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Νέα Τόξθε.- Σεο Ρεβέθθαο Παπαδνπνύινπ
Φσηνγξαθίεο: Γεκήηξεο Παλάγνο
Η ζπγθηλεηηθή ηζηνξία ηεο Γέζπνηλαο Δκκαλνπειίδε – Καηζηκαηίδε, κεηέξαο ηνπ νκνγελή
επηρεηξεκαηία Γηάλλε Καηζηκαηίδε, κε θόλην ηελ θιεηζηή θνηλσλία ηεο ηηαινθξαηνύκελεο
Νηζύξνπ, ηεο γεο ηνπ εθαηζηείνπ θαη ησλ άθακπησλ παξαδόζεσλ, ιίγν πξηλ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, μεηπιίγεηαη κε ύθνο γιαθπξό από ηελ εθθξαζηηθή πέλα
ηεο δεκνζηνγξάθνπ θαη ζπγγξαθέα Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ λένπ ηεο
κπζηζηνξήκαηνο κε ηίηιν «Γηα ηελ αγάπε ησλ άιισλ» πνπ επίζεκα παξνπζηάζηεθε ηελ
πξνπεξαζκέλε Κπξηαθή ζην πίηη ηεο Νηζύξνπ ζηελ Αζηόξηα.
Δίλαη ε ηζηνξία ηεο Μαξγαξίηαο, όπσο νλνκάδεηαη ε εξσίδα ηνπ βηβιίνπ, «κηαο ζεκλήο γπλαίθαο
ηεο δσξηθήο Νηζύξνπ, ε νπνία λίθεζε ηελ απνγνήηεπζε ελόο ρακέλνπ έξσηα, ηίκεζε ηηο
παξαδόζεηο ηνπ ηόπνπ ηεο θαη μέθπγε κηα κέξα κε ηνλ άλδξα ηεο θαη ην λενγέλλεην γην ηεο γηα
λα βξεη ην κεγάιν όλεηξν ηεο Ακέξηθαο.»
«Οξθίζηεθα πσο ε γπλαίθα απηή ζα γηλόηαλ ε εξσίδα ηνπ πην ηξπθεξνύ κνπ βηβιίνπ», ηόληζε ε
ζπγγξαθέαο, Ινπζηίλε Φξαγθνύιε, αθεγνύκελε κε ηνλ ίδην παξαζηαηηθό ηξόπν «πώο έγηλε
θνηλσλόο ηεο ηζηνξίαο ηεο Γέζπνηλαο Δκκαλνπειίδε θαη πώο γνεηεύηεθε από ηελ Νίζπξν.»
«Σν βηβιίν απηό γξάθηεθε κε αθνξκή ηνλ αηπρή έξσηα ηεο Γέζπνηλαο Δκκαλνπειίδε, κεηέξαο
ηνπ θ. Καηζηκαηίδε, αιιά θαη ηνλ επηπρή δηθό κνπ έξσηα γηα ην λεζί ζαο», είπε ζηνπο δεθάδεο
Νηζύξηνπο, θαη θίινπο ηνπο, πνπ θαηέθιπζαλ ηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ πιιόγνπ Νηζπξίσλ
Νέαο Τόξθεο. Τπνγξάκκηζε δε όηη ην βηβιίν ηεο «είλαη αθηεξσκέλν εμαηξεηηθά ζηε λέα γεληά
ηεο νηθνγέλεηαο Καηζηκαηίδε, ηελ Αληξέα θαη ηνλ Γηάλλε, κε ηελ επρή λα ληθήζεη ε
ειιεληθόηεηά ηνπο ζην δηελεθέο.»
Δλώ σο εζηθό ηνπ κήλπκα ππελζύκηζε ηα ιόγηα πνπ είπε ε γηαγηά Σδαλλή ζηελ εξσίδα: «Παηδί
κνπ, Γέζπνηλα, ε δσή, λα μέξεηο, είλαη κεγαιύηεξε απ’ ηελ αγάπε».
Γελ έθξπςε ηελ ζπγθίλεζή ηνπ γηα άιιε κηα θνξά ν θ. Καηζηκαηίδεο, αλαθεξόκελνο ζηνπο
γνλείο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζηε κεηέξα ηνπ, ε ηζηνξία ηεο νπνίαο κεηέθεξε ζην ραξηί ε Ινπζηίλε
Φξαγθνύιε. «Η θαξδηά ηνπ παηέξα κνπ θαη ε ςπρή ηεο κεηέξαο κνπ, λνκίδσ όηη είλαη πνιύ
ραξνύκελεο πνπ ηα παηδηά κνπ αγαπήζαλε ηε Νίζπξν», πξόζζεζε, κέζα ζηα ζεξκά
ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ αθξναηεξίνπ.

Ο θ. Καηζηκαηίδεο, αθνύ αλαθέξζεθε ζηα δύζθνια εθείλα ρξόληα θαη ηηο ζπζίεο πνπ όινη νη
Νηζύξηνη έθαλαλ θαηά ηνλ Β’ Παγθόζκην Πόιεκν, είπε πσο θάζε ρξόλν, ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα,
επηζθέπηεηαη ην θαινθαίξη ηε Νίζπξν, καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, γηα ηε γηνξηή ηεο Παλαγηάο
ηεο πειηαλήο.
ε έλα από ηα ηαμίδηα απηά, όπσο ζεκείσζε, ήηαλ πξνζθαιεζκέλε θαη ε Ινπζηίλε Φξαγθνύιε,
ζηελ νπνία ε μαδέιθε ηνπ, Γέζπνηλα Δκκαλνπειίδνπ, δηεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηεο ζπλνλόκαηεο
ζείαο ηεο θαη ηνπ άηπρνπ έξσηά ηεο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ θαζπζηέξεζαλ δέθα γάκνη ζην λεζί.
Αλαιπηηθά ζην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ αλαθέξζεθε ν βνπιεπηήο Γσδεθαλήζνπ Γηώξγνο
Νηθεηηάδεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν θύξηνο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο, ηνλίδνληαο πσο ε ζπγγξαθέαο
παληξεύεη ζην έξγν ηεο «απηό ην αξραίν ειιεληθό πλεύκα κε ηελ νξζόδνμε παξάδνζε, κέζα από
ηε κπζηεξηαθή αηκόζθαηξα ηνπ αλαβξάδνληνο εθαηζηείνπ.»
πλερίδνληαο ν θ. Νηθεηηάδεο επηζήκαλε όηη ην βηβιίν «Γηα ηελ αγάπε ησλ άιισλ» αλαδεηθλύεη
θάπνηα εθπιεθηηθά ραξίζκαηα ησλ Νηζπξίσλ: ηε κνλαδηθή θαη βαζηά πίζηε ζην Θεό, ηελ
πξαγκαηηθή θηιία, ηνλ απίζηεπην ζεβαζκό ζην ζεζκό ηνπ γάκνπ, ηα κεγάια ραξίζκαηα ηεο
Διιελίδαο γπλαίθαο, ηελ εξγαηηθόηεηα ησλ Νηζπξίσλ, ηελ απηνζπζία θαη ηνλ παηξησηηζκό ησλ
Γσδεθαλεζίσλ.
Δπηπιένλ, όπσο αλέθεξε, «αλαδεηθλύεηαη έλαο εθπιεθηηθόο άλζξσπνο, ν νπνίνο ελζαξξύλεη ηελ
έθδνζε ελόο βηβιίνπ πνπ αθνξά ζηελ ηδησηηθή δσή ηεο κεηέξαο ηνπ», πξνζζέηνληαο πσο ν θ.
Καηζηκαηίδεο έδεημε «κεγαιείν ςπρήο πνπ ζπάληα κπνξείο λα ζπλαληήζεηο.»
ην θαισζόξηζκά ηνπ ν πξόεδξνο ηνπ Νηζπξηαθνύ πιιόγνπ Γηώξγνο Αλδξηώηεο ηόληζε όηη ε
αζξόα παξνπζία ησλ νκνγελώλ, «δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο όρη κόλν γηα ην βηβιίν, αιιά θαη
γηα εθδειώζεηο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο θαη πνηνηηθέο», πνπ απνηεινύλ θαη ζηόρν ηνπ
ζπιιόγνπ ηνπ. «Η αλέιημε ηεο Οκνγέλεηαο», είπε, «είλαη επηβεβιεκέλε κε ηα ζεκεξηλά
δεδνκέλα.»
«Γελ ιέκε όηη εκείο ζα πάξνπκε ηνλ κπξνζηάξε, αιιά όηη θάλνπκε κηα πξόζθιεζε ζ’ όινπο
ηνπο θνξείο ηεο Οκνγέλεηαο λα καο αγθαιηάζνπλ θαη λα ηνπο αγθαιηάζνπκε», επηζήκαλε,
ηνλίδνληαο πσο απηόλ ην δξόκν, ηεο πξνόδνπ, καο επηβάιιεη ε ζπνπδαία θαη ηξαλή ειιεληθή
ηζηνξία.
«Από καο εμαξηάηαη, βήκα – βήκα, λα πξνρσξήζνπκε θαη λα αλεβάζνπκε ηελ νληόηεηα ηεο
Οκνγέλεηαο ζηα επίπεδα πνπ ηεο αμίδεη», ππνγξάκκηζε ν θ. Αλδξηώηεο.
Αλαθεξόκελνο ζην βηβιίν είπε όηη «είλαη απόιπηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο θαηαβνιέο καο θαη κε ηελ
ηζηνξία καο» θαη όηη «νη ραξαθηήξεο ηνπ ζπλδένληαη άκεζα κε θάζε Νηζύξην θαη κε ηε Νίζπξν
νιόθιεξε». «Δίλαη ε ηζηνξία ηεο κεηέξαο θάζε Νηζύξηνπ θαη απώηεξα θάζε Έιιελα», είπε
ραξαθηεξηζηηθά, επραξηζηώληαο ηε ζπγγξαθέα γηα ην έξγν ηεο.
«Δίλαη έλα από ηα ιίγα βηβιία πνπ κνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηελ επηζπκία λα θηάζσ
κέρξη ηελ ηειεπηαία ζειίδα», είπε ε γεληθή πξόμελνο ηεο Διιάδνο, πξέζβεηξα Άγε Μπαιηά, θαη

ηόληζε πσο ην βηβιίν ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κάιηζηα θείκελν αλαθνξάο γηα ηνπο κειεηεηέο
ηεο ηζηνξίαο ησλ Γσδεθαλήζσλ.
Με ιόγηα επαίλνπ κίιεζε γηα ηνλ Γηάλλε Καηζηκαηίδε, ιέγνληαο πσο «δε δηζηάδεη λα θνηηάεη ηηο
ξίδεο ηνπ, λα αλαγλσξίδεη θαη λα πξνσζεί όια απηά πνπ ηνλ έθηαζαλ εδώ πνπ είλαη ζήκεξα» θαη
ηνπ επρήζεθε λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία. Δλώ θαηαιήγνληαο, είπε αζηεηεπόκελε
όηη «γηα έλα ηόζν κηθξό λεζί, ηε Νίζπξν, νη Νηζύξηνη πξνθαινύλ πνιύ κεγάιν ζόξπβν»,
πξνζζέηνληαο όηη απηό απνηειεί δίδαγκα γηα όινπο ηνπο άιινπο.
Η γεληθή πξόμελνο ηεο Κύπξνπ, Κνύια νθηαλνύ, επαίλεζε ηνπο Νηζύξηνπο γηαηί «θξαηνύλ
δσληαλή ηελ παξάδνζε θαη είλαη πεξήθαλνη γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο», ιέγνληαο πσο όινη πξέπεη
λα παξαδεηγκαηηζηνύλ από απηνύο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε Διιελίδα Κύπξηα κεηέξα θαη
αδειθή, πνπ ζπλερίδεη θαη ζήκεξα ηνλ αγώλα γηα ηε ιεπηεξηά θαη ηε δηθαηνζύλε ζηελ Κύπξν.
Ο εθδόηεο Θάλνο Ψπρνγηόο εμέθξαζε ηελ ηδηαίηεξε ραξά ηνπ πνπ κέζα από ην βηβιίν
θνηλνπνηείηαη ζην επξύηεξν θνηλό ε ηζηνξία ελόο κηθξνύ λεζηνύ, ελώ αλαθέξζεθε θαη ζηελ
επηηπρία πνπ γλσξίδεη ην βηβιίν ζηελ Διιάδα.
Σέινο, απνζπάζκαηα από ην βηβιίν δηάβαζε ε εζνπνηόο, Αλζνύια Καηζηκαηίδε, ελώ ραηξεηηζκό
απεύζπλε θαη ε ππνςήθηα γηα ηελ πνιηηεηαθή Βνπιή Νέαο Τόξθεο, Αξαβέιια ηκσηά.

