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Τσαρουχά 

ΒιΒλιοενδιαφέρον σήµερα σε δύο σηµεία της πόλης. Η διεθνούς φήµης Βικτόρια Χίσλοπ επιστρέφει στην Πάτρα µε το νέο 
της Βιβλίο µε τίτλο «Ο τελευταίος χορός», ενώ ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Σταµάτης Τσαρουχάς, µας παρουσιάζει το 
ιστορικό του µυθιστόρηµα «Το Ρόδο της Κυζίκου». 

Τσαρουχά 
Της ΕΛΕΑΝΑΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΥ 
magdalinoullpelop.gr 

> Πολλοί από εµάς έχουµε δει 
ύς ταινίες του -«Ηθικόν Ακµαιότατόν», 

«Οι γενναίοι της 
Σαµοθράκης» κ.ά- και απόψε 
στις 20.30 στην αίθουσα αναγνωστηρίου 

της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, 
ο συγγραφέας και 

σκηνοθέτης Σταµάτης Τσαρουχάς 
θα µας παρουσιάσει «To 

Ρόδο της Κυζίκου» (εκδόσεις 
Ανάπλους). 
Η πλοκή ιου βιβλίου ξεδιπλώνεται 

µέσα από m µορφή 
της Ευφροσύνης και εξελίσσεται 

µε φόντο τα ιστορικά 
γεγονότα που έλαβαν 

χώρα και συντάραξαν την 
Ελλάδα, από m Μικρασιατική 

Καταστροφή ως τα νεότερα 
χρόνια, ιον πόλεµο 

του '40, τη γερµανική κατοχή, 
τον εµφύλιο, m χούντα. 

Οπως δήλωσε στην «Π» ο κ. 
Τσαρουχάς: «Πρόκειται για 
ένα βιογραφικό βιβλίο και 
όλα όσα µετέφερα στο χαρτί 
είναι µαρτυρίες της µητέρας 
µου, που τις κρατούσα µέσα 

µου σχεδόν 50 χρόνια. 
Αυτή την περίοδο, µου βγήκε 

mo έντονα n ανάγκη να 
τα γράψω όλα αυτά, µπορεί 
και λόγω της κρίσης, αφού 
n µητέρα µου και όλοι οι 
άνθρωποι τότε, έζησαν δύσκολα 

και πάλεψαν µε την 
τραγωδία». Για τον Σταµάτη 

Τσαρουχά n γραφή του 

«Ρόδου της Κυζίκου» αποδείχθηκε 
µια εύκολη διαδικασία, 
αφού όλες αυτές 

οι µαρτυρίες, «βγήκαν» 
ano µέσα του σαν νεράκι 
και µάλιστα n γραφή είναι 
σεναριακή, ώστε είναι ήδη 
«έτοιµες» οι εη<όνες, προκειµένου 

να µεταφερθεί το 
βιβλίο στη µεγάλη οθόνη. 
Για το βιβλίο θα µιλήσουν: Αικατερίνη 

Κούρου, προϊσταµένη 
της Βιβλιοθήκης, Αναστασία 
Σταµατέλλου - Γώγου, φιλόλογος 

και ο δηµοσιογράφος 
Γιάννης Γεωργόπουλος. 

Χαιρετισµό θα απευθύνουν: 
Νίκος Κωστόπουλος, πρόεδρος 

του ΝΠ ∆ηµ. Βιβλιοθήκη 
- Πολιηοτικός Οργανισµός 

∆ήµου Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, 
πρόεδρος του Παµµικρασιαηκού 

Συνδέσµου Πατρών 
& Περιχώρων και ο ίδιος 

ο συγγραφέας. Αποσπάσµατα 
από το βιβλίο θα διαβάσει ο 
πατρινός ηθοποιός ∆ιονύσης 
Βούλτσος, κατ κατά m διάρκεια 

της ανάγνωσης θα προβάλλονται 
εικόνες από το αρχείο 

της Βιβλιοθήκης, σχετικές 
µε τα πολιτισµικά στοιχεία 

των µικρασιατικής καταγωγής 
Πατρινών, σε επιµέλεια της Αικατερίνης 

Κούρου. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιείται από την 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός 
Οργανισµός ∆ήµου 

Πατρέων κατ τον Παµµικρασιατικό 
Σύνδεσµο Πατρών & 

Περιχώρων. \ 
> Στις 7.30 το απόγευµα n 
Βικτώρια Χίσλοπ µας περίµενα 

στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό» 
µε ιστορίες εµπνευσµένες 
από την Ελλάδα υπό 

τον τίτλο «Ο τελευταίος χορός»· 
Μέσα από δέκα πολύ 

> Για τον Σταµάτη 
Τσαρουχά αποτελεί 
στόχο ζωής να 
γυριστεί «To Ρόδο 
της Κυζίκου» 
σε ταινία 

Βικτώρια Χίσλοπ και Σταµάτης 
Τσαρουχάς, µας βάζουν σε 
δίληµµα σήµερα το απόγευµα 
Ωστόσο, µε λίγη καλή διάθεση 
µπορούµε να δώσουµε το 
παρών και στις δύο εκδηλώσεις 

δυνατά διηγήµατα -γλυκόπικρες 
ιστορίες πίστης και 

αγάπης, χωρισµού και συµφιλίωσης- 
n συγγραφέας 

µάς βγάζει σεργιάνι στους 
αθηναϊκούς δρόµους αλλά 
και στις πλατείες των ελληνικών 

χωριών. Μπροστά στα 
µάπα των αναγνωστών «ζωντανεύουν» 

µια σειρά από αλησµόνητους 
ήρωες, από έναν 

µοναχικό παπά έως δύο αδερφούς 
σε διαµάχη και από έναν 

ανεπιθύµητο ξένο έως ένα γαµπρό 
που βασανίζεται από µια 

µουσική και µια ανάµνηση. Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από 
τις εκδόσας «∆ιόπτρα» και το 
βιβλιοπωλείο «Discover». Η 
Βικτώρια Χίσλοπ θα διαβάσει 

αποσπάσµατα από το βιβλίο 
της και θα απαντήσα στις 

ερωτήσεις της δηµοσιογράφου 
Νεκταρίας Ντούκα. 
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