
From: Alexandra Galanou [agalanou@cytanet.com.cy] 
Sent: Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011 8: 14 μμ 
Το: 'ΕΙΙί Peonidou' 
Subject: RE: "Διάλογοι στο λυκαυγές της νέας εποχής" 

Αγαπητέ κύριε Παιονίδη , 
Πολύ θα ήθελα να βρίσκομαι μαζί σας στη Βάσα Κοιλανίου στις 24 lουλίου για την παρουσίασης του βιβλίου σας 
«Διάλογοι» και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, δυστυχώς όμως λόγω άλλων υποχρεώσεων εκείνη την Κυριακή πρέπει 
να βρίσκομαι στη Λευκωσία . Ελπίζω να διοργανωθεί μια παρόμοια εκδήλωση και στη Λευκωσία. 

Σας γράφω λίγα λόγια για να σας πω ότι χθες συμπλήρωσα την ανάγνωση των Διαλόγων σας ,δεν θα ήθελα να 
χρησιμοποιήσω τη λέξη «συνεντεύξεις» σας γιατί αυτό που απεκόμισα διαβάζοντας το βιβλίο είναι ότι στις συνομιλίες σας 
με τους πνευματικούς δημιουργούς «στο λυκαυγές της νέας εποχής» ξεδιπλώνεται το βάθος της σκέψης τους , η σοφία της 
πείρας τους , το ταλέντο τους, η ομορφιά της δημιουργίας και η φωτεινότητα του νου . Κι όλα αυτά είναι δυνατά διότι 
συνομιλούν κι ανοίγονται σε ένα πνευματικό άνθρωπό και φίλο κι όχι σε κάποιο που ήρθε να τους πάρει συνέντευξη . 
Μια ενδιαφέρουσα συλλογή από μια διαχρονική περιδιάβαση συντροφιά με πνευματικούς δημιουργούς που σημάδεψαν 
την εποχή μας. Με τρόπο άμεσο έως και συναρπαστικό μας οι συνομιλίες σας μαζί τους. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης κι ο ρόλος της παιδείας, η Έλλη Παπά με τα βιώματα της να ξεδιπλώνει μια πολιτική σκέψη βαθιά 
στοχαστική και προβληματισμένη , ο Νικηφόρος Βρεττάκος να απαγγέλει από τη «Διαμαρτυρία» του και να μιλά με πάθος 
για τα όσα συμβαίνουν , ο Καμπανέλλης να μιλά για το «Δρόμο .. » και άλλα θεατρικά , ο Κώστας Γαβράς να μιλά για 
κινηματογράφο και τη ζωή. Η συνάντηση με τον Ντύρενματ και η αφηγηματική σας συνομιλία για μένα ξεχωριστή. Η 

Αρβελέρ και η Γαλλική κουλτούρα, ο Κώστας Αξελός ένας κατεξοχήν στοχαστής του 200U αιώνα να μιλά για τη φθορά των 
αξιών και τις «μεταμορφώσεις», ο Βασίλης Βασιλικός για τα βιβλία του , την «τεχνική » της γραφής και για «τη χώρα που δε 
μας χωράει », το «φαινόμενο» Ξενάκη να επεξηγεί τη μαθηματική του μουσική , η Λίνα Σολωμονίδου να αυτοβιογραφείται 
επεξηγώντας τη διεργασία της γραφής και της έμπνευσης. Χάρηκα και έμαθα κι από τις συνομιλίες σας με τους δικούς μας 
πνευματικούς δημιουργούς , το Γίωργο Φιλίππου Πιερίδη να μιλά για το έργο του, το Κώστα Μόντη εφ'όλης της ύλης και το 
Θεοδωρο Στυλιανού για ποίηση - ομολογουμένως δεν γνωρίζω πολύ την ποίηση του αλλά τώρα θα τη ψάξω. 
Σας ευχαριστώ που είχατε την καλωσύνη να μου χαρίσετε το βιβλίο σας «Διάλογοι» καθώς και για τα ερεθίσματα της 
σκέψης που μου προσφέρατε μέσα από τις συνομιλίες σας «στο λυκαυγές της νέας εποχής» . 

Με τους χαιρετισμούς μου και την ιδιαίτερη μου εκτίμηση 
Αλεξάνδρα Γαλανού. 
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