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ςξμ τιλόνεμξ υώοξ ςξσ βιβλιξπχλείξσ «Ιαμόπ»
έδχραμ υθεπ βοάδσ οαμςεβξύ τίλξι-αμαγμώρςεπ ςηπ δημξριξγοάτξσ-ρσγγοατέα,
Ιξσρςίμηπ Φοαγκξύλη-Αογύοη, για ςημ ποώςη παοξσρίαρη ςξσ μέξσ ςηπ βιβλίξσ
«Έοχςαπ ρςημ ξμίυλη», πξσ κσκλξτόοηρε ασςέπ ςιπ μέοεπ από ςιπ εκδόρειπ
«Ψσυξγιόπ».
Έμα βιβλίξ, ρςξ ξπξίξ η Βόοεια Δλλάδα κσοιαουεί (όπχπ και ρςημ φσυή ςηπ
ρσγγοατέχπ, όπχπ ενξμξλξγήθηκε η ίδια), καθώπ η ιρςξοία ςξσ ενελίρρεςαι ρε έμα
απόμακοξ υχοιό ςηπ Πέλλαπ. Με τόμςξ ςημ ςοαγική ιρςξοία ςξσ έοχςα μιαπ μεαοήπ
δαρκάλαπ, με καςαγχγή από ςη Θερραλξμίκη, με ςξμ μεόςεοξ γόμξ μιαπ εύπξοηπ
ξικξγέμειαπ, ρςα υοόμια ςηπ ποώιμηπ μεςαπξλίςεσρηπ, ςξ βιβλίξ αμαδεικμύει ςημ ίδια
ςημ ιρςξοία ςξσ Δλλημιρμξύ, πξσ βίχρε μεγάλεπ ρσμτξοέπ ςξμ 20ξ αιώμα, όπχπ
επιρήμαμε ξ λξγξςέυμηπ-κοιςικόπ, Πέςοξπ Γαογάμηπ.
«Ξεκιμώμςαπ με ςξμ νεοιζχμό από ςιπ ερςίεπ ςξσ, όπξσ μεγαλξύογηρε για αιώμεπ, ςξμ
διχγμό ςημ νεμιςιά, αλλά και με ςημ τλόγα ςηπ ελπίδαπ ζχμςαμή», ςόμιρε-μεςανύ
άλλχμ-ξ κ. Γαογάμηπ και ρσμέυιρε: «Ασςή ακοιβώπ η τλόγα είμαι πξσ ςξμ διαςηοεί
ακμαίξ μέυοι και ςιπ μέοεπ μαπ, παοά ςιπ όπξιεπ αμσπέοβληςεπ, πξλλέπ τξοέπ,
δσρκξλίεπ».
Δρςιάζξμςαπ ρςξσπ άοςια αμεπςσγμέμξσπ υαοακςήοεπ ςξσ έογξσ-άμθοχπξι γεμάςξι με
πάθη, όμειοα και εσμεςάβληςα ρσμαιρθήμαςα, ςόμιρε, επίρηπ, όςι με ςξ βιβλίξ ςηπ η
Ιξσρςίμη Φοαγκξύλη «νεκαθαοίζει ςξ ςξπίξ από ςημ ξμίυλη».
Η ιρςξοία ςξσ βιβλίξσ αματέοεςαι ρε ποάγμαςα πξσ ατξοξύμ όλξσπ, ςόμιρε από ςημ
πλεσοά ςξσ ξ Κσοιάκξπ Αθαμαριάδηπ, επιμεληςήπ ςχμ βιβλίχμ ςηπ ρσγγοατέχπ. Ο
ίδιξπ, όπχπ και όλξι ξι άλλξι ξμιληςέπ, αματέοθηκαμ ποχςίρςχπ ρςημ ποξρήμεια και
ςημ αγάπη πξσ διακοίμει ςη ρσγγοατέα, κάςι πξσ αμςαμακλάςαι, όπχπ είπαμ, ρςα έογα
ςηπ.
Για ςξμ φσυιρμό ςχμ ηοώχμ ςξσ βιβλίξσ μίληρε η φσυίαςοξπ Λιάμα Γεοαρξπξύλξσ,
αματεοόμεμη «ρςημ κξιμχμική απξμόμχρη, ςιπ κλειρςέπ πόοςεπ, ςα ρτοαγιρμέμα
παοαθσοότσλλα, ςιπ λξνέπ μαςιέπ και ςα κοσμμέμα μσρςικά», πξσ ενακξλξσθξύμ μα
υαοακςηοίζξσμ ακόμα και ρςιπ μέοεπ μαπ κάθε κλειρςό ςόπξ.
Ιδιαίςεοη ρσγκίμηρη ποξκάλερε η παοξσρία ςξσ ποξέδοξσ ςξσ σλλόγξσ Λεσκαδιςώμ
Θερραλξμίκηπ, Γιάμμηπ Λιβιςράμξπ, πξσ καλχρόοιρε ρςη Θερραλξμίκη ςημ ρσμςξπίςιρρά
ςξσ Ιξσρςίμη Φοαγκξύλη, η ξπξία «άμξινε ςα τςεοά ςηπ και κάμει σπεοήταμξσπ όλξσπ
ςξσπ Λεσκαδίςεπ από ςξ μακοιμό Μόμςοεαλ, όπξσ ζει και δημιξσογεί».

ςημ παοξσρίαρη παοέρςη και η εκδόςοια Νίμα Ψσυξγιξύ, ςημ ξπξία η ρσγγοατέαπ
εσυαοίρςηρε από καοδιάπ.
Η Ιξσρςίμη Φοαγκξύλη γεμμήθηκε ρςη Λεσκάδα, όπξσ ςελείχρε ςξ λύκειξ. Δίμαι
απότξιςη ςξσ Πξλιςικξύ ςηπ Νξμικήπ υξλήπ Αθημώμ και με ςη δημξριξγοατία
αρυξλείςαι από ςξ 1984.
Από ςξ 1989 ζει και εογάζεςαι ρςξ Μόμςοεαλ ςξσ Καμαδά, χπ αμςαπξκοίςοια ςξσ ΑΠΔΜΠΔ. Ο «Έοχςαπ ρςημ Ομίυλη» είμαι ςξ έμαςξ, καςά ρειοά, βιβλίξ ςηπ.
Σξ μσθιρςόοημα βαρίζεςαι ρε ποαγμαςική ιρςξοία, ςημ ξπξία εμπιρςεύςηκε ρςη
ρσγγοατέα ποόρχπξ πξσ θέληρε μα κοαςήρει ςημ αμχμσμία ςξσ.
Μια μεγαλξαρςική ξικξγέμεια από ςα Ίμεοα ςξσ Πόμςξσ, έπειςα από ςη γεμξκςξμία ςξσ
1916, βοίρκει καςατύγιξ ρε έμα ξοειμό υχοιό ςηπ Πέλλαπ. Ο έμαπ γιξπ, ξ Αοιρςξςέληπ
Αγοιππίδηπ νεμιςεύεςαι για ρπξσδέπ ρςημ Αμεοική και πλξσςίζει με ςα μαςχμέμα λετςά
ςηπ πξςξαπαγόοεσρηπ. Δπιρςοέτει ρςξ Μικοξδέμςοι ςηπ μεςαμάρςεσρηπ και γίμεςαι ξ
εσπαςοίδηπ, πξσ κςίζει ςημ εκκληρία και ςξ ρυξλείξ.
Δκεί θα τςάρει χπ ποχςξδιόοιρςη δαρκάλα ρςα ςέλη ςξσ ΄70 η Αμαλία Αμαγμώρςξσ, η
ξπξία εοχςεύεςαι ςξμ μεόςεοξ απόγξμξ ςηπ ξικξγέμειαπ Αγοιππίδη, έμα άςξμξ με
εσαίρθηςξ φσυιρμό. Ο έοχςαπ ασςόπ είμαι γεμάςξπ ρκιέπ και μσρςικά. Η ξμίυλη
απλώμεςαι ρςξ Μικοξδέμςοι, όπχπ ξι κοστέπ ιρςξοίεπ ςχμ αμθοώπχμ ςξσ υχοιξύ. Σα
γάογαοα μεοά ςξσ πξςαμξύ γίμξμςαι η εσλξγία και η καςάοα ςξσ ςόπξσ.
«Η Αμαλία με έκαμε μέοξπ ςηπ ποξρχπικήπ ςηπ εμπειοίαπ, τξοςώμξμςαπ ςημ απξρκεσή
ςηπ ζχήπ μξσ με αμτιλεγόμεμα αιρθήμαςα, αλλά και μ΄έμα αποόρμεμξ ρθέμξπ για ςιπ
αποόβλεπςεπ ρςοξτέπ πέοα από ςημ εσθεία ςηπ πλαςειάπ λεχτόοξσ», λέει η Ιξσρςίμη
Φοαγκξύλη για ςημ κεμςοική ηοχίδα ςξσ βιβλίξσ ςηπ. «Δσυαοιρςώ ςημ Αμαλία για ςξμ
πλξύςξ πξσ ποόρθερε ρςημ ύπαονή μξσ και ελπίζχ μα μημ ποόδχρα ςημ λεπςεπίλεπςη
αλήθεια ςηπ ξύςε για μια ρςιγμή».
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