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Η Φωτεινή Ναούµ 
στον «Λιβάνη» 
Η Φωτεινή ΝαΟύµ, µια ano τις 

γυναίκες συγγραφείς της νεότερης 
γενιάς της Κοµοτηνής, εξέδωσε αυτές 
τις ηµέρες το τρίτο της µυθιστόρηµα 
µε τίτλο «Αποκαΐδια και βατόµουρο 
γλυκό» στις εκδόσεις Νέα Σύνορα 
- Λιβάνη. Επιτυχία για τη Φωτεινή, της 
οποίας και τα προηγούµενα βιβλία µε 
τίτλο «Ο ∆ιαχειριστής» και «To κορίτσι 
µε τα κόκκινα παπούτσια» αγαπήθηκαν 

ιδιαίτερα από το γυναικείο κοινό. 

Να, λΟΙΠΟν, που n Κοµοτηνή, µαζί 

µε την νεοεµφανισθείσα στα γράµµατα 
Aon Κιούρα µε το µυθιστόρηµα 

«Ευτυχισµένη; Νοµίζεις!», στο πεδίο 
του «γυναικείου» µυθιστορήµατος, 
αρχίζει µε αξιώσεις να ανταγωνίζεται 
τις «µεγάλες» εµπορικές συγγραφείς 
του είδους... 

Απθ το οπισθόφυλλο της νέας 

έκδοσης της Φωτεινής Ναούµ διαβάζουµε... 

«Ένας χορός από έρωτες, πάθη, λάθη, 
ενοχές και µυστικά εµπλέκονται σ' 
ένα πολύχρωµο γαϊτανάκι, άλλοτε 
ανυψώνοντας κι άλλοτε πάλι ποδοπατώντας 

τους ήρωες. Μέσα του ο 
καθένας ξεχωριστά σέρνει το παρελθόν 

του, κουβαλά τα παιδικά, εφηβικά 
του βιώµατα, και προσπαθούν άλλοτε 
όλοι µαζί σαν ενωµένη γροθιά κι άλλοτε 

ο καθείς µόνος, τσακισµένος κι 
απογοητευµένος να φτάσουν στην 
πληρότητα που επιζητούν µέσα από 
την αποδοχή και τον έρωτα. Βλέπουν 
τα όνειρά τους να πλησιάζουν και 
v1 αποµακρύνονται. ∆εν το βάζουν 
κάτω, συνεχίζουν v' αποζητούν την 
προσωπική τους χίµαιρα, µέχρι εντέλει, 

χαµένοι ή κερδισµένοι, να τους 
δώσει n ζωή αυτό που για εκείνους 
είχε προαποφασίσει. 

To χωριό. Οι κάµποι, το σχολειό, οι 
χωµάτινοι δρόµοι. 
Η πόλη. To ποτάµι, οι εκκλησίες και τα 
τζαµιά, τα καταστήµατα. 
Η θάλασσα. Τα µεγάλα ταξίδια, οι ξένοι 

τόποι, n λησµονιά. 
Αθήνα. Η πόλη της λήθης και των µοιραίων 

συναντήσεων. 

Οι άνθρωποι. Ευάλωτοι, πρόσκαιρα 
ευτυχισµένοι, παραδοµένοι στα πάθη 
τους. 
Μπροστά αη' όλα, ο έρωτας. 
Πίσω αη' όλα, n µοναξιά. 
Πάνω αη' όλα, n µοίρα τους.» 

Στο αριστερό τώρα «αυτί» του βιβλίου 
n ηρωίδα του µυθιστορήµατος «Αποκαΐδια 

και βατόµουρο γλυκό» συστήνεται 
από την αφηγήτρια ως εξής: 

«Ήσουν ξεχωριστή από τη µέρα που 
γεννήθηκες», της είχε πει n µπάµπω 
της, όταν έκλεισε τα δέκα της χρόνια. 
«Εγώ σε ξεγέννησα. Ήταν Αύγουστος, 
πάνω στο δεύτερο φεγγάρι του. Έπρεπε 

να είχες γεννηθεί τουλάχιστον 
τρεις βδοµάδες νωρίτερα. Πείσµωσες. 
Περίµενες καρτερικά να γεµίσει το 
φεγγάρι... ∆εν κοιµήθηκα εκείνο το 
βράδυ. Ούτε τ1 άλλα που ακολούθησαν. 

Καθόµουν και σε κοιτούσα 
να φέγγεις µέσα στη νύχτα. Πού και 
πού άνοιγες τα θολά σου µάτια και µε 
κοιτούσες κι εσύ. Από τότε, βλέπεις, 
είχαµε ξεχωρίσει n µια την άλλη».» 

Καλοτάξιδο το νέο σου βιβλίο Φωτεινή, 
και να' σαι καλά να συνεχίζεις... 

N.Β. 
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