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Προσωπεία περι κείµενο 

ΒΙΒΛΙΟ 
Γράφει n Αίγλη Τούµπα - aegii©cytanet.com.cy 

G Ο  ββιοωλείο RIVERGATE 

Προσωπεία περι κείµενο 
ριν ano έναν ακριβώς χρόνο πήρα στο 

mail µου ένα µήνυµα από τις εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, µε σκοπό να παρουσιαστεί 

στη,Λευκωσία το καινούργιο βιβλίο 

της Βίβιαν. ∆εν γνώριζα τίποτα σχετικά 

µε τη συγγραφέα... και στην πρσόπάθειά µου να 

συλλέξω πληροφορίες για τα βιβλία της είδα ότι 

το πρώτο κιόλας βιβλίο της, "Όταν θα πέσουν τα 

µαύρα", βραβεύτηκε µε το A' Κρατικό Βραβείο και 

µεταφράστηκε στην τσέχικη γλώσσα, ενώ αµέσως 

µετά, διάκριση [τρίτο βραβείο) από την Πανελλήνια 

Ένωση Λογοτεχνών απέσπασε το επόµενο της µυθιστόρηµα, 

το οποίο εκδόθηκε το 2009 µε τίτλο 

"Η ψυχή του χρυσού". 

Η συνάντηση µας έγινε λίγες ηµέρες αργότερα, 

η ίδια και η οικογένεια της µένουν και εργάζονται 

µόνιµα στην Πράγα. Ένα χαρούµενο πρόσωπο και 

ένα µόνιµα ζωγραφισµένο χαµόγελο µε ανεξήγητα 

θετική αύρα ήταν τα πρώτα σηµεία που εντόπισα 

στη Βίβιαν. 

Προσπάθησα να την ψυχολογήσω, να δω µέσα 

από την κοµψή της φιγούρα και το αφοπλιστικό 

της χαµόγελο κάτι παραπάνω... Μετά από τα πρώτα 

αµήχανα λεπτά, ένιωσα ότι τη γνώριζα απ' τα πά^ 

λιά, σου δίνει άνεση χώρου µέσα στην κουβέντα να 

εκφράσεις και να εκφραστείς. Έκτοτε ανταλλάζουµε 

mail, σε κάθε επίσκεψή της στην Κύπρο συναντιόµαστε 

να τα πούµε για λίγο. Γνωρίζοντάς την 

καλύτερα και συγκρίνοντας τα γραφόµενά της, διαπίστωσα 

ότι ένα κοµµάτι του εαυτού της είναι κατατεθειµένο 

µέσα στα βιβλία της, καλά ανακατεµένο 

µε µυθοπλαστικά στοιχεία, µε µια ένταση και µε 

σκηνές από το πρόσφατο παρελθόν, µε ήρωες που 

µπλέκονται περίτεχνα µέσα στους ρόλους τους και 

αποδίδουν µέσα από πλοκή και φαντασία, ζουν και 

κινούνται µε µοναδική άνεση και αναδύουν µια φρεσκάδα 

έστω κι αν ασχολούνται µε το παρελθόν. 

Προσωπεία περικείµενοι 
Η νεαρή δηµοσιογράφος Χριστίνα Χύτα φτάνει 

στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας ελπίζοντας v' 

αφήσει για λίγο πίσω της τα προβλήµατα που ταλαιπωρούν 

την οικογένειά της τα τελευταία χρόνια, 

αλλά και την εσωτερική σύγκρουση που υφίσταται 

η ίδια µετά από ένα πρόσφατο χωρισµό. Σε 

µια πληροφορία που κατάφερε να αποσπάσει, η 

οποία σχετίζεται µε παράνοµες ανασκαφές στον 

αρχαιολογικό χώρο, αποθέτει όλες τις ελπίδες της 

για µια καινούργια αρχή στη ζωή της. Εκεί όµως 

θα βρεθεί να αντιπαλεύει µε τις µνήµες της και ταυτόχρονα 

µε τα παράδοξα ενός "ξένου" παρόντος, 

που διεκδικεί πιεστικά να γίνει και δικό της. 

Στο τέταρτο αυτό βιβλίο της Βίβιαν ΠλουµπηΑβρααµίδου, 

µια δυναµική νουβέλα, κάνει µια παραβολή 

και εξετάζει το παρελθόν, τη σύγκρουση 

που αντιµετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του ανάµεσα 

στην προσπάθεια για την αποκάλυψη της αλήθειας 

και την παραίτηση µπροστά στο ανώφελο, 

αλλά καθορίζει τις όποιες αποφάσεις του παρόντος, 

την πάλη για το δίκιο και την εκδίκηση, την 

αποσιώπηση και την τιµωρία. Η αναζήτηση της 

αλήθειας δεν ήταν ποτέ εύκολος δρόµος, κάποιες 

φορές γίνεται σκοπός ζωής. Και όταν πια φθάσεις 

στην αποκάλυψη, εκεί θέλει τόλµη για να µπορέσεις 

να παλέψεις για το δίκαιο, την εκδίκηση, την τιµωρία 

αλλά καµιά φορά και για την αποσιώπηση 

της. Η απόδοση της δικαιοσύνης είναι µια παράµετρος 

που συχνά-πυκνά προβληµατίζει όλους... 

ποιος άραγε µπορεί να γίνει τιµωρός χωρίς πρώτα 

να µατώσει, χωρίς ψυχικό και προσωπικό κόστος! 

Αλήθεια, πόσο µικρή µπορεί να είναι η απόσταση 

της απόδοσης δικαιοσύνης από την εκδίκηση! 

Η Βίβιαν Αβρααµίδον-Πλονµπη γράφει για τους αναγνώστες του «Π» 

Τα πρώτα τρία µυθιστορήµατα που έγραψα, παρά το 

ανόµοιο του θέµατος τους, έχουν ένα βασικό κοινό 

στοιχείο: ο καµβάς πάνω στον οποίο έχει κεντηθεί η 

µυθοπλασία αποτελεί κοµµάτι της ιστορίας, άλλοτε 

της Κύπρου και άλλοτε µιας ευρύτερης ζώνης της Ευρώπης. 

Στα "Προσωπεία περικείµενοι", το τέταρτο µου 

µυθιστόρηµα που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, θέλησα να "δοκιµάσω" τις συγγραφικές 

µου δυνατότητες σ' ένα ακόµα πιο ελεύθερο 

πεδίο, όπου οι ήρωές µου θα δρούσαν στους χώρους 

που περιορίζει µόνο η δική µου φαντασία. 

Μυθιστορηµατικοί οι ήρωες, λοιπόν, που δρουν σε 

ακαθόριστο γεωγραφικό µήκος και πλάτος, αλλά που 

σίγουρα µυρίζει Ελλάδα, φανταστική και η .πλοκή της 

ιστορίας. Κι όµως, κάτω απ' όλα αυτά κρύβεται κάτι 

πέρα για πέρα πραγµατικό και διαχρονικό. Η ίδια η 

στάση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή. Οι συγκρούσεις 

που ο καθένας µας αντιµετωπίζει στη διεκδίκηση 

για το ορθό και το δίκαιο και την αντίδραση στην 

εκµετάλλευση, απέναντι στο ανώφελο. Στην προσπάθεια 

για την αποκάλυψη µιας αλήθειας και του προσωπικού 

κόστους που καταβάλλεις, απέναντι στην 

αποσιώπηση. Η Χριστίνα Χύτα, µια νεαρή δηµοσιογράφος 

και βασική ηρωίδα του βιβλίου, έχει τάξει 

σκοπό της ζωής της v' αφαιρέσει τα προσωπεία από 

εκείνους όσους αναίσχυντα κρύβουν τις ποµπές τους 

και τις παρανοµίες τους πίσω από αυτά. Και ξαφνικά 

µπαίνουν στη ζωή της ο Αγγελος, η θεία του Ειρφ#] κι 

ένας ολόκληρος µικρόκοσµος ενός αποµονωµένου 

χωριού εξαρτηµένου οικονοµικά από το γειτονικό ορυχείο 

χρυσού. Κι εκεί, δίπλα στο κόκκινο γυµνό βουνό 

και το ήρεµο ποτάµι που χαϊδεύει τα ριζά του, µε τις 

παράνοµες ανασκαφές στην αρχαία Πέτρα να περιµένουν 

να αποκτήσουν ταυτότητα, η Χριστίνα θα έρθει 

αντιµέτωπη µε έναν διαφορετικό τρόπο διάκρισης µεταξύ 

τιµωρίας-εκδίκησης και απόδοσης δικαίου. 

του 
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