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home alone !¦> ο oiijtnpns ZT1KDS 

Άνθρωποι ιου καιρού tous //Ένα ερωτικό φίγωνο και n σύγκριση ιου µε tous έρωτες ins λογοτεχνίας, πώς 
ανατρέπονται τα σύγχρονα όνειρα «µετέπειτα ζωής» n αληθινή ιστορία ενόε'Ελληυα Πόνπου µε ρώσικο 
όνοµα. 

ΤΖΕΦΡΥ 
ΕΥΓΕΝΙΑΗΣ 

ςΤµΜο 
ΓΑΜΟΥ - 

Σενάριο γάµου 
Είναι µόλις το τρίτο µυθιστόρηµα του 
ελληνικής καταγωγής Τζέφρυ Ευγενίδη 

µέσα σε ε'κοσι χρόνια και το 
πρώτο µε τίτλο «Οι αυτόχειρες παρθένοι» 

έγινε ταινία οε σκηνοθεσία Σοφίας 
Κόπολα, το δεύτερο, το «Middlesex» 
του χάρισε το βραβεο Πούλττζερ το 
2003 και τώρα γα το τρίτο, το «Σενάριο 
γάµου» κάποιοι κριτικοί λένε πακ είναι 
το καλύτερό του! Σίγουρα ο τύπος 
γράφει σαν Ευρωπαίος συγγραφέας, 
οι ιστορίες του έχουν «προεκτάσεις» 
και πολλαπλές αναφορές, δεν είναι 
σκέτη αφήγηση. Κι εδώ το θέµα του 
είναι το ερώτηµα αν έχουν πεθάνει σήµερα 

οι µεγάλες ιστορίες αγάπης, όπως 
εκείνες που τις έχ3 κρατήσει «αθάνατες» 

n ίδια n λογοτεχνία. Η Μάντλτν, n 
ηρωίδα του µυθΊοτορήµατος αυτού, 
είναι φοιτήτρια της αγγλικής λογοτεχνίας, 

έχει σχέση µε δύο εντελώς διαφορετικούς 
µεταξύ τους νεαρούς, τον 

Λέναρντ Μπάνκχεντ, χαρισµατικό µοναχόλυκο 
και δαρβινιστή του κολεγίου 

και τον παλιό της φίλο, Μίτσελ 
Γκραµάηκους, που µελετά τον χριστιανικό 

µυστικισµό και γενικά φέρεται αλλόκοτα. 
Και όλα αυτά να ξεκινούν σης 

αρχές της δεκαετίας του '80, µετά παιδιά 
στο κολέγο να ακούνε Talking 

Heack Είναι n ιστορία µιας γενιάς επικεντρωµένη 
σε µα σηµαντική διάσταση 

Tns σύγχρονης ζωής: µε τον 
έρωτα, όπως ιον ξέραµε ως τώρα, τι 
κάνουµε πια; Πέρα τα πρότυπα της 
κλασικής λογοτεχνίας... ¦ 

info: «Σενάριο γάµου» του Τζέφρυ 
Ευγενίδη, εκδόσεις Πατάκη 

ΛΑΙΟΝ ΕΛ Ee? 
ΣΡΑΪΒΕΡ 
ΑΡΚΕΤΑ 
ΟΕ EAP 

«β 
Αρκετά ως εδώ 
Τα διαπιοτευτήρια αυτού του βιβλίου 
ε'ναι n συγγραφέας της που έγραψε το 
µυθιστόρηµα «Πρέπθ να µλήσουµε 
γα τον Κέβιν» βραβευµένο µπεστ 
σέλερ, που έκανε εντύπωση ως ιστορία 

ακόµα και σε όσους δεν το διάβασαν 
αλλά το είδαν στην 

κινηµατογραφική του εκδοχή µε πρωταγωνίστρια 
την Τίλντα Σουίντον. To 

θέµα και αυτού του µυθΊοτορήµατος 
dvai «δυνατό»: πώς µια ανίατη ασθέvaa 

δοκιµάζει και µααµορφώνΒ ένα 
γάµο. Με τον Σεη Νάκερ που µια ζωή 
αποταµιεύει γα µια «µετέπειτα ζωή», 
που τη φαντάζεται σαν ειδυλλιακή 
απόσυρση σε κάποια χώρα του Τρίτου 
Κόσµο, αλλά n σύζυγος του Γκλίνις 
όλο τον καθυστερεί στο σχέδιο του. 
Ώσπου µια µέρα της ανακοινώνει ότι 
πήρε την απόφαση να εγκατασταθεί σε 
ένα νησί της Τανζανίας, µε ή χωρίς 
εκείνη. Μόνο που εκείνη του ανακοινώνει 

πως έχο καρκίνο και θα πρέπει 
να ξεκτνήσει χηµοοθεραπο'ες. Τα σχέδια 

µιας ζωής του Σεη ανατρέπονται 
και το χειρότερο: σύντοµα το κοµπόδεµά 

του αποψιλώνεται καθώς το σύστηµα 
δηµόσιας υγείας aVai 

ανεπαρκές γα να καλύψει τις δαπάνες 
γα us χηµειοθεραπείες της Γκλίνις... 
∆είγµα γραφής: «Τι Βάζεις στη Βαλίτσα 
γα όλη την υπόλοιπη ζωή σου; Στα 
ερευνητικά ταξίδια τους -µε την Γκλίνις 
ποτέ δεν τα αποκαλούσαν «διακοπές»- 

ο Σεη έπαιρνε πάντα πολλά παραπανίσια 
πράγµατα προνοώντας γα 

κάθε ενδεχόµενο...». ¦ 

info: «Αρκετά ως εδώ» της Λάιονελ 
ΣράιΒερ, εκδόσεις Μεταίχµιο 

Η επιστροφή 
Ο πρώτος υπότιτλος του βιβλίου είναι 
«Η αληθινή ιστορία του Μιχαήλ θεοδόροΒιτς 

Κυριάκοβ» και ο δεύτερος 
«To µεγάλο ταξίδι των Ελλήνων του 
Πόντου από την Οκτωβριανή Επανάσταση 

και την Περεστρόικα έως και την 
κατάρρευση της ΣοΒιετικήςΈνωοης». 
∆εν είναι Βέβαια µυθιστόρηµα αλλά 
είναι γραµµένο µε µυθιστορηµατική 
γραφή. Γραµµένο από ένα συγγραφέα 
έµπειρο στην ιστορική έρευνα, τον 
Απόστολο Παπαγαννόπουλο που ζει 
και εργάζεται στη θεσσαλονίκη και 
έχο ασχοληθεί µε την ιστορία της θεσσαλονίκης 

και των µνηµείων της, όπως 
και άλλα ιστορικά θέµατα και έχε γράψα 

και ιστορικά µυθιστορήµατα. Η 
αφήγηση σε αυτό το Βιβλίο ακολουθεί 
τη διαδροµή ενός καθηµερτνούΈλληνα, 

του Μιχαήλ θεοδόροβιτς Κυριάκοβ 
(Μιχαήλ Κυριακίδηςτου 

Θεοδώρου), πραγµατικό πρόσωπο, 
που γεννήθηκε στο Καρς της Μικρός 
Ασίας το 1915, έζησε την Οκτωβριανή 
Επανάσταση και τη συγκρότηση της 
ΣοΒιεακήςΈνωσης, αγωνίστηκε µαζί 
µε άλλους Πόντιους γα την επιβίωση 
στα βουνό του Καυκάσου. ∆είγµα 
γραφής: «Πατέρας του Μιχαήλ ήταν ο 
Θεόδωρος - Κυριακίδης γα τους'Ελληνες 

Πόντιους, Κυριάκοβ γα τους 
Ρώσους οτη συνέχοα, όταν n οικογένεια 

εγκαταστάθηκε στο Καρς. Ήταν 
άνθρωπος σεµνός, χαµηλών τόνων, 
µε ευγενικούς τρόπους και αγαπητός 
σε όλους». ¦ 

info: «Η επιστροφή» του Απόστολου 
Παπαγαννόπουλου, εκδόσεις 

∆ιόπτρα. 
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