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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ
ΣΤΑΦΑΡΣΑΛΑ

«Η αηδονόπιτα» του Ισ. Ζουργού

και τόνισε ότι επιθυμίατου είναι να συζητήσει μυθιστορήματος είναι φανταστικοί, ενώ τα
ταλούδας»,«Αηδονόπιτα».
ΦΑΡΣΑΛΑ (Γραφείο «E»)
Η κ. ΦρόσωΕυαγγελοπούλου
σχολίασετον με τους αναγνώστεςγια το βιβλίο του. Ακόμη ιστορικά πρόσωπαδιαγράφονταιμε βάση τις
Του Αχ. Μπακαλέξπ
To βιβλιοπωλείο«Πρότυπο»και οι εκδόσεις τίτλο «Αηδονότητα»και ανέφερε ότι το βιβλίο επισήμανεποιοςείναι ο ρόλοςτου συγγραφέα, ιστορικέςπηγές.
Ακολούθησεσυζήτηση με το κοινό και ο
«Πατάκη» διοργάνωσαν, με επιτυχία, εκδήλωση
κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.ο οποίοςπαρουσιάζεταικυρίωςμέσα από τα
συγγραφέαςαναφέρθηκεστις επιδράσειςπου
κατά τη διάρκεια της οποίαςπαρουσιάστηκε Κεντρικόπρόσωποείναι ένας Αμερικανός, βιβλία του.
στοντρόπο
που αγαπούσετον ΑρχαίοΕλληνικόΠολιτισμό'
Επιπλέον,ανέφερε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει δεχθείαπόάλλασυγγράμματα,
το βιβλίοτου ΙσίδωρουΖουργού«Η αηδονόπιτα».
αντιμετωπίζειδιαφορετικάτο βιβλίο του συγγραφέα,
πουγράφειτα μυθιστορήματατου, στις τεχνικές
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και έζησε το 19ο αιώνα.Έρχεταιστην επαναστατημένη
της γραφής, στις μελέτες που έχει κάνει
Ελλάδα,αφούπέρασετη Μεσόγειο,
ανάλογαμε τα βιώματατου. Κατόπιν,
στην αίθουσαεκδηλώσεωντου βιβλιοπωλείου
στην ιστορίατης ΕλληνικήςΕπανάστασης,
τόνισε
«Πρότυπο»στα Φάρσαλακαι την προλόγισεο το Αιγαίο και έφτασε στη θεσσαλονίκη, που ο συγγραφέαςμίλησε συνοπτικάγια την υπόθεση
για ποιουςλόγουςγράφει ιστορικά μυθιστορήματα,
ιδιοκτήτης του «Πρότυπο»κ. Νίκος Αγγελόπουλος.
είναι οε άθλια κατάσταση. Εκεί γνωρίζει ελληνικές του βιβλίου του. Αναφέρει μέσα στην
αναφέρονταςγιατί αγαπάκαι μελετά
οικογένειες και φεύγει προςτη Νότια πλοκήτου έργου του ιστορικά πρόσωπατης
Ελλάδαμε αγωνιστέςτης ελευθερίας. Φθάνει Ελλάδας,ενώ υπάρχουνκαι οι ανώνυμοιΈλληνες. την ιστορία και γιατί επηρεάστηκε από
Κατόπιν, n εκπαιδευτικός κ. ΦρόσωΕυαγγελοπούλου
To Βιβλίο είναι μια εσωτερική αναζήτησηδιάφορεςιστορικέςπεριόδουςκαι έγραψεαντίστοιχα
παρουσίασετο συγγραφέακαι το στο πολιορκημένοΜεσολόγγικαι ο συγγραφέας
του μυστηρίου της ζωής μέσα από τις
ιστορικάέργα.Ανέφερεπόσοδύσκολο
έργο του. Ο Ισίδωρος Ζουργόςγεννήθηκε και περιγράφειτις συνθήκεςτης Εξόδουτων Μεσολογγιτών.
To βιβλίο είναι συγκλονιστικό, ιστορικέςπεριπέτειες,τον έρωτα,τον πόλεμο, θέμα είναι n ιστορικήσυνείδηση,πουδεν είναι
ζει οτη θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως δάσκαλος
αλλάκαι του κράτους,
το θάνατο, πάνταοε σχέση με την Ελλάδακαι θέμα μόνοτης εκπαίδευσης,
στην Α'/βάθμια Εκπαίδευση.Έγραψε αφού πραγματεύεταιαξίες όπωςείναι n ελευθερία,
τον αγώνα της για την ελευθερία, την αυτοδιάθεση. αλλάκαιολόκληρης
της κοινωνίας.Τέλος,
5 έργα, που είναι τα: «Φράουστ»,«Αποσπάσματα n αγάπη, n ευτυχία.
Ο συγγραφέαςευχαρίστησετον κ. ΝίκοΑγγελόπουλο Είναι βιβλίο της περιπέτειας, της τόνισε την αναγκαιότητατης ιστορικήςμνήμης
από το βιβλιο του ωκεανού»,«Η ψίχα
εκείνου του καλοκαιριού»,«Στη σκιάτης πε¬
και την κ. ΦρόσωΕυαγγελοπούλου εναλλαγής,της δράσης.Οι βασικοίήρωεςτου για τη χώραμας, στην εποχήμας.
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