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ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ∆ΕΜΕΝΗ.. . 
ΑΠΟ ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ (ΠΕΡΗΦΑΝΗ 
ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΣΣΑ Η ΓΡΑΦΟΥΣΑ). ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΕΜΦΥΣΗΣΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΤΗΝ 
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ TO ΒΙΒΛΙΟ. . . 

ιβλίο. Μεγάλο, µικρό, λογοL 

τεχνικό,επιστηµονικό, παιδικό, 

αισθηµατικό, αστυνοµικό, 

φαντασίας, ιστορίας, ψυχολογίας, 

µαγειρικής και πόσες άλλες κατηγορίες 

και υποδιαιρέσεις...To βιβλίο µας 

συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της 

ζωής µας µε διαφορετικό τρόπο, από 

τα παραµυθάκια που µας διάβαζαν οι 

γονείς µας για να κοιµηθούµε µέχρι 

τα επιστηµονικά εγχειρίδια των σχολών 

µας. Κάποιοι τα αγαπήσαµε τόσο 

που τα κάναµε αναπόσπαστο στοιχείοτης 

καθηµερινότητας µας. Αλήθεια 

έχετε αναρωτηθείτι πραγµατικά 

µας προσφέρει ένα βιβλίο; Πολλάτα 

οποία συνήθως δεν τα αντιλαµβανόµαστε 

µε το µυαλό µας αλλά τα νιώθουµε. 

Ένα βιβλίο σου ανοίγει τους 

ορίζοντες και σε οδηγεί σε µονοπά¬ 

τια που δεν έχεις ξαναπερπατήσει. 

Σε προκαλείνα βιώσεις πρωτόγνωρα 

συναισθήµατα, να ταυτιστείς µετους 

ήρωες και να µεταφερθείς νοερά και 

ψυχικά στον κόσµο τους. Μέσα απ' αυτό 

το «βίωµα» πυροδοτείται η σκέψη, 

η φαντασία και το συναίσθηµα (θυµίζω 

το απόφθεγµα του Γάλλου φιλόσοφου 

Ντ. Ντιντερό: «Οι άνθρωποι σταµατάνε 

να σκέφτονται όταν σταµατάνε να 

διαβάζουν» πόσο δίκιο είχε!). Γέλιο, 

κλάµα, χαρά, λύπη, αγωνία, προσµονή 

είναι µερικά από 

τα συναισθήµατα που 

πυροδοτούνται και 

εναλλάσσονται κατά 

την ανάγνωση ενός '^Β 

καλού λογοτεχνικού 

βιβλίου. Και µετά απ' όλα 

αυτά και έχοντας πια δεθεί µε τους 

ήρωες, έρχεται η λέξη «ΤΕΛΟΣ». 

Κάθε φορά που κλείνω ένα βιβλίο 

τελειώνοντας την ανάγνωση του 

νιώθω ότι αποχωρίζοµαι έναν φίλο... 

Ξέρω, όµως, ότι θα 'ναι εκεί 

όποια στιγµή αποζητήσω τη συντροφιά 

του... 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΝΘΗ 

E: chrisrinaxanThi@ 

yahoo.com 
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Πέντε χρόνια µετά την Πυρκαγιά 

του 191? στη Θεσσαήονίκη, 

η νεαρή Κατερίνα διαφεύγει 

στην ε/Μόδα, όταν η 

πατρίδα της στη Μικρά Ασία 

ισοπεδώνεται από τα τουρκικά 

στρατεύµατα. Έχοντας χάσει 

τη µητέρα της, βρίσκεται µόνη της πάνω στο πήοίο προς έναν άγνωστο προορισµό. 

Από εκείνη τη µέρα, οι ζωές του ∆ηµήτρη και της Κατερίνας πλέκονται άρρηκτα µεταξύ 

τους αήήά και µε την ιστορία της ίδιας της Θεσσαήονίκης... 
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