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Καλωσόρισμα
Ένα όνειρο μου ακόμη γίνεται πραγματικότητα!!! Από τα παιδικά
μου χρόνια ήθελα να εκδίδω στο χωριό μου μια εφημερίδα, κάτι το
οποίο δεν έγινε ποτέ! Στο Λύκειο, συνέβαλα μαζί με άλλα παιδιά
να δημιουργήσουμε την πρώτη εφημερίδα του σχολείου μας.
Σήμερα, ήθελα να εκδίδω το δικό μου περιοδικό ή εφημερίδα και
να κυκλοφορεί δωρεάν στη Λεμεσό, ίσως και στις άλλες πόλεις.
Λόγω όμως, του υψηλού κόστους για κάτι τέτοιο, αποφάσισα να
δημιουργήσω ένα διαδικτυακό περιοδικό και σε ένα πιο
κατάλληλο καιρό, θα το κυκλοφορήσω σε έντυπη μορφή.
Ελπίζω όλοι να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια και να μας
βοηθήσετε κάθε φορά να γινόμαστε καλύτεροι…
Σας καλωσορίζω στη «Διά-θεση» και εύχομαι η καλή σας διάθεση
να αποτελέσει στήριγμα και για τα επόμενα μας τεύχη.
Με εκτίμηση,
Σύλβια Α. Λουκά
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας στο
mplimplia@yahoo.gr

Ο αγαπητός μας πρόεδρος του περιοδικού «Ελληνικής Ώρα» Κώστας Πούλακας, σε
πρόσφατο διεθνή διαγωνισμό με θέμα
όσο
αφορά
τον
αρχαιοελληνικό
Βιογραφικό Κώστα Πούλακα
πολιτισμό: «Η Ιστορία μιας Κλοπής ή Η
Ο Κώστας Πούλακας γεννήθηκε στις 12
Κλοπή της Ιστορίας», διακρίθηκε μαζί με
Απριλίου 1930 στην Ασγάτα Λεμεσού. Το
άλλους 19 συμμετέχοντες, και πήραν και
1963 έφυγε από την Κύπρο και διέμενε
οι 19 το χρυσό μετάλλιο και έπαινο. Οι
μόνιμα στο Λονδίνο μέχρι το 2000. Τα
διαγωνιζόμενοι ήταν πέρα των 350. Ο
ταξίδια στην Κύπρο, όμως, ήταν συνεχή και
Κώστας Πούλακας συμμετείχε στο
το 2000 παίρνει την απόφαση να
διαγωνισμό με κείμενο όσο αφορά την
επιστρέψει στην γενέτειρά του.
κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα από
τον Βρετανό Έλγιν και μέχρι σήμερα,
Άρχισε να γράφει από το 1951-1952 όταν
δυστυχώς, βρίσκονται στο Βρετανικό
τελείωσε το Εμπορικό Λύκειο, σε διάφορα
Μουσείο.
έντυπα.
Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει ένα
πεζογράφημα με τίτλο «Ταξιδεύοντας στους
ωκεανούς» και τρεις ποιητικές συλλογές με
τίτλους: «Στα θέλγητρα των αναμνήσεων
και των στοχασμών τη μαγεία»,
«Μετάγγιση Γαλήνης» και «Νταϊάνα».
Από το 2007 εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό
«Ελληνική Ώρα», το οποίο δίνει την
ευκαιρία σε όλους τους συγγραφείς να
προβάλουν το έργο τους και σε όλους
βέβαια, τους απλούς και μη, πολίτες να
εκφράσουν τις απόψεις τους.
Έμπνευση του αποτελεί η ίδια η ζωή και ο
ερωτισμός της φύσης σε όλες του τις
εκφάνσεις. Μεγαλύτερος του δάσκαλος το
Πανεπιστήμιο της ζωής.
Ο Κώστας Πούλακας γράφει συνεχώς
ποιήματα και άλλες μελέτες, τα οποία ίσως
στο μέλλον να συμπεριληφθούν σε κάποια
έκδοση βιβλίου. Έχει κερδίσει αρκετά
βραβεία.
Από την Σύλβια Α. Λουκά

Η διάκριση αυτή, τιμά όχι μόνο εμάς
τους συνεργάτες και αναγνώστες της
Ελληνικής Ώρας, όχι μόνο την Λεμεσό,
τόπο καταγωγής του διακριθέντος, αλλά
και την Κύπρο μας ολόκληρη.
Ευχόμαστε στον αγαπητό κ. Κώστα, να
συνεχίσει το έργο του και τον αγώνα που
δίνει με την πένα της ψυχής του για το
αρχαιοελληνικό πνεύμα Ελλάδος και
Κύπρου, που καπηλεύθηκε αιώνες πριν
από διάφορους επιτήδειους, κι όμως, οι
σύγχρονοι «ειρηνιστές» εξακολουθούν
να αρνούνται την επιστροφή των
ελληνικών και κυπριακών αρχαιολογικών
ευρημάτων.

Ο συγγραφέας Νίκος Τσάμης

Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου
συγχαρητήρια προς τον αγαπητό Νίκο Τσάμη για το έργο
του. Πραγματικά έμεινα άναυδη με το πώς ένα πλήθος
γνώσεων, πιο εξειδικευμένων θα έλεγα, μπόρεσαν να
δώσουν ένα ισορροπημένο μυθιστόρημα φαντασίας.

Η αλήθεια είναι πως είχα καιρό να διαβάσω ένα βιβλίο, από Έλληνα ή Κύπριο
συγγραφέα, που να έχει ξεφύγει από το κλασικό πλέον καλούπι των μυθιστορημάτων,
για έρωτες ανεκπλήρωτους ή χιλιοβασανισμένους μέχρι την τελική ένωση.
Τολμώ να πω, ότι «Ο ΓΑΝΤΖΟΣ» έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά
και την βιβλιοθήκη μου φυσικά! Εγώ προσωπικά και η σύνταξη του περιοδικού μας
«Ελληνική Ώρα», ευχόμαστε στον αγαπητό Νίκο να δει το πρώτο του βιβλίο και κάθε
άλλο του βιβλίο, στην πορεία, να καταξιώνονται…
Σύλβια Α. Λουκά

1.Θα ξεκινήσω με μια πιο κλασική ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
πάρετε την απόφαση να γράψετε μυθιστόρημα;
Δεν ήταν ακριβώς θέμα απόφασης. Από μικρός είχα την τάση να βγάζω σκέψεις και
συναισθήματα στο χαρτί. Η έκθεση ήταν πάντα το αγαπημένο μου μάθημα και
θυμάμαι ότι πάντα χανόμουν και γινόμουν ένα με ότι περιέγραφα. Το συγκεκριμένο
πόνημα ξεκίνησε γράφοντας κάποιες ιδέες για πράγματα και καταστάσεις που είχα
βιώσει και είχαν αποτυπωθεί έντονα στο μυαλό μου και στη συνέχεια ανέλαβε η
φαντασία. Όταν ολοκληρώθηκε το παρέδωσα σε μια παιδική φίλη και δημοσιογράφο
η οποία με παρότρυνε να το εκδώσουμε.
2.Λίγα λόγια για τον "Γάντζο".
Ο Γάντζος είναι ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την Ανατολική φιλοσοφία και τον
Δυτικό τρόπο ζωής, για να διεισδύσει σε βαθύτερα υπαρξιακά προβλήματα που
αφορούν στον άνθρωπο, στον κόσμο που ζούμε, στο θάνατο και στη διαπάλη του
Καλού με το Κακό. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως κοινωνικό, δράσης και
μυστηρίου με αρκετά μεταφυσικά στοιχεία. Το πρώτο μισό γράφτηκε σε πολύ αργούς
ρυθμούς, σε αντίθεση με το υπόλοιπο που με απορρόφησε εντελώς και βγήκε σε
διάστημα λίγων εβδομάδων. Το γράψιμο είναι για μένα διαλογισμός. Όσο πιο πολύ
βγαίνω από το εγώ την ώρα που γράφω τόσο πιο βαθιά μπαίνω στη φαντασία.
Πιστεύω ότι ο Γάντζος είναι από τα πιο βαθιά ταξίδια που έκανα μέχρι σήμερα.

3.Είναι δύσκολο ή πιο εύκολο για ένα συγγραφέα να καταπιάνεται με θέματα
φαντασίας; Γιατί;
Πιστεύω ότι το να καταπιαστεί ένας συγγραφέας με θέματα φαντασίας είναι ζήτημα
χαρακτήρα. Υπάρχουν παιδιά που τους δίνεις ένα κομμάτι ξύλο και μπορούν να
ασχολούνται με τις ώρες, φτιάχνοντας φανταστικούς κόσμους και δίνοντας χιλιάδες
μορφές και ρόλους στον εαυτό τους και στο ξύλο. Ένα άλλο παιδάκι θα μπορούσε
απλά να το σπάσει και να το πετάξει. Εκεί πιστεύω είναι η διαφορά του παιδιού που
όταν μεγαλώσει και πιθανόν γίνει συγγραφέας, θα καταπιαστεί με θέματα φαντασίας.
Εάν «το έχει» και δεν έχει χάσει το παιδί μέσα του, θα του βγει εύκολα. Εάν βγει
δύσκολα, το πιθανότερο είναι ότι δεν «το έχει» ή ότι ο ενήλικας πήρε πολύ σοβαρά
τον ρόλο του στην κοινωνία και έκλεισε τις πόρτες.
4. Έχετε κάποιο συγγραφέα σαν πρότυπό σας;
Τον Πάουλο Κοέλιο και φυσικά τον Νίκο Καζαντζάκη.
5. Επόμενο σας βήμα;
Λίγο μετά το Πάσχα του 2012 θα εκδοθεί η συνέχεια του Γάντζου η οποία βρίσκεται
στα τελευταία κεφάλαια αυτή τη στιγμή. Ήταν μια απαίτηση όλων των αναγνωστών
του Γάντζου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, γιατί αποτέλεσε το κίνητρο για να
ξεκινήσω άμεσα την συγγραφή της συνέχειας.

Η Μαριάννα Φλώρου γεννήθηκε στη Λεμεσό και φοίτησε στο
Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Ακολούθως, σπούδασε Χημεία στο
Πανεπιστήμιο Πατρών και τα τελευταία χρόνια ζει στη
γενέτειρά της. Με το γράψιμο ασχολήθηκε σε νεαρή ηλικία,
ολοκληρώνοντας κυρίως κάποια διηγήματα.
Διακρίθηκε σε δύο λογοτεχνικούς
διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου
Πατρών, με τα διηγήματα
«Νυχτολούλουδο»
και
«Τα
μαλλιά σου χρυσίζουν στο ήλιο».
Το πρώτο της βιβλίο που
κυκλοφορεί
(βιβλιοπωλείο
Κυριάκου), έχει τίτλο «7-Veni
Vidi Vici» και είναι μια συλλογή από εφτά ανεξάρτητα
διηγήματα, τα οποία σκοπό έχουν να ταξιδέψουν τον
αναγνώστη, προκαλώντας του συνάμα και ένα διακριτικό
προβληματισμό. Οι εφτά ιστορίες πραγματεύονται τον Έρωτα στις διάφορες μορφές του- και ένα άλλο σημαντικό θέμα της
εποχής μας, που είναι η ξενοφοβία.
Η έμπνευση για τη Μαριάννα Φλώρου μπορεί να έρθει από το
καθετί. Πιστεύει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από πηγές
έμπνευσης. Το σημαντικό είναι να είμαστε δεκτικοί σε αυτές, να
μπορούμε να τις επεξεργαστούμε και να τις μεγεθύνουμε, ο
καθένας μέσα από το δικό του φακό. Κι έτσι, βγαίνει μία
ιστορία, αποτυπώνονται όλα στο χαρτί και ο συγγραφέας
αισθάνεται πιο ανάλαφρος, απ’ το «βάρος» του
προβληματισμού του.
Η συγγραφέας υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να γράφει,
δημιουργώντας ενδιαφέρουσες ιστορίες.

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

Ο Νικόλας, ξύπνησε πολύ ανήσυχος εκείνο το πρωινό. Είχε νεύρα,
πηγαινοερχόταν πάνω κάτω άσκοπα.
-Μωρό μου…
-Μη μου μιλάς και δεν είμαι καλά.
-Τι έπαθες;
-Δεν ξέρω. Δεν μπορώ τώρα…άσε με…
-Έκανα κάτι, Νίκο μου; Ρώτησα τώρα πραγματικά ανήσυχη.
-Όχι, απάντησε κοφτά. Μη ρωτάς. Αν είναι θα σου πω αργότερα.
Τον άφησα κι εγώ ήσυχο, διότι αν συνέχιζα να ρωτώ ίσως και να έκανα τα
πράγματα χειρότερα. Αγχώθηκα πολύ εκείνη την ημέρα. Μήπως ο Νικόλας
επέστρεφε στον παλιό του, άσχημο εαυτό; Τα μάγια είχαν λυθεί και ο καλός
του χαρακτήρας είχε εξαφανιστεί; Μπήκα στο αυτοκίνητο και άφησα τον
εαυτό μου να κλάψει λίγο. Αν δεν το έκανα αυτό, ίσως να ήμουν κι εγώ όλη
μέρα σε ένταση.
Επέστρεψα πιο νωρίς στο σπίτι, καθώς δεν ένιωθα καλά εξαιτίας της πρωινής
συμπεριφοράς του Νικόλα. Τον βρήκα στον καναπέ κουλουριασμένο, με το
κεφάλι σκυμμένο στα γόνατα. Άφησα τα πράγματά μου αμέσως κάτω κι
έτρεξα κοντά του.
-Είσαι καλά, αγάπη μου; Νίκο μου;
Καμιά απάντηση.
-Κάνε το κεφάλι σου πάνω, μωρό μου, για να σε δω.
Με τη βία κατάφερα να κάνω πάνω το κεφάλι του. Τον βρήκα να κλαίει.
Πρώτη φορά τον έβλεπα να κλαίει.
-Θεέ μου, Νίκο, τι έγινε; Μίλησέ μου!
Τον έβαλα στην αγκαλιά μου και άρχισα να τον φιλάω παντού. « Πες μου, πες
μου σε παρακαλώ… Μη με κρατάς σε αγωνία ».
Το μόνο που κατάφερε να μου πει ήταν να πάω στην κουζίνα. Υπάκουσα κι
εγώ και πήγα. Τότε, βρήκα πάνω στο τραπέζι ένα μεγάλο φάκελο που έγραφε:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΟΥ
ΕΤΩΝ 30
Ταράχτηκα, όταν διάβασα τη λέξη « νοσοκομείο ». Ο Νικόλας έκλαιγε με
λυγμούς τώρα, σαν ένα μικρό παιδάκι. Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν
ήθελα να ανοίξω το φάκελο μόνη μου. Έτσι, ξαναγύρισα κοντά του. Τον
έβαλα να ξαπλώσει επάνω μου και του χάιδευα τα μαλλιά. Ήταν κάτι που τον
ηρεμούσε.
Πέρασαν δεκαπέντε λεπτά μέχρι ν’ αποφασίσω να ανοίξω το φάκελο. Μου
ήταν αδύνατο. Δεν ήξερα ποιο θα ήταν το περιεχόμενο. Το κλάμα του Νικόλα
ήδη δήλωνε πως ήταν κάτι πολύ άσχημο. Έπρεπε να φανώ δυνατή. Ο Νικόλας
με χρειαζόταν κι έπρεπε να είμαι ένα γερό στήριγμα γι’ αυτόν.
Έβγαλα αργά τα φυλλάδια από το φάκελο. Τους έριξα μια γρήγορη ματιά και
το βλέμμα μου εντόπισε αυτό που έπρεπε. […]
Ο Νικόλας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Ένιωθα τα δάκρυά του να
πέφτουν καυτά πάνω στα πόδια μου. Μούδιασε ολόκληρο το κορμί μου. Το
μυαλό μου θα εκρήγνυτο σε λίγο από το συνεχόμενο βόμβο στο κεφάλι μου.
Πρώτος σηκώθηκε ο Νικόλας επάνω.
-Συγγνώμη που δε σου είπα κάτι, ψέλλισε με δυσκολία.
-Άγγελέ μου, ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ. Είμαι δίπλα σου. Θα το παλέψουμε μαζί.
Ίσως να έγινε λάθος.
-Κι αν δεν έγινε; […]
-Σ’ αγαπώ, Μαργαρίτα. Μη φύγεις ποτέ από κοντά μου.
-Ποτέ, Νίκο μου. Ποτέ…Παντρευόμαστε σε δυο μήνες! Το ξέχασες;
-Αν ζήσω μέχρι τότε…

Σύλβια Α. Λουκά

Ο Νίκος Ζαβόλας, ο οποίος κατάγεται από τη Ρόδο,
αλλά η μοίρα τον έχει στείλει στις ΗΠΑ, σ’ αυτό το
βιβλίο του εκτός από ποιήματα δικά του, φιλοξενεί και
ποιήματα άλλων ποιητών, όπως Κ. Καβάφη, Paulo
Coelho, Φρέντυ Γερμανού, Leo Buscaglia, Κ.
Ιερομνήμων, Φ. Σακελλαρίδη, Ν. Διάκου και Θ.
Κομνηνάκη.
Τα δικά του ποιήματα είναι απλά με μια πρώτη ματιά.
Εξετάζοντας τα λίγο καλύτερα, εντοπίζεις τα μηνύματα
που στέλνουν. Αγαπημένο μου ποίημα «Ο ήχος της
καμπάνας» και η ανεπίσημη μετάφραση του «Η
μουσική έβγαινε από το σπίτι...» του Paulo Coelho, μια
ιστορία βασισμένη σε αφήγηση των Ινδών. Το ποίημα
«Τικ Τακ», διαβάζοντας το, μ’ έκανε να ξεχάσω την
καταγωγή του συγγραφέα και για μια στιγμή πίστεψα πώς ο ίδιος του κατάγεται από
ένα κατεχόμενο χωριό της Κύπρου.Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και το μικρό
θεατρικό του «Ο ΦΡΕΝΤΥ».
Από την αρχή που ξεκίνησα το βιβλίο, στροβιλιζόταν συνέχεια στο μυαλό μου η
ερώτηση, γιατί ο Νίκος Ζαβόλας, ονόμασε το βιβλίο του «Μην πεθάνεις Τρίτη».
Αυτή την ερώτηση θα την υπέβαλλα σίγουρα στον ίδιο, όταν θα τύχαινε να
μιλήσουμε. Κι όμως, τον ευχαριστώ, γιατί λίγο πριν να ολοκληρώσω το βιβλίο, η
απορία μου, λύθηκε.
Ελπίζω κι όλοι εσείς να είστε τυχεροί και να καταλάβετε την ονομασία του βιβλίου.
Το βιβλίο «Μην πεθάνεις Τρίτη», μπορείτε να το βρείτε στις Βιβλιοεκδόσεις
Αναζητήσεις 25561963.

Σύλβια Α. Λουκά

Η ΕΘΑΛ (Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού) και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ διοργανώνουν εκδήλωση γνωριμίας με τον
πεζογράφο Ευάγγελο Μαυρουδή με αφορμή από τη συνολική κυκλοφορία
της τριλογίας του Επιστροφή στη Σμύρνη από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.
Ομιλητής θα είναι ο πανεπιστημιακός και πρώην πρέσβης Γιώργος Γεωργής.
Συντονίζει ο διευθυντής της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Αντρέας Παράσχος.
Με τη συνεργασία των Λεσχών Ανάγνωσης: «Πυρείον», «Βιβλιοτρόπιο» και
«Διά-Λογος»
και του Βιβλιοπωλείου Κ.Π.Κυριάκου
Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012
Ώρα 19:30
Τεχνοχώρος της ΕΘΑΛ
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76
ακίνητα Δήμου Λεμεσού – Κτίριο ΣΑΛΑ
Πληροφορίες/κρατήσεις: 25 877827
ethallimassol@cytanet.com.cy
Χορηγοί: ΘΟΚ, Δήμος Λεμεσού, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού,
Κανάλι6, εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Minoan Capital Ltd, Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

Περιγραφή
14ος αι. Η πόλη της Βαρκελώνης βρίσκεται στη στιγμή της μεγαλύτερης ακμής της· έχει επεκταθεί προς
τη Ριμπέρα, την ταπεινή συνοικία των ψαράδων, οι κάτοικοι της οποίας αποφασίζουν να χτίσουν, με τα
χρήματα των μεν και τους κόπους των δε, τον μεγαλύτερο ναό που ξέρουμε αφιερωμένο στην Παναγία:
τη Σάντα Μαρία ντελ Μαρ.
Μια κατασκευή παράλληλη στην περιπετειώδη ιστορία του Αρνάου, ενός δουλοπάροικου που ξεφεύγει
από τις βιαιότητες του φεουδάρχη αφέντη του και καταφεύγει στη Βαρκελώνη, όπου καταφέρνει να
γίνει πολίτης της και, συνάμα, ελεύθερος άνθρωπος.
Ο νεαρός Αρνάου εργάζεται ως οδηγός αλόγων, ως φορτοεκφορτωτής πλοίων, ως στρατιώτης και ως
αργυραμοιβός. Μια ζωή εξοντωτική, πάντα υπό την προστασία της εκκλησίας της Μαρ, που θα τον
οδηγήσει από την εξαθλίωση του φυγάδα στην αριστοκρατία και στον πλούτο. Αλλά ακόμα και σε αυτή
την προνομιούχα θέση θα τον φτάσει ο φθόνος των ομοίων του, οι οποίοι υφαίνουν μια βρόμικη
συνωμοσία, που τον ρίχνει στα χέρια της Ιεράς Εξέτασης...
Η "Παναγιά της θάλασσας" είναι ένα μυθιστόρημα που στην πλοκή του διασταυρώνεται η πίστη με την
εκδίκηση, η προδοσία με τον έρωτα, ο πόλεμος με την πανούκλα, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από την
έλλειψη θρησκευτικής ανοχής, την υλική φιλοδοξία και την κοινωνική απομόνωση. Όλα αυτά δεν κάνουν
τούτο το έργο απλώς συναρπαστικό, αλλά το μετατρέπουν στην πιο γοητευτική και φιλόδοξη
αναδημιουργία φώτων και σκιών της φεουδαρχικής περιόδου.

Το κατάστημα Mon bebe d’ amour πέρα από την πολύχρονη πείρα
του, διαθέτει και ποιοτικά ρουχαλάκια για ηλικίες από 0 μέχρι 16.
Πληθώρα βαφτιστικών για αγόρια και κορίτσια… Άμεση
εξυπηρέτηση… Ό,τι χρειάζεστε για τα παιδιά σας θα το βρείτε στο
Mon bebe d’ amour…
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