Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΑΟΥΤ
Ημερομηνία: Κυριακή, 21-03-2010
Σελίδα: 14,15
(1 από 2)
Μέγεθος: 1521 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 113410
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ

«ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΜΑΤΙΑ ΘΑ ΒΛΕΠΩ»
του Παύλου Θ.
Κάγιου.
Εκδ. «Καστανιώτη»,

Οyupoc
τ^

φυλακή

σελ. 546,
C 22.

Acpovcisήρωες
To νέο μυθιστόρηματου Παύλου Θ.Κάγιου,«Και
με κλειστά μάτια θα βλέπω»,εϊιοτορεί μια μεγάλη
ιστορία OYOnns,
από amis πουνικούν όλα
τα εμπόδια που βρίσκονται στο διάβα της. Πρωταγωνιστές
είναι n Βάσω από την Καλαμάτα και
ο Θοδωρής από τη Βόρειο Ηπειρο. Η φτώχεια,
οι δυσκολίες επιβίωσης,οι έντονες πολιτικέςαναταραχές,
n Κατοχή, ο εμφύλιος του '44-'49
και ο διχασμός τους παρασύρουν στη δίνη τους,
για να τους φέρουν εντελώς τυχαία κοντά και να
γνωριστούν στην Αθήνα. Ετσι, γεννιέται ένας
έρωτας που καταργεί τα αντίπαλα στρατόπεδα
που ανήκουν. Ξεκινά το «μαζί» σε έναν δρόμο
δύσβατο: αποκτούν τρία παιδιά που πρέπει να
μεγαλώσουν, υφίστανται ανελέητο κυνηγητό
αηό τους ισχυρούς,αντιμετωπίζουν την ανέχεια
και τη δικτατορίατου '67, πουτους κολλούν στον
τοίχο. To τέταρτο μυθιστόρημα του Παύλου Θ.
Κάγιου περιέχει πολλά βιωματικά στοιχεία που
εμπλέκονταικαι υπηρετούντα μυθοπλαστικάκαι
είναι αφιερωμένο στους γονείς του. Είναι μια
ελεγεία για τους χαμένους, τους κυνηγημένους,
τους αφανείς ανθρώπους,τους ήρωες που n ιστορία
τους δεν καταγράφεται πουθενά.
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Για έφηβοικ

Για παιδιά

«ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ KOSΑΛΛΑΣ»
«ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ms Aivas Λυχναρά.
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ»
tns Lynn Curlee. Μετάφραση:
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 128, G.
ΜαρίαΑγγελίδου. Εκδ.
6.50.
«Μοντέρνοι Καιροί», σελ. 48,
Ενααστυνομικόεφηβικό μυθιστόρημα
με σφικτή πλοκή, μυστήριο C 12.90. Γιατους αρχαίους Ελληνεςοι μύθοι
και συνεχείς ανατροπές που κρατούνμε τους παντοδύναμουςθεούς,τους γενναίους
ζωηρό το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
ήρωες, τα τρομακτικάτέρατα και τα παράξενα
πλάσματααποτελούσανμέροςτης πραγματικότητας
«ΜΙΜΗ Η ΝΕΥΡΙΚΗ» τη* Μέγκαν
τους.Σήμεραοι μύθοιαυτοίεξακολουθούν
ΜακΝτόναλντ. Εικονογράφηση: Πίτερ Ρέινολνκ.
να μας συναρπάζουνκαι να μας μαγεύουν.
Μετάφραση: Ρένα Ρώσση- Ζαΐρη.
«ΟΙ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ»
Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ. 159, C 8.
Κάθεβιβλίο της σειράς είναι γραμμένο με απίστευτο ins Denise Despeyroux. Μετάφραση:
χιούμορ, απεικονίζειτις χαρές καιτις ¦ Δάφνη Χρήστου. Εκδ. «Μοντέρνοι Καιροί»,
προκλήσεις της ζωής μέσα από τα σελ. 124, G.18.90. Αλλοτεείναι μικροσκοπι- ^κές
μάτια ενός παιδιού και βοηθάει το
καιφορούνπέταλαλουλουδιών
και άλλοτεείναι μυστηριώδειςκαι
παιδίνα συνειδητοποιήσειπως όταν
κάποιος προσπαθεί να κάνει ό,τι
παιχνιδίζουν σης σκιές. Πού βρίσκεται
καλύτερο μπορεί τον περιμένουν
όμως, το μαγικό βασίλειο
I ευχάριστεςεκπλήξεις.
τους;
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ZYITPAOJEAI no 101 EINAI

OIXAPEXKAI
TAAEINA
THI EPrAZlAI
EkS. Mfloidm»,
fftA. 384,
€16

AAevvte
r£wri6nK£ TO <t>iAoaocpi-OlXapESKQIOIKfv- OiAooocpi5uvoi tou ouvxpo- Kri, xiouuoMnoT6v
1969 crrn Zupi- k6 5okiMcrdcppa- xn Kai Zz\oto
vou EpYaaiaKoJ
piOTIKh.
UK>.
<m: Avt(ovns AovSfvo. Ta piPAia
nEpipdAAovTos.
KaAoKupns. tou exouv
UCTacppaorci
ae nepioooTCpes
and 25
vAwooes.

OITHINEZ
TPO0EZ. 01
KAINOYPIEE
TPOOEZ
Ek5.«£.I.ZoxaponouAos»,
acA.296,
€16

A\rp£ ZlVT
Merikppaan: Mapidwa Tup£a- XpiorooouAf5qu.
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«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ» ins Μαργκερίτ Γιουρσενάρ.
Μετάφραση: Ni'kos Δομαζάκικ. Εκδ. «Χατζηνικολή», σελ. 232, C
19.16. «...Ο Καβάφης»,γράφει n Γιουρσενάρ,«θυμίζειστον ταξιδιώτη
του ότι δεν θα βγει από τον τόπο της καταγωγής του, ότι όπου κι αν
πάει, n πόλη του θα τον ακολουθεί. Ο άνθρωπος του Μποντλέρ,όπου
και αν πηγαίνει, απλώς λικνίζει το άπειρο του στις πεπερασμένες θάλασσες...
Ομως ο ίδιος αυτός Μποντλέρπου τόσο συχνά περιφρονεί
το ταξίδι, αναγνώρισε τη σχεδόν άλογη επιθυμία που υπολανθάνει
σε όλους μας...Μιαανάγκη αποδημίας,μια ζωτικήανάγκη να νιώσει
ότι βρίσκεταιαλλού...».Ολοι μας ταξιδεύουμε.To θέμα είναι τι βλέπουμε,
τι γυρεύουμε σ"ένα ταξίδικαιτι αποκομίζουμεαπ' αυτό.Λίγα
χρόνια πριν από τον θάνατο της n Γιουρσενάρένιωσε την ανάγκη
να ταξιδέψει,«να κάνει τον γύρο της φυλακής της».

Pia
I0YAA,ITAfaAavdKn.
XTEZTOY 01AII10AA
Ek5. «KaaraV1WTIJ»,
atA.270,
€18

0 Avrpe Zivt
Mu8iord(1869-1951)
pnua.
ppa|kuu£vos
[i£ NouneA, i-'
ypaiJJE:«NdpKlaoos», «0 avn8iKoA6Yos»,
«TgEi'Sitou Ypidv» K.d. •oraiTOY
H auyypaqjEas
twv PipAitov:
«9a unoypd<pwAou(», «EAfvn ri o Kovevas», «0 aiaV
vas twv AaPupiv8wv» K.a.

Yuvos am CainKai
am <puan,oris aiaGriaEis,amv eni0uuia Kai at 6Ass
tis EKcppdoeisKai
£K<pdvaEISTOU£-

0 auv5uaa|i6sxiour
uop Kai
Yvoiasaiv.

Aidnnxapd
omVEpYaoi'a
uas Auvei to unapEiaKo (jaS.

noinTiKrt,
aiaBnaiam, ev8ouQiuSns,
tppEvnpns.

0 ouvypa- Aidn anoTEAEi'
<piKdsTpO- uia eAeyeioSa¬
nos: noum- ns.
KOS,aUTOPiOYpacpik6s, toEi5lb)TIKOS...

YnoSopia,
ovoAutikiV,
aTtioa<paipwri.

0 auyypa- AipTi6Aa,aav
cpiKOs
a<pn- onEipa yupiTouv
ynpaTiKds yupoanoToviV
Tpdnos,To §10kukAo KOI£1- uNSSJf*"^
nus £V<0V£- vaieva.
Tai Cwri,
uuQosKai i-

ocoto.

Mu8iot6- 'H dcpi&i pias v£apris EAAnvoEPpafpnua.
as SaOKdAasamv
KpnmTO 2000 Kai
TOKdlJjIUOtou lou5a, anoreAouv to
£(paAmpio yia Ufa
5ia5poun oto naoehdov...

iHAEONE- TIATI NA
Ikthwata
TO AIABAXOYME

oropia.

