
Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΑΟΥΤ
Ημερομηνία: Κυριακή, 13-03-2011
Σελίδα: 8,9         (1 από 2)
Μέγεθος: 1006 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 109100
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000

Λέξη κλειδί: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ

ΒΙΒΛΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗ: Ελένη Γκίκα elgika@pegasus.gr 

j Βικτόρια Χίσλοπ. 
j Oa μπορούοτ να λέγονται και τα 
' «ηιηώλητα». KaBc Κυριακή, θα 

παρουσιαζουμ* τα μπι στ σέλιρ 
της (Βδομάδας σύμφωνα μ( n 
OTowtfa που μας tim la ένα διafoociuco 

ΒιΒλιοηωλιΙο. Σημιρα 
το βιβλιοπωλιΐο «ΜαΛιαρης» 

της θεσσαλονίκης (Δημ. 
Γουναρη 39). 

ΕΛΛΗ NI Κ A 

1 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ TON ΟΝΕΙΡΩΝ 
N. θέμελης 

2 ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
Μ.Τζιρίτα 

3 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
M. Κόντζσνλου 

4 ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΠΕΛΑΓΙΑ... Γ. Ξανβούλης 
5 ΤΑΣΑΚΙΑ Ι.Καρυσηάνη 
i ΟΠΟΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΗΣΩ  

ΕΠριοβόλου 
7 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ  

Π. Μάρκαρης 
β Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  

θ. ΚορορΊνης 
9 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, BA ΣΤΡΩΣΕΙ 

Λ. Maria 
10 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖ 

........ ...Ε-Φακίνου ¦ 

1 TO ΝΗΣΙ Β. Χίσλοπ 
2 Ο ΘΟΛΟΣ. Σι. Κινγκ 
3 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ 

X. Μπουκάι 
4 TO ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Ρ. ΛουοΙντα 
5 ΣΚΕΨΟΥ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ 

Τζ. Βέρντον 
4 Ο ΣΠΟΡΟΣ Ρ.Φραν 
7 ΚΑΪΝ Ζ. Σαραμάγκου 
8 ΠΑΡΙΣΙ ΜΠΛΟΥΖ. A. ΜορΙς 
9 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Μ.Λιόλα 
10 Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΞΟΥΕΛΣΙΜ 

Tt Κόου 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο βασανισμένα, 
Kaiapapevos 
και ayios Ποε ^¦ρΤΙΣΤΕΥΩ 

ncos όντως ο Θεός 
1 1 μου χάρισε μια σπίθα ταλέντου», 

είπε μερικές εβδομάδες 
πριν από τον θάνατο του, «όμως 
την έσβησε μέσα στη δυεττυχία». 

Γεννήθηκε μια παγωμένη μέρα, 
στις 19 Ιανουαρίου 1809, στο δωμάτιο 

που νοίκιαζε n οικογένεια 
σε ένα οτιίπ στη Βοστόνη. Οι γονείς 
του, περιπλανώμενοι ηθοποιοί 

που έχασε όταν 
ήταν ακόμα πιτσιρίκι 
Τη μητέρα του, όταν 
ήταν μόλις δύο χρονών 

από φυματίωση, 
ενώ ο πατέρας του, 
έτσι αλλόκοτα και μυθιστορηματικά, 

απλώς 
«χάθηκε». 

«Ο κόσμος θα είναι το θέατρο 
μου» έγραψε κάποτε. «Πρέπει είτε 
να τον κατακτήσω ή να πεθάνω». 
Ο Εντγκαρ Αλαν Ποε, «το ορφανό» 
μια ζωή, κυριολεκτικά «πεντάρφανο», 

έπραξε και τα δύο. Με το 
θεατρικό ή μελοδραματικό του 
ύφος, με εκείνο το εκρηκτικά σπάνιο 

ταλέντο του, και τον κατέκτησε 
και πέθανε. Αινιγματικά και μυθιστορηματικά 

όπως και έζησε. Σε 
ηλικία μόλις σαράντα ετών. 

Στο βιβλίο που υπογράφει ο Πίτερ 
Ακρόιντ «Ποε, μια σύντομη 

ζωή», n βραχύβια, επίπονη ζωή του 
και το μακρόπνοο διαχρονικό έργο 
του ξεδιπλώνονται παράλληλα και 
ανάγλυφα, και ο βιογράφος του, 
χωρίς να επιχειρεί νατον αγιογραφήσει, 

κατορθώνει να αναδείξει 
αυτό που όντως υπήρξε: ένας απόλυτα 

βασανισμένος και καταραμένος 
άγιος. 

«Δεν θα μπορούσα 
να αγαπήσω παρά 
μόνο εκεί όπου ο Θάνατος 

/ Ενώνει την 
ανάσα του με αυτήν 

' της Ομορφιάς». 
Εγραφε εκείνος που, 

ούτως ή άλλως «Ολη του 
τη ζωή του άρεσε να περιπλανιέται 
μέσα σε κοιμητήρια Στη φαντασία 
του ο θάνατος και n ομορφιά 

ήταν αξεδιάλυτα και αέναα συνδεδεμένα 
To «όχι mo» ήταν n αγαπημένη 
του φράση. Τα μυστικά 

δωμάτια και οι μουχλιασμένες 
επαύλεις, μες στα οποία ζούσαν οι 
ήρωές του, ερμηνεύονται ως αυτά 
του μυαλού ή του μνήματος». 

Αρχίζοντας όπως αρμόζει, από 
τη λύση της εξίσωσης, δηλαδή τον 

eter Aclaoyd 

ΠΟΕ 
lux σύντομη ζωή 

Μετάφραση: Μαρία Φακίνου. 
Εκβάσεις «Πατάκη», 

σελ. 255, β 17. 

τιλλόκοταμυοτηριώδητου θάνατο, 
ο βιογράφος ξεφυλλίζει κατόπιν 
εξ αρχής, το ποιητικά μαύρο βιβλίο 
της ζωής του. Ξεκινώντας από «τοορφανό-που-υιοθετήθηκε» 

από 
τηνΦράνοιςκαιτονΤζονΑλανπου 
του χάρισαν το επίθετο Αλαν στο 
μετέπεια όνομα, τον εξαιρετικό μαθητή 

που μετοίκησε από την Αμερική 
στην Αγγλία με την καινούργια 

του οικογένεια στον πλάνητα 
που έζησε μια ζωή στην ένδεια είτε 
καταταγόμενος στον στρατό είτε 
δημοτηογραακοντας και ξεπουλώντας 

τα αθάνατα αριοτουργήματά 
του ανπ' ενός πινακίου φακής. 

Ποτό και ποίηση 
Ο Ακρόιντ, «πατώντας» ταυτοχρόνως 

σε βίο και έργο, εξάλλου 
ο ιδιοφυής Ποε και έτσι πορεύθηκε, 

ξεφλουδίζει ταυτόχρονα 
ποτό και ουράνια παρεξηγημένη 

1 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
«ΣΤΟ ΚΑΛΟ M Υθ I ΣΤΟ ΡΗ ΜΑ» της Λορόνς Κοσέ. Με- «ΤΥΧΑΙΟ ΘΥΜΑ» του Αρνε Νηιλ. Μετάφραση 
τόφραοη: Αχιλλέας Κυριακίδπς. Εκ6. «Πόλις», σελ. 451, € 18. jj^M^ffilfth από τα σουηδικό: Γρηγόρης Κονδύλης. Εκδ. «Μεταίχ- 
Το όνειρο κάθε παθιασμένου αναγνώστη μοιάζει να γίνεται I μιο», σελ. 536, € 18.80. 
πραγματικότητα: ο βιβλιοπώλης Ιβάνκαιηηγερία του Φραντσέ- I I Με ένα ποτήρι μπίρας κάποιος ανοίγει το κεφάλι ενός 
οκο στήνουν το ιδανικό βιβλιοπωλείο. Μαζί με την άκρως μυ- I νεαρού οπαδού ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο 
στική εταιρεία «Επιτροπή του καλού μυθιστορήματος». Ολα τα I της Στοκχόλμης. Ο νεαρός πεθαίνει και την έρευνα 
είχαν υπολογίσει, εκτός από ένα: την απίστευτη επιτυχία τους I αναλαμβάνει ένα ζευγάρι τιμωρημένων ερευνητών, ο 
καθώς και τον φθόνο όσων αποκλείονταν απ' την επιλογή. Βι- I Πολ Γελμ και n Σέρστιν Χολμ. Τρομοκρατία, ναρκωτικά 
βλίο για τα βιβλία και για την τέχνη στο μυθιστόρημα. Η και μυστικά από το παρελθόν... 
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Ο Βίνσεντ Πράις και n Μπάρμπαρα Στιλ πρωταγωνιστούσαν 
στο θρίλερ «To εκκρεμές της αγωνίας» (1961) που βασίστηκε 
στο ομάτιτλο μυθιστόρημα του Εντγκαρ Αλαν Πόε. 

ποίηση, ταψυχοσωμσπκάτου προβλήματα 
και τον εξαίσιο σαρκασμό 

του, το πάθος του για αναγνώριση 
και τον παράδοξο εγκλεισμό στις 
ιστορίες του που σχεδόν οι πάντες 
μέσα στον χρόνο μιμήθηκαν, τη 
διορατικότητα αυτής καθ' εαυτής 
της γραφής του: ό,τι έγραφε, γινόταν 

κατά κάποιον τρόπο, πραγματικότητα. 
Την αιώνια ορφάνια κι 

εξορία του: πουθενά δεν ένιωθε 
σαν στο σπίτι του. Αλλά και τις συνθήκες 

ζωής κάτω από τις οποίες 
γράφτηκαν άπαντα τα πεζά και τα 
ποιητικά του: «Ο μαύρος γάτος» και 
n «Μαρτυριάρα καρδιά», n «Ελεονόρα» 

και n «Λιγεία», «Ο άνθρωπος 
του πλήθους» και «Οι δολοφονίες 
της οδού Μοργκ», το «Χειρόγραφο 
σε μπουκάλι» και το αριστουργηματικό 

του «To κοράκι». 
Μέσα στην απίστευτη προσωπική 

καταχνιά ο Πόε άνοιξε τον 

δρόμο για το Φανταστικό κ"αι την 

Επιστημονική Φαντασία, για το 
Αστυνομικό Μυθιστόρημα, αφήνοντας 

συνάμα και μια ποίηση καθαρή 
σαν μαύρο κρύσταλλο. 

Φυσικά, θα έπρεπε να πεθάνει 
για να βρει τους αναγνώστες και 
την όντως ποιητική ζωή του: n φήμη 
του συνέχιζε να μεγαλώνει μετά 
θάνατον στη Γαλλία και στην Αγγλία 

και οι μετέπειτα εποχές τον 
κατανόησαν καλύτερα από τον 
εποχή του.Μια απολαυστική βιογραφία 

που επιτρέπει στον αινιγματικό 
Πόε να διατηρεί τη μαγεία του 

και σε συνδυασμό με τον αφιερωματικό 
τόμο Εντγκαρ Αλαν Πόε 21 

ιστορίες και «To κοράκι» που κυκλοφόρησε 
σε εξαιρετική ανθολόγηση 

- σχολιασμό - μετάφραση της 
Κατερίνας Σχινά απ" το «Μεταίχμιο», 
αποτελούν μια διεισδυτική ματιά σε 
έναν μέγιστο συγγραφέα - ποιητή. 

¦ ΟΠίτερ 
Ακρόιντέχει 
γράψει βραβευμένες 

βιογραφίες 
κορυφαίων 

ποιητών και πεζογράφων, 
όπως 

του Εζρα Πάουντ,τουΤ.Σ. 

Ελιοτ, του 
Τσαρλς Ντίκενς 
του Γουίλιαμ 
Μπλέικκαιτου 
ΤζέφριΤσόσερ, 
καθώς και μελέτες 

που αφορούν 
το έργο και 

τη δράση σημαντικών 
προσωπικοτήτων, 

άπωςτουΤόμας 
Mop, του Γουίλιαμ 

Τέρνερ και 
του Ισαάκ Νεύτωνα. ¦ 

Πρόσφατα 
εξέδωσε και μια 
βιογραφία του 
Σαίξπηρ, n οποία 
απέσπασε διθυραμβικές 

κριτικές 
Εκτός από 

σπουδαίος βιογράφος 
είναι και 

αξιόλογος μυθιστοριογράφος 

και παρουσιαστήςτηλεοπτικών 

εκπομπών. ¦ 

Εχει τιμηθεί 
από τη βρετανική 

κυβέρνηση 
για τις υπηρεσίες 
που έχει προσφέρει 

στην αγγλόφωνη 
λογοτεχνία. 

Εχει επίσηςσυγγράψει 

μια συναρπαστική 
«βιογραφία» 

του Λονδίνου 
και μια μελέτη 
για τον Τάμεση. 

«ΑΓΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ» των Louise 

Spilsbury - Mike Gordon. Μετάφραση: Ταηάνα Γαλάτουλα. Εκδ. «Μοντέρνοι 
Καιροί», σελ. 76, € 14.90. 

Γιατί στην εφηβεία μαςείμαστε πιο οδέξιοι στις κινήσεις μας Τι συμβαίνει με το 
σώμα μας Γιατί έχουμε τόσο διαφορετικά και έντονα συναισθήματα; Τι είναι 
επιτέλους n εφηβεία καιτο σεξ· Βιβλίο σου εμπεριέχει όλεςτις απαντήσεις και 
τα μυστικά της εφηβείας. Με υποενότητες όπως «κάνε κλικ», «το blog μου», 
«sos θέμα» και «κουίζ». Διότι, όπως και να το κάνουμε, πολλές αλλαγές γίνονται 

στη ζωή μας αλλά στην εφηβεία γίνεται κυριολεκτικά το σώσε. 

Ο τόμος 
«Κωνσταντίνος 

Καβάφης 
Αιγύπτιος 

ποιητής 
Ελληνικής 
γραφής» 
του Γεώργιου 

Κουρούπη 
κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις 

«Πύρρο». 

Ελληνικής γραφής... 
Από τις εκδόσεις «Πύρρο» ο πρώτος τόμος για τη 
«Φιλοσοφία της Ιστορίας και του Ερωτα» με εικονογραφική 

παρουσίαση από τον Γεώργιο Κουρούπη 
και με τον τίτλο «Κωνσταντίνος Καβάφης Αιγύπτιος 
ποιητής Ελληνικής γραφής» βρίσκεται ήδη στις 
προθήκες. Στα περιεχόμενά του: Εισαγωγή στην 
ποίηση του Καβάφη, Φιλοσοφικά Ποιήματα, Αντιεξουσιαστική 

Φιλοσοφία, Ιστορικός Στοχασμός, Η 
ερωτική ποίησήτου και Τα κοινωνικά του ποιήματα. 
Καθώς επίσης, ένα εκτενές εκδοτικό σημείωμα από 
την Παναγιώτα Σούγια:«.. Ασφαλώς αποτελεί κοινό 
τόπο n διαπίστωση της μοναδικότητας του Καβάφη, 
ανάλογη της οποίας δεν υπάρχει στην νεώτερη ελληνική 

γραμματεία. Ομως ο συγγραφέαςτου έργου 
αυτού υπηρετεί πιοτά κι απαρέγκλιτα το Πνεύμα της 
Ποιήσεώς του, με την προσοχή και τον σεβασμό σε 
έναν τέτοιου βεληνεκούςΔημιουργό». Επισημαίνει, 
επίσης, το CD που εμπεριέχεται δωρεάν όπου ο 
συγγραφέας απαγγέλλει 35 ποιήματα του Καβάφη. 

«Αννα n Καρυάτις» 
Από τις εκδόσεις «Πύρρο» επίσης 

κυκλοφόρησε και το μυθιστόρημα 
του Φίλιππου Δασκαλάκη 

με τον τίτλο «Αννα n Καρυάτις» 
και με υπότπλο «Του 

εμφυλίου πολέμου και του 
ερωτικού θανάτου». «Ο,τι γράφεται, 

περιγράφεται ή εικονίζεται 
σε αυτό το βιβλίο συνέβη 

πραγματικά, απλώς παρατίθεται 
λογοτεχνικά επεξεργασμένο, 
σύμφωνα με τις δυνατότητες 

μου, τις οποίες θέτω στην κρίση σας αλλά και στα 
ακούσματά σας για τα πέτρινα χρόνια», επισημαίνει 
στο οπισθόφυλλο σεμνά ο συγγραφέας και μας παραδίδει 

ένα βιβλίο που κινείται ανάμεσα στη μαρτυρία 

και στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, με ιστορικά 
και φωτογραφικά ντοκουμέντα, σκιαγραφώντας 
ανάγλυφα μια πραγματικά δυσκολοανάγνωστη 

ακόμα εποχή. 
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