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Σ Υ Ν ∆ Ε Σ ΜΟ Σ

Ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Μεσσηνίας

στο λογοτεχνικό απόγευµα
στο Πνευµατικό

παρουσιάζει

και το βιβλίο
 
"Με πρωταγωνιστές µια οµάδα
την εισβολή του Αττίλα, οι οποίοι
χρόνια µετά, ο Βασίλης Γκουρογιάννης
αγνοηµένο αυτό πόλεµο αλλά
υλικού του βιβλίου είναι βασισµένο
που έλαβαν µέρος στα γεγονότα

Το βιβλίο τιµήθηκε µε το βραβείο
και είναι έµµεσα ένα σχόλιο

κατασκευάζεται η ιστορία. 
 
 
Ο τύπος έγραψε για το βιβλίο
 

Μανώλης Πιµπλής ΤΑ ΝΕΑ

Ο Βασίλης Γκουρογιάννης

κρίσιµων µηνών γύρω από

εγκλήµατα πολέµου. Κυκλώνει

που στιγµατίστηκαν διπλά, από

Την αµοιβαία καχυποψία

απολαυστικό χιούµορ, ανατροπές

διακρίνεται για το ταλέντο του
τον λόγο τόσο στο βίωµα όσο
την πορεία των µελών του συλλόγου

–πηγαίνουν και στα Κατεχόµενα
πολέµου- και ιδιαίτερα του προέδρου

αν πολέµησε ή όχι. Μια ανατροπή

φως και στο µυστήριο αυτό
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Σ Υ Ν ∆ Ε Σ ΜΟ Σ   Φ Ι Λ Ο ΛΟ Γ Ω Ν   Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φιλολόγων Μεσσηνίας, στα πλαίσια του αφιερώµατος στο
µυθιστόρηµα 

λογοτεχνικό απόγευµα του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου
στο Πνευµατικό Κέντρο, στις 8:00 το βράδυ  

παρουσιάζει το συγγραφέα Βασίλη Γκουρογιάννη  
και το βιβλίο του "Κόκκινο στην πράσινη γραµµή" 

µια οµάδα βετεράνων του πολέµου στην Κύπρο το
Αττίλα, οι οποίοι επιστρέφουν στα πεδία των µαχών

Βασίλης Γκουρογιάννης στήνει ένα υπαρξιακό µυθιστόρηµα
πόλεµο αλλά και για κάθε πόλεµο. Μεγάλο µέρος του µυθοπλαστικού

είναι βασισµένο σε µαρτυρίες ελλήνων και τούρκων
στα γεγονότα." 

 (από το οπισθόφυλλο

τιµήθηκε µε το βραβείο µυθιστορήµατος του περιοδικού ∆ΙΑΒΑΖΩ
έµµεσα ένα σχόλιο στο τι είναι ιστορική "αλήθεια" 

 

για το βιβλίο και τον συγγραφέα:  

ΤΑ ΝΕΑ - Βιβλιοδρόµιο 

Γκουρογιάννης παρουσιάζει ανάγλυφα την ιστορία αυτών

γύρω από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο µε µάχες
Κυκλώνει από παντού το θέµα του, την ιστορία των

διπλά, από το πραξικόπηµα κατά του Μακαρίου και από

καχυποψία Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων. Γραφή

χιούµορ, ανατροπές, κωµικοτραγικά επεισόδια – ο

ταλέντο του σε αυτά τα πεδία. Πολυπρισµατική αφήγησ
βίωµα όσο και στον «αντικειµενικό» ιστορικό. Η πλοκή

µελών του συλλόγου βετεράνων Ελλαδιτών πολεµιστών

Κατεχόµενα όπου συναντούν Τούρκους βετεράνους
ιδιαίτερα του προέδρου, για τον οποίο υπάρχει καχυποψία

Μια ανατροπή στο τέλος, που προετοιµάστηκε περίτεχνα

µυστήριο αυτό. 

24 100 Καλαµάτα 
 

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ  

αφιερώµατος στο ιστορικό 

Φεβρουαρίου 2015  

 
 

Κύπρο το 1974, κατά 
µαχών τριάντα τόσα 
µυθιστόρηµα για τον 

µέρος του µυθοπλαστικού 
τούρκων βετεράνων 

οπισθόφυλλο του βιβλίου) 
 

περιοδικού ∆ΙΑΒΑΖΩ το 2010 
 και στο πώς 

ιστορία αυτών των δύο 
Κύπρο µε µάχες αλλά και 

ιστορία των φαντάρων 
Μακαρίου και από την ήττα. 

Γραφή µε πάθος, 
ο συγγραφέας 

Πολυπρισµατική αφήγηση που δίνει 
Η πλοκή ακολουθεί 

πολεµιστών στην Κύπρο 
βετεράνους του ίδιου 

καχυποψία ως προς το 
προετοιµάστηκε περίτεχνα, ρίχνει 
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-∆ηµοσθένης Κούρτοβικ

Μεγάλες αλήθειες, δυσοίωνες

λογοτεχνικά έργα, υποβάλλονται

καταθλίβει, χάρη στην ιδιότητα
νότα, αισιόδοξη και παρήγορη

του συγγραφέα, τη σαγηνευτική
αποσπά νόηµα από τις πιο

και οµορφιά των µεταφορών

 Με το Κόκκινο στην Πράσ

σηµαντικότερα ελληνικά µυθιστορήµατα

 

-ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής

Κλασική αφήγηση από αυτές
δυνατές περιγραφές. Η Κύπρος
τους περισσότερους Έλληνες

 

-Ρούλα Γεωργακοπούλου

Το φετινό µυθιστόρηµα [του
έδειξε ότι έχει όλα τα φόντα
λογοτεχνία ώριµη, σίγουρη ακόµη

που τολµάει να βάλει το δάχτυλο

 
Στο τέλος της παρουσίασης

          Η πρόεδρος

     Μαρία  Τσαγκαράκη
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Κούρτοβικ ΤΑ ΝΕΑ - Βιβλιοδρόµιο, 30.5.2009 

δυσοίωνες αλήθειες. Και ωστόσο, όπως συµβαίνει στα
υποβάλλονται µε τρόπο που δεν µας απελπίζει

στην ιδιότητα της αληθινής τέχνης να αποτελεί η ίδια µια
παρήγορη, εδώ συγκεκριµένα χάρη στη στιβαρότητα
σαγηνευτική ζωντάνια των περιγραφών του, την ικανότητά
τις πιο φευγαλέες λεπτοµέρειες, την απίστευτη ευρηµατικότητα

µεταφορών του. 

στην Πράσινη Γραµµή ο Γκουρογιάννης µάς έδωσε

ελληνικά µυθιστορήµατα αυτής της δεκαετίας. 

Κυριακής, 17/5/2009 

από αυτές που πλέον σπανίζουν στην ελληνική πεζογραφία

Η Κύπρος και ο πόλεµος του 1974, ένα θέµα «απωθητικό

Έλληνες, γίνεται γοητευτική µυθοπλασία από τον συγγραφέα

Γεωργακοπούλου, ΤΑ ΝΕΑ - Βιβλιοδρόµιο, 12-13/12/2009 

µυθιστόρηµα [του Βασίλη Γκουρογιάννη] Κόκκινο στην Πράσινη

τα φόντα να γίνει το βιβλίο της γενιάς της µεταπολίτευσης

σίγουρη ακόµη και στις καλοζυγισµένες αισθητικές ακροβασίες
βάλει το δάχτυλο εκεί που πονάει. 

παρουσίασης ο συγγραφέας θα συνοµιλήσει µε το κοινό
 

Για το ∆.Σ. 

 

Η πρόεδρος                           Ο γενικός γραµµατέας

 

Μαρία  Τσαγκαράκη                     Βασίλειος  Μπαζάνης

24 100 Καλαµάτα 
 

συµβαίνει στα σπουδαία 
απελπίζει και δεν µας 

η ίδια µια αντιστικτική 
στιβαρότητα του λόγου 

την ικανότητά του να 
απίστευτη ευρηµατικότητα 

έδωσε ένα από τα 

ελληνική πεζογραφία µε 
θέµα «απωθητικό» για 

από τον συγγραφέα. 

 

στην Πράσινη Γραµµή 
µεταπολίτευσης. Μια 

αισθητικές ακροβασίες της 

συνοµιλήσει µε το κοινό. 

γραµµατέας 

Μπαζάνης  


