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Σελ... ακαξηία κνπ ζα ηελ πσ, ή νξζόηεξα, ζα ηε γξάςσ. Πνιύ δύζθνια κε θαηαθηνύλ ηα
βηβιία ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ πνπ εθδίδνληαη ζηηο εκέξεο καο. Γελ είλαη ηόζν ζέκα
γξαθήο όζν ζεκαηνινγίαο θαη «ζπκπεξηθνξάο». Θεσξώ όηη νξηζκέλεο θνξέο ράλνπλ ηελ
θόθθηλε γξακκή κεηαμύ ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο δήζελ θνπιηνύξαο θαη πηνζεηνύλ κηα
ειηηίζηηθε ζηάζε δσήο, πξνθαλώο ζεσξώληαο όηη θαθώο δελ ηνπο έρεη αθόκα δνζεί Νόκπει
Λνγνηερλίαο. Η Ινπζηίλε Φξαγθνύιε Αξγύξε ΓΔΝ είλαη από απηνύο! Καη λαη, δειώλσ
ζαπκάζηξηά ηεο. Όρη κόλν γηαηί ε πέλα ηεο θηάλεη ζε ιπξηθά κνλνπάηηα πνπ απνγεηώλνπλ
ηελ ειιεληθή γιώζζα, όρη κόλν γηαηί μέξεη λα πιάζεη ηζηνξίεο όπνπ ε γιπθύηεηα
κπεξδεύεηαη θαη ζπγθξνύεηαη κε ηελ πηθξία, αιιά - θπξίσο - επεηδή είλαη έλαο ππέξνρνο,
ιακπεξόο θαη γεκάηνο αηζηνδνμία άλζξσπνο. Αληηπξνζσπεύεη ηελ ειιεληθή ςπρή έηζη
αθξηβώο όπσο ζα έπξεπε λα είλαη...

Η Ινπζηίλε, Σδνπζηηλάθη γηα ηνπο θαινύο ηεο θίινπο, έρεη ζηεξίμεη ηελ Ππμίδα θαη ηνπο
θίινπο ηεο, ρσξίο λα έρεη θάπνην όθεινο από απηό. ε ζπλεξγαζία κε ηηο εθδόζεηο Ψπρνγηόο
κάο έρεη ήδε ραξίζεη δύν βηβιία ηεο: ην «Γηα ηελ Αγάπε ησλ Άιισλ» θαη ην «Έξσηαο ζηελ
Οκίριε».
Ήξζε ε ώξα λα καο παξαρσξήζεη θαη κηα ζπλέληεπμε. Δίλαη κηα θαιή επθαηξία λα ηε
γλσξίζνπκε θαιύηεξα θαη λα κάζνπκε ηηο απόςεηο ηεο θαζώο σο κόληκνο θάηνηθνο Καλαδά
δελ έρεη ηελ πξνβνιή πνπ ζα ηεο έπξεπε από ηα ειιεληθά ΜΜΔ...

«Η Ελλάδα πειραματόζωο της Εσρωζώνης»
- Όπσο θαη ζην «Γηα ηελ αγάπε ησλ άιισλ» έηζη θαη ζηνλ «Έξσηα ζηελ νκίριε» ην ζέκα
ζαο βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ηζηνξία. Πηζηεύεηε όηη ε δσή μεπεξλά ηε θαληαζία;
«Η δεκνζηνγξαθηθή κνπ θύζε εηιηθξηλά δελ κνπ επηηξέπεη λα μεθεύγσ από ηελ
πξαγκαηηθόηεηα πνπ ιέγεηαη δσή. Αθνύγνληαο ηζηνξίεο αλζξώπσλ, ηηο αλαπηύζζσ κέζα κνπ
επί ρξόληα θαη όηαλ έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ ηηο θαηαζέησ ζηε κπζηζηνξεκαηηθή
κνξθή. Ναη, πηζηεύσ πσο ε δσή θηηάρλεη ηα πην επθάληαζηα ζελάξηα, πην δπλαηά από
εθείλα ηεο θαληαζίαο. Καη ζεσξώ ρξένο κνπ λα ηα κπζηζηνξηνπνηώ θαζώο κεξηθέο ηζηνξίεο
αλζξώπσλ πξέπεη λα αθήζνπλ ηε βνύια ηνπο ζηε ινγνηερλία θαη ζηηο θαξδηέο ησλ
αλαγλσζηώλ».
- Καη ζε απηό ην βηβιίν ζαο θόλην ηεο ηζηνξίαο ζαο είλαη ε ζθιεξόηεηα αιιά θαη ν
ζηξνπζνθακειηζκόο κηαο θιεηζηήο επαξρηαθήο θνηλσλίαο. «Σόζε αλζξώπηλε ζπκθνξά θαη
θαλείο δελ κηινύζε» αλαθέξεηε ραξαθηεξηζηηθά ζε θάπνην ζεκείν. Δθηηκάηε όηη απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά παξακέλνπλ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα ηνπ 21νπ αηώλα;
«Ναη, θαλείο δε κηιάεη αθόκε θαη ζήκεξα γηα ηα θξπκκέλα κπζηηθά. Όρη κόλν ζηελ ειιεληθή
επαξρία, πνπ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα ηακπνύ ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή ηδηαηηεξόηεηα,
αιιά θαη εδώ ζηε Βόξεηα Ακεξηθή, πνπ ππνηίζεηαη πσο ε θνηλσλία είλαη πην
απειεπζεξσκέλε. Σειεπηαία, κόλν άξρηζαλ λα παξαδέρνληαη επώλπκνη άλζξσπνη πσο ζηελ
νηθνγέλεηά ηνπο ειινρεύεη ε ςπρηθή λόζνο. Παξάδεηγκα είλαη ε Μάξγθαξεη Σξνπληό, (ε
πξώελ πξσζππνπξγηθή ζύδπγνο ηνπ Καλαδά) ε νπνία πάζρεη από δηπνιηθή δηαηαξαρή θη έρεη
βγεη αλνηρηά ζηε βηνγξαθία ηεο λα παξαδερηεί ηελ απόθιηζή ηεο. Δίλαη κηα ηάζε πνπ
πηζηεύσ όηη ζα βνεζήζεη ηνπο αλζξώπνπο κε ηελ ςπρηθή ηδηαηηεξόηεηα λα κε ληώζνπλ
αιύηξσηνη, γηαηί ηειηθά είλαη νη εθιεθηνί αιύηξσηνη ηεο θύζεο!»
- Σειηθά πνην πξόζσπν αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα ηελ ειιεληθή λννηξνπία. Η αζώα θαη
αηζηόδνμε Ακαιία ή ε Δπζαιία ησλ δεηζηδαηκνληώλ;

«Καη νη δύν ηύπνη γπλαηθώλ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ειιεληθή λννηξνπία. Θα ππάξρνπλ πάληα
Ακαιίεο πνπ κε ηνλ αγλό ελζνπζηαζκό ηνπο ζα πξνζπαζνύλ λα θαηαθηήζνπλ ηνλ θόζκν, θαη
ζα ππάξρνπλ Δπζαιίεο πνπ ζα θξύβνπλ πίζσ από ηελ πόξηα ηνπο ηα έλνρα κπζηηθά ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο. Δίλαη αξρέηππα πνπ δελ ηειεηώλνπλ όζν θη αλ έρεη πξνρσξήζεη ε επνρή
καο».
- ε απηό ην ρσξηό ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 «πνιινί γνλείο ζηέιινπλ ηα παηδηά ηνπο (ζ.ζ.: ζην
ζρνιείν) όρη από πξόζεζε λα ηα κνξθώζνπλ αιιά από ππνρξέσζηλ πξνο ηνλ (ζ.ζ.:
επεξγέηε) θαξκαθνπνηόλ». ηελ Διιάδα ησλ εκεξώλ καο ην βηβιίν αθόκα παζρίδεη λα κπεη
ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Διιήλσλ. Πόζν δύζθνιν είλαη ηειηθά λα είζαη ζπγγξαθέαο ζηελ
Διιάδα;
«Πηζηεύσ πσο ε Διιάδα έρεη μεπεξάζεη ηνλ αλαιθαβεηηζκό ηεο, πσο νη γνλείο έρνπλ
πεξάζεη ζηελ αληίπεξα όρζε κε ηελ πξνώζεζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηε κόξθσζε. Δίλαη κηα
θαηλνύξηα λνκνηέιεηα, πνπ καο θάλεη πεξήθαλνπο. Όζν γηα ην ζπγγξαθέα ζην ειιεληθό
πεξηβάιινλ, πηζηεύσ πσο νη Έιιελεο αλαγλώζηεο είλαη δεθηηθνί θαη γελλαηόδσξνη κε ην
βηβιίν, πηζηεύσ πσο αληαπνθξίλνληαη ζην πνηνηηθό θάιεζκα αλ ν ζπγγξαθέαο δελ επηζέζεη
ζην έξγν ηνπ ην ηείρνο ηνπ απξόζηηνπ θνπιηνπξηάξε. Θεσξώ όηη ην παξεάθη ησλ δήζελ
πνηνηηθώλ ζπγγξαθέσλ θαη θξηηηθώλ, απηό είλαη πνπ κε δπζθνιεύεη γηαηί ελνρινύκαη από ηα
θιεηζηά θπθιώκαηα θαη ηα απξνζπέιαζηα ζηεγαλά ησλ δήζελ...»
- Ο «Έξσηαο ζηελ νκίριε» θπθινθνξεί θαη σο ειεθηξνληθό βηβιίν από ηηο εθδόζεηο
Ψπρνγηόο. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο γλώκε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνλ
εθδνηηθό ηνκέα;
«Πηζηεύσ πσο ην ειεθηξνληθό βηβιίν είλαη ην κέιινλ, όπσο ζήκεξα είλαη ην παξόλ γηα ηε
βνξεηνακεξηθάληθε αγνξά. Η Διιάδα έρεη αθόκε δξόκν λα δηαλύζεη αιιά ζεσξώ όηη νη
ζεκεξηλνί εηθνζάξεδεο ζα είλαη νη αλαγλώζηεο ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο ησλ βηβιίσλ.
Βέβαηα, ην εμώθπιιν θαη ην ζθιεξό ραξηί είλαη αληηθαηάζηαηα γηα καο πνπ αξρίζακε ην
δξόκν ζηελ αλάγλσζε θξαηώληαο βηβιία θαη μεθπιιίδνληάο ηα!»
- Σν «ειιεληθό πξόβιεκα» έρεη αληίθηππν ζηνπο Έιιελεο πνπ δνπλ κόληκα ζην εμσηεξηθό;
Πνηα είλαη ηα κελύκαηα πνπ ιακβάλεηε εθεί, ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ;
«Ω! Σν ειιεληθό πξόβιεκα πνπ έρεη εμειηρζεί ζε επξσπατθό καο έρεη πιεγώζεη εδώ ζηελ
μέλε. Η κηθξή παηξίδα πήξε ηέηνηα αξλεηηθή δεκνζηόηεηα ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα πνπ καο
έθαλε δπλαηόηεξνπο Έιιελεο ζηε Βόξεηα Ακεξηθή. Φνβνύκαη όκσο πσο ε Διιάδα έρεη γίλεη
ην πεηξακαηόδσν ηνπ ξήγκαηνο ηεο επξσδώλεο θαη πσο πξνβιέπνληαη δπζνίσλεο επνρέο γηα
ηε ρώξα καο. ΄απηή ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία δειώλσ Διιελίδα θαη κόλνλ απηό. Όινη νη
άιινη πξνζδηνξηζκνί έξρνληαη δεύηεξνη, ηξίηνη, θαηαληνύλ ακειεηένη! Vive la Grece!!!»

Η Ινπζηίλε ζηνλ θήπν ηεο πξσζππνπξγηθήο θαηνηθίαο ζηελ Οηηάβα
Η Ινπζηίλε Φξαγθνύιε Αξγύξε γελλήζεθε ζηε Λεπθάδα θαη από ην 1983 άξρηζε λα
δεκνζηνγξαθεί ζε εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Διιάδαο. Δίλαη κέινο ηεο ΔΗΔΑ
θαη έρεη εξγαζηεί θαηά δηαζηήκαηα ζε ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο, θαζώο θαη ζηελ ΔΡΣ. Από
ην 1989 δεη θαη εξγάδεηαη ζην Μόληξεαι ηνπ Καλαδά σο αληαπνθξίηξηα ηνπ Αζελατθνύ
Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ θαη δηαθόξσλ εληύπσλ, ελώ παξάιιεια ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα
νκνγελεηαθά ΜΜΔ ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ακεξηθήο, όπσο ε εθεκεξίδα Εθνικός Κήρσκας της
Νέας Υόρκης. Δίλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο Γαιιόθσλσλ πγγξαθέσλ ηνπ Κεκπέθ (UNEQ),
θαζώο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Αγγιόθσλσλ πγγξαθέσλ ηνπ Κεκπέθ (QWF).
Σν ζπγγξαθηθό έξγν ηεο άξρηζε κε ην βηβιίν «Η Μνλαμηά Δλόο Αζπκβίβαζηνπ»,
αθνινύζεζαλ ην κπζηζηόξεκα «Πεηάεη, πεηάεη ην ζπλλεθν», «ηηο Αγνξέο ηνπ Κόζκνπ»,ην
δίγισζζν βηβιίν «Η Παξαθαηαζήθε», έλα ηξπθεξό πνιπζπιιεθηηθό βηβιίν γηα ηελ αδειθή
ηεο «Μηα πεηαινύδα ζηε δσή καο», ην κεηαθεκηληζηηθό κπζηζηόξεκα «Ψειά Σαθνύληα Γηα
Πάληα», ην «Ηκεξνιόγην Αβάλαο. Η Κνύβα ζην Λπθόθσο ηνπ Κάζηξνπ» θαη ην κπζηζηόξεκα
«Γηά ηελ Αγάπε ησλ Αιισλ».
Δδώ θαη ιίγνπο κήλεο θπθινθνξεί ην «Έξσηαο ζηελ Οκίριε» θαη ηαπηόρξνλα, θπθινθνξεί
ην παηδηθό βηβιίν ηεο «Ο Πνι θαη ε Λάξα ηαμηδεύνπλ», ην νπνίν ζπλνδεύεηαη έλα κνπζηθό cd
από ηνλ Γεκήηξε Καηή.
Γηα λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην ηζηνιόγηό ηεο
(http://ioustini.blogspot.com) από όπνπ είλαη θαη νη θσηνγξαθίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε
αλάξηεζε.

