
www.patakis.gr

ISBN 978-960-16-5442-3
Bοηθ. κωδ. µηχ/σης 09442

ΕΛ
ΕΝ

Η
 Σ

ΙΚ
ΕΛ

ΙΑ
Ν

Ο
Σ

Υφαίνοντας έναν συνεκτικό ιστό από επιστολές, αναµνή-
σεις, ποιήµατα, ηµερολογιακές εγγραφές, η Ελένη Σικε-
λιανός συνθέτει µια στοργική προσωπογραφία του πατέρα 
της και ταυτόχρονα ένα άτεγκτο κατηγορητήριο εναντίον 
του. Γιος του Γλαύκου –του µοναχογιού του Άγγελου 
Σικελιανού, που ακολούθησε τη µητέρα του Εύα Πάλµερ 
στην Αµερική–, αρνητής του εκπαιδευτικού κατεστηµένου, 
µε αποτέλεσµα να µην αποφοιτήσει ποτέ από το σχολείο, 
ταλαντούχος µουσικός, αυτοδίδακτος ξυλοκόπος και λάτρης 
της φύσης, απόγονος Ελλήνων ευγενών, και, στο µεγα-
λύτερο µέρος της ζωής του, ναρκοµανής, ο Τζον υπήρξε 
ένας εκκεντρικός οραµατιστής, µια ευφυής, ανεύθυνη, 
ανήσυχη και εν τέλει τραγική µορφή. Το 2001, έχοντας 
ζήσει επί τρία χρόνια ως άστεγος στους δρόµους της Αλ-
µπουκέρκης, θα πεθάνει σ’ ένα δωµάτιο ξενοδοχείου από 
υπερβολική δόση.

«Υπέροχο αυτοβιογραφικό κείµενο, το Βιβλίο του Τζον 
προσεγγίζει µια ζωή από όλες τις πλευρές της και καταλή-
γει σε µια νεκρολογία που θα τη ζήλευε ο καθένας. Ο Τζον 
είναι ένας πατέρας χωρίς προηγούµενο στη λογοτεχνία µας. 
Η Σικελιανός τον σκιαγραφεί αδρά, µε µεγάλη αγάπη, και 
πάνω απ’ όλα µε τέχνη και µαστοριά. Τόσο το θέµα όσο 
και η συγγραφέας του παραµένουν αξέχαστα».

    MICHAEL ONDAATJE

Η Ελένη Σικελιανός γεννήθηκε το 
1965 στη Σάντα Μπάρµπαρα της 
Καλιφόρνια. Βραβευµένη ποιήτρια, 
της οποίας το έργο έχει µεταφρα-
στεί σε 12 γλώσσες, έχει γράψει, 
µεταξύ άλλων, τις συλλογές Earli-
est Worlds, The Monster Lives of 
Boys & Girls (βραβείο National 
Poetry Series), The California 
Poem, The Loving Detail of the Liv-
ing & the Dead και πιο πρόσφατα 
το You Animal Machine, µια ακόµη 
οικογενειακή ιστορία. ∆ιδάσκει στο 
Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Γραφής 
(Creative Writing Program) του 
Πανεπιστηµίου του Ντένβερ, στο 
Κολοράντο, όπου ζει µε τον σύντρο-
φό της, τον συγγραφέα Laird Hunt, 
και την κόρη τους Εύα.
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«Στο Βιβλίο του Τζον, αυτοβι-
ογραφικό και κινηµατογραφικό, 
ένας κατεστραµµένος, πρώην χίπι, 
πατέρας “φεγγοβολά, αστράφτει, 
µεταβάλλεται αδιάκοπα” –όπως 
συµβαίνει “όταν ο κρύσταλλος της 
ηρωίνης µπαίνει στη φλέβα”, σύµ-
φωνα µε τη δική του περιγραφή– 
και διαλύει το Βιβλίο των Ωρών 
µιας οικογένειας. Καλλιτέχνιδα 
µε ακάµατη ευφυΐα, η Ελένη Σικε-
λιανός ξαναζωντανεύει πολυήµερα 
ταξίδια στους αχανείς αυτοκινη-
τόδροµους της Αµερικής, τοξικά 
όνειρα, ψυχικές διαταραχές από 
τη χρήση ου σιών, µαταιωµένη 
τρυφερότητα και σπαταληµένη 
ενέργεια, κάτω από ένα σκληρό, 
ανελέητο φως».

RIKKI DUCORNET

«Το Βιβλίο του Τζον είναι ένα 
από τα πιο συγκλονιστικά και 
αποκαλυπτικά αυτοβιογραφικά 
έργα που έχω διαβάσει».

ΑΝΝΕ WALDMAN
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