîëïòîù

êø÷öüøùéþõ: èëççõïü, 13-10-2012

è÷ðþýõ: 16

æåä÷ãüû: 939 cm ²

æåâù îìîðüúüöþõ: æù ýòõãåâòøù

ÿáòîüòéàéþõ ÷éïóáüì: (210) 9405.888

ßåÞù îð÷òýþ: ÿôÝÜèÿÛè ÝÛÜñÚÙØ

αδεσµευτοσ τυποσ / σαββατοκυριακο Σάββατο 13, Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012 

Ano tpv Φιλιππο Π ανταζη 

.γραφ 
ΑΡΗΣ ΑΑΕΙΑΝ∆ΡΟΥ 

«Ο Apouowupvoq Ηϊοοιονιέβοκη» 

«ΓΚΟΒΟΠΗΣ»,σελ.112 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

«ΕΡΩΤΑΣ, ΜΙΑ ΙΕΝΗ ΚΟΡΑ» 

Γεννηµένος στο Λένινγκραντ το 1922, ο Αριστοτέλης 
Βασιλειάδης ή Άρης Αλεξάνδρου, όπως 

ήταν το ψευδώνυµό του που του έδωσε ο Γιάννης 
Ρίτσος, ήταν άνθρωπος πολυγραφότατος και πολυδιάστατος. 

Συγγραφέας, ποιητής και µεταφραστής, άφησε σηµαντικό 
και πολυσχιδές έργο, παρακαταθήκη σε 

όσους θέλουν να γνωρίσουν τους µεγάλους Ρώσους 
συγγραφείς. «Την πρώτη φορά που µετέφρασα Ντοστογιέβσκη, 

και συγκεκριµένα το βιβλίο "Αναµνήσεις 
από το σπίτι των πεθαµένων", καθώς και παλιότερα 
όταν διάβασα τον "Ηλίθιο" -αν και αυτό δεν είναι το 
ίδιο, επειδή η ανάγνωση απαιτεί λιγότερη προσοχήµού 

έκανε εντύπωση η απουσία αυτού που ονοµάζουµε 
"ύφος", η απουσία της ροής στην αφήγηση, η 

απουσία κάθε έγνοιας εκ µέρους του συγγραφέα να 
δηµιουργήσει "λογοτεχνία", και µάλιστα καλή λογοτε¬ 

χνία, ίσως επειδή ενίοτε ήταν απορροφηµένος από την 
εµφατικότητα, την υπερβολή, την έλλειψη συσχετισµού 

ανάµεσα στη σπουδαιότητα των γεγονότων και 
το βάρος των λέξεων», αναφέρει. Σε κάθε περίπτωση, 
όµως, συνεχίζει ο Αλεξάνδρου, «προσπαθούσε πάντα 
να γράφει "καλά", να γράφει επιλέγοντας ηχηρές και 
σπάνιες λέξεις, να παράγει φράσεις µε ρυθµό σχεδόν 
ανεπαίσθητο αλλά υπαρκτό, φράσεις που κινούνταν 
ή έρρεαν φυσικά όπως ένα µεγάλο ποτάµι, η που ακόµη 

ξεχύνονταν σαν χείµαρρος». 
Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος µε τον οποίο ξεκίνησε η 

συνεργασία του µε τις εκδόσεις Γκοβόοτη. Ο Γιάννης 
Ρίτσος, ο οποίος εργαζόταν εκεί ως διορθωτής και επιµελητής 

χειρογράφων, παρουσίασε και πρότεινε µε τα 
θερµότερα λόγια τον Αριστοτέλη Βασιλειάδη στον Κώστα 
Γκοβόστη για µεταφραστή. Επειδή µε στο συγκεκριµένο 
εκδοτικό οίκο συνεργαζόταν κι ένας άλλος Βασιλειάδης, 

ο Ρίτσος πρότεινε και ο Αριστοτέλης δέχτηκε, να υπογράφει 
τις µεταφράσεις του µε το ψευδώνυµο Άρης Αλεξάνδρου. 

Έτσι γεννήθηκε ο µεταφραστής και συγγραφέας 
Άρης Αλεξάνδρου κι έτσι άρχισε η πολύχρονη µεταφραστική 

συνεργασία του µε τις εκδόσεις Γκοβόστη, µια συνεργασία 
που πρόσφερε πολλά στη γνωριµία του ελληνικού 

αναγνωστικού κοινού µε την ξένη και ιδιαίτερα µε τη 
ρωσική λογοτεχνία. 

Στο µικρό αυτό βιβλίο περιλαµβάνονται τέσσερα 
πυκνογραµµένα και κάποτε δυσανάγνωστα δακτυλογράφο 

ανέκδοτα κείµενα του Άρη Αλεξάνδρου. «Οι 
ήρωες του Ντοστογιέβσκη», σηµειώνει, «ή είναι άγιοι 
που υποφέρουν ή άνθρωποι που κατακτούν την αγιοσύνη 

µέσω του πόνου. To µεγαλείο του έργου του έγκεπαι 
ίσα - ίσα στο γεγονός ότι υπάρχει παντού παρόν 

το µυστήριο. Οι φευγαλέες γήινες µορφές του συναντιούνται 
συχνότατα µε την αιώνια αλήθεια». 

EVELYN ΤΟΥΝΤΟΝ 

((METAIXMIO», σεη. 352 

Στα ταραγµένα χρόνια ανάµεσα στους δύο παγκόσµιους πολέµους, τρία παιδιά 
εύπορων και αφοµοιωµένων εβραϊκών οικογενειών της Νυρεµβέργης, γίνονται 

στενοί φίλοι. Οξυδερκές, ζωντανό, Βαθιά ανθρώπινο, το βιβλίο αυτό αντιπαραθέτει 
την προσωπική τραγωδία στις µεγάλες καταστροφές της ιστορίας 

του 20ού αιώνα. Μέσα από τη διεισδυτική αποτύπωση της ζωής των εµιγκρέδων, 
διερευνά τη συνθήκη της εξορίας και το απρόβλεπτο κάθε έρωτα και κάθε 

ανθρώπινης µοίρας. 

«ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΑΠΕΙΛΗ» 
SVEN BOTTCHER 

«∆ΙΟΠΤΡΑ». σείΙ. 584 
Με καταιγιστική δράση, απρόβλεπτες ανατροπές αλλά και άρτια 
επιστηµονική βάση, αυτό το απόλυτα σύγχρονο και επίκαιρο 

οικολογικό θρίλερ αναδεικνύει τόσο την πραγµατική διάσταση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης του καιρού µας όσο και τις οικονοµικοπολιτικές 

σκοπιµότητες που συχνά τη σφετερίζονται. 
Η ηρωίδα, µε κίνδυνο της καριέρας της αλλά και της ζωής της, 
επιδίδεται σ' έναν αγώνα προειδοποίησης της ανθρωπότητας 
για την επικείµενη καταστροφή. Άραγε θα τα καταφέρει; Και ποιοι 

θα σταθούν πραγµατικοί σύµµαχοι στον αγώνα της; 

ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΞΕΝΟΥ - ΜΑΡΙΖΑ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ 

ΠΑ1ΜΚ0 

{(ΜΙΑ ΜΕΡΑ TOY ΜΑΪΟΥ» 
«BELL», σεη. 400 

Η Χάη έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισµένη. 
Η αντικερί της πηγαίνει θαυµάσια, 

µεγαλώνει µόνη της µια χαρά το 
γιο της κι απολαµβάνει µια ερωτική σχέση 
µ' έναν νεότερο της, πολύ σέξι άντρα. Αλλά 

όταν η δουλειά της τη φέρνει πίσω στο 
ειδυλλιακό Απλ Κράντον, την πληµµυρίζει 
η ανάµνηση της πρώτης της αγάπης: του 
Ντοµινίκ Φορµπς, του παντρεµένου πολιτικού 

που στάθηκε ο 
µοιραίος άνθρωπος 
στη ζωή της. Ο τακτοποιηµένος 

κόσµος 
της έρχεται τα πανω 
κατω. 
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«ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ MO ΝΥΧΤΕΣ» 
«ΟΛΚΟΣ», σεη. 264 

Εκδοµένο στην Ολλανδία το 1939, το παρόν 
µυθιστόρηµα διαδραµατίζεται στη 

Βιέννη του 19ου αιώνα - την περίοδο όπου 
κυριαρχούσαν σε όλη την Ευρώπη µια αυτάρεσκη 

ειρήνη και µια ευµάρεια που παρέσυρε 
σε κάθε είδος απερισκεψίας και 

σπατάλης. Είναι η ερωτική ιστορία της 
ασήµαντης Μίτσι Σίναγκλ µε τον βαρόνο 
Τάιτινγκερ. Η υπόθεση µπλέκεται µε την 
επίσηµη επίσκεψη στη πόλη του Σάχη της 
Περσίας, οι ερωτικές 
αξιώσεις του οποίου 
θα περιπλέξουν απίθανα 

τη ζωή των δύο 
πρωταγωνιστών. 

CATHERINE 
ALLIOTT 
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«ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ» 

«ΚΕ∆ΡΟΣ», σεη. 447 

Η Τζωρτζίνα Ξένου, πρωταθλήτρια του καράτε, 
σε ηλικία εντεκάµισι χρόνων αρρωσταίνει 

σοβαρά και χρειάζεται να δώσει ένα µεγάλο 
αγώνα: Έναν αγώνα ζωής! Μετά τη νίκη της, η 
µικρή ηρωίδα γυρνάει πίσω στη µεγάλη της 
αγάπη, τον αθλητισµό, και ειδικότερα στο καράτε, 

όπου διαπρέπει σε κάθε πρωτάθληµα, 
όπως και στο παρελθόν. Η περιπέτεια της υγείας 

της περιγράφεται στο βιβλίο αυτό από δύο 
πλευρές: Μέσα από τα µάτια της Τζωρτζίνας - η εικόνα 

που είχε, όσα γνώριζε για το πρόβληµά της, 
οι φόβοι, σι ανησυχίες και τα συναισθήµατά της. 
Παράλληλα η µητέρα δίνει την προγµατική σειρά 
και την εξέλιξη των γεγονότων, και περιγράφει την 
αγωνία και τους φόβους που πέρασε, από την 
πλευρά του γονιού που βιώνει µία τόσο δύσκολη 
και επώδυνη κατάσταση µαζί µε το παιδί του. 

ΤΑ ΕΥΠΟΛΗΤΑ 
ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
• To νήµα, ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ, ∆ιόπτρα 
• To κοιµητήριο της Πράγας, ΟΥΜΠΕΡΤΟ EKO, 
Ψυχογιός 
• To πρόβληµα Σπινόζα, ΙΡΒΙΝ ΓΙΑΛΟΜ, Αγρα 
• Ενα κάποιο τέλος, ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΑΡΝΣ, Μεταίχµιο 

• To κορίτσι µε το τατουάζ, ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ, 
Ψυχογιός 
• Μία ηµέρα, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΝΙΚΟΛ!, Μίνωας 
• Ο ιεροκήρυκας, ΚΑΜΙΛΑ ΛΕΚΜΠΕΡΓ, Μεταίχµιο 

• Ο αναρχικός τραπεζίτης, ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΟΑ, 
Παρουσία 

• Η χρονιά της µαγικής σκέψης, ΤΖΟΑΝ 
ΝΤΙΝΤΙΟΝ, Κέδρος 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΛΙΛΗ 
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