
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 02-09-2009
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 748 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 4828831

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

12 Metropolis ΒΙΒΛΙΟ Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 

Η εκπαίδευση 
σε πρώτο πλάνο 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά 
ο Iavos διοργανώνει 
αφιέρωμα στην 
εκπαίδευση. Οι καλύτεροι 
εκδοτικοί οίκοι στο 
εκπαιδευτικό βιβλίο και 
στο σχολνκό βοήθημα θα 
παρουσιάσουν τα βιβλία 
tous, ενώ θα 
πραγματοποιηθούν 
συζητήσει, ομιλίε5, 
βιωματικά σεμινάρια και 
ημερίδεε. Αξίζει να 
σημειωθεί nos είναι n 
πρώτη χρονιά που 
εντάσσονται στο 
πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων και θέματα 
ψυχολογίαε γονέων και 
μαθητών. Οι παρουσιάσει 
θα πραγματοποιούνται στο 
cafe του βιβλιοπωλείου 
(Σταδίου 24) απθ σήμερα 
έωε και tis 29 Σεπτεμβρίου. 
Η αρχή γίνεται σήμερα 
λοιπόν otis 10.30 με την 
παρουσίαση των νέων 
εκδόσεων του οίκου TRAIT 
D' UNION, μεταξύ των 
οποίων και μια καινούργια 
μέθοδο διδασκαλία5 
γαλλικών για το δημοτικό 
σχολείο. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό. 

Η ελπίδα ζούσε στα χαλάσματα... 

Σύντομα, 

Επιμέλεια: Νάντια Γιαννούλη 

Υπάρχουν περιστατικά που yxas 
σημαδεύουν. Που μένουν για 

πάντα χαραγμένα στη μνήμη μα5. 
Που μα5 αλλάζουν. Ο καταστροφιkos 

σεισμ05 Tns Χίου το 1881 -γνωotos 
eos «χαλασμόε»- σημάδεψε την 

Ειρήνη Νικολάκη-Καλαμάρη. Γέννημα-θρέμμα 
Χιώτισσα, n συγγρσφέα5 

στο πέμπτο κατά σειρά βιβλίο 
Tns, που φέρει τον τίτλο «To σπίτι 
στον Κάτω Αιγιαλό» και πρόσφατα 
κυκλοφόρησε από tis εκδόσε^ Διόπτρα, 

ανατρέχει με τρόπο μυθιστορηματικό 
στην εποχή που ο Εγκέλαδθ5 

κατέστρεψε το όμορφο νησί, 
την άνοιξη του 1881. 
Πρόκειται άλλωστε για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη καταστροφή που σημειώθηκε 

στην ιστορία του νησιού, 
ύστερα από τη σφαγή επί τουρκοκρατίαε. 

Οι ντόπιοι δεν ξέχασαν 
ποτέ, οι μνήμεβ έμειναν αλώβητε5 
από γενιά αε γενιά και κάθε παιδί 
είχε ακούσει ιστορίε5 για tis μέρε5 
εκείνε5. Κατι αντίστοιχο συνέβη 
και με τη συγγραφέα, καθώΞ είχε ακούσματα 

από tous οικείοι Tns. 
Ο σεισμόε αποτέλεσε, λοιπόν, αφορμή 

για να ξετυλιχθεί το κουβάρι 
Tns τραγική5 lOTopias pias οικογένεια5. 

Η Φραγκώ, n κεντρική ηρωίδα 
του βιβλίου, γίνεται ο στόχοε 

μια5 τρομερή5 xaTapas που θα 
στιγματίσει τη ζωή Tns αλλά και 
την πορεία των αγαπημένων Tns. Ο 
αναγνώστη γίνεται μάρτυρα5-γνώaTns 

του σκοτεινού μυστικού, τα 
μοιραία5 σύμπτωση... Καλό θα ήταν 

βέβαια να μην.αποκαλύψουμε 
κάτι περισσότερο σχετικά με αυτό. 
Παράλληλα, σε δεύτερο επίπεδο βέβαια, 

το βιβλίο ]ias προσφέρει δυvaxts 
εικόνε5 από εκείνη την εποχή. 

Η στιγμή του σεισμού είναι συγκλονιστική, 
ενώ είναι σαν να βλέπουμε 

μπροστά ]ias τα τοπία και t\s 
ομορφιέ5 Tns Χίου, tous VTOmous 
και tis νοοτροπίε5 tous, tis προκαταλήψειε 

και τα στερεότυπα Tns μιKpns 
Koivcjvias στα τέλη του 19ου 

αιώνα. 
Οι ήρωεΞ του βιβλίου οδηγούνται 
σε αέναα αδιέξοδα, έρμαια Tns μοίpas 

που tous θέλει υποταγμένοι. 

Ειρήνη ίΝιχοΙάκη-Καλαράρη 

to σπίτι οιονΚάτω 
Αιγιακό 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Ερχονται μπροστά μα5 σαν σε σκηνή 
θεάτρου με τα όνειρα tous, tis 

αγάπεΞ tous, τα μίση tous, tous έρωτέΞ 
tous και tous novous tous. 

To βιβλίο «χτίστηκε» με ήρωε5 άKpos 
ρεαλιστικού5. Ο αναγνώστη 

λοιπόν μπορεί να μοιραστεί την αγωνία, 
την ελπίδα, τον έρωτα, την 

αγάπη, την αυταπάτη, την καρτερία 
και την απόγνωση tous. Γίνεται 

μάρτυραε θανάτων, ανεκπλήρωτων 
ερώτων και τραγικών στιγμών... 

Και όμω5, όταν τελειώνει και n τελευταία 
σελίδα του μυθιστορήμαtos, 

μένει μια αίσθηση γλυκιά, αισιόδοξη. 
Αλλωστε, n ζωή n ίδια είναι 

ένα παράξενο μείγμα από πράγματα 
ανεξήγητα και κανεί5 δεν 

γνωρίζει κάθε φορά τι είναι αυτό 
που θα παίξει τον σπουδαιότερο 
ρόλο. Πολλέ5 φορέ5, σε πείσμα όλων 

των... προγνωστικών, n ζωή 
συνεχίζει να ανθίζει. Ακόμα και μέσα 

στα χαλάσματα... 

Με αφορμή το νέο Tns βιβλίο «A β γ... ω, 
νεραϊδοπειρατικό! To τρελό αλφαβητάρι», n 
Ρένα Ρώσση-Ζάΐρη θα παρουσιάσει παιχνίδια 

συνειδητοποίησα κάθε γράμματοε, αναγνωστικήε 
ετοιμότητα5 και cpavTaaias 

που βοηθούν το παιδί να βιώσει τη γνώση 
eos διασκέδαση σε μια ομιλία με τίτλο «Παίζονταδ 

με τα γράμματα». Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί otis 12 Σεπτεμβρίου, otis 
12 το μεσημέρι στον Πολυχώρο Μεταίχμιο 
(Ιπποκράτουε 118). • 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Αισχύλεια 
2009», ο ΠολιτιστικόΞ Οργανισμ05 δήμου 
Ελευσίνα5 και οι εκδόσεΐΞ «Ελληνικά Γράμματα» 

παρουσιάζουν το βιβλίο τηε Σόνια5 Ζαχα- 

ράτου «Τρείδ νύχτε5 του Αυγούστου (και μία 
ημέρα)», την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, ozis 20.30 
στην παραλία του παλιού Σαπωνοποιείου 
Ελευσπ/as. Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι: 
Dawns Ξανθούλα, Αγγελοε Παπαδημητρίου, 

Τέα Βασιλειάδου, Ελένη Κεχαγιόγλου, Σοφία 
Λάσκου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο 

θα διαβάσει n Φιλαρέτη Κομνηνού. 
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