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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» ΚΑΙ Η Υ∆ΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ TO ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΑΙ 
TOY ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΑ∆Η «ΡΕΝΤ - ΜΠΕΛΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Υ∆ΡΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ 28/4, ΣΤΙΣ 19:00. ¦ 

¦¦01 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΨΥΧΟΠΟΣ» ΚΑΙ TO ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ N. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
ME ΠΑΣΧΑΛίΝΑΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ, ΣΗΜΕΡΑ 28/4, ΣΤΙΣ 12 ΛΟ, ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩ a ¦ ΒθΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ TO NEO ΒΙΒΛΙΟ TOY ΑΛΕΞΗ ΣΤΑΜΑΤΗ «ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΨΕΙΣ ΜΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ?» ΣΤΟ 
PUBLIC ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30/4, ΣΤΙΣ 19:00. 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ 
ΧΙΣΛΟΠ 

Επιστρέφει ξανά 
ογπ χώρα µας µε 

µικρές ιστορίες 
εµπνευσµένες 

από τα ελληνικά 
σοκάκια. 

Της Κατερίνας Μυγιάκη 
kmygiaki@e-typos.com 

Γλυκόπικρη γεύση από 

ΕΛΛΑ∆Α 
A 

ρωµα Ελλάδας» µυρίζει το νέο βιβλίο 
της Βικτόρια Χίσλοπ, της Βρετανίδας 

συγγραφέως που έχει αγαπήσει 
όσο κανείς άλλος τη χώρα 

µας Με τίτλο «Ο Τελευταίος Χορός», το καινούριο 
βιβλίο της Χίσλοπ αυτή τη φορά δεν αποτελεί 
µυθιστόρηµα, αλλά διηγήµατα µικρές ιστορίες 

εµπνευσµένες για µια ακόµα φορά από την 
Ελλάδα 

Χωριά, κωµοπόλεις, νησιά, µέρη ορεινά, πεδινά, 
παραθαλάσσια n πρωτεύουσα, ακόµα και 

n Κύπρος πρωταγωνιστούν στα διηγήµατα της 
Βρετανίδας συγγραφέως. Με επίκεντρο την παράδοση 

της χώρας µας και τις αξίες της ελληνικής 
οικογένειας, n Βικτόρια Χίσλοπ παρουσιάζει 

τη σύγχρονη πλευρά της Ελλάδας, όπως τη βιώνει 
n ίδια «Είχα τη µεγάλη τύχη να αποκτήσω 

πολλούς Ελληνες φίλους και αυτό έχει αλλάξει 
* ριζικά τον τρόπο που βιώνω τη χώρα Πολλοί 

αη' αυτούς τους φίλους µού έλεγαν ότι έβλεπα 
τη χώρα τους "µέσα από ροζ γυαλιά" κι 

έτσι, µολονότι εµένα δεν µε πείραζε καθόλου 
αυτό, τους παρότρυνα να µου δείξουν 

τα πράγµατα που εκείνοι θεωρούσαν mo 
αυθεντικά ελληνικά και ενδεχοµένως πιο 
"αληθινά"», αναφέρει n συγγραφέας στην 

εισαγωγή του βιβλίου της. 
Εντονος και διακριτός σε όλες τις ιστορίες 

είναι ο «κλασικός» ελληννκός τρόπος σκέψης, 
ο οποίος αποτελεί και τον «καµβά» του κάθε 
διηγήµατος. Αν και Βρετανίδα n Χίσλοπ καταφέρνει 

να αποδώσει σε µεγάλο βαθµό πι νοοτροπία 
τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις 

της ελληνικής οικογένειας, φέρνοντάς τη παράλληλα 
σε αντιπαράθεση µε τη νεολαία και 

τις διαφορετικές και ριζοσπαστικές πολλές 
φορές ιδέες Αξιοσηµείωτες είναι n αναφορά 
και n «στάση» που κάνει σε µικρές πόλεις 

και χωριά, παρουσιάζοντας το µικρόκοσµο 
µιας µικρής ελληνικής πόλης όπου 

όλοι γνωρίζονται µεταξύ τους, και τα λεπτά 
όρια του σωστού και του λάθους όπως τα 

εκλαµβάνουν συχνά σι κάτοικοι τέτοιων περιοχών. 
Παρ" όλα αυτά, δεν λείπουν οι αναφορές σε 

µεγάλες πόλεις, µεταξύ άλλων και n Αθήνα, στην 
οποία επικεντρώνεται την περίοδο των µεγάλων 
διαδηλώσεων του 2008, µετά τη δολοφονία του 
15χρονου Αλέξη Γρπγορόπουλου. 

Ξεχωρίζουν 
Αν και όλες οι ιστορίες του βιβλίου είναι ξεχωριστές, 

µε τη δική της µοναδική «γλυκόπικρη» 
γεύση n καθεµία ωστόσο ξεχωρίζουν τα διηγή- 
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«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» 
VICTORIA HISLOP 
Εκδόσεις: «∆ΙΟΠΤΡΑ» 
Μετάφραση: Φωτεινή Π in π 
Σελ.: 206 

µατα «Ενα δέντρο αλλιώτικο», «Ο παπαγάλος» 
και «Ο τελευταίος χορός», οµώνυµο του βιβλίου. 

Στο «Ενα δέντρο αλλιώτικο», n συγγραφέας 
επικεντρώνεται αυτή τη φορά στην Κύπρο και 
στον έρωτα µιας Βρετανίδας και ενός Κύπριου. 
Η νεαρή Βρετανίδα αντιµετωπίζει δυσκολίες ya 
προσαρµοστεί στον τρόπο ζωής, αλλά και να 
δεχτεί τη στάση της µητέρας του συντρόφου 
της n οποία δεν δείχνει να τη συµπαθεί Οµως 
n εικόνα του δέντρου µε τις φωτογραφίες των 
αγνοουµένων από την τουρκική εισβολή στο 
νησί, µεταξύ άλλων, και του πατέρα του αγαπηµένου 

της, θα κάνουν τη νεαρή Βρετανίδα 
να µαλακώσει 

Ο <<Παπαγάλος» αναφέρεται στα πρωτόγνωρα 
συναισθήµατα ενός παπά για µία νεαρή δασκάλα 

σε ένα αποµακρυσµένο χωριό της Κρήτης, 
επικεντρώνοντας σε έναν ασυνήθιστο έρωτα 

Στον «Τελευταίο Χορό», ένας παλιός έρωτας 
που έµεινε απωθηµένο έρχεται να αναστατώσει 

δυο νέους την ηµέρα του γάµου τους, αποφασίζοντας 
να χορέψουν τον τελευταίο τους 

χορό µαζί, ως άλλον αποχαιρετισµό. Χωρίς να 
απογοητεύει ποτέ τους αναγνώστες της, n Βικτόρια 

Χίσλοπ δίνει την εικόνα της σύγχρονης 
Ελλάδας, όπως n ίδια την εκλαµβάνει, µέσα από 
µικρά διηγήµατα ¦ 

«1 Q84 - Βιβλίο 3» 
ΧΑΡΟΥΚΙ ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 
Μετάφραση: Μαρία Αργυράκη 
Εκδόσεις: «Ψυχογιός» 
Σελ.: 512 

Στα ράφια των βιβλιοπωλείων 
βρίσκεται πλέον το τελευταίο 
µέρος της τριλογίας του δηµοφιλούς 

Ιάπωνα συγγραφέα. Ο 
έρωτας του Τένγκο και της Αοµάµε 

περνά στην τελική ευθεία 
Αυξάνοντας την ένταση και την 
αγωνία, ο Χαρούκι Μουρακάµι 
προσθέτει ακόµα ένα µυστηριώδη, 

όσο και αξέχαστο χαρακτήρα 
οδηγώντας τους ήρωες του 

«1Q84» στην τελική ευθεία της 
αναγνώρισης. 

«Η θεραπεία του νερού» 
PERCIVAL EVERETT 
Μετάφραση: ∆ηµήτρης 
Αθπνάκης 
Εκδόσεις: «Πόλις» 
Σελ.: 280 

•ercival Everett 
1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ TGV NtPGV 

Ενας πετυχηµένος συγγραφέας 
φωτικών µυθιστορηµάτων αποφασίζει 

να εκδικηθεί εκείνον που 
ο ίδιος θεωρεί ένοχο γα τη φρικτή 
δολοφονία της Ιίχρονης κόρης 
του. Ο ήρωας υποβάλλει εκείνον 
που θεωρεί ένοχο σε βασανιστήρια 

Ο Percival Everett παραλληλίζει 
τα βασανιστήρια που διαπράττονται 

σε ατοµικό επίπεδο 
µε την πρακτική των βασανιστηρίων 

σε καιρό πολέµου, µέσα 
από την αφήγηση ενός ανθρώπου 
που υποφέρει. «Η θεραπεία του 
νερού» αποτελεί την απάντηση 
του Everett στις θηριωδίες που 
διαπράχθηκαν στο όνοµα της σωτηρίας 

των ΗΠΑ στο Γκουαντάναµο 
και στο Αµπού Γκράιµπ. 
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