Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Σάββατο, 01-08-2009
Σελίδα: 48,49
(1 από 2)
Μέγεθος: 1128 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 2310 779.265
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

TAT! ΑΝ A ΑΒΕΡΩΦ
1ο "Εγχειρίδιο Βλακείας" του
Διονύοη Χαριτόπουλου είναι
ένα μικρό, κομψό βιβλίο.
που μεταφέρεται εύκολα στηντοάντα,
στο πλοίο, στην παραλία ή
οπουδήποτε αλλού. Γραμμένο οε
ανάλαφρο τόνο. είνοι χωρισμένο
οε σύντομες ενότητες που διαβάζονται
είτε μεμονωμένα n οε μεγαλύτερες δόσεις, ανάλογα
με τον χρόνο μας και τπ διάθεση της κάθε στιγμής. Ένα
Βιβλίο κεφάτο, πρωτότυπο,διασκεδαστικό, ευρηματικό,
ανατρεπτικό, εξωφρενικό, Βέβηλο, διαστρεβλωτικό,
διεισδυτικό, σοφό, απολαυστικό και πανέξυπνο.Ένα στοίχημα
κερδισμένο εκατό τα εκατό, χάρη στο πηγαίο χιούμορ
και το ολόφρεσκο Βλέμμα του συγγραφέα. Για τους
πιο "εθισμένους" στην ανάγνωση,
προτείνω επίσης το αριστούργημα
του Λουί Φερντινάν
Σελίν "Ταξίδι στην άκρη της
νύχτας" που κυκλοφόρησε
πρόσφατα, επειδή το Βιβλίο
είναι καυστικό, απολαυστικό,
θυελλώδες, ένας σταθμός στην
ιστορία της σύγχρονης λογοτεχνίας».
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συγγραφεισπου αγαπαμε προτεινουν τα βιβλια
απο την προσφατη ή παλαιοτερη παραγωγή που θα
μασ κανουν παρεα στισ φεήνεσ
διακοπεσ. για μια ακομη χρονια to μυθιστορημα
αναδεικνυεται στον πρωταγωνιστητων ημερων,
εγπφυλασσοντασ μασ σκεψεισ, περιπετέιεσ
και δυνατές συγκινήσεις.

Δημήτρης Στεφανάκης
«Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι» του Ντ. X. Λόρενς έχει
κυκλοφορήσει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα,
αλλά όταν το διαβάζει κανείς αισθάνεται πως γράφτηκε
μόλις χτες. To βιβλίο που προκάλεσε τα ήθη της εποχής
του, αποτελεί σήμερα ένα κλασικά κείμενο που διαβάζεται
ευχάριστα, όπως κάθε μεγάλο μυθιστόρημα. Οι
δύο πρωταγωνιστές του, n αισθησιακή Κονστάνς και ο
δασοφύλακας Μέλορς, παρασύρονται
από το αμοιβαίο πάθος
τους και εγκαινιάζουν με τον
τρόπο τους τη σύγχρονη λογοτεχνική
σκηνή. Ο Λόρενς χρησιμοποιεί την ανατρεπτική διάσταση
του έρωτα, για να καταγγείλει τις ηθικές και κοινωνικές αναπηρίες
του ανθρώπινου πολιτισμού. To τελευταίο βιβλίο της ζωής
του θα συνεχίζει να προκαλεί, να προβληματίζει αλλά και να
συναρπάζει. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα».
N.X. ΛΟΡΕΝΣ, Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΔΗΣ ΤΣΑΤΕΡΛΙ,
MET. ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΗΤΡΟΣ

ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΓΓΡΟ
«Από πολλά παιδικά βιβλία έχω κρατήσει ανάμνηση, ενώ
έχει περάσει καιρός κι έχω διαβάσει εκατοντάδες.
Ανάμεσα τους είναι n "Αστροδενή" της Ευγενίας Φακίνου
που. όταν εκδόθηκε πριν από 27 χρόνια, μου άνοιξε τα
μάτια γΓ αυτά που τσούζουν ακόμη την ελληνική κοινωνία αστυφιλία, εσωτερική μετανάστευση, ρατσισμός, Bio. Η
"Μικρή ιστορία του κόσμου" του Γκόμηριτς που μου έδειξε
την τέχνη του πώς να διηγείσαι την Ιστορία. To "Παραμύθι χωρίς όνομα" της
Πηνελόπης Δέλτα, αγοπημένο βιβλίο των παιδικών μου χρόνων, πάνω ατο οποίο
έκανα την πρώτη μου πανεπιστημιακή εργασία».

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ,
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ
ΟΝΟΜΑ. ΕΣΤΙΑ
Ε. H.GOMBRICH.
ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ,
MET. Ε. ΚΑΜΗΛΑΡΗ,
ΠΑΤΑΚΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ,
ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ,
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΛΑΚΕΙΑΣ, ΤΟΠΟΣ
ΣΕΛΙΝ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ
ΝΥΧΤΑΣ. MET. ΣΕΣΙΛ ΙΓΓΛΕΣΗ
ΜΑΡΓΕΛΟΥ, ΕΣΤΙΑ

κολουθώντας τη συγγραφική
διαδρομή της
i "Κινητής γιορτής",
στην οποία ο Χέμινγουεϊ
αφηγήθηκε το χρόνιαπουξόδεψε
οτο Παρίσι του Μεσοπολέμου
ως "πολύ φτωχός
και πολύ ευτυχισμένος" συγγραφέας.
ο Ενρίκε Βίλα Μάτας
πραγματοποιεί μια αντίστοιχη
συγγραφική περιπλάνηση
στην ίδια πόλη, που
εκείνοντον υποδέχεται "πολύ
φτωχό και πολύ δυστυχισμένο".
Ζώνταςμόνος οε μια
άθλια σοφίτα, ο Μάτας γράφει
το "Παρίσι δεν τελειώνει
ποτέ"απέναντιστην εξωστρεφή
"Κινητή γιορτή", πουγεννήθηκε
μέσα στους κύκλους
των εκπατρισμένων αμερικάνων
καλλιτεχνών των
Roaring Twenties. Η αΒία\στη
αφήγηση του Χέμινγου^
ετ αντιστοιχίζεται στην υβρι¬
δική, διακειμενική, καχύποπτη
γραφή του Μάτας, n οποία μετεωρίζεται ανάμεσα
οτο δοκίμιο, στο μυθιστόρημα και στην αυτοβιογραφία.
Δύο Βιβλία που αξίζει να διαβαστούν ζευγαρωτά».

Α;

ψρ**

ΕΝΡΙΚΕ ΒΙΛΑ ΜΑΤΑΣ,
TO ΠΑΡΙΣΙ ΔΕΝ ΤΈΛΕΙΠΝΕΙ ΠΟΤΕ.
MET. ΝΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ,
ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΓΙΟΡΤΗ,
MET. ΣΤΑΥΡΟΣΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ,
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
48 CLOSE UP
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