Το εξώφυλλο αυτού του μήνα είναι προσφορά από το
φωτογραφικό υλικό της συνεργάτιδάς μας Νατάσας Ευαγγέλου
και την οποία ευχαριστούμε θερμά!!!!
Επιτέλους Μάιος! Ο καιρός παύει να είναι πια μουντός, καταθλιπτικός. Ο ήλιος
επανέρχεται στη θέση του και δειλά-δειλά αρχίζει να ρίχνει τις πρώτες πιο ζεστές
του αχτίδες. Ώρα να πετάξουμε από πάνω μας την θλίψη, την μονοτονία, την
βαρεμάρα! Ώρα για βόλτες, ξεγνοιασιά… Ο αέρας είναι μεθυστικός από τις ευωδίες
των λουλουδιών! Η αλμύρα της θάλασσας φτάνει κι αυτή στα ρουθούνια μας,
προκαλώντας μας να πάμε κοντά της. Με καλή διάθεση όλοι μπορούμε να
ομορφύνουμε τον κόσμο μας. Μπορούμε να προσφέρουμε ανιδιοτελώς ένα χέρι
βοηθείας στο συνάνθρωπό μας, στην κοινότητά μας και γενικότερα στην κοινωνία.
Μπορούμε να επιλέξουμε, επίσης, όμορφά, δροσερά βιβλία για διάβασμα, ν’
ακούσουμε χαλαρωτική μουσική και τόσα πολλά άλλα… Αφήστε τον εαυτό σας
ελεύθερο να παρασυρθεί από τις μυρωδιές και τα κελαηδήματα των πουλιών!
Το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας είναι και αυτό το μήνα παρόν, όπως σας έχουμε
υποσχεθεί! Σας ευχαριστώ θερμά γιατί όλοι έχετε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθειά
μου και αρκετοί από σας στέλνετε υλικό σε εθελοντική βάση για να γίνει μια
καλύτερη, συλλογική δουλειά!!! Πολλά χειροκροτήματα σε όλους
Με εκτίμηση,
Σύλβια Α. Λουκά

1. Ανδρέα, η ενασχόλησή σου με τη λογοτεχνία πώς προέκυψε;
Διαβάζω πολύ από μικρός και η λογοτεχνία είναι κάτι που πάντα με γοήτευε. Το γράψιμο,
αν αυτό εννοείς, μου αρέσει και το κάνω εδώ και χρόνια, γράφοντας διάφορα κείμενα, όχι
μόνο λογοτεχνικά. Πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη που έχω για να εκφραστώ και να
επικοινωνήσω. Τα δώδεκα διηγήματα του βιβλίου «Το τρομακτικό μυστικό του Αϊνστάιν»
γράφτηκαν μεταξύ του2000-2010.
2. Ο τίτλος «Το τρομακτικό μυστικό του Αϊνστάιν» πιστεύεις ότι συνδυάζεται σε
κάποιο βαθμό με τη θεματική των υπόλοιπων διηγημάτων του βιβλίου;
Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Το τρομακτικό μυστικό του Αϊνστάιν: αλλόκοτα
διηγήματα». «Το τρομακτικό μυστικό του Αϊνστάιν» είναι ο τίτλος του πρώτου διηγήματος
και δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι κάτι που συνηθίζεται, ένα διήγημα να δίνει το
όνομά του σε μια συλλογή διηγημάτων. Ο υπότιτλος του βιβλίου «αλλόκοτα διηγήματα»,
είναι αυτός που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα και προδιαθέτει τον αναγνώστη ότι στο
συγκεκριμένο βιβλίο θα διαβάσει αλλόκοτα
(παράξενα) διηγήματα.
3. Πράγματι, τα δέκα από τα δώδεκα
διηγήματα είναι «αλλόκοτα». Έχουν τη βάση
τους όμως σε κάποια πραγματικά γεγονότα;
Κάποια από αυτά είναι βασισμένα σε
πραγματικά γεγονότα τα οποία αποτέλεσαν
την έμπνευση για τη δημιουργία της ιστορίας
στην οποία, φυσικά, έχω προσθέσει και δικά
μου φανταστικά στοιχεία. Κάποια άλλα είναι
εντελώς φανταστικά. Πολύ συχνά με ρωτούν
για το πρώτο διήγημα και κατά πόσο έχω
όντως εντοπίσει έγγραφα που να
αποδεικνύουν ότι το Πείραμα της
Φιλαδέλφειας έχει πραγματοποιηθεί. Η
απάντηση είναι ότι κάποια από τα στοιχεία
που χρησιμοποιώ στο διήγημα είναι
πραγματικά και κάποια φανταστικά. Αν ήταν
όλα πραγματικά δεν θα έγραφα λογοτεχνία
αλλά ένα επιστημονικό βιβλίο. Ακόμα και για
τα διηγήματα που είναι εντελώς φανταστικά,
όμως, ο συγγραφέας χρειάζεται κάποιο ερέθισμα που θα του επιτρέψει να σκεφτεί και να
αναπτύξει μια ιδέα. Το ερέθισμα αυτό μπορεί να είναι ένα βίωμά του, κάτι που είδε,
άκουσε ή διάβασε κάπου, ακόμα και κάτι που έχει ονειρευτεί…

4. Εσύ πιστεύεις στις συμπτώσεις, στο μεταφυσικό και τη δύναμη του
υποσυνείδητου;
Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως δεν πιστεύει
στις συμπτώσεις. Η ζωή μας ολόκληρη είναι γεμάτη με συμπτώσεις, με την τυχαία και
αναπάντεχη δηλαδή εμφάνιση δύο γεγονότων που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Οι συμπτώσεις
αυτές, μερικές φορές οδηγούν σε παράδοξες και πολλές φορές σε αστείες ή δραματικές
καταστάσεις. Τέτοιες καταστάσεις βιώνουμε συχνά.
Η μεταφυσική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Ο όρος
«μεταφυσικό», όπως έχει επικρατήσει, εμπερικλείει θέματα ανεξήγητα για τον άνθρωπο
όπως τον αποκρυφισμό, τα πνεύματα κλπ. Δεν είναι απλό να απαντήσεις με ένα ναι ή ένα
όχι στην ερώτηση αν πιστεύεις στο μεταφυσικό. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία ο
άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί και να εξηγήσει με τη δική του λογική και με τις
υπάρχουσες γνώσεις.
Όσο για το υποσυνείδητο, είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά και ότι υπάρχει και ότι ο
μέσος άνθρωπος δεν έχει μάθει πως να το αξιοποιεί αποτελεσματικά.
5. Κάποιο από τα διηγήματά σου θα μπορούσε να εξελιχθεί σ’ ένα αλλόκοτο
μυθιστόρημα;
Ναι, θα μπορούσε. Είναι κάτι για το οποίο με έχουν παροτρύνει διάφοροι, και για να είμαι
ειλικρινής, έχω πειραματιστεί πάνω σε αυτό. Πιστεύω όμως ότι το διήγημα, λόγω του
σύντομου και κοφτού του λόγου, έχει μια άλλη δυναμική η οποία χάνεται σε ένα
εκτενέστερο κείμενο όπως το μυθιστόρημα.
6. Ετοιμάζεις κάτι καινούργιο; Αν ναι, θα είναι πάνω στην ίδια φύση με το πρώτο
σου βιβλίο;
Έχω ήδη κάτι έτοιμο. Πρόκειται και πάλι για διηγήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο
αλλόκοτα από τα πρώτα. Ταυτόχρονα όμως πειραματίζομαι και σε κάτι εντελώς
διαφορετικό. Γράφω ένα μεγαλύτερο κείμενο το οποίο ίσως εξελιχθεί σε μυθιστόρημα και
το οποίο δεν έχει καμία σχέση με ότι έχω γράψει μέχρι τώρα…

Συνέντευξη στη Σύλβια Α. Λουκά
Η σύνταξη του περιοδικού Διάθεση εύχεται στον αγαπητό Ανδρέα Κ. Ανδρέου πάρα
πολλές επιτυχίες στον ίδιο προσωπικά και στο βιβλίο του. Ένα βιβλίο που δεν μπορείς να
το αφήσεις από τα χέρια σου. Συναρπαστικό και ταυτόχρονα αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Παρόλο που ασχολείται με μεταφυσικά φαινόμενα, όπως δηλώνει και ο υπότιτλός του
«αλλόκοτα διηγήματα», ωστόσο καταφέρνει να σε κάνει να συμπαθήσεις τους ήρωες του
κάθε διηγήματος και να συμμεριστείς μαζί τους το πρόβλημά τους. Είναι ήρωες
καθημερινοί, που μπορεί να υπάρχουν δίπλα μας και να μην το γνωρίζουμε. Είναι ένα
βιβλίο, το οποίο πετυχαίνει να σε βάζει σε σκέψεις και ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή
του, εξακολουθεί κατά πολύ να απασχολεί το μυαλό!!!

« Ήμασταν στη Χαλκιδική και βρεθήκαμε στο ίδιο σημείο που ήταν οι
τσιγγάνοι. Η Μάρθα έβλεπε κάποια κοσμήματα σ’ έναν πάγκο και εγώ
προχώρησα λίγο πιο πέρα με το γιο μας. Ξαφνικά ο Κωνσταντίνος άφησε το
χέρι μου και έτρεξε προς ένα αντίσκηνο. Έτρεξα πίσω του. Μπήκε στο
αντίσκηνο και εγώ τον ακολούθησα. Ξαφνικά βρεθήκαμε μέσα στο δωμάτιο
με τους καθρέφτες. Ο Κωνσταντίνος στάθηκε μπροστά σ’ ένα μικρό
στρογγυλό καθρεφτάκι, που του παραμόρφωνε το πρόσωπο. Έτρεξα και τον
άρπαξα στην αγκαλιά μου. Τότε εμφανίστηκε μπροστά μας η γριά τσιγγάνα.
-

Άσε καλέ το παιδί να δει το μέλλον του! Να μας πει τι θα γίνει, όταν
μεγαλώσει. Τι θα γίνεις Κωστάκη όταν μεγαλώσεις; ρώτησε η γριά
απευθυνόμενη προς το γιο μου.

(Σημείωσε εδώ ότι δεν θυμάμαι να φώναξα τον Κωνσταντίνο με το όνομά του
μπροστά στην τσιγγάνα, άρα αυτή δεν θα έπρεπε λογικά να το γνωρίζει! Φυσικά,
όνειρο ήταν αυτό και στα όνειρα δεν υπάρχει λογική, όλα γίνονται...)
Γονάτισα και έκρυψα στην αγκαλιά μου τον Κωνσταντίνο, που έδειχνε να
φοβάται την τσιγγάνα.
-

Εμπρός, ρώτησε τον να σου πει! Με παρότρυνε αυτή.

-

Τι θα γίνεις Κωνσταντίνε μου όταν μεγαλώσεις; ρώτησα εγώ τρυφερά το γιο
μου.

-

Τίποτα... Αφού θα πεθάνω! Απάντησε πολύ φυσικά ο Κωνσταντίνος.

Είχα αναστατωθεί τόσο πολύ, που σήκωσα τον Κωνσταντίνο σφίγγοντάς τον
στην αγκαλιά μου και βάδισα προς την έξοδο του αντίσκηνου.
-

Δέκα ευρώ κοστίζει γιε μου, μου είπε η γριά τσιγγάνα, ανοίγοντας την
παλάμη της και γελώντας χαιρέκακα.

Χωρίς να ξέρω τον λόγο, ίσως από τρόμο, έβγαλα δέκα ευρώ και τα άφησα στην
παλάμη της.»

Η
Κυπριακή
διάλεκτος,
που
συγκαταλέγεται
στις
ανατολικές
ελληνικές διαλέκτους – με βάση τη
διατήρηση ή μη του τελικού -ν, μαζί με
το ιδίωμα της Χίου, της Ικαρίας, της
Μικράς Ασίας (καππαδοκικά και
ποντιακά). Είναι, ουσιαστικά, η
αρχαιότερη ελληνική διάλεκτος που
έχει επιζήσει, μαζί με τα Τσακωνικά,
στο σύγχρονο κόσμο που επικρατεί η
Νέα Ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά τη
διατήρηση ή όχι όλων των φωνηέντων, η Κυπριακή θεωρείται Νότια διάλεκτος·
επιπρόσθετα, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη βόρεια ή νότια διάλεκτο, έχει
διατηρήσει τα διπλά σύμφωνα της αρχαίας ελληνικής. Έτσι, μπορούμε να πούμε με
σιγουριά ότι η διάλεκτός μας είναι μια πολυδύναμη και πολυδιάστατη διάλεκτος
που μπορεί να σταθεί δίπλα από τη νέα Ελληνική, όπως η διάλεκτος του Quebec
δίπλα από τη Γαλλική.
Άλλος ένας λόγος για την ιδιομορφία της κυπριακής διαλέκτου είναι οι πάμπολλες
ξένες προσμίξεις: αρχίζουμε με τις Αραβικές επιδρομές (7ος – 9ος αιώνας), τη
Φραγκοκρατία (1191-1458), την Ενετοκρατία (1458-1570), την Τουρκοκρατία (15701878) και την Αγγλοκρατία (1878-1959) και συνεχίζουμε με τις διάφορες εσωτερικές
επιδράσεις από τις διάφορες εθνότητες που ζούσαν και ζουν στην Κύπρο (Αιγύπτιοι,
Άραβες, Αρμένιοι, Λατίνοι & Μαρωνίτες, Τσιγγάνοι). Να αναφέρουμε επίσης, σε
μικρότερο βαθμό, την επίδραση της Λατινικής (επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου
μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ.). Η κυπριακή διάλεκτος είναι η μόνη ελληνική διάλεκτος
που έχει δεχθεί επιδράσεις από τη Γαλλική, όπως επίσης είναι η μόνη ελληνική
διάλεκτος που δεν έχει πάρει λέξεις από τα αλβανικά ή τις σλαβικές γλώσσες. Οι
λέξεις της κυπριακής διαλέκτου μπορούν να διαχωριστούν σε:
α). Λέξεις της πανάρχαιας Κυπριακής διαλέκτου των Αχαιών.
β). Λέξεις της κλασσικής εποχής και του Ομήρου.
γ). Λέξεις της κοινής ελληνιστικής (Ευαγγέλια, Καινή Διαθήκη, Εκκλησία).
δ). Βυζαντινές και λατινικές.
ε). Γαλλικές (φράγκικες, αρχαιογαλλικές και προβηγκιακές) και ιταλικές (ενετικές).

ζ). Αραβικές (από επιδρομές και εποικισμούς).
η). Τουρκικές.
θ). Αγγλικές.
Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε λαός μας έχει αφήσει κάποιες λέξεις, τις οποίες εμείς
αφομοιώσαμε στη διάλεκτό μας. Έτσι, μελετώντας τα διάφορα κυπριακά λεξικά, θα
βρούμε πάρα πολλές αφομοιωμένες ξένες λέξεις, παράλληλα με τις αρχαίες
ελληνικές λέξεις. Σήμερα, οι κάτοικοι της Κύπρου, είτε είναι Ελληνοκύπριοι,
Αρμένιοι, Λατίνοι ή Μαρωνίτες, είτε είναι Τουρκοκύπριοι μιλούν την κυπριακή
διάλεκτο με τις τοπικές της ιδιομορφίες. Αξιόλογα είναι τα Κυπριακά Λεξικά και
Γραμματικές που κυκλοφορούν· απ’ αυτά ξεχωρίζουν το «Ετυμολογικό Λεξικό της
Ομιλούμενης Κυπριακής Διαλέκτου» και η «Γραμματική της Ομιλούμενης
Κυπριακής Διαλέκτου» του Κυριάκου Χατζηιωάννου (Εκδόσεις Ταμασός), όπως και
το «Λεξικό ετυμολογικό και ερμηνευτικό της Κυπριακής διαλέκτου» του
Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή (Βιβλιοθήκη Κύπριων λαϊκών ποιητών αρ. 54).
Αν και υπάρχουν συνολικά 18 ιδιώματα της Κυπριακής διαλέκτου, τα
επικρατέστερα σήμερα είναι αυτά της Πάφου, της Μόρφου, της Λεμεσού, των
Κοκκινοχωριών, το Ορεινό και της Λευκωσίας, με μικρές διαφορές μεταξύ τους, αν
εξαιρέσουμε το ιδίωμα της Μόρφου (υπερβολικό κράτημα της φωνής), της Πάφου
(βαρετή, ελλειπτική προφορά) και των Βουνών (πολύ γρήγορη ομιλία). Σήμερα, ο
περισσότερος κόσμος έχει αλλοιώσει την εγγενή προφορά του, ακριβώς λόγω της
επίδρασης της κοινής νεοελληνικής από τα διάφορα μέσα εκπαίδευσης και
επικοινωνίας· θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κυπριακή είναι η μόνη ζωντανή
ελληνική διάλεκτος, αν εξαιρέσουμε τη νοτιοϊταλική (που φθίνει, αν και έχουν
ληφθεί νομικά μέτρα για τη διατήρησή της), την ποντιακή (που έχει γίνει κράμα
ελληνικών, ρωσσικών και τουρκικών) και τη βορειοελλαδική – μακεδονοβλαχική
[που η διαφορά της από την κοινή νεοελληνική συνίσταται στην προφορά του λ και
την αποβολή μερικών φωνηέντων: το πλι πέτσε (το πουλί πέτασε)].
Nα αναφέρουμε ότι η διατήρηση της κυπριακής διαλέκτου, έστω και με αρκετά
νεοελληνικά στοιχεία, είναι ηθική υποχρέωσή μας, σαν Κύπριοι. Η χρήση της θα
πρέπει να γίνεται με σύνεση και σοφία, για να μπορούμε να διακρίνουμε το τι
ανήκει στη διάλεκτο και τι στη νέα Ελληνική, αλλά και να μας επιτρέψει να
μπορούμε να ανανεώνουμε το λεξιλόγιό μας όσο το δυνατό, διασταυρώνοντας τη
γνώση και την ευφράδεια με τη διαλεκτική χρήση.
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Be beautiful by Fotoulla
Για όλες τις σημαντικές σας στιγμές, στις οποίες θέλετε να ξεχωρίζετε με
την κόμμωσή σας… κοπιάστε στο κομμωτήριο «be beautiful», στο
Τραχώνι στη Λεμεσό και θα μείνετε ευχαριστημένοι… Η πολύχρονη πείρα
και η φαντασία συνεργάζονται άψογα και το αποτέλεσμα εκθαμβώνει όχι
μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας… Περαιτέρω πληροφορίες: 99612619

Για όσους και όσες θέλουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα επάνω τους…

«ΤΟ ΣΩΜΑ ΦΩΝΑΖΕΙ»
Το σώμα φωνάζει,
ζητά απεγνωσμένα
το βλέμμα που θα
απομακρύνει τη
φθορά.
Τόσα χρόνια, τόσες μέρες,
τόσες ώρες,
αγνόησα τη σπίθα
δεν άφησα να με κάψε
αυτή η γλυκιά φωτιά που
γίνεται τραγούδι,
ποίημα, ΕΠΟΣ!

1. Άννα Θεοδωρίδου

Τώρα τα χρόνια
άγγιξαν τα δυο πρόσωπά μας,
τα μέλη του κορμιού
τρέμουν απ' την απελπισία.
Δεν γεύτηκαν το νερό
από τα χέρια της Αφροδίτης.
Αφέθηκαν στη μουσική
του Άδη και το κάλεσμα
τώρα είναι για έναν
τόπο άπιαστο, μυρωδάτο
και σωστό.
Ίσως πάνω το σώμα
συναντήσει το πρόσωπο
που λαχταρά.
Τότε σίγουρα θα σταματήσει
να φωνάζει.!

Η Άννα είναι μόλις 18
χρονών και ήδη το
αστέρι της στην ποίηση
είναι λαμπερό!
Συγχαρητήρια και καλή
συνέχεια…

Ανεξάρτητη παραγωγή
Μιχάλης Κακέπης & «Το κάλεσμα της φύσης»
(17 τραγούδια με τον Μιχάλη Κακέπη και 18 ριζίτικα με τον Αλέκο Κακέπη)
Νέα κυκλοφορία διπλού cd με κριτικά
τραγούδια και 18 ριζίτικα. Στο 1ο cd ο
Αλέκος Κακέπης τραγουδά τα δωρικά
αλλά μεγαλοπρεπή τραγούδια της
Κρήτης, τα ριζίτικα. Χαρακτηρίζεται από
αφθονία σε εκφραστικά μέσα, φαντασία,
κι ενώ είναι κλασσικός που υπακούει στις
αρχές και τη δομή των αρχέγονων
ριζίτικων τραγουδιών. Εξασφαλίζει τη
συνύπαρξη διαφόρων τεχνοτροπιών και
γεννά κάτι δικό του, που του ανήκει
ολοκληρωτικά.
ο
Στο 2 cd ο Μιχάλης Κακέπης ενώ
ουσιαστικά ανήκει στη σύγχρονη Rock
σκηνή, σ’ αυτή τη δουλειά σε
συνεργασία με το Κρητικό σχήμα «Το κάλεσμα της φύσης», έρχεται να μας χαρίσει
συγκινήσεις με την ερμηνεία του και τη χαρακτηριστική φωνή που μας ταξιδεύει
μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς του. Ζωντανές ηχογραφήσεις που δηλώνουν την
αυθεντική παράδοση, την γνήσια Κρήτη! Τη μουσική σ’ αυτή την ιδιαίτερη δουλειά
υπογράφουν οι: Μιχάλης Ξυδάκης, Μπάμπης Κασαπάκης, και ο Γιώργος
Λουκάκης, αλλά και ο Μιχάλης Κακέπης σ’ ένα τραγούδι. Οι στίχοι ανήκουν
στους: Νίκο Καμπανό, και Κωστή Μουδάτσο. Η μοναδική γυναικεία παρουσία
είναι της Ελένης Τζιαμουράνη η οποία συμμετέχει με μια απαγγελία βάζοντας
μουσική στους στίχους του Κωστή Μουδάτσου.
Ακόμη συμμετέχουν ο Γιώργος Γκερεδάκης, ο Δημήτρης Μανουσάκης, και ο
Βαγγέλης Μαστορογιαννάκης.
Κρητικές μουσικές με δυνατό στίχο, και μοναδικοί αυτοσχεδιασμοί από τους
Νεονάκη Δημήτρη, Τζωρτζάκη Γιώργο, Νίκο Λιανέρη και Βαγγέλη Τζαγγαράκη,
σε μια καλαίσθητη έκδοση με ένθετο 32 σελίδων με βιογραφικά, κείμενα και
φωτογραφικό υλικό επιμελημένο από τον Κωστή Μουδάτσο.
Όλοι από την Κρήτη, δυνατή και δημιουργική παρέα που αφήνουν υποσχέσεις για
κάτι νέο και διαφορετικό.
Παραγωγή-Διάθεση: Μετρονόμος http://www.metronomos.gr/
email: metro-no@otenet.gr
Επιμέλεια παραγωγής: Κωστής Μουδάτσος www.moudatsos.gr
email: moudatsokostis@hotmail.com
Τιμή των 2 cd: 10 ευρώ

1. Εύα μου, σε αποκαλούν συγγραφέα των παραμυθιών. Θα ήθελες κάποτε
να ασχοληθείς και με κάποιο άλλο λογοτεχνικό είδος;
E.Π. : Είμαι πολύ νέα, ο τίτλος του συγγραφέα είναι πολύ βαρύς . Προτιμώ το
«παραμυθού». Γράφω για τα όνειρα των παιδιών που θα πρέπει να συνεχίσουν να
υπάρχουν . Οι ιστορίες μου είναι εμπνευσμένες από την καθημερινότητα αλλά και
από τα βιώματα μου . Η μητέρα μου και οι γιαγιάδες μου , μου έλεγαν πολλά
παραμύθια. Κάποια από αυτά έχουν καταγραφεί στο σκληρό μου δίσκο και
προσθέτοντας πολλές δόσεις από τη σύγχρονη ζωή μας, δημιουργούνται οι ιστορίες
μου . Μέχρι στιγμής το παιδικό βιβλίο με εκφράζει απόλυτα. Άλλωστε είμαι κι εγώ
μια απόγονος του Πίτερ Παν. Πετάω ανάμεσα στη φαντασία και στην
πραγματικότητα. Έτσι δημιουργούνται τα παραμύθια μου .
2. Πιστεύεις ότι το παραμύθι απευθύνεται μόνο σε μικρούς αναγνώστες;
Ε.Π.: Το παραμύθι απευθύνεται σε όλους. Η λέξη παραμύθι, προέρχεται από τη λέξη
«παραμυθία», δηλαδή παρηγοριά. Ποιος δε χρειάζεται λίγη παρηγοριά στις μέρες μας
; Οπότε το παραμύθι απευθύνεται σε μικρούς αναγνώστες, αν και πάντα οι μεγάλοι
είναι αυτοί που αγοράζουν τα βιβλία και τα διαβάζουν στα παιδιά τους .

3. Τι είναι αυτό που εμπλουτίζει την φαντασία σου κάθε φορά που γράφεις ένα
παραμύθι ή οτιδήποτε άλλο;
Ε.Π.: Η καθημερινότητα είναι έμπνευση για μένα . Τα παραμύθια μου αναφέρονται
στην αγάπη, τη συγχώρεση, την ελπίδα, τα όνειρα που αργά η γρήγορα
πραγματοποιούνται. Για μένα η ζωή είναι ένα παραμύθι με ψήγματα από αληθοφανή
ή φανταστικά γεγονότα . Καλούμαστε απλά να δώσουμε ένα καλό τέλος στις ιστορίες
μας .
4. Πώς προέκυψε το πρώτο σου παραμύθι στα γαλλικά; Η Ζεραλντίν;
Ε.Π.: Από μικρή έγραφα . Όπου σταθώ και βρεθώ, έβγαζα το μικρό μου
σημειωματάριο και το γέμιζα με στιχάκια ή μικρές ιστορίες. Τα κρατούσα χρόνια στο
συρτάρι και όταν τελικά πήγα στη Γαλλία για σπουδές άρχισα να γράφω ένα
παραμύθι στα Γαλλικά. Έγραφα την ιστορία της Ζεραλντίν . Ενός μικρού κοριτσιού,
που επισκέφτηκε το παππού της στην εξοχή κι εκεί βρήκε ένα περίεργο φίλο, ένα
ξωτικό-ψαρο το Σαπερλιποππέτ, που την έκανε να ανακαλύψει τη σημασία της
φιλίας, αλλά και την σημασία της ομαδικότητας .
Το έστειλα σ ένα εκδοτικό οίκο στη Ναντ. Μετά από έξι μήνες, μου έστειλαν μια
απαντητική επιστολή , ότι αποφάσισαν να το εκδώσουν. Το 2006 , η Ζεραλντίν κάνει
την εμφάνιση της από τον εκδοτικό οίκο Amalthee. Έγιναν παρουσιάσεις στην Πόλη
του Παρισιού και πουλήθηκαν αρκετά αντίτυπα. Το παραμύθι προλογήθηκε από το
πολύ καλό μου φίλο και δημοσιογράφο του Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP,
Philippe Thebault.
Η Ζεραλντίν μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε το Μάιο του 2011 , από τον
εκδοτικό οίκο Έναστρο και παρουσιάστηκε στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
με μεγάλη επιτυχία.
Τον Ιανουάριο του 2012 η Ζεραλντίν έγινε θεατρικό έργο και παρουσιάστηκε στο
κέντρο Ηλιότεχνο, για τέσσερις Κυριακές. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη
και τα σχόλια πολύ θετικά. Σίγουρα θα το ανεβάσω πάλι σε κάποια θεατρική σκηνή ,
ίσως μετά το Πάσχα.
5. Ετοιμάζεις κάτι άλλο τώρα;
Ε.Π.: Τα παραμύθια για μένα είναι μια στάση ζωής. Γράφω για όσα με ενοχλούν, όσα
μου δίνουν δύναμη, ή όσα όμορφα συμβαίνουν γύρω μας και για τις ηθικές αξίες που
έχουν μεγάλη σημασία για μένα και δυστυχώς έχουν εξαφανισθεί. Μεταφέρω
μηνύματα αγάπης , ελπίδας, συγχώρεσης. Ετοιμάζω μια συλλογή από 8 παραμύθια ,
με εικονογράφηση από δυο πολύ καλές φίλες , τη Νάντια Κοριτάροβα και την Άννα
Μαρία Κτενιούδακη, ελπίζω να εκδοθούν φέτος.
Είναι παραμύθια που φέρουν μηνύματα για την αγάπη και το σεβασμό στη φύση, την
ανακύκλωση , την ελπίδα .

Ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη κα Λουκά. Σας εύχομαι κι εσάς ότι καλύτερο και
συγχαρητήρια και για το βιβλίο σας και για το νέο περιοδικό σας.

Η Εύα Πετροπούλου-Λιανού, είναι ο άνθρωπος ο δικός μας. Ένας άνθρωπος
γεμάτος αγάπη, την οποία απλώνει παντού χωρίς φειδώ. Την ευχαριστώ κι εγώ
μέσα από την καρδιά μου για τη συνέντευξη που μου έχει παραχωρήσει, καθώς και
για την πολύτιμη συνεργασία μας, η οποία ξεκινά τώρα με το διαδικτυακό μου
περιοδικό «Διά-θεση».

Σύλβια Α. Λουκά
Βιογραφικό
«Η κόρη της Σελήνης» είναι το δεύτερο βιβλίο για
παιδιά, της Εύας Πετροπούλου-Λιανού. Έκανε την
εμφάνισή της στο μαγικό κόσμο του παιδικού
βιβλίου με την έκδοση του πρώτου βιβλίου της
στα γαλλικά «Geraldine et le lutin du lac», το
Μάιο του 2007, από τις εκδόσεις Amaltheé. Η Εύα
Πετροπούλου-Λιανού γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο
όπου και ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές της.
Αγαπούσε τη δημοσιογραφία από μικρή, οπότε
αποφασίζει να κάνει επάγγελμα τη μεγάλη της
αγάπη και παρακολουθεί μαθήματα
δημοσιογραφίας στη σχολή του ΑΝΤ1.
Τελειώνοντας τις σπουδές της κάνει την πρακτική
της ως ελεύθερη ρεπόρτερ σε διάφορες
δημοσιογραφικές εκπομπές. Το 1994 φεύγει για
τη Γαλλία όπου εργάζεται ως δημοσιογράφος στη
γαλλική εφημερίδα «Le LIBRE JOURNAL».Η αγάπη
για την Ελλάδα όμως την κερδίζει. Επιστρέφει
στην ηλιόλουστη πατρίδα, κι από το 2002 ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.

Το Μάιο του 2011 εκδίδεται το τρίτο βιβλίο της, Η
Ζεραλντίν και το Ξωτικό της Λίμνης,από τις
εκδόσεις Έναστρον.Η Ζεραλτιν ανέβηκε με μεγάλη
επιτυχία στην παιδική σκηνή Ηλιότεχνο το
Ιανουάριο του 2012, σε σκηνοθεσία του
Θ.Βουρνά.
Η Εύα Πετροπούλου Λιανού είναι μέλος του
Ομίλου Ουνέσκο Λόγου και Τέχνης.
Συνεντεύξεις και παραμύθια της φιλοξενούνται
σε ηλεκτρονικές εφημερίδες της Ελλάδας και της
Κύπρου.
eviepara@yahoo.fr

Της Εύας Πετροπούλου-Λιανού
Η κόρη της σελήνης σε εικονογράφηση του Αποστόλη Μπάτη
4η έκδοση
σε δίγλωσση έκδοση αγγλικά - ελληνικά
Μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά Δημήτρης Θανασούλας
Το παραμύθι που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο
Το παραμύθι που μιλάει για την συγχώρεση,
τη δεύτερη ευκαιρία,
και την αγάπη.
Παρουσιάζεται αυτή τη φορά
από τις εκδόσεις Αναζητήσεις / www.anazitiseis.com
σε μια δίγλωσση έκδοση
σε e-book.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου
Σοφία Στεκουλέα
Μπρος στα μάτια της στροβιλίστηκε μια πεταλούδα. Κίτρινη, μικρή, εύθραυστη,
πετούσε έτσι ξεδιάντροπα μπροστά της. Μπροστά σε όλους. Όμως μόνο εκείνη την
κοιτούσε. Την ακολούθησε με το βλέμμα της. Συνέχισε ν' αφήνεται. Μια κοντά της,
μια μακριά της. Δεν την είδε να πετά, μόνο να χορεύει άτσαλα στον αέρα,
μικροσκοπική, ευάλωτη, αψηφώντας την κίνηση, το νέφος, το θόρυβο του δρόμου.
Ενός δρόμου που μόνο μια πεταλούδα δεν μπορούσες να περιμένεις να δεις να πετά.
Την είδε να υψώνεται, να υψώνεται κι άλλο και τρόμαξε ότι θα την έχανε. Ο κόσμος
είχε βουβαθεί γύρω της από τούτο το ανέμελο, αθώο πέταγμα. Έτρεξε πίσω της.
Φρεναρίσματα, φωνές, κορναρίσματα, έχασε το βήμα της, βγήκε από την πορεία της,
στροβιλίστηκε μαζί με την πεταλούδα στον αέρα. Μια στροφή, μια σφυριά στο
κεφάλι το τελευταίο που ένιωσε κι η πεταλούδα χάθηκε.

Μόνος περπατώ στα σκοτάδια,
σ' ένα χώρο που δεν ξέρω
καν πως μοιάζει, γιατί
δεν τον έχω δει ποτέ.
Κι όμως τον γνωρίζω!
Στον τοίχο αριστερά
έχει δύο ανάγλυφους πίνακες!
Τους ένιωσα κι είναι
λες και τους είδα!
Ποια μοίρα είναι αυτή
που με ανάγκασε
να ζω μέσα στο ψέμα;
Στην αβεβαιότητα;
Στο σκοτάδι;
Ο χώρος έχει μια καρέκλα
στο βάθος κι ένα τραπέζι.
Για μένα τα’ χουν βάλει εκεί
μπας και σκοντάψω επάνω τους!
Είναι φτιαγμένα από πεύκο!
Τόση έντονη είναι η μυρωδιά
Που μου σπάει τα ρουθούνια!
Πεύκο! Πώς να είναι άραγε
οι μυτερές του βελόνες;
Θα τις δω κάποτε;
Ανάψετε τα φώτα, γιατί
εγώ θέλω να ζήσω μέσα
στο φως, την αλήθεια!
Κάποιος ξέχασε μια κάσα
με παλιές φωτογραφίες!
Πώς μοιάζω άραγε;
Θεέ μου, βαδίζω μόνος
κι όμως σε νιώθω δίπλα μου.
Άναψε τα φώτα!

Σύλβια Λουκά
( 19 Νοεμβρίου 2009)

Θάσος

Κέρκυρα

Ιθάκη
Άνδρος

Τον αποκαλούν “αγόρι χελώνα” εξαιτίας μιας τεράστιας ελιάς που καλύπτει την
πλάτη του και μοιάζει με το κέλυφος της χελώνας.
Ο Didier Montalvo από την Κολομβία πάσχει από μία σπάνια ασθένεια που
ονομάζεται Congenital Melanocytic Nevus. Υπήρχε πιθανότητα ο όγκος αυτός να
μετατρεπόταν σε κακοήθη, αλλά η μητέρα του Luz δεν μπορούσε να συγκεντρώσει
τα χρήματα για να κάνει το παιδί την επέμβαση.
Ο πλαστικός χειρουργός Neil Bulstrode ανέλαβε την επέμβαση χωρίς αμοιβή και
πλέον μπορεί να ζει όπως κάθε άλλο παιδάκι της ηλικίας του.

Από το διαδίκτυο, Απρίλιος 2012

Κατάρα στην Πόλη των Έρημων Ψυχών!
Διότι μόνο Θλίψη και Πόνο τρέφει.
Κατάρα στην Πόλη των Έρημων Ψυχών!
Εκεί όπου κανείς ξενόφερτος την Εξορία δεν αντέχει…
Βυθισμένη στην Άβυσσο, σιωπηλή παραμονεύει…
Και όποια βρει Αγνή Ψυχή, στα δίχτυα της, την παγιδεύει.
Να γίνει Έρημη κι αυτή, ψυχρή, δίχως χρώμα.
Να γίνει ένα ακόμη σάβανο στο σαπισμένο πτώμα.
Κατάρα στην Πόλη των Έρημων Ψυχών!
Από όπου δύσκολα κανείς θα ξεφύγει…
Κατάρα στην Πόλη των Έρημων Ψυχών!
Εκεί που ο Ήλιος ποτέ δεν θα ανατείλει…
Χρήστος Λαμπρούδης (c) 1988

Οροσειρές τα όνειρά μου
και οι επιθυμίες μου κρυστάλλινη πηγή.
Δόρυ αιχμηρό τα ιδανικά μου
και η ψυχή μου ασπίδα αστραφτερή.
Όσο ψηλά κι αν ατενίζω φτάνω στα απάτητα βουνά.
Εκεί μονάχος ξεχασμένος στην Λήθη και στην Λησμονιά.
Κι ενώ κλεισμένος στην σιωπή μου, Εσένα μόνο αναζητώ.
Πάντα το Φως θα ακολουθάω, όσο ζω!!!
Χρήστος Λαμπρούδης (c) 1986

Συνέντευξη στην Εύα Πετροπούλου Λιανού

O Γεώργιος Τζιτζικάκης , ένας μοντέρνος τροβαδούρος
μας μιλάει για τα όνειρα του, τα μελλοντικά σχέδιά του .
Επαναστατεί ενάντια στην οικονομική κρίση με την πένα
του. Το βιβλίο του «Να μην ξεχάσω να ξυπνήσω»
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιωλκός .

Ε.Π.-Λ.: κ.Τζιτζικάκη πως αποφασίσατε να γίνετε συγγραφέας;
Γ. Τζ.: Για να είμαι ειλικρινής αν και τρία βιβλία μετά, ακόμη δεν έχω
αποφασίσει να γίνω συγγραφέας! Προτιμώ ξέρεις να αναφέρονται σε
εμένα σαν ένα παιδί που γράφει, γιατί έτσι νιώθω. Ο συγγραφέας είναι
μεγάλη λέξη για να αυτοσυστήνεσαι και πιστεύω ακράδαντα πως δεν την
αποφασίζεις ο ίδιος. Ίσως να σε χρίζει με αυτή την ιδιότητα ο κόσμος που
σε διαβάζει αλλά ακόμη περισσότερο το κάνει ο χρόνος που γυαλίζει
περισσότερο ή θάβει βαθύτερα το έργο σου.

Ε.Π.-Λ.: .Γράφετε από πολύ νέος και το ταλέντο σας έχει αποδειχτεί το
ίδιο σημαντικό και στο δοκίμιο και στο μυθιστόρημα αλλά και στο
στίχο. Ποιο από τα παραπάνω σας εκφράζει ;

Γ.Τζ.: Γράφω από τα δεκατέσσερα μου κι αυτό για να ξεφύγω από
κάποιες δύσκολες καταστάσεις της ζωής μου. Όταν λοιπόν γράφεις για να
είσαι εσύ καλά, δεν διαχωρίζεις τις γραμμές και τις σελίδες. Όλα σε
εκφράζουν, ανάλογα με την στιγμή! Το μόνο μυστικό που μπορεί να
δώσει πλεύση σε εμένα προσωπικά για να γράψω ένα έργο είναι η
'γυναίκα'. Εκεί γράφονται δοκίμια δίχως τέλος, εκεί ιστορίες απίθανες κι
όμως αληθινές, εκεί και στίχοι από ποιήματα που εξυμνούν το χάδι, το
βλέμμα, το πέρασμά τους.

Ε.Π.-Λ.: Η κρίση και το βιβλίο. Ποια είναι η άποψη σας ;
Γ.Τζ : Θα ήθελα να σου πω πως ο καλλιτέχνης και δη όσοι γράφουν,
οφείλουν να μην τους αγγίζει η κρίση και να δίνουν στον κόσμο μια μικρή
Εδέμ μέσα από το έργο τους. Να τους ταξιδεύουν αλλού και να
καταλήγουν με χαμόγελο οι αναγνώστες. Δυστυχώς διαπιστώνω πως το
ήδη μικρό αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας μειώθηκε ακόμη περισσότερο
και πλέον τα βιβλία δεν είναι ένα αγαθό που επιλέγουν. Κι αυτό, δεν
διαφωνώ πως βαστά μια αλήθεια ανυποχώρητη γιατί προτιμάς να φας
παρά να διαβάσεις. Από την άλλη, όμως, βλέπω πως ο Έλληνας κάνει
ακόμη χαζές σπατάλες πέρα από τα χαράτσια και τους φόρους και η
άρνηση να δώσεις λίγα ευρώ για να αγοράσεις ένα βιβλίο, ίσως είναι μια
δικαιολογία αδιαφορίας για το έργο σου. Πίσω από την κρίση να πλαγιάζει
μια δικαιολογία για όσους ποτέ δεν διάβαζαν και δεν αγαπούσαν το
βιβλίο. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα λιγότερο αλλά -ευτυχώς!- πιο
υποψιασμένο κοινό!
Ε.Π.-Λ.:
Οι Σπουδές σας είναι στη Διοίκηση Αθλητικών
Επιχειρήσεων, είστε εν ενεργεία διαιτητής,- "πως παντρεύεται" το
χώρο του ποδοσφαίρου, ένα άθλημα που χαρακτηρίζεται από την
έλλειψη συναισθήματος και την ευαίσθητη ψυχή, που σας
χαρακτηρίζει;

Γ.Τζ: Οι σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων βοηθήσανε στο να μπορώ να
ελιχθώ μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία και να μην πιάνομαι κορόιδο
από όσους θα το ήθελαν! Η Διαιτησία ισχυροποίησε αυτή την στάση για
να γίνει αδιαπέραστη και μου έδωσε πολλούς ήρωες που τους πέρασα στα
βιβλία μου. Οι άντρες είναι ένα πολύ απλό πλάσμα στις λειτουργίες του
αλλά όταν συναναστρέφεται με γυναίκες ξέρει να κρυφτεί. Συνήθως στα
γήπεδα δεν μπορεί και τόσο εύκολα, του βγαίνουν άλλα ένστικτα, οπότε
τον μελετώ όσο μπορώ καλύτερα εκεί!
Ε.Π-Λ.: Το βιβλίο σας «Να μην ξεχάσω να ξυπνήσω», εκδόσεις
ΙΩΛΚΟΣ έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Περάσατε και στη
δεύτερη έκδοση . Ποιο είναι το θέμα και από που εμπνευστήκατε;
Γ.Τζ.: Δεν μου αρέσανε ποτέ τα βιβλία που ο ένας ήρωας μιλούσε στον
άλλο με όσα θα έπρεπε να σκέφτεται κανονικά. Με απασχολεί πολύ αυτό
το θέμα ειλικρινά. Θέλω τους διαλόγους αληθινούς, όχι 'Φωσκολικούς' για
να διαπεράσουν την ένταση. Μπορεί κάποιος να παίξει με πολλά για να
καταφέρει να μιλήσει στον αναγνώστη. Το 'Να μην ξεχάσω να ξυπνήσω'
αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο γιατί είχε αληθινή γλώσσα. Κεντρικοί
ήρωες είναι μια παρέα αντρών που αναλύουν τις σχέσεις τους και όσες
γυναίκες πέρασαν από την ζωή τους. Πάνε από την λατρεία στο μίσος και
καταλήγουν πως λένε ψέματα στους εαυτούς τους και τους φίλους τους.
Το βιβλίο άγγιξε διότι πέρα από μια ποιητική διάθεση, έχει μέσα του

αλήθειες που άγγιξαν τον κόσμο. Κι όταν μιλάς αληθινά μένεις γυμνός
απέναντι στον άλλον που σε κρίνει.
Ε.Π-Λ.: Πως χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας με τρεις λέξεις;
Γ.Τζ: Κατά περιόδους αλλάζουν οι χαρακτηρισμοί που δίνω στον εαυτό
μου. Βλέπεις τον ανακαλύπτω κι εγώ συνεχώς! Νομίζω όμως πως τρία
είναι αναπόφευκτα πια κομμάτια μου : ονειροπόλος, ρομαντικός και
ειλικρινής.
Ε.Π-Λ.: Ετοιμάζετε κάτι καινούριο;
Γ.Τζ.: Υπάρχουν και είναι ολοκληρωμένα τα δυο επόμενα βιβλία μου, ένα
με διηγήματα και ένα μυθιστόρημα και συνεχίζω παράλληλα ακόμη δυο
μυθιστορήματα. Η τραγικότητα της εποχής είναι πως ενώ θα έπρεπε να
βαστώ στα χέρια μου τυπωμένο ήδη το τέταρτο βιβλίο μου, δεν έχει
βρεθεί εκδότης να το αναλάβει! Ω, ναι! (αγαπημένη φράση!) Οι κουβέντες
τους είναι πως δεν μπορώ να εγγυηθώ μια επιτυχία μέσα στην κρίση, κι ας
έχω ένα αναγνωστικό κοινό που περιμένει το επόμενο βιβλίο μου. Άλλοι
ζητούν κάποια χρήματα και άλλοι λαγούς με πετραχήλια! Από την πλευρά
μου, δεν έχω σκοπό να πληρώσω. Οπότε όχι! Αν δεν βρεθεί κάποιος
αρκετά έξυπνος και ικανός ώστε να επενδύσει επάνω μου, τότε πιστεύω
πως δεν θα έχω σύντομα ένα βιβλίο προς ανάγνωση.

.
..

ΑΡΧΟΥΣΑ
ΜΕΡΑ
Χρώματα από του Ήλιου
τα κρόσσια ,διάχυτα
στης ελπιδοφόρας αυγής το φίλημα
χείλη κατακόκκινα, κερασένια
Έργο νέο γεννιέται
νέα ακούραστη σκέψη
στην συνωμοσία της σιωπής
στις ακύμαντες επιφάνειες
των νερών, στα φυλλώματα
ταξιδεύει
Με τα ακροδάχτυλα πλεγμένα
στην πλευρά του ουρανού
ολοκληρώνεται η αγάπη
Αχώριστη, Αξόδευτη, Αδιαίρετη Άρχουσα
Ευτυχία Καπαρδέλη

Ένα τηλεφώνημα σε ανύποπτο χρόνο, μια δίκη που μοιάζει αδιάφορη και μια γυναίκα
καθισμένη στο έδρανο, άλλοτε κριτής μα συνήθως κρινόμενη στα μάτια της μητέρας
της. Μεγαλωμένη σε μια τυπική ελληνική οικογένεια, η Βασιλική τόλμησε να ανοίξει
τα φτερά της και να ζήσει. Σπούδασε, ερωτεύτηκε, βίωσε τον πόνο αλλά και την
ευτυχία, και κάπου εκεί πριν το τέλος…
Η μοίρα παίζει τελικά παράξενα παιχνίδια και ο χρόνος πάντα συνηγορεί υπέρ της. Κι
εκεί που όλα φαντάζουν ιδανικά, έρχεται η ανατροπή. Γιατί το παρελθόν βρίσκει
πάντα τρόπο να πατήσει στο παρόν και να ανατρέψει το μέλλον.
Πώς είναι δυνατόν αυτό που κάποτε φάνταζε ονειρεμένο να μετατρέπεται σε εφιάλτη
δίχως τέλος; Κι όταν η ζωή σου όλη καταρρέει, είναι δυνατόν να σηκωθείς ξανά
όρθιος και να οικοδομήσεις τα πάντα από την αρχή σε νέα θεμέλια;
Την ελεύθερη πτώση λίγοι την τολμούν, μα ακόμα λιγότεροι επιβιώνουν από αυτήν.
Αν όμως τα καταφέρεις, στέφεσαι νικητής για πάντα…

"Αδικία; Και γιατί να μην της κάνουν αδικία τούτη τη φορά δηλαδή; Ποιος
γνοιάστηκε για μένα τόσα χρόνια;" διερωτήθηκε η γιαγιά δύσπιστα. Είδαν πολλά τα
μάτια της στη ζωή της για να πιστεύει στα θαύματα. "Εγώ σ' αυτόν τον κόσμο την
αδικία την έζησα στο πετσί μου, κύριε δάσκαλε. Σ' εμένα τέτοια πράγματα; Εγώ πια
δεν ελπίζω σε τίποτα!" μονολογούσε κάθε που το θυμόταν.
Πίστεψε όμως αργότερα, όταν η επιμονή του δασκάλου απέφερε καρπούς και αντί να
πληρώνει δίδακτρα, της τα χάριζαν. Και όχι μόνο δεν πλήρωνε αλλά έπαιρνε κι από
πάνω ένα χρηματικό βραβείο ως η καλύτερη μαθήτρια.
Με αυτές τις σκέψεις άνοιξε την ξεβαμμένη πράσινη πόρτα του ανωγιού. Οι
σκουριασμένοι μεντεσέδες έτριξαν ανατριχιαστικά. Η ματιά της έπεσε ανήσυχη στη
μικρή που ακόμα κοιμόταν αμέριμνα. Ξαπλωμένη κάτω στα πόδια της η Χιόνα, η
κάτασπρη γάτα τους, γουργούριζε και κοίταζε την γιαγιά με μισόκλειστα μάτια. Την
είδε να ανακάθεται και να γλείφει με τη ροζ της γλωσσίτσα την πλούσια γούνα της.
"Θα 'χουμε σύντομα ξένους", σκέφτηκε. Ήταν μια παλιά προκατάληψη απ' τις πολλές
που όριζαν τη ζωή των ανθρώπων σ' αυτά τα μέρη.
Της συγγραφέως Μαρούλλας Πανάγου

Ο πρώτος πολιτισμός της Κερύνειας

Η όμορφη Κερύνεια, περιμένει υπομονετικά την ελευθερία της από τον τουρκικό
ζυγό. Περισσότερο από 30 χρόνια όλος ο ελληνικός λαός αναμένει να απολαύσει την
μαγική ομορφιά της χωρίς φραγμούς και βλέμματα από τον τουρκικό στρατό.
Οι πρώτες εστίες πολιτισμού στην Επαρχία Κερύνειας χρονολογούνται από την
Νεολιθική εποχή (6η χιλιετηρίδα π.Χ.). Κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο (1350-1050)
ιδρύονται κι εδώ όπως και στην υπόλοιπη Κύπρο οι πρώτες πόλεις-βασίλεια που
γνωρίζουν μεγάλη άνθηση.

Η παράδοση μιλά για τον Πράξανδρο και τον Κηφέα σαν ιδρυτές των βασιλείων
Κερύνειας και Λαπήθου. Η ακμή της επαρχίας συνεχίζεται και στην εποχή του
σιδήρου (1050-325 π.Χ.), όπως μαρτυρείται από ποικίλα έργα τέχνης, νομίσματα και
επιγραφές. Στην Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική περίοδο (325 π.Χ-600
μ.Χ.) η ζωή και η πρόοδος εξακολουθούν. Έτσι κοντά στις παλιές πόλεις έχουμε
νεότερες όπως η ξακουστή "Λάμπουσα" με τους περίφημους θησαυρούς της.

Στην περίοδο της μεγάλης Βυζαντινής εποποιίας (9ος -12ος αιώνας μ.Χ.), όταν η
Βυζαντινή τέχνη γνώρισε την πρώτη της αναγέννηση, η επαρχία της Κερύνειας
γεμίζει από ναούς και μοναστήρια με εξαίρετες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες
(Χρυσοκάβα, Αντιφωνητής, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος). Τότε είναι που
οχυρώθηκε και η πόλη και στις βουνοκορφές πρωτοκτίστηκαν τα κάστρα του
Πενταδακτύλου (Άγιος Ιλαρίων, Βουφαβέντο, Καντάρα).

Οι Σταυροφορίες και οι Φράγκοι φέρνουν στην Κύπρο τη Γοτθική Τέχνη και στην
επαρχία της Κερύνειας κτίζεται το "Αββαείο της Ειρήνης" (Μπέλλα-Παϊς).
Στους μαύρους χρόνους της Οθωμανικής κυριαρχίας στην επαρχία της Κερύνειας,
όπως και σ' όλη την Κύπρο, κρατούνται ζωντανές η Ελληνική γλώσσα και η
Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη με θυσίες και αίμα μαρτύρων.

Στο 19ο και 20ο αιώνα ακμάζει στην επαρχία η Λαϊκή Τέχνη σε όλο τον πλούτο των
εκδηλώσεων της: αρχιτεκτονική, κεντήματα, υφαντική αγγειοπλαστική, χρυσοχοΐα
και ξυλόγλυπτα. Σ' ένα μικρό χωριό κοντά στην Κερύνεια, τη Θέρμια, η ποίηση
βρίσκει την έκφραση της στο λυρικό ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη και στο Δίκωμο ο
αγώνας για ελευθερία πραγματώνεται με τον ένδοξο θάνατο του ήρωα του
απελευθερωτικού αγώνα Κυριάκου Μάτση.
Αυτή τη γη, με ιστορία και πολιτισμό χιλιετηρίδων, κρατά δουλωμένη ο Τουρκικός
Αττίλας.

(Από το βιβλίο "Της Πατρίδας Χώματα", Έκδοση Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, 1985)

Ζητήστε το μυθιστόρημα
«Μάδησε την Μαργαρίτα» σε όλα τα βιβλιοπωλεία
από τις εκδόσεις Αναζητήσεις 00357-25561963
Τιμή πώλησης 15 ευρώ

Τιμή πώλησης 10 ευρώ.
Ζητήστε το απευθείας από την συγγραφέα στο mplimplia@yahoo.gr

Παραγγέλνοντας το μυθιστόρημα «Μάδησε την Μαργαρίτα» απευθείας από την
συγγραφέα, παίρνετε δώρο και την ποιητική συλλογή «Δακρύων μειδίαμα»
(περιορισμένος αριθμός αντιτύπων). Πληροφορίες και παραγγελίες στο
mplimplia@yahoo.gr ή στο facebook: Sylvia Louka

Καλή αντάμωση στο τεύχος Ιουνίου με πολλή-πολλή γεύση
καλοκαιριού…

