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Γεράσιµος Θεοδόσης 
Γεννηµένος στην Πάτρα, από τα δεκαπέντε του, ήδη, ήταν συνειδητοποιηµένος ως προς το επαγγελµατικό του µέλλον: Συγγραφέας 
και δικηγόρος. Οπερ και εγένετο. Πολυταξιδεµένος, ως άλλος Οδυσσέας, έγραψε το πρώτο του µυθιστόρηµα στα Γερµανικά. 
Πολυγραφότατος, µετρά -µαζί µε τις πρόσφατες «Αφηγήσεις του δικηγόρου Στέφανου Φαµόζου»- έξι βιβλία και φυσικά νοµικές 
µελέτες, πολιτικά µανιφέστα, πολιτικούς λόγους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις κι άλλα πολλά. Πολυτάλανιος, 
καταπιάνεται συνάµα µε τον αγαπηµένο του κινηµατογράφο, υπογράφοντας σενάρια για µικρού και µεγάλου µήκους ταινίες, ενώ 
δοκιµάζει τις δυνάµεις του και στη συγγραφή θεατρικού έργου. Πνεύµα ανήσυχο, παραδίδεται ολόψυχα σε ό,π ερωτεύεται, τάσσεται 
αναφανδόν υπέρ της ανωτερότητας του γυναικείου φύλου, «ποιεί», µε την ακαταπόνητη πένα του, κόσµους-διεξόδους από τη γύρω 
µας ασχήµια. Με λόγο χειµαρρώδη, ο Γεράσιµος Θεοδόσης µιλάει στην «ΠτΚ». 

Γεννηθήκατε στην Πάτρα, σπουδάσατε Νοµική στην 
Αθήνα. Τη συγγραφή την είχατε κατά νου παιδιόθεν; 
Εζησα σε τρεις πόλεις: Πάτρα, Αθήνα, Χαϊδελβέργη. Επιστρέφοντας 

στην Ελλάδα για να υπηρετήσω m στρατιωτική 
µου θητεία, επέστρεψα στην Ιθάκη που κάποτε εγκατέλειψα 

για να κάνω το µακρινό µου ταξίδι. ∆εν µετάνιωσα που 
ταξίδεψα, µετάνιωσα µόνο που άργησα να επιστρέψω, που 
ξεστράτισα. Οπως και ο πολυµήχανος Οδυσσέας, έτσι και 
εγώ παγιδεύτηκα από «Κίρκες» και «Ναυσικάδες». Μπορεί 

να µην κατάφεραν να µε «αλλαξοπιοτήσουν», κατάφεραν 
όµως να µε καθυστερήσουν «ωφέλιµα». Επιστρέφοντας 

στην Ελλάδα, κουβαλούσα στις βαλίτζες µου το πρώτο µου 
µυθιστόρηµα που είχα σχεδόν ολοκληρώσει στα Γερµανικά. 
Αργότερα έµαθα πως και ο ∆ιονύσιος Σολωµός τα πρώτα 
ποιήµατα του τα είχε γράψει στα Ιταλικά. Σε τελική ανάλυση 

το ταξίδι µου στις γλώσσες και τις επιστήµες µε ωφέλησε 
αφάνταστα. Αναφέρω τις επιστήµες επειδή n ενασχόληοή 
µου µε την νοµική επιστήµη, ιδιαίτερα n συγγραφή νοµικών 

µελετών που είχα ξεκινήσει πολύ πριν από m λογοτεχνία, 
επηρέασε σηµαντικά την «τεχνοτροπία» µου. Οσο 

και να πειραµατίστηκα, όσο και αν έπαιξα µε τη «φόρµα», 
ποτέ δεν αποµακρύνθηκα από τις βασικές αρχές του δικανικού 

συλλογισµού: Οταν αναφέρεις κάτι, πρέπει να έχεις 
κάποιο λόγο που αργά ή γρήγορα πρέπει να αποκαλυφθεί. 
Οπως έλεγε και ο Τσέχωφ -που σηµειωτέον ήταν γιατρόςαν 

καρφώσεις ένα καρφί σε έναν τοίχο πρέπει να κρεµά- 

«Νοµικός και συγγραφέας την 
ίδια δουλειά κάνουν. Παιδεύουν 

και παιδεύονται από τις 

ανθρώπινες σχέσεις» 

σεις κάτι σε αυτό. «Παιδιόθεν», όπως πολύ όµορφα λέτε, 
απεχθανόµουν το ψέµα. Και όταν λέω ψέµα, δεν εννοώ να 
µη λες τα πράγµατα µε το όνοµά τους, αλλά να µην τα λες 
καθόλου. Να µη µιλάς για κάτι, να κρύβεις κάτι. Αντίθετα 

όσο µιλάς, µιλάς καλά. Και αν επιπρόσθετα µιλάς ελεύθερα, 
µιλάς υπέροχα. Ο συγγραφέας είναι υποχρεωµένος 

να µιλά. Να αναζητεί την αλήθεια ακόµη και µέσα από τον 
µύθο. Εξίσου υποχρεωµένος να µιλά είναι και ο νοµικός. 
Μιλώντας, βοηθά τους συνανθρώπους του. Νοµικός και 
συγγραφέας την ίδια δουλειά κάνουν. Παιδεύουν και παιδεύονται 

από τις ανθρώπινες σχέσεις. Η µόνη διαφορά 
τους είναι ότι ο µεν νοµικός ασχολείται επισταµένα µε τις 
σχέσεις του ενός µε τους πολλούς, ο δε συγγραφέας ρίχνει 
τους προβολείς του στην ατέρµονη διαπροσωπική σχέση 
του ενός µε τον άλλο. Πλήρως ικανοποιηµένος και καλυµµένος 

από τον συνδυασµό των δυο αυτών πεδίων, αποφάσισα 
κάπου στην ηλικία των δεκαπέντε να γίνω συγγραφέας 

και δικηγόρος. 

Ολα σας τα προηγούµενα βιβλία, εκτός του «Τόση βροχή 
για µια απουσία» είναι πολυσέλιδα. Οι «Αφηγήσεις 

του δικηγόρου Στέφανου Φαµόζου» αποτελούνται από 
τρεις ιστορίες µικρής έκτασης. Τι σας ώθησε σε αυτή 
την επιλογή και πώς γεννήθηκε n ιδέα; 
Στη «συγγραφή» το καθετί που πρέπει να ειπωθεί, πρέπει 

να έχει και την πρέπουσα «φόρµα». Τι εννοώ µε αυτό; 
Εχοντας ως συγγραφέας στο µυαλό µου µια ιδέα, πρέπει, 
πριν ξεκινήσω να την υλοποιώ, πριν της δώσω σάρκα 

και οστά, να αποφασίσω µε ποιον τρόπο, σε ποιο είδος 
και σε ποιο µέγεθος πρέπει να την παρουσιάσω. Ολο αυτό 

το δύσκολο εγχείρηµα δεν είναι βέβαια στεγνή τυπολατρία, 
αλλά µια άκρως ουσιαστική δουλειά που αποσκοπεί, 

κατά κύριο λόγο, στην επίτευξη της πολυπόθητης, για κά- * 
θε συγγραφέα, πειστικότητας. Είτε το θέλουµε είτε όχι, αυτός 

είναι ο απώτερος σκοπός κάθε σώφρονα συγγραφέα. 
Εποµένως n µικρή ή n µεγάλη έκταση µιας ιστορίας, όπως 
πολύ σωστά παρατηρείτε, παίζει µεγάλο ρόλο στην «αποτελεσµατικότητά» 

της. Παίρνοντας ως παράδειγµα την πρώτη 
µικρή ιστορία από τις «Αφηγήσεις του δικηγόρου Στέφανου 
Φαµόζου» που πραγµατεύεται µια τροµακτικής έκτασης και 
αξίας (δικαστική) υπόθεση, αν της αφιέρωνα άλλες εκατό 
σελίδες, ενδεχοµένως να έχανα τον στόχο µου, να κούραζα 

ιον αναγνώστη και να µην κατάφερνα να αφυπνίσω την 
ψυχή του. Αντιθέτως, φωτίζοντας µια µόνο διάστασή της, 
κατάφερα να ευαισθητοποιήσω µερίδα του αναγνωστικού 
κοινού που έχει ήδη στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. 
Και για να πω µια αλήθεια, όσο mo καλά ξέρεις ένα θέµα 
τόσο λιγότερα λόγια χρειάζεσαι για να το κοινοποιήσεις. 
Εξάλλου, κάθε συγγραφέας που σέβεται τον εαυτό του -όπως 
άλλωστε και κάθε πολιτικός, δηµοσιογράφος ή επιστήµονας- 

ποτέ δεν κοινοποιεί όλα όσα γνωρίζει. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ 

david sedar13 
Ντελίριουµ 

DAVID SEDARIS 

ΝΤΕΛΙΡΙΟΥΜ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΚΑΝΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙ 2012. 
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Αλλόκοτες 
καταστάσεις 

Στον κόσµο του ΝτέιΒιντ Σεντάρις κανείς 

δεν είναι ασφαλής, καµία αγελάδα δεν είναι 

ιερή. Με βλέµµα διεισδυτικό και λόγο 
γεµάτο χιούµορ αλλά και συµπάθεια, 

ο Σεντάρις στοχεύει κατευθείαν στη συναισθηµατική 

γελοιότητα της συµπεριφοράς 
µας. To ανά χείρας βιβλίο του Ελληνοαµερικανού 

συγγραφέα είναι χωρισµένο 
στα δύο. Με διηγήµατα στο πρώτο 

µέρος και αυτοβιογραφικά κείµενα στο 
δεύτερο. Ο Σεντάρις ασχολείται µε τις αλλόκοτες 

διαστάσεις της καθηµερινότητας, 
την τρέλα της οικογένειας, την οµοφυλοφιλία 

του, την ηλιθιότητα της σύγχρονης 

κουλτούρας. 

ΝΟΥΑΡ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τζον 
Αε Καρέ 

ΤΖΟΝΛΕΚΑΡΕ 

Η ΟΡΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 'ΛΑΕί-Ά 
∆ΙΟΝΥΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕ Σ ΚΑΙΤΑΜίΓι 2C 
ΣΕΛ i't 
τιµη 15 ΕΥΡΩ 

Παιχνίδι δίχως αρχή 
και τέλος 

Αραγε, πόσος καιρός παει αη' όταν n Υπηρεσία 
οργάνωσε µια επιχείρηση. Πάρα 

πολύς Τώρα όµως. εχει στα χέρια της 
µια υπόθεσα Συµφωνο µε ανεπιβεβαίωτα 

otclxe.α σσ3.ετικοί πύραυλοι εγκαταστάθηκα». 
-Όντα στα δυτικογερµανικά σύνορα, 

εν ω εν c ζωτικής σηµασίας φωτογραφικό 
5ΐλ+. χάνεται κι ένας αγγελιοφόρος 

βριακετα. νεκρός Η Υπηρεοία αναζητά 
καπό.c. Βετεράνο για να ξεµπλέξει 

το κουβάρι Ο ΦρεντΛάιζερ. ένας γερµανόφωνος 
Πολωνός, πολιτογραφηµένος 

Βρετανός, καλείται να σταλεί ανατολικά 
Οµως τα πράγµατα θα εξελιχθούν διαφορετικά 

από ά.π σχεδιάζει π Υπηρεσία 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑΝΝΗ! K ΜΠΑΣΠαΙ 

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΊΊΑΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOY 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 
ίΓ ΤΟΜΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΠΟΥΣ A ΚΑΙ B ΤΟΜΟΥΣ^ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ-ΚΟ'ΝΕ∆ΑΚΗ 
T.'2 ZE" '25 "W" '-r E "Π 

Μια σηµαντική µορφή 
του πολιτισµού 

Μετά τους A'και B', ο παρών τόµος έρχεται 

µε νέα στοιχεία να ενταχθεί στην 

ίδια εποχή-του Μεσοπολέµου- παρακολουθώντας 
πάντα την πορεία του Κωστή 

Μπαστιά (1901-1072) Στα θέατρα ως διευθυντής, 
στον ηµερήσιο και περιοδικό 

Τύπο ως εκδότης, αρχισυντάκτης, χρονογράφος, 
κριτικός, και στον πολιτισµό 

ως δηµιουργός και διευθυντής νέων θεσµών 

Στην έκδοση συµπεριλαµβάνονται 
κείµενα και κριτικές ελληνικών και ξένων 

εφηµερίδων, αλληλογραφία λογοτεχνών 
και καλλιτεχνών, ντοκουµέντα ξεχασµένα 

σε οικογενειακά ορχεία, σπάνιες 

φωτογραφίες 

www.clipnews.gr
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7pe<c ιστορίες γυναικών που, οδηγούµενες από το πάθος, απονέµουν δικαιοσύνη 
αφηγείται ο έµπειρος δικηγόρος Φαµόζος. διό χειρός Γεράσιµου Θεοδόση 

Της 
κριγτυς κοΥΝίΝίητΗ 

kouniniotiipelop.gr 

> Πώς του αρέσει να «δραπετεύει»; 
«Ο καλύτερος τρόπος διαφυγής για 
µένα είναι ο έρωτας. Αυτό που ούτε 
µε τον ύπνο καταφέρνω, να χάσω την 
επαφή µε τον εαυτό µου, να ελευθερωθώ 

ano τα δεσµά του, το πετυχαίνω 
όταν ερωτεύοµαι. Χάνοµαι σε αυτό 

που ερωτεύοµαι, παραδίδοµαι ψυχή 
τε και σώµατι, ζω µονάχα γι' αυτό, 
συνήθως όµως δεν διαρκεί πολύ 

και έτσι επιστρέφω ξανά στον εαυτό 
µου» απαντά. 

> Υπάρχει κάτι στον χαρακτήρα του 
που ευχαρίστως θα άλλαζε; «Ολα και 
τίποτα. Οπως όλα και τίποτα είναι τα 
Βιογραφικά στοιχεία στα έργα µου. Ο 
Φελίνι το έχει πει, µε έχει όµως σώσει 

από άβολες ερωτήσεις όπως τι είναι 
στο έργο µου αυτο-Βιογραφικό 

και τι όχι. Σε αυτό το πνεύµα, όσα 
θα ήθελα να αλλάξω στον χαρακτήρα 

µου είναι και όσα θα ήθελα να αλλάξω 
στον κόσµο όλο. Γι' αυτό άλλωστε 

γράφω. ∆εν είµαι ικανοποιηµένος 
µε τον κόσµο στον οποίο ζω, έτσι δηµιουργώ 

µε την πένα µου άλλους κόσµους, 
διαφορετικούς. Με αυτόν τον 

τρόπο προσφέρω στον εαυτό µου και 
στους αναγνώστες µου έναν τρόπο 
φυγής. Μια διέξοδο. ∆εν µε απασχολεί 

να είναι καλύτεροι ή χειρότεροι 
οι κόσµοι που «ποιώ», µε ενδιαφέρει 
µόνο να υπάρχουν. To Βάρος της επιλογής 

το φέρει καθένας µόνος του» 
εξοµολογείται. 

Στο βιβλίο σας, οι πραγµατικές πρωταγωνίστριες είναι 
γυναίκες, καθεµιά εκ των οποίων, µε τον δικό 

της τρόπο, αποδίδει δικαιοσυνη. Τις θεωρείτε ικανότερες 
γι' αυτό, καθόσον είναι και n θέµις γένους 

θηλυκού; 
Μα τα πάντα είναι γένους θηλυκού. To αρσενικό δεν είναι 
παρά ένας ατελής οργανισµός που υποβοηθά στην αναπαραγωγή 

και διαιώνιση του είδους. Ατελής βέβαια σηµαίνει 
ανασφαλής και ελλιπής. To αρσενικό δεν είναι ποτέ 

ικανοποιηµένο. ∆ιαρκώς αµφιβάλλει, ανησυχεί, φοβάται. 
Γυρίζει γύρω - γύρω από το θηλυκό προσπαθώντας να 

κλέψει κάτι από την πληρότητα, νηφαλιότητα και ανωτερότητά 
του. Προσωπικά είµαι θιασώτης ενός µύθου που 

θέλει τον Αδάµ να έχει πλασθεί από το τρίτο στήθος της 
Εύας. Μέτρο αυτού του κόσµου µόνο n γυναίκα µπορεί 
να είναι. Ανά τους αιώνες, όµως, τα αρσενικά, συνειδητοποιώντας 

την αδυναµία και κατωτερότητά τους, προσπάθησαν, 
εξαπατώντας και βιάζοντας, να εξαλείψουν την τεράστια 
απόσταση που τους χωρίζει από τα θηλυκά. Εφεύραν 

την ηθική και επιδόθηκαν στην απονοµή της δικαιοσύνης. 
Ετσι, δικαστές και δήµιοι είναι συνήθως άντρες. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

in a i κη rc pc f 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ 
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΜΟΖΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ, 2012. ΣΕΛ 176. ΤΙΜΗ 8 ΕΥΡΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ TOY ΑΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Ασχολείστε και µε m συγγραφή σεναρίων. Πρώτο δείγµα, 
n µικρού µήκους ταινία της Χρύσας Ψωµαδέλλη 

«Με την πρώτη». Ττ σας «τράβηξε» σε αυτό το είδος; 
Ασχολούµαι µε κάθε είδος γραφής. Εχω γράψει µυθιστορήµατα, 

διηγήµατα, ποιήµατα, δοκίµια, άρθρα για εφηµερίδες, 
κριτικές, νοµικές µελέτες, πολιτικά µανιφέστα, πολιτικούς λόγους, 

νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 
δικόγραφα κ.λπ. Είµαι κατεξοχήν άνθρωπος του λόγου, λατρεύω 

όµως και την εικόνα. Λατρεύω τον κινηµατογράφο. 
Κάποιο φεγγάρι µάλιστα έπαιξα σοβαρά µε την ιδέα να γίνω 
σκηνοθέτης. Εγκαιρα διαπίστωσα το ασυµβίβαστο που επικρατεί 

ανάµεσα σε λόγο και εικόνα και αποφάσισα να µείνω 
πιστός στον πρώτο, υπηρετώντας µε αυτή µου την ιδιότητα 

την έβδοµη τέχνη. Φυσικά γνωρίζω ότι ο σεναριογράφος 
έχει ως µοναδικό αναγνώστη του τον σκηνοθέτη. Αυτόν 

πρέπει να πείσει. Αυτόν πρέπει να εµπνεύσει. Αυτός είναι ο 
στόχος του. Πιστεύω, πάντως, πως σεναριογράφος και σκηνοθέτης 

πρέπει να είναι διαφορετικά (διακριτά) πρόσωπα, 
όπως άλλωστε και ο παραγωγός ως τρίτος κρίκος της αλυσίδας. 

Αν αυτοί οι δύο (σεναριογράφος και σκηνοθέτης) είναι 
επιπλέον και διαφορετικού φύλου -όπως στη περίητωσή 
µου µε τη Χρύσα Ψωµαδέλλη- ακόµη καλύτερα. Σε κάθε 

περίπτωση, σε µια ταινία ο σεναριογράφος έχει τον πρώτο 
λόγο και ο σκηνοθέτης τον τελευταίο. 

Μιλήστε µας για το σενάριο του «Στρούντελ και ρακές», 
της διεθνούς συµπαραγωγής µεγάλου µήκους ταινίας. 
Η συγγραφή σεναρίου µεγάλου µήκους ταινίας ήταν φυσικά 
το επόµενο µου βήµα στον κινηµατογράφο. Βρίσκοµαι στο 
στάδιο ολοκλήρωσης του σεναρίου «Στρούντελ και ρακές» 
που διαδραµατίζεται στην Ελλάδα, είναι γεµάτο Ελλάδα, αλλά 

οι διάλογοι του είναι στην ελληνική, στη γερµανική και 
στην αγγλική γλώσσα. To «Στρούντελ και ρακές» προέκυψε 

ύστερα από προτροπή του παραγωγού µου, Κώστα Λαµπρόπουλου, 
να γράψω µια κωµωδία. Πράγµατι ήταν µια 

πολύ σηµαντική για µένα εµπειρία συγγραφής. Και για να 
συµπληρώσω τα παραπάνω, πρέπει να αναφέρω ότι αυτή 
την εποχή γράφω, επίσης, το πρώτο µου θεατρικό έργο µε 
τίτλο «Μεταχρονολογηµένος έρωτας». 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Επικίνδυνη 
έλξη 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ΒΙΒΙΑΝ ΦΟΡΤΗ 
ΜΥΘΟΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2012. 
ΣΕΛ 552. ΤΙΜΗ 17 ΕΥΡΟ 

To σοφό και διαπεραστικό Βλέµµα του 
καθηγητή της, δεν αφήνει ασυγκίνητη 
τπ ∆άφνη ∆ηµητριάδη. Η οποία, ούσα 
δευτεροετής φοιτήτρια στην Αµερική, 
θα ερωτευτεί µε την πρώτη µατιά τον 
εντυπωσιακό καθηγητή ΦοίΒο Κρίστιαν. 
Αγνοώντας τα σηµάδια της λογικής και 
ακολουθώντας το ένστικτο της, θα δέσει 
τη ζωή της µε το επικίνδυνο πεπρωµένο 

του. To πεπρωµένο και τη Βαριά ευθύνη 
να ανήκεις στον µυστηριώδη κύκλο 

των ∆ώδεκα. Μια σύγχρονη ερωτική 
ιστορία κεντηµένη µε την ελληνική 

µυθολογία, αγωνία και έντονα συναισθήµατα. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
λαογραφικές 
αναγνοσησ στην 
ελλαδα και την τουρκια 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕ∆ΙΟ. 2012 
ΣΕΛ. 576 ΤΙΜΗ 29,90 ΕΥΡΩ 

Οσα ενώνουν 
τους δυο λαούς 

Μια πρώτη απόπειρα συνύπαρξης Ελλήνων 
µε Τούρκους λαογράφους. Τα κείµενα αναφέρονται 

στον ρόλο των λαογραφικών σπουδών 
κατά τη διαµόρφωση εθνικής συνείδησης 

στις δύο χώρες, στον τρόπο µε τον οποίο 
χρησιµοποιήθηκαν τα επίθετα, στην παραδοσιακή 

µουσική για την πολιτισµική οµογενοποίηση, 
και στον µετασχηµατισµό των πολλών 

εθνικών οµάδων της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας 
(1923) σε εθνικό τουρκικό κράτος. Αλλα 

θέµατα: Η µελέτη της µουσικής ως σηµείο 
δηµιουργικής συνάντησης πολιτισµικών δανείων, 

ο Καραγκιόζης ως πρόσφορο πεδίο 
για τη µελέτη των κοινών πολιτισµικών στοιχείων 

στα Βαλκάνια κ.ά. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ 

ΣΕΙΡΑ DISNEY^ ΚΛΑΣΙΚΑ 
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012. 
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Η ζωή είναι 
το ταξίδι 

Οταν ο Κεραυνός Μακουίν, ένας πρωτάρης 
αγωνιστικό µε τα όλα του που µαρσάρει 

προς την επιτυχία, χάνεται απρόσµενα 
στην παλιά Εθνική 66, ανακαλύπτει 

πως n ζωή είναι το ταξίδι και όχι ο 
τερµατισµός. Καθώς διασχίζει τη χώρα 
για να διαγωνιστεί για το Κύπελλο Πίστον 

στην Καλιφόρνια ενάντια σε δύο 
παλιές καραβάνες της πίστας, ο Μακουίν 

γνωρίζει τους πιο διαφορετικούς 
χαρακτήρες της πόλης -όπως n Σάλι, ο 
Μπάρµπας και ο ∆όκτωρ Χάτοον- ηου 
τον Βοηθούν να καταλάβει πως n ζωή 
είναι κάτι παραπάνω από κύπελλα, δόξα 

και σπόνσορες. 
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