Ιουστίνη Φραγκούλη “Για την Αγάπη των Αλλων”
Μόιηο γύξηζα από ηεο Ινπζηίλεο. Ηηαλ λα γίλεη απόςε ην ζπλαπάληεκα κε ηε γηαγηά
ηε Τδαλή, κε ηε Μαξγαξίηα, ηελ Παηξηθία, ηνλ Αζαλάζε, ηνλ άηηκν ηνλ πξνδόηε ηνλ
Γεξάζηκν θαη όινπο ηνπο πξσηαγσληζηέο κηαο κνλαδηθήο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο
από ηε Νίζπξν. Μηαο ειιεληθήο λεζησηηθήο νηθνγέλεηαο, κε ηηο απώιεηεο, ηνπο
αιιεπάιιεινπο πόλνπο, ηηο ραξέο, κε ην έλα θαη κνλαδηθό γακπξηάηηθν θνζηνύκη πνπ
θόξεζαλ έληεθα γακπξνί….
Από ηελ Πόιε, ζηε Νίζπξν θη από εθεί ζαλ άιιε λύθε ε Μαξγαξίηα γηα ηελ
Ακεξηθή. Η κνλαμηά ηνπ ρεηκσληάηηθνπ Αηγαίνπ ζπγθινληζηηθή, αθνπιηζηηθή. Η
εθθιεζηά, ε κηθξή θνηλσλία, νη αλύπαληξεο θόξεο θαη νη γηνί. Ιζηνξίεο δσήο
βγαικέλεο κέζα από ηελ αθήγεζε ηεο αθνπιηζηηθήο, αθεγεκαηηθήο Δέζπνηλαο ( εηαλ
ε αλεςηά πνπ από ην πάλει ησλ νκηιεηώλ άθεζε άθσλν ην πνιππιεζέο αθξναηήξην)
πνπ εκπηζηεύηεθε ηελ ηζηνξία ηεο κάλαο ηνπ επηηπρεκέλνπ ειιελνακεξηθαλνπ
επηρεηξεκαηία Τδνλ Καηζηκαηίδε ζηελ Ινπζηίλε
. Σην βηβιίν ηεο «Γηα ηελ Αγάπε ησλ Αιισλ», ε Ινπζηίλε Φξαγθνύιε ρξσκαηίδεη
ζηηο απνρξώζεηο ηνπ κπιε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο δύν απίζηεπησλ Ειιελίδσλ πνπ
ηίκεζαλ παηξίδα θαη ζξεζθεία θαη νηθνγέλεηα. Μελ ην ράζεηε. Θα ελζνπζηαζηείηε θαη
ζα αθνινπζήζεηε ηηο δηαδξνκέο ησλ γπλαηθώλ πνπ μεληηεύηεθαλ θη αγάπεζαλ, ιεο θαη
ήηαλ θη απηό έλα θαζήθνλ. Κη
όκσο!
Α, ναι, είσε έθπει όλη η
οικογένεια από ηον Καναδά και
ηιρ ΗΠΑ. Κι είσαν ζηα μάηια
ηοςρ εκείνο πος ζςσνά, όζοι
ηαξιδεύοςμε, βλέποςμε ζηην
ομογένεια. Την αγάπη γι αςηό
ηον ηόπο.
Σην πάλει ήηαλ θαη ε
αγαπεκέλε κνπ θηιε Ειέλε
Γθίθα. Κεληξηθή ζπληνλίζηξηα
ήηαλ ε επίζεο θίιε κνπ
Εηξήλε Νηθνινπνύινπ. Παξώλ
ζην θέληξν ηνπ πάλει ν Τδνλ
Καηζηκαηίδεο.

Η επίσημη ανακοίνωση
“Γηα ηελ Αγάπε ησλ Αιισλ”, ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε-Αξγύξε Πξόθεηηαη γηα έλα
κπζηζηόξεκα, πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο κεηέξαο ηνπ
ειιελνακεξηθαλνύ κεγηζηάλα Γηάλλε Καηζηκαηίδε… Μηα ζπγθινληζηηθή ηζηνξία
αγάπεο, πξνδνζίαο θαη αμηνπξέπεηαο πνπ εμειίρζεθε ζηε καθξηλή Νίζζπξν ησλ
άθακπησλ παξαδόζεσλ ( Εθδόζεηο Ψπρνγηόο)

