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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΓΕΩΡΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Μάρω Βαμβσννάκη

ΛέαλιΝτάουνερ

Ρομαντική Περιπέτεια
Με το χλωμό της πρόσωποκαι τα λεπτά
χαρακτηριστικάτης η Σάτσι στο χωριό
όπου μεγάλωνε ένιωθε πάντοτε διαφορετική
από την οικογένεια της και τους φίλους
της.
'Οταν ήταν έντεκα χρονών, η αυτοκρατορική
πριγκίπισσαπου περνούσε από το
πανδοχείοτου πατέρα τής Σάτσι, εντυπωσιασμένη
από την ομορφιά της, την πήρε
μαζί στο παλάπ των γυναικών στο Έντο,
όπου ζούσαν τρεις χιλιάδες γυναίκες κι
ένας μόνον άντρας: ο νεαρός σογκούν.
Αλλά η Ιαπωνίααλλάζει. Τα μαύρα καράβια
που έχουν έρθει από τη Δύση φέρνουν
μαζί τους ξένους που θέλουν να την
εντάξουν σπς αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες
τους. To παλάπ περικυκλώνεται
από εχθρικές δυνάμεις και η Σάτσι αναγκάζεται
να το εγκαταλείψει. Όταν η ζωή
της κινδυνεύει, τη σώζει ένας αντάρτης
πολεμιστής που ξυπνάει μέσα της τον
αληθινό έρωτα. Πριν όμως καν τολμήσει να σκεφτεί το μέλλον της μαζί του, πρέπει
να λύσει το μυστήριο της δικής της καταγωγής.
Ένα επικό μυθιστόρημα που βασίζεται οε ιστορικά γεγονότα, ένα μείγμα επικής
και ρομανπκής περιπέτειας.

Μετάφραση:Μαρία Αγγελίδου
Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ

ΑλέξηςΣταμάτης

Ευλογίακαι Καιάρα

Βλέμμαμαγνήτης

Ο Άρης Μανιάτης,
Η Μάρω Βαμβουνάκη έχει
ένας κινηματογραφιστής
στραφεί στη συγγραφή έργων
αε κρίση ταυτότητας,
εκλαϊκευμένης ψυχολογίας.
περνάιτην ημέρα
των γενεθλίωντου
Κεντρικό θέμα η αγάπη
μαζί με φίλους σε ένα
οτην εποχή μας, που -πάντα
εξοχικό. Εκείτους διαβάζει
σύμφωνα με τη συγγραφέα
το τελευταίοτου,
είναι η «εποχή του ανικανοποίητου».
αυτοβιογραφικόσενάριο,
To σύμπαντης Βαμβουνάκη
με το οποίοελπίζει
είναι κυριευμένο από
να επιστρέψειοτο αληθινό
μεγάλες «μυθιστορηματικές
σινεμά που έχει
αγάπες», παροιμιώδεις ρήσεις
αφήσει πίσω. Γυρίζοντας
γερόντων του Αγίου
όμως αργά το
Όρους, τραγούδια του Λουδοβίκου
βράδυ,ένα ατύχημαγίνεται
των Ανωγείων.
η αιτία να καταφύγει σε ένα απομονωμένοαρχοντικό
Αγαπάμε τελικά τα πρόσωπα
όπου ξαναβρίσκειτο γυναικείο βλέμμα που
ή μόνοντον έρωτα αγαπάμε;
τον μαγνήτιζε απόκαιρό. Στον παράξενοαυτό χώρο
όλα του τα δεδομένα -η τέχνη του, η καθημερινότητα
Αγαπάμε αυτό που μας
του, η ιστορίατου, ό,τι αγαπά και ό,τι αγάπησεθα
δίνουν ή αυτό που περιμένουμε
δοκιμαστούνσκληρά.
να μας δώσουν; Τη μορφή τους πόσο αγαπάμε και πόσο τη μεταμόρφωση
Πώς είναι - εσωτερικό, νύχτα - στην ψυχή ενός
που σχολαστικά τους επεξεργαζόμαστε; Κι αυτό που
ανθρώπου;
Φώτα,κάμερα, πάμε...
περιμένουμε πόσο αντέχει να ελπίζει; Αντέχει!
Κι εγώ δεν ξέρω αν είναι ευλογία ή κατάρα η αντοχή τούτη. Κι
Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
εγώ δεν ξέρω π αξίζει πιοπολύ: η ειρήνη ή η αγωνίατης ψυχής μας.
Από πς Εκδόσεις Ψυχογιός, κυκλοφορούν επίσης τα βιβλίατης
«Ο Παλιάτσος και η άνιμα»,«Toφάντασμα της αξόδευτης αγάπης»,
«Χορός Μεταμφιεσμένων», καθώς και σε επανέκδοση το «Αυτή η
σκάλα δεν κατεβαίνει».

ΝίκοςΠαναγιωτόπουλος

Εκδόσεις: ΨΥΧΟΠΟΣ

Παιχνίδιλέξεων

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος
μετατρέπει
ένα παιχνίδι
λέξεων και εικόνων
αε μια ευχάριστη
αφήγηση η ανάγνωση
To μυθιστόρημα περιγράφει τις περιπέτειες
για τα παιδιά.
Ο συγγραφέας
της Ηλέκτρας, μιας δυναμικής γυναίκας
δεν ακολουθεί την
που έως τα είκοσι πέντε της χρόνια
κλασικήφόρμα του
πρόλαβε να γνωρίσει τα πιο παράξενα
παραμυθιού, αλλά
παιχνίδια της ζωής.
με την αμεσότητα
τησία. Σε ηλικία δεκαέξι ετών στήνει την
του
λόγου και την
Γεννημένη στις φτωχογειτονιές της δυτικής Θεσσαλονίκης
πρώτη δική της «επιχείρηση».
αλλεπάλληλη
διαδοχή
των
περίεργων
πλασμάτων
και μεγαλωμένη σε
Με χιούμορ, οξυδέρκεια και δίψα για
οδηγεί το παιδίστο να συναισθανθείτην ύπαρξητων
μια οικογένεια με έναν πατέρα βάναυσο
ζωή, η ηρωίδα σχολιάζει, κριτικάρει, παλεύει, πολλώνκαι διαφορετικώνπραγμάτωνπου συνθέτουν
και μια μητέρα υποταγμένη γνωρίζει από
τον κόσμογύρω του, καθώςκαι τη δύναμητης υπέρβασης
απογοητεύεται, ξαναστέκεται στα
παιδί την ψυχολογική και τη σωματική βία.
και την πραγματοποίησητου Ονείρου.

ΕλένηΒαηνά

Κυνηγώντας
to όνειρο

Αναζητώντας απεγνωσμένα διέξοδο, η
Ηλέκτρα κάνει από νωρίς την επανάσταση
της και αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα
χέρια της, με όπλο την οικονομική ανεξαρ-

πόδια της και ποτέ δε διστάζει να πει τα
πράγματα με το όνομα τους.

Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ

CLAUDE LEVI-STRAUSS

ClaudeLevi-Strauss

ΦΥΛΗ ΚΑΙ IΠΟΡΙA
ΦΥΛΗΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαχρονικοί
Γϊοχασμοί
Ηέκδοση αυτή συνενώνει για πρώτη φορά σ" έναν
τόμο δύο σημαντικά κείμενα του Levi-Strauss,που σε
πρώτο επίπεδο σηματοδοτούν τη στράτευση του μεγάλου
στοχαστή στη μάχη κατά των ρατσισπκών
προκαταλήψεων, καθώς δημοσιεύτηκαν αρχικά και τα
δύο υπό την αιγίδα της Ουνέσκο.
To πρώτο είναι το γνωστό και πολλές φορές δημοσιευμένο
«Φυλή και ιστορία»του 1952.To δεύτερο είναι
το άγνωστο για μεγάλο χρονικό διάστημα «Φυλή

www.clipnews.gr

και πολπτσμός» του 1971. Ο πρόλογος του Michel
Izard δίνει την ιστορία των δύο αυτών κειμένων που
αποτελούν κλειδιά για τη σκέψη του Lvi-Strauss.
Μισό αιώνα μετά την υιοθέτηση των πρώτων αποφάσεων
της Ουνέσκο σχετικά με τον αγώνα κατά του
ρατσισμού, και βλέποντας τα πολύ πενιχρά αποτελέσματα
του, δοξολογημένα θα αναρωτηθούμε για τις
πνευματικές προϋποθέσεις του εγχειρήματος που
εμφανίστηκε τόσο παλιά, δικαιολογημένα επίσης θα
έχουμε βαρεθεί, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία
του Levi-Strauss,τα «ωραία λόγια» και πς «ηθικές
ομιλίες» χωρίς αποτέλεσμα.

Μετάφραση: Αθανάσιος Στεφανής
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
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