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Η ρσγγοατέαπ και δημξριξγοάτξπ Ιξσρςίμη Φοαγκξύλη,
Λεσκαδίςιρρα ρςημ καςαγχγή και μόμιμη κάςξικξπ Μξμςοεάλ (αμςαπξκοίςοια επί ρειοά
εςώμ ςξσ ΑΠΕ-ΜΠΕ ρςξμ Καμαδά), επιρςοέτει ρςημ Ελλάδα και ρςξμ εκδξςικό υώοξ, με
έμα μέξ μσθιρςόοημα, πξσ μιλάει για ςξμ έοχςα ρε δύρκξλα υοόμια και ρε δύρκξλεπ
ρσμθήκεπ.
Ο «'Εοχςαπ ρςημ Ομίυλη» είμαι ςξ πέμπςξ μσθιρςόοημα ςηπ ρσγγοατέχπ και
κσκλξτόοηρε ποιμ λίγεπ ημέοεπ.
Τξ ΑΠΕ-ΜΠΕ ρσμαμςήθηκε μαζί ςηπ ρςημ Αθήμα, όπξσ βοίρκεςαι για μα παοξσριάρει ςξ
μέξ ςηπ βιβλίξ (5/10 βιβλ.«Θέμα») και αύοιξ ρςη Θερραλξμίκη (30/9 «Ιαμόπ») για ςξμ
ίδιξ λόγξ.
Όςαμ απξτάριρε μα τύγει από ςημ Ελλάδα... «Όλξι γελξύραμ με ςημ απόταρη μξσ πξσ
δεμ βαριζόςαμ ρε καμία λξγική. Μόμξ πξσ εγώ ακξλξσθξύρα ςξ όμειοό μξσ και ςημ
καοδιά μξσ».
Η ζχή δεμ ςη διέφεσρε και ατξύ καςάτεοε μα δημιξσογήρει μια όμξοτη ξικξγέμεια,
νεκίμηρε μα γοάτει.
«Θα μπξοξύρε μα θεχοείςαι και αμαοςία ςξ γεγξμόπ όςι αούξμαι ςα έογα μξσ από
ποαγμαςικέπ ιρςξοίεπ, ςιπ ξπξίεπ πλάθχ με ςξμ δικό μξσ ςοόπξ. Ωρςόρξ, με γξηςεύξσμ
ξι άμθοχπξι και ξι ιρςξοίεπ ςξσπ. Πιρςεύχ όςι η ζχή είμαι πιξ εστάμςαρη και από ςξ πιξ
καλξδξσλεμέμξ ρεμάοιξ. Δεμ θα πάφχ μα γοάτχ για ςα ποόρχπα και ςιπ ζχέπ ςξσπ,
ατξύ ασςή είμαι η δημξριξγοατική μξσ τύρη. Τελικά, σπξκλίμξμαι ρςξ αμαπάμςευξ, ςξ
αμαπόςοεπςξ, πξσ ελλξυεύει ρε κάθε ρςιγμή μαπ».
Τξ μεγαλύςεοξ δώοξ, πξσ έυει υαοίρει ρςξμ γιξ ςηπ, είμαι η καςαγχγή ςξσ. «Ο πιξ
μεγάλξπ θηρασοόπ για ςξ παιδί μξσ είμαι η καςαγχγή ςξσ. Πόρξ πιξ ρπξσδαίξ από ςξ
μα μπξοείπ μα δείνειπ ρςξμ απόγξμό ρξσ έμαμ Παοθεμώμα!!!».
Βαθιά πικοαμέμη, πξσ η Ελλάδα ενεσςελίζεςαι «για μια υξύτςα εσοώ», διακηούρρει όπχπ υαοακςηοιρςικά ενηγεί- «ςημ ιρςξοική μαπ διαδοξμή, ςημ ασςαπόδεικςη σπεοξυή
ςηπ διαδοξμήπ μαπ, ςιπ μαγικέπ ξμξοτιέπ ςηπ Ελλάδαπ, ςη μαγκιά ςηπ τσλήπ μαπ, ςημ
καλλιςευμία, ςα απίρςεσςα ςαλέμςα μαπ».

Πεοήταμη γιαςί είμαι Ελλημίδα επιμέμει μα αμςλεί ςιπ ηοχίδεπ και ςξσπ ήοχεπ ςχμ
βιβλίχμ ςηπ από ςημ Ελλάδα «γιαςί μέρα μξσ κξσβαλάχ ασςή ςη μικοή ςαλαιπχοημέμη
παςοίδα. Πιρςεύχ πχπ ζώμςαπ ρςξμ Καμαδά θεοιεύει πεοιρρόςεοξ μέρα μξσ η ελλημική
μξσ ςασςόςηςα και πχπ ξι ιρςξοικέπ αματξοέπ μξσ ςασςξπξιξύμ μέρα από ςη γοατή ςη
πξλιςιρςική καςαγχγή μξσ».
Τξ μέξ ςηπ μσθιρςόοημα με ςίςλξ «Εοχςαπ ρςημ Ομίυλη» παοαπέμπει ρε μία οξμαμςική
ιρςξοία, αλλά ρςημ ποαγμαςικόςηςα ατξοά μία ρκληοή ποαγμαςικόςηςα, ρςημ ξπξία η
ελλημική κξιμχμία ακόμη κλείμει ςα μάςια.
Όπχπ εκμσρςηοεύεςαι, ςξ βιβλίξ αματέοεςαι ρςξμ έοχςα ςηπ μεξδιόοιρςηπ δαρκάλαπ με
έμαμ άμςοα, πξσ βσθίζεςαι ρςη δική ςξσ ποαγμαςικόςηςα. Εκείμη ςξμ παοακξλξσθεί μα
αλλάζει διαθέρειπ, μα αλλάζει ποόρχπξ από ώοα ρε ώοα. «Τασςόυοξμα, αμακαλύπςει
πχπ σπάουξσμ και άλλα ποόρχπα ρςξ υχοιό, ξι "εκλεκςξί αλύςοχςξι", όπχπ ςξσπ
απξκαλώ. Είμαι ξι άμθοχπξι με ςξμ εσαίρθηςξ φσυιρμό, ασςόμ πξσ δεμ αμςέυει ςη
τθξοά ςηπ καθημεοιμόςηςαπ.».
Σςξ Μξμςοεάλ έυει τςιάνει ςξ ρπιςικό ςηπ, αλλά ξι λένειπ ςηπ παοαμέμξσμ ελλημικέπ.
«Ελλημικά μιλάχ ρςξ ρπίςι με ςημ ξικξγέμειά μξσ και ελλημικά γοάτχ, παοόςι θα
μπξοξύρα μα γοάτχ άμεςα ρςα αγγλικά. Κι ασςό ςξ κάμχ για δύξ λόγξσπ: Ποώςξμ,
γιαςί απξλαμβάμχ μα γοάτχ ασθόομηςα -γξογά και υχοίπ δεύςεοη ρκέφη- ρςη μηςοική
μξσ γλώρρα και δεύςεοξμ, γιαςί η ελλημική είμαι η γλώρρα πξσ γοάτςηκαμ η
τιλξρξτία, η ιρςξοία, η ιαςοική, όλεπ ξι αουέπ ςξσ δσςικξύ πξλιςιρμξύ. Πώπ μα ςη
θσριάρχ για μια νέμη γλώρρα; Δεμ ςξ ςξλμώ ξύςε ηθικά, ξύςε πξλιςικά!».
Δοαρςήοια και αιριόδξνη ραμ άμθοχπξπ δεμ ρςαμαςά μα ξμειοεύεςαι και μα
ξογαμώμεςαι για ςξ επόμεμξ βιβλίξ ςηπ. Ο ήοχάπ ςηπ ρήμεοα δεμ είμαι άλλξπ «από ςξμ
μέρξ Έλλημα πξσ στίρςαςαι ςα δειμά ςξσ εκςοξυιαρμξύ ςηπ εσημεοίαπ».
«Πιρςεύχ πχπ ζξύμε ςξμ αταμιρμό ςηπ μεραίαπ ςάνηπ. Πξλλξί ήοχεπ θα αμαδειυθξύμ
από ασςήμ ςημ κοίρη, ίρχπ μα γίμξσμ ποχςαγχμιρςέπ ςξσ επόμεμξσ βιβλίξσ μξσ».
Τξ βιβλίξ κσκλξτόοηρε από ςιπ εκδόρειπ Ψσυξγιόπ.
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