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∆ιεθνής Εκθεση Βιβλίου 
µε Χίσλοπ και Κουσιουρίτσα 
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ έτοιµα για την 9η ∆ιεθνή 

Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
που ξεκινά σε λίγες µέρες. Από τις 
24 έως τις 27 Μαΐου, οι φίλοι της 
λογοτεχνίας θα έχουν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν τις «γωνιές» του 
θεσµού, αλλά και να παρακολουθήσουν 

τις παράλληλες εκδηλώσεις 
στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO µε 
συνδιοργανωτές το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και την Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών. 

Παρά τη ζοφερή πραγµατικότητα, 
n συµπρωτεύουσα µετατρέπεται σε 
σταυροδρόµι πολιτισµών, καθώς το 
πρόγραµµα µεταξύ άλλων περιλαµβάνει 

36 ηχηρά ονόµατα καταξιωµένων 
συγγραφέων από 17 χώρες, 

ενώ τιµώµενη χώρα για φέτος είναι 
n Σερβία. 

Εκλεκτές παρουσίες 
Συγκεκριµένα, ξεχωρίζουµε το 
πρώτο όνοµα που ηγείται των 
προσκεκληµένων, τη συγγραφέα 
Βικτόρια Χίσλοπ, που έχει κερδίσει 

την καταξίωση µε το περίφηµο 
µυθιστόρηµά της «To νησί». Ωστόσο 

επισκέπτεται τη θεσσαλονίκη µε 
αφορµή το τελευταίο βιβλίο της «To 
νήµα» στο οποίο πρωταγωνιστεί το 
«παλίµψηστο» κοινωνικό και ιστορικό 

τοπίο της Θεσσαλονίκης του 
20ού αιώνα. 

Την ηµέρα των εγκαινίων, Πέµπτη 
24 Μαΐου, θα παρευρεθεί ο 

διάσηµος σκηνοθέτης, µουσικός 
και προσφάτως µε συγγραφικές 
επιδόσεις Εµίρ Κουστουρίτσα 
και θα παρουσιάσει το πρώτο του 
-αυτοβιογραφικό- µυθιστόρηµα µε 
το χαρακτηριστικό τίτλο: «Κι εγώ 
πού είµαι σ' αυτή την ιστορία;». To 

πρόγραµµα Περιλαµβάνει µια ακόµα 
κορυφαία προσωπικότητα της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής δηµιουργίας, 
τον Metin Arditi. Πρόκειται για 

τον Ελβετό τουρκικής καταγωγής 
συγγραφέα ο οποίος θα βρεθεί στη 
θεσσαλονίκη µε αφορµή την πρόσφατη 

ελληνική έκδοση του βιβλίου 
του: «To τουρκάκι». 

Στον κύκλο της παρουσίασης 
λογοτεχνών προερχόµενων από 
την ελληνική διασπορά ξεχωρίζουµε 

την εγγονή του σπουδαίου 
ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, Natalie 
Bakopoulos, n οποία έχει ξεχωρίσει 
ως ταλαντούχος µυθιστοριογράφος 
στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Η φετινή τιµώµενη χώρα φαίνεται 
να φέρνει δυναµικά το δικό 

της χρώµα στις εκδηλώσεις. Στο 
εθνικό περίπτερο της Σερβίας έχει 
σχεδιαστεί µια αντιπροσωπευτική 
παρουσίαση της σύγχρονης λογοτεχνίας, 

ενώ θα παρευρεθούν 15 
καταξιωµένοι συγγραφείς της γειτονικής 

χώρας. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουµε 
τους Ντούσαν Κοβάσεβιτς, 

Μοµτσίλο Ράντιτς, Βλάντισλαβ 
Μπάγιατς. 

Τέλος, δεν µπορούµε να µην αναφέρουµε 
το φετινό ∆ιαβαλκανικό 

Φεστιβάλ που οργανώνει n Εταιρεία 
Συγγραφέων µε τη στήριξη 

του ∆ήµου θεσσαλονίκης και του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για πρώτη 
φορά στη ∆ΕΒΘ. 

Πρόκειται για ένα διήµερο (24 
και 25 Μαΐου) κατά το οποίο 15 
προσκεκληµένοι δηµιουργοί από 
Ελλάδα, Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία, 

Τουρκία, Αλβανία, ΠΓ∆Μ, 
Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνπ 
θα µιλήσουν για την ποίηση στη 
χώρα τους. 
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