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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα Έκδοζη: Γράμμαηα από ηην Ιζπανία
Σο ζςγκλονιζηικό μςθιζηόπημα “Γπάμμαηα από ηην Ιζπανία” ηος καηαξιυμένος Αλβανού ζςγγπαθέα, μελεηηηή ηηρ
Σέσνηρ και δημοζιολόγος Μίσο Γκίνι κςκλοθοπεί για ππώηη θοπά ζηην ελληνική γλώζζα από ηιρ Εκδόζειρ
ο
ΟΡΑΜΑ. Η ππώηη έκδοζη ηος βιβλίος έγινε ηο 2011 ζηα Αλβανικά και είναι ηο 17 από ηα 19 ζςνολικά έπγα ηος
ζςγγπαθέα.
Μία ηεηξακειήο νηθνγέλεηα κεηαλαζηώλ πξνζπαζεί λα επηβηώζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ζε κία ρώξα πνπ απέρεη πνιύ
από ηηο πξνζδνθίεο ηεο. Σηε ρώξα πνπ ηνπο θηινμελεί, κέζα από έλα μέθξελν πάξηη απνδόκεζεο ησλ θνηλσληθώλ
- ήδε ραιαξώλ - εζώλ, ν δηαλννύκελνο παηέξαο θαη ε απιντθή κα δπλακηθή κάλα, πξνζπαζνύλ λα θξαηήζνπλ ηα
δύν παηδηά ηνπο αλέπαθα από απηόλ ηνλ ηξόπν δσήο θαη λα κείλνπλ πηζηνί ζηηο παξαδνζηαθέο ηνπο αμίεο.
Σύληνκα, όκσο, ην κεγαιύηεξν από ηα παηδηά, ν γηνο ηνπο Έληνπαξλη, δνθηκάδεη λα «κπεη» κέζα ζε απηή ηελ
απαζηξάπηνπζα, εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα πεξλώληαο από ηνλ δξόκν ησλ λαξθσηηθώλ. H νηθνγέλεηα θινλίδεηαη, ηα
νηθνγελεηαθά δεδνκέλα επαλαπξνζδηνξίδνληαη, παληνύ ην αδηέμνδν...ζηηο ζθέςεηο, ζηηο ιέμεηο, ζηηο πξάμεηο. Έλα
«γηαηί» κόληκα αησξείηαη πάλσ από ηα θεθάιηα ηνπο. Τειηθά, ζα γίλεη θαη ν Έληνπαξλη έλα αθόκα ζύκα ησλ
θαηαρξήζεσλ;
Ένα βιβλίο, θαινομενικά, απλήρ γπαθήρ, αλλά ζςγσπόνυρ απιζηοηεσνικήρ. Με ένηονα, βαθιά νοήμαηα. Χυπίρ
θιοπιηούπερ, πεπιηςλίγμαηα, κάλπικερ πεπιγπαθέρ. ςγκινεί με ηην απλόηηηα, ηην αμεζόηηηα και ηην ειλικπίνεια ηος
παηέπα - αθηγηηή. Δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο για ηα ναπκυηικά, είναι μία ειλικπινήρ, λςηπυηική καηάθεζη τςσήρ.
Η οικογένεια, η αγάπη, η θέληζη, κπαηούν ηοςρ ανθπώποςρ ενυμένοςρ και δςναηούρ.

Λίγα λόγια για ηον ζσγγραθέα
Ο Μίσο Γκίνι γεννήθηκε ηο 1938 ζε ένα συπιό ηηρ Νόηιαρ Αλβανίαρ και ζπούδαζε Ακαδημία Καλών Σεσνών ηυν
Σιπάνυν. Διεηέλεζε διεςθςνηήρ ηος Θεάηπος «κάμπα» ηος Ελμπαζάν, απσιεπιθευπηηήρ ηυν Επαγγελμαηικών
Θεάηπυν και Θιάζυν Επιθεώπηζηρ ηηρ Αλβανίαρ, και εξυηεπικόρ καθηγηηήρ ηηρ σολήρ Ηθοποιίαρ ηηρ
Ακαδημίαρ ηυν Σεσνών. Έσει ζηο ενεπγηηικό ηος κπιηικέρ μελέηερ, δοκίμια, μονογπαθίερ, δπάμαηα, κυμυδίερ,
διηγήμαηα, νοςβέλερ και μςθιζηοπήμαηα καθώρ και δημοζιολογικά κείμενα. Είναι ππόεδπορ ηηρ Ένυζηρ Αλβανών
ςγγπαθέυν και Καλλιηεσνών ζηην Ελλάδα «LITER-ART» και απσιζςνηάκηηρ ηος Λογοηεσνικό - Καλλιηεσνικού
Πεπιοδικού «ΠΗΓΑΟ» με έδπα ηην Αθήνα. Έσει βπαβεςηεί υρ «Μεγάλορ Μάζηοπαρ» από ηον ππόεδπο ηηρ
Αλβανικήρ Δημοκπαηίαρ.
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