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Της Πένσς Μπροντζάκη

Η «Αγάπη» της Ιοσστίνης στη Νέα Υόρκη
Γλώξηζα ηελ Ιοςζηίνη Φπαγκούλη Απγύπη πξώηα κέζα από ην δηαδίθηπν θαη κεηά κέζα από ηα
βηβιία ηεο. Σε κηα από ηηο πεξηπιαλήζεηο κνπ ζηελ κπινγθόζθαηξα, ν δξόκνο κε έθεξε ζην ηζηνιόγηό
ηεο. Τεο ρηύπεζα ηελ πόξηα θαη κνπ άλνημε. Μνπ επέηξεςε λα αλαδεκνζηεύζσ έλα θνκκάηη από ην
βηβιίν ηεο «Ημεπολόγιο Αβάνναρ» πξηλ απηό δεκνζηεπηεί θαη πξηλ ιίγνπο κήλεο κνπ έθαλε ηελ
ππέξηαηε ηηκή λα πποζθέπει μέζω ηηρ Πςξίδαρ αληίηππα από ην λέν βηβιίν ηεο «Γηα ηελ αγάπε
ησλ άιισλ» θαη κάιηζηα ππνγεγξακκέλα παξά ην θόξην ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο.

Πξηλ ιίγεο εκέξεο «Η αγάπε» ηεο Ινπζηίλεο καο ηαμίδεςε ζηε Νέα Υόξθε θαη παξνπζηάζηεθε ζην
Σπίηη ηεο Νηζύξνπ ζηελ Αζηόξηα.
Η επηινγή ηνπ ηόπνπ δελ ήηαλ ηπραία θαζώο ην βηβιίν βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ηζηνξία θαη
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ηεο Νηζπξίαο Δέζπνηλαο Εκκαλνπειίδε-Καηζηκαηίδε, κεηέξαο ηνπ
Ειιελνακεξηθαλνύ κεγηζηάλα Τδόλ Καηζηκαηίδε.

Σηελ εθδήισζε θύξηνο νκηιεηήο ήηαλ ν βνπιεπηήο Δσδεθαλήζνπ Γηώξγνο Νηθεηηάδεο, ν νπνίνο έιθεη
θαηαγσγή από ηε καθξηλή Νίζπξν. Τόληζε πσο νη αξεηέο ηνπ βηβιίνπ είλαη πνιιέο κε ζεκαληηθόηεξε
ηνλ αξηζηνηερληθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ζπγγξαθέαο παληξεύεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηεο ην αξραίν
ειιεληθό πλεύκα κε ηελ νξζόδνμε παξάδνζε κέζα από ηε κπζηεξηαθή αηκόζθαηξα ηνπ
αλαβξάδνληνο εθαηζηείνπ.
Ο Τδνλ Καηζηκαηίδεο δελ ζα κπνξνύζε παξά λα είλαη παξώλ. Τόληζε δε όηη νη γνλείο ηνπ ήηαλ
παξαδείγκαηα ζπζίαο γηα ράξε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ε πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο κεηέξαο ηνπ έγηλε
έλα βηβιίν-θάζαξζε γηα εθείλεο ηηο απνπληθηηθέο θαηαζηάζεηο.
Η Ινπζηίλε Φξαγθνύιε Αξγύξε ζεκείσζε όηη αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ήηαλ ε εμηζηόξεζε
ηεο πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο ηεο εξσίδαο ηεο από ηε ζπλνλόκαηε αληςηά ηεο Δέζπνηλα Εκκαλνπειίδε
θαη πσο ηειηθά «Η δσή απνδείρζεθε κεγαιύηεξε από ηελ αγάπε».
Η γεληθή πξόμελνο ηεο Ειιάδαο ζηε Νέα Υόξθε Άγη Μπαιηά έδσζε έκθαζε ζηελ αθεγεκαηηθή
δεηλόηεηα ηεο ζπγγξαθέσο, ελώ ραηξεηηζκνύο ζηελ εθδήισζε απεύζπλαλ ν εθδόηεο ηνπ βηβιίνπ
Θάλνο Ψπρνγηόο θαη ε πξόμελνο ηεο Κύπξνπ ζηε Νέα Υόξθε Κπξηαθνύια Σνθηαλνύ. Απνζπάζκαηα
από ην κπζηζηόξεκα δηάβαζε ε Ειιελνακεξηθαλίδα εζνπνηόο Αλζνύια Καηζηκαηίδε.
Τν «Γηα ηελ αγάπε ησλ άιισλ» έρεη θηάζεη ηηο 16.000 πσιήζεηο θαη ζπλερίδεη... Εύρνκαη λα ζπλερίζεη
κε αλνηρηά παληά ην ηαμίδη ηνπ θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνύ!
Η Ινπζηίλε Φξαγθνύιε Αξγύξε κε εληππσζίαζε κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηεο θαη κε θέξδηζε κε ηε
γξαθή ηεο.
Σάο ζπληζηώ δε λα επηζθεθηείηε ην μπλογκόζπιηο ηηρ θαη λα ιάβεηε κηα γεξή δόζε ηελ αηζηνδνμία
θαη αγάπε πνπ εθπέκπεη ε ιακπεξή νηθνδέζπνηλά ηνπ

