Μ’ ένα βιβλίο συζητώ για το “Αληθινό ταξίδι της ζωής”
Εγκαινιάστηκε με επιτυχία η συνεργασία της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίου με το Δήμο
Ζωγράφου, στη βάση του καινοτόμου Σχεδίου Δράσης διάρκειας 10 μηνών
“Προμηθέας - Βιβλίο, ζωή και Τοπική Ανάπτυξη”, με άμεσα ωφελούμενους τους
κατοίκους του εν λόγω Δήμου. Πρόκειται για δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
δημοσιότητας και δικτύωσης στον πολιτισμό.
Οι ενέργειες του “Προμηθέα” εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Απασχόληση και
Κατάρτιση”
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συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το βάπτισμα του πυρός έγινε με την εκδήλωση “Μ’ ένα βιβλίο συζητώ” που έλαβε χώρα τη
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008 στις 19:00 στο εντυπωσιακό και καλοδιατηρημένο Μουσείο
Μαρίκα Κοτοπούλη. Η κυρία Λίλλυ Βαρίνου, συγγραφέας, φιλόλογος και ομοιοπαθητικός
γιατρός, εισηγήθηκε το βιβλίο της “Το αληθινό ταξίδι της ζωής” για συζήτηση με το κοινό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η αντιδήμαρχος κ. Καζάκου, ο Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου, κ. Αμπατζής, ο Διευθυντής του μουσείου, κ. Ιερωνυμίδης, ο κ.
Ευφραίμ, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, καθώς και ο κ. Βλαχογιάννης,
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συγγραφέας, ήρεμη και ευγενική παρουσία, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο της,
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Πύρινος Κόσμος”, εμπλουτίζοντάς τα με σχόλια σχετικά
με το πώς γεννήθηκε το βιβλίο, με παραδείγματα από την προσωπική της ζωή, με
απαντήσεις στις -όχι λίγες- ερωτήσεις και διαπιστώσεις των ακροατών. “Στο βιβλίο δεν
υπάρχει κάτι που δεν έχει ειπωθεί. Είναι ουσιαστικά μια υπενθύμιση όλων όσων πρέπει να
έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του για να επιτύχει την ολοκλήρωση σε αυτό το ταξίδι της
ζωής…”, υποστήριξε η κ. Βαρίνου για το βιβλίο της. “Τα έχετε ζωγραφίσει, όμως, με πολύ

ιδιαίτερο χρώμα!”, συμπλήρωσε μια κυρία από το κοινό. Όσον αφορά στις ανθρώπινες
σχέσεις, η κ. Βαρίνου προτείνει μια διαφορετική σκοπιά του γνωστού από τη φυσική “τα
ετερώνυμα έλκονται”, υποστηρίζοντας ότι “τα … ομώνυμα έλκονται”. Έννοιες
κοσμοθεωριακές, δύσκολες στην πράξη, αλλά η συνειδητοποίηση είναι ένα βήμα,
συμφώνησαν όλοι στο τέλος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε συμβολική έκθεση εξαιρετικών βιβλίων,
επιλεγμένων από την Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και η
Starbucks, προσφέροντας κέρασμα στο κοινό.

Η εκδήλωση έκλεισε με ευχάριστα συναισθήματα και την αίσθηση πως “Οι άνθρωποι
είναι αδελφοί στο Μεγάλο Ταξίδι”, να ισορροπεί μεταξύ του νου και της καρδιάς των
παρευρισκομένων.
Της Λουκίας Γονή

