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Γραµµένα αρχικά για να πάρουν ιον τηλεοπτικό δρόµο, ως σίριαλ, τα «Παιδιά της τραµουντάνας», έγιναν τελικά βιβλίο. Ο 
συγγραφέας τους, δηµοσιογράφος Αρης Σκιαδόπουλος, µιλάει στην «ΠτΚ» για τη γενιά εκείνη που ονειρεύτηκε και αγωνίστηκε 
για µια καλύτερη Ελλάδα, υποκλίνεται στη γυναίκα και στις αρετές της, τονίζει την ανάγκη ενός ισχυρού σοκ που θα 
ταρακουνήσει in νοσούσα Πολιτεία. Αναφέρεται στους «µαυραγορίτες αυτού του τόπου» και στο ανύπαρκτο κύρος της χώρας, που 
ρίχνει τον «πολιτισµό στους κάδους απορριµµάτων». Εχοντας δε, διδαχτεί το ήθος στο ξεκίνηµα της καριέρας του, δεν µπορεί 
παρά να εξοργίζεται µε τη σηµερινή δικαίωση του lifestyle στον δηµοσιογραφία 

«Περνάµε τη φαση, οπου ο ιος , 
. ' που καλλιεργήσαµε, στα 

εργαστήρια, µας ξέφυγε κι έγινε 
. - τέρας που καταπίνει τις 

. . - ... -.' .. . κοινωνίες» 

Της κριπυσ koyniniqth 
kouniniotiilipelop.gr 

Τι σας έκανε να γράψετε «Τα παιδιά της τραµουντάνας»; 

Να σας πω, λοιπόν, την αλήθεια. «Τα παιδιά της Τραµουντάνας» 
είναι ένα µυθιστόρηµα πού γράφτηκε για να γίνει 

σίριαλ. Ενας πολύ γνωστός σκηνοθέτης φίλος µου, µουζήτησε 
να του γράψω κάτι για να κάµει µια σειρά δεκαπέ-, 

ντε επεισοδίων. Ετσι, λοιπόν, σκέφτηκα ότι το Μεσολόγγι 
είναι ένας χώρος εξαιρετικός που προσφέρεται,, µε εικαστικό 

ενδιαφέρον κι έχει θαυµάσιους κατοίκους που θα 
µπορούσαν µε την παρουσία τους να συµβάλουν. Για διάφορους 

λόγους µε τον συγκεκριµένο σκηνοθέτη δεν τα 
βρήκαµε στη συνέχεια. Τελικά καταλήξαµε στις εκδόσεις 
Γαβριηλίδη. Ειλικρινά, δεν περίµενα ότι θά είχε απήχηση 

ως λογοτεχνικό αποτέλεσµα. Τώρα βρίσκεται σταχέρια 
ενός άλλου φίλου, του σκηνοθέτη Μανούσου Μανουσάκη. 

Για την υπόθεση τώρα: Ας πούµε ότι είναι το έπος 
ή το ρέκβιεµ µιας γενιάς που ονειρεύτηκε κι αγωνίστηκε 
για µια άλλη Ελλάδα ano τη σηµερινή. Μια γενιά που ξύπνησε 

βίαια από το όνειρο, την 21η Απριλίου. Εκεί δηλαδή 
Που τελειώνει και το µυθιστόρηµα. 

Κεντρικός σας ήρωας ο Ανέστης Γκούρας, γιος αριστερού, 
µέλος των «Λαµπράκηδων», απόφοιτος Ανωτάτης 

Εµπορικής, τον οποίο συναντάµε στην, αρχή 
του βιβλίου όΟάρη, ευκατάστατο εστιάτορα και «ξεναγούµαστε» 

στην ιστορία του µέσα από αποσπάσµατα 
του χειρόγραφου ηµερολογίου του. Είναι ο απολογισµός 

ενός ανθρώπου και συνάµα µιας εποχής; 
Είναι n διαδροµή µιας γενιάς από τότε που αρχίζει v' ανασυγκροτεί 

µια πατρίδα από τα ερείπια και προσπαθεί να 
συµβάλει έτσι ώστε αυτή n πατρίδα να σταθεί στα πόδια 
της και v' αποκτήσει την ταυτότητα που της αξίζει. Ολα αυτά 

µέσα ano τις εξωτερικές παρεµβάσεις ένθεν κακείθέν 
και τις εσωτερικές αντιξοότητες. Σε µια περίοδο όµως που 
υπήρχε n κοινωνική συνοχή όσο κι αν προσπαθούσαν 
να την αποσαθρώσουν οι κοµµατικοί µηχανισµοί. Πάντα 
στην κοινωνία υπήρχε n επάφή του αριστερού µε τον δεξιό 

που συχνά έφτανε και στα επίπεδα της αλληλεγγύης. 
Auto άλλωστε φάνηκε περίτρανα στη δικτατορία όταν διωκόµενοι.αριστεροί 

έβρισκαν καταφύγιο σε σπίτια δεξιών. 

Πατεράδες ταγµένοι στο Κόµµα και µανάδες υποχρεωµένες 
να σταθούν -ολοµόναχες- βράχος στο µεγάλωµα 

των παιδιών τους. Αφοσίωση και αυτοθυσία. 
Υπάρχουν αυτές οι έννοιες στις µέρες µας; 
Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος όταν το διάβασε µε πήρε τηλέφωνο 

και µου επεσήµανε ότι στο µυθιστόρηµα «οι γυναίκες 
είναι αυτές που έχουν τον βαρύ ίσκιο». Ηταν κάτι 

απόλυτα σωστό, το οποίο εγώ δεν το είχα προσέξει. Καθώς 
ξέρετε σι µητριαρχικές κοινωνίες ήταν ιστορικά αυτές 

που παρήγαγαν πολιτισµό. Οί πατριαρχικές µόνο πολέµους 
άφηναν πίσω τους. θεωρώ ως εκ τούτου ότι Π γυναίκα 

ήταν είναι και θα είναι φορέας πολιτισµού, λιαθέτεί 
αρετές που στους άνδρες είναι ανύπαρκτες έως ελάχιστες. 

Τη διακρίνει ή αυταπάρνηση, αυτοθυσία, n προσφορά, 
n τρυφερότητα. 

Σαν φως στη σκοτεινιά, προβάλλει ο αγνός έρωτας, 
ο οποίος, λερωµένος ano τη χυδαιότητα ενός ασφαλίτη, 

δεν βγαίνει αλώβητος. Αυτή είναι, συνήθως, n 
«µοίρα» του καλού και του ωραίου; 
Ξέρετε, λοιπόν; Ακόµα κι ο ασφαλίτης σ' αυτό το µυθιστόρηµα 

είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Η χυδαιότητά του 
είναι υπαγορευµένη ano ένα πεπρωµένο που δεν το επέλεξε. 

Οσο για τον. έρωτα δεν πιστεύω ότι κατηγοριοποιείται 
σε «αγνό» ή «µιαρό». Είναι µόνον έρωτας και προσ 

διορίζεται n ποιότητα αλλά και n αντοχή του µόνο ano τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 

Υπάρχει, ωστόσο, και n δικαιοσύνη διά χειρός ενός 
«αλλοπαρµένου», πλην όµως, καθαρού και γενναίου 
ήρωα, Που έχει νιώσει την αδικία στο πετσί του. Σ' ένα 
κράτος, όπου βασιλεύει n ατιµωρησία, µήπως χρειάζεται 

ένα «ταρακούνηµα» από κάποιους δίκαιους; 
Οι έννοιες του ∆ικαίου και της Ηθικής διαφέρουν από 
εποχή σ' εποχή κι από ιδεολογία σε ιδεολογία. Ο,π είναι 
ηθικό και δίκαιο για τον Μαρξισµό είναι ανήθικο και άδικο 

για τον Καπιταλισµό.Ό,τι ήταν ηθικό και δίκαιο στην 
Αθήνα του Περικλή σήµερα µπορεί να είναι ξεπερασµένο 
κι άδικο. To ζήτηµα είναι πως όταν µια Πολιτεία νοσεί σ' 
αυτό τον βαθµό πρέπει να υποστεί ένα ισχυρό σοκ µπας 
και προκύψει κάτι νέο. ∆ιότι µια Πολιτεία που το πλείστον 

των µεταπτυχιακών και διδακτορικών, περιφέρονται 
εδώ κι εκεί άνεργοι, τη στιγµή που αγράµµατοι, αδαείς 

κι απολίτιστοι κατέχουν θέσεις και χρήµα, εµένα δεν 
µε συγκινεί καθόλου. Ο Μπουκαδούρας συµβολίζει έναν 
λαό µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Γκρεµίζει για να γεννηθεί 

κάτι καινούργιο δίχως ο ίδιος να προσδοκά κάτι µόνο 
για τον εαυτό του. 
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ΑΡΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - 
Ο ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ 
ΗΓΕΤΗΣ 

. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΣΜΟΣ. 2012, 
ΣΕΛ. 381. ΤΙΜΗ 15.98 ΕΥΡΟ 

Περί επιστηµονικοποίησης 
της πολιτικής 
Μια Πολιτεία θεµελιωµένη στην επιστήµη 
και την προσωπικότητα του ηγέτη, όπου 
δεν θα έχουν θέση ιδεολογίες και κόµµατα 

ήταν το όραµα και n πρόταση τόσο τοιυ 
Πλάτωνα όσο και του Αριστοτέλη. Είναι, 

, σαφές άλλωστε, και το είχαν παρατηρήσει 
οι δύο αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι τα κόµµατα, 

δίνοντας Βάρος στην εκλογική τους 
επικράτηση, κωλύουν την οµαλή λειτουργία 

της δηµοκρατίας. To άκρως ενδιαφέρον 
Βιβλίο του A. ∆ιαµαντόπουλου εστιάζει 

στη σηµασία της επιοτηµονικοποίησης 
της πολιτικής, n οποία δύναται να συµβάλλει 

στην ευδαιµονία των πολιτών, που είναι 
και ο σκοπός του άριστου Πολιτεύµατος. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. 

Αγώνας. 
για επιβίωση 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΙΙβΜΙϊΙϊΙΙ - 

ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΜΠΡΟΥΝΙ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΜΠΥΡΑΪΚΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΠΟΣ. 2012, 
ΣΕΛ. 424, ΤΙΜΗ 17,50 ΕΥΡΟ 

Ολοι, σαν µεθυσµένοι, φώναξαν: «Ας 
τους κάψουµε το στάβλο!». Και στράφηκαν 

µε τις αναµµένες δάδες προς το κτίριο 
που υψωνόταν σκοτεινό. Οι Μπρούνι 

κοιτάχτηκαν µεταξύ τους δακρυσµένοι, 
κατάπληκτοι και µην πιστεύοντας αυτά 
που συνέβαιναν: Ηθελαν να κάψουν το 
µέρος των παραµυθιών και των φανταστικών 

ιστοριών, το καταφύγιο των φτωχών, 
των περιπλανώµενων και των απόκληρων. 

To Ξενοδοχείο Μπρούνι! Στην 
Ιταλία του περασµένου αιώνα, στα χρόνια 

των Παγκόσµιων Πολέµων, ξετυλίγεται 
n ιστορία µιας οικογένειας, στην 

προσπάθεια της να επιβιώσει. 

ROBIN S.SHARMA 

ΤΑ MYCTIKATOY 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ 
ΤΗ FERRARI TOY 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 2012. 
ΣΕΛ. 330. ΤΙΜΗ 17 ΕΥΡΩ - 

Αναζητώντας 
το νόηµα της ζωής 
Ο ΤζόΥαθαν Λάντρι αντιµετωπίζει πολλά 
προβλήµατα. Υστερα ano µια παράξενη 
συνάντηση µε έναν µακρινό συγγενή του, 
τονΤζούλιαν Μαντλ, πρώην µεγαλοδικηγόρο 

που εγκατέλειψε τα πάντα για να ταξιδέψει 
στα Ιµαλάια, ο Τζόναθαν καλείται 

να ταξιδέψει µε τη σειρά του στις τέσσερις 
άκρες της Γης για να συλλέξει τα γράµµατα 

που κρύβουν τα µυστικά που ανακάλυψε 
ο Τζούλιαν. Μέσα από αυτό το περιπετειώδες 

ταξίδι, ο συγγραφέας αποκαλύπτει 
µυστικά.που Βοηθούν να ανακαλύψουµε 

την προσωπική µας δύναµη, να 
αφουγκραστούµε τον αληθινό εαυτό µας 
και νά ζήσουµε χωρίς φόβο τα όνειρα µας. 

www.clipnews.gr
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ΚΡΙΓΓΥΤ ΚΟΥΝΙΜΠΤΗ 

•Ae πούµε on ανω ω εηος η το ρέκβιεµ piac, γενιάς που ονειρεύτηκε κι αγωνίστηκε για 
µια αλλη Ελλάδα ano in σηµερινή - λεει ο A Σπιαδοπουλος για το µυΟισιόρηυα ιου 

> Τι ιον εξοργίζει σήµερα; «Ξεκίνησα 
την καριέρα µου στη χούντα 

απότο Συγκρότηµα Λαµπράκη. 
Πίστευα κι εγώ, όπως κι άλλοι 
της γενιάς µου, ότι µπορούσαµε 
να συµβάλουµε", ώστε n κοινω- 

νία να γίνει πιο δίκαιη κι ανθρώπινη. 
To πρώτο που διδαχτήκαµε 

ήταν To ήθος. Τελικά αισθάνοµαι ότι 
εµείς αποτύχαµε και δικαιώθηκε 
το lifestyle*. 

> Αν έγραφε µια ιστορία για την 
εποχή µας, θα της έδινε τον τίτλο 
«Τέλος Εποχής» .- 

> Αντλεί δύναµη «από το µη χείρον». 
. 

> Μια εικόνα που για τον ίδιο αντιστοιχεί 
σε χίλιες λέξεις είναι «ο Πόνος 

της µάνας που είδε το παιδί της 
νεκρό»; ~ J 

> Τι ετοιµάζει αυτή την εποχή; 
«Πρέπει να παραδώσω στον εκδοτικό 

οίκο Γαβριηλίδη µια σειρά µε 
τίτλο «20 Ελληνες στον Αδη». Είναι 
είκοσι πρόσωπα που µε τίµησαν µε 
συνεντεύξεις τους και που αρθρώνουν 

ενόν λόγο σπάνιο για τα on- \ 
µερινά δεδοµένα. Ο Γαβριηλίδης 
θεώρησε ότι ο λόγος αυτός απο- 

. τελεί µία.υποθήκη και ταυτόχρο-' 
να έναν µίτο πού συνδέει τις γενιές: 
Οπωσδήποτε θα είναι ένα χρήσιµο 
εργαλείο για µεταπτυχιακούς φοιτητές! 

E, όταν τελειώσω µ' αυτό, 
ελπίζω να ολοκληρώσω και το τρίτο 

µου µυθιστόρηµα που έχω ξεκινήσει 
πριν από 'Τα παιδιά της τραµουντάνας"» 

απαντά. 

»!>ΗΣ 
ί.ΚΙΛΑθΠΟ¥\ΟΚ 
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ΑΡΗΣΣΚΙΑ∆ΟΠ0ΥΛ0Σ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ 
ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ, 2012. 
ΣΕΛ: 263.TIMH 15.9,8 ΕΥΡΟ 

ΚΡΙΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ «ΣΙΛΑ» 

«A, ρε πατέρα και να 'ξερες! Μια πατρίδα λεηλατηµένη 
και σκιαγµένη µ' άφησες» λέει ο ήρωας σας. Αυτό 
to «σκιάξιµο» µας έχει γίνει δεύτερο δέρµα; Περιορίζει 

την αντίσταση µας; 
θυµάµαι m ∆ιδώ Σωτηρίου που µου 'λεγε ότι δεν υπάρχει 

τίποτα χειρότερο από τον φόβο του φόβου. ∆εν ξέρω 
αν περιορίζει την αντίσταση µας. Οµως, κακά τα ψέµατα. 
Καµιά αντίσταση µε... περιφρούρηση δεν ήταν ωςτα σήµερα 

αποτελεσµατική. To να κάνουµε µια πορεία από την 
Οµόνοια στο Σύνταγµα και να σπεύδουµε στο σπίτι µπας 
και χάσουµε m «Σιλά» ε, δεν νοµίζω ότι αντιστεκόµαστε^ 

Πιστεύετε ότι θα βγει κάτι καλό από την κρίση; 
Περνάµε m φάση, όπου ο ιός που καλλιεργήσαµε στα εργαστήρια, 

µας ξέφυγε κι έγινε τέρας,που καταπίνει τις κοινωνίες. 
Ισως αυτό γίνει αφορµή να φέρει τους χειµαζόµενους 

λαούς πιο κοντά. Και τότε να συνειδητοποιήσουν 
όλοι ότι πρέπει να ισοπεδώσουµε τα κάθε λογής «εργαστήρια 

- χαλκείά». ∆ιά στόµατος φίλου µου οικονοµολόγου 
άκουσα το εξής: Σ' επιστηµονικό συνέδριο όταν επιστήµονας 

έβαλε ως θέµα το χρέος των επιστηµόνων να 
δώσουν πρόταση λύσης στην κρίση που βιώνουν οι λαοί, 
οι άλλοι τον χλεύασαν κι ένας εξ αυτών του είπε: «Εµάς 
δεν µας απασχολεί πώς θ απαλλαγούµε ano την κρίση; 
αλλά πώς θα τη διαχειριστούµε». 

To βιβλίο σας κλείνει, επί οικονοµικής κρίσης, Κυριακή 
6 Μαΐου 2012. Ηµέρα εκλογών/Με τον ήρωά 

σας, «αµήχανο κι απελπισµένο», να αναλογίζεται: «Τι 
αγώνες, τι εξορίες, ττ φυλακές, τι όνειρα. Τίποτα δεν 
πάει χαµένο µας έλεγαν. Ολα πήγαν χαµένα», θλιβερή 

διαπίστωση. Είναι και n δική σας άποψη αυτή; 
To µόνο που κερδίσαµε σ' αυτά τα χρόνια δυστυχώς είναι 
n.;. αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Αυτά που χάσαµε 

είναι ό,τι κερδίσαµε από την Εθνικη Αντίστασή. ∆εν 
έχουµε πια κανένα κύρος και κανέναν σεβασµό ως χώρα. 

Μας περιφέρουν εδώ κι εκεί σαν παράδειγµα προς αποφυγήν. 
Οταν έναν ποιητή σαν τον Καρούζο τον µαζεύουν 

άρρωστο και άπορο ano τους δρόµους ε, πώς να 'µαι πε-; 
ρήφανος γι' αυτά που πετύχαµε; Περήφανοι µπορεί να 'ναι 
µόνον οι µαυραγορίτες αΰτού του τόπου. Οι αγώνες όσων 
αφήσανε ra κόκαλά τους στα µέτωπα και στις εξορίες δυστυχώς 

είναι µόνο για τα... µυθιστορήµατα. Και µκίχώρα' 
που πρόσφερε αφειδώλευτα τον πολιτισµό στην ανθρωπότητα, 

όταν σήµερα τον ρίχνει στους κάδους απορριµµάτων 
ε, δεν µπορεί να έχει κανένα κύρος. 

Στις εκποµπές σας «Νυχτερινός επισκέπτης» και «∆ρόµοι» 
στην κρατική τηλεόραση, φιλοξενήσατε προσωπικότητες 

του πολιτιστικού και κοινωνικού µας χώρου. 
Τι θυµάστε από αυτούς; 

Καθένας αη' όσους τίµησαν αυτές τις εκποµπές άφησε 
ένα σηµάδι στοτιέρασµά του. Η Αλίκη µάς άφησε το χαµόγελο 

της, ο Πάµπλο τις υποθήκες του για το τι σηµαίνει 
µια ζωή v* αγωνίζεσαι, ο Μεγαλοκονόµος την πολύτιµη 
µαρτυρία Του για τη Σµύρνη και τον Βενιζέλο, θυµάµαι 

µε πολλή τρυφερότητα m σπουδαία ρεµπέτισσα της 
θεσσαλονίκης τη Λιλή... 

1ΥΘΙΣΤ0ΡΗΝΑ' Αντιµέτωπος 
- ' 'µε τον εαυτό 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ 
Ο ΕΞΟΣΤΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΙΧΛΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 232. ΤΙΜΗ 16.50 ΕΥΡΟ 

Ο ήρωας καταφεύγει στην Αφρική για 
ya γλυτώσει. Και µπορεί µεν να γλυτώνει 

ano τόυς εχθρούς του, τον περιµένει, 
ωστόσο, n τιµωρία από τον βασικό 

κατήγορο, τον εαυτό ιου. Ο «Εξώστης» 
του Καχτίτση επανακυκλοφορεί σε µια 
ιδιαίτερα φροντισµένη έκδοση, όπου 
υπάρχει άφθονο και σηµαντικό εικονογραφικό 

υλικό: Χειρόγραφα, περιοδικά 
που έστελνε στους φίλους του ο'συγγραφέας, 

εξώφυλλα εκδόσεων που τύπωσε 
στο ιδιόκτητο τυπογραφείο του στον 

Καναδά, φωτογραφίες δακτυλογράφων 
' έργων του, φωτογραφίες χειρόγραφων 

επιστολών κ α. ¦ v - 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ' 

THE ECONOMIST 
Ο ΚΟΣΜΟΣ TO 2050 -: 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΙΝΠΑΣ. 2012. 
ΣΕΛ! 389. ΤΙΜΗ 20 ΕΥΡΟ ."' 

Με µατιά 
αισιοδοξίας 
To µέγεθος των αλλαγών πρυ συµβαίνουν 

γύρω µας ενδεχοµένως µας προκαλεί 
σύγχυση και φόβο. Οί προκλήσεις 

που προκύπτουν για .την ανθρωπότητα 
είναι τεράστιες: Από τη διαχείριση' 

της κλιµατικής αλλαγής µέχρι τη σίτιση 
9 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων που θα 
ζουν στη Γη έως το 2050. Τα 20 κεφάλαια 
του ανά χείρας βιβλίου, γραµµένα ano 
έγκυρους συντάκτες του «Economist»,' 
εξετάζουν τα πάντα: Ano την υγεία µέχρι 

τον πλούτο και από τη θρησκεία µέχρι 
το διάστηµα, επιχειρώντας να διε• 

ρευνήσουν τις θεµελιώδεις τάσεις, που 
θα διαµορφώσουν τον κόσµο. 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ" 

DISNEY - ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ 

BRAVE 
Η ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΡΈΝΤΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012, ΣΕΛ. 
96. ΤΙΜΗ 11 ΕΥΡΟ 

Μια επική 
περιπέτεια 

Σκοπια. Η κοκκινοµάλλα Μέριντα, n παρορµητική 
κόρη του Βασιλιά Φέργκους 

και της Βασίλισσας Ελινορ, είναι δείγή 
τοξότριά. Αποφασισµένη να χαράξει τον 
δικό της δρόµο, αψηφά τα πατροπαράδοτα 

και ιερά για τους άρχοντεςτης χώρας 
έθιµα. Αναπόφευκτα, n συµπεριφορά 

της προκαλεί χάος και οργή στο Ba-. 
σίλειο. Τότε καταφεύγει για βοήθεια στη1 
µάγισσα του.δάσους και εκείνη της κάνει 

ένα δώρο που κρύβει πολλές παγίδες. 
To κακό που,παραµονεύει αναγκάζείτη 
Μέριντα να ανακαλύψει την αληθινή 

γενναιότητα για να µπορέσει να λύσει µια 
φοβερή κατάρα πριν να είναι πολύ αργά. 

www.clipnews.gr


