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Από την πρώτη της ποιητική συλλογή, 
ηΠαρασκευή Κωστοπέτρου, μοιάζει να 
μας δίνει μια υπόσχεση, μέσα από αυ-
τόν τον όμορφο τίτλο που «ακουμπάει» 
σε ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, έργο του 
Χρήστου Δρίτσα.
Το βιβλίο αφιερώνει «ολοκληρωτικά 
στον αδελφό της», στη μνήμη του. Με τα 
ποιήματά της όμως, τον τρόπο που γρά-
φει αλλά και την προσφορά της στον συ-
νάνθρωπο (που τυχαίνει να την γνωρί-
ζω), είναι σαν όλοι οι αναγνώστες της, 
σαν όλοι εμείς να είμαστε αδέλφια της.

Ξεκάθαρα το δηλώνει στο ποίημα 
«Κάθε μέρα»:

Θα πρέπει κάθε μέρα
Απ’της καρδιάς τ’ απόθεμα
Να βγάζεις και ν’ απλώνεις
Στις πληγές που όλοι κουβαλούν
Κι ας περίτεχνα το κρύβουν.

Για να το κάνεις αυτό, πρέπει πρώτα να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου και να κατανο-
ήσεις «τις πληγές που όλοι κουβαλούν».
Αυτό κάνει η Παρασκευή Κωστοπέτρου 
και καταγράφει με απλότητα και ειλι-
κρίνεια μια συνειδητή εσωτερική πορεία 
στη γνώση του εαυτού της.

Πορεία που οδηγεί στην επίγνωση ότι:
Περάσανε γενιές ανθρώπων,
Διασχίζοντας προκαθορισμένες τροχιές…
(Το κάλεσμα)

Στην πορεία αυτή που περνάει πότε από 
πόνο, απορία, χαρά ή φόβο, αισιοδοξία 
ή απογοήτευση, η ποιήτρια είναι μόνη, 
έως ότου αναρωτηθεί:

…Τι η αλήθεια ειν’ απάτητο βουνό
που ο ανίδεος ποτέ δεν φτάνει.
(Με τ’ όνειρο)

Σκαλίζει τα συναισθήματα, ψάχνει το τέ-
λος, αγωνιά κι ελπίζει, διατρέχει το πα-
ρελθόν και χτίζει το μέλλον, προσπαθώ-
ντας να γνωρίσει το παρόν και φτάνει 
στο ποίημα «Δίδαξέ μας Θεέ μου»:

…Δεν υπάρχεις, δεν είσαι μορφή χωριστή
Αλλά όλα του σύμπαντος 
μήκη και πλάτη και βάθη…

Ένα από τα πολύ καλά ποιήματα της συλ-
λογής -και επίκαιρο- το «Η ανάσταση 
της κάθε στιγμής», όπου ο λυρισμός δίνει 
τη θέση του στη σκληρή πραγματικότητα:

…Το γιασεμί ανακατεμένο 
με μια παράξενη αδιαφορία
Προχωρούσε από τον κήπο στα δωμάτια…

Και καταλήγει:

…Ο χαμός άρχισε

Θα παρασύρει δεκάδες, 
εκατοντάδες, χιλιάδες
που δεν αποφασίζουν
το κάψιμο του δέρματος του φιδιού.
Κι άλλοι λίγοι, μα ολοένα περισσότεροι
μεταφέρουν το φως της Ανάστασης.

Όπως λέει στον πρόλογο του βιβλίου η 
εκλεκτή λογοτέχνης κ. Λέτα Κουτσοχέ-
ρα, «… προβάλλει όμορφα με λυρικές 
πινελιές μια δική της αισθητική ποιητι-
κή θεώρηση», πράγματι η Παρασκευή 
Κωστοπέτρου «μιλάει» ποιητικά με έναν 
δικό της τρόπο. Ανθρώπινο, καθημερινό 
μα και ιδιαίτερο, λέει καυτές αλήθειες, 

που αγγίζουν τον αναγνώστη, προσφέ-
ροντάς του τη δυνατότητα να προχωρή-
σει κι αυτός μέσα του, χωρίς να φοβάται 
το άγνωστο, μιας και η ποιήτρια τον βε-
βαιώνει ότι:

Στον αφρό του κύματος, απομεινάρι
Μια φυσαλίδα έσπασε στον ήλιο,
Τον εαυτό της όλο παραδίδοντας
Στου πέλαου τη γνώριμη αγκαλιά.
(Μια φυσαλίδα)

Χαιρετώ με αγάπη το βιβλίο και εύχομαι 
στην Παρασκευή Κωστοπέτρου «εκεί-
νο το φως το γαλακτούχο» πάντα να την 
συντροφεύει.

«Εδώ θα είμαι»
Ποίηση από την Παρασκευή κωστοπέτρου

Eπιμέλεια: AΓΓΕΛΟΣ ΠOΛYΔωPOΣΠολιτισμός

Επιχείρηση «Αργώ»
ΕιΔΟΣ: 
Περιπέτεια αγωνίας
ΣκΗνΟΘΕΣιΑ: 
Μπεν Άφλεκ
μΕ ΤΟΥΣ: Μπεν 
Άφλεκ, Άλαν Άρκιν, 
Μπράιαν Κράνστον, 
Τζον Γκούντμαν, 
Τέιλορ Σίλινγκ, 
Κάιλ Σάντλερ, Βίκτορ 
Γκάρμπερ, Μάικλ Κάσιντι
Σφιχτοδεμένη περιπέτεια, βασισμένη στη συνταγή «λί-
γο απ’ όλα». Χιούμορ, αυτοσαρκασμός και σάτιρα του κι-
νηματογραφικού χώρου, έντονη δράση, αγωνία, πολεμι-
κή περιπέτεια. Η σκηνοθεσία του Μπεν Άφλεκ πάρα πολύ 
καλή, το σενάριο χωρίς κενά και οι ερμηνείες εξαιρετικές.
ΥΠΟΘΕΣΗ: Στις 4 Νοεμβρίου του 1979, καθώς η επανάστα-
ση στο Ιράν φτάνει στην κορύφωσή της, μια ομάδα Ιρανών 
στρατιωτών εισβάλει στην Αμερικανική πρεσβεία στην Τε-
χεράνη και κρατά όμηρους 52 Αμερικανούς. Μέσα στον 
πανικό, έξι Αμερικανοί καταφέρνουν να διαφύγουν και να 
βρουν καταφύγιο στην κατοικία του Καναδού πρέσβη. Γνω-
ρίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπιστούν και να θα-
νατωθούν, ο ειδικός «απομακρύνσεων» της CIA Τόνι Μέ-
ντεζ καταστρώνει ένα επικίνδυνο σχέδιο προκειμένου να 
τους φυγαδεύσει με ασφάλεια από την χώρα. Το σχέδιο εί-
ναι τόσο παράτολμο που μόνο σε ταινία θα μπορούσε κα-
νείς να το δει.

Breath of the Gods
ΕιΔΟΣ: Ντοκιμαντέρ
ΣκΗνΟΘΕΣιΑ: 
Γιαν Σμιντ Γκαρ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η ιστορία 
της Γιόγκα χάνεται 
στους αιώνες, όμως η 
σύγχρονη Γιόγκα των 
αρχών του 20ού αιώ-
να είναι πνευματικό 
παιδί του Ινδού σοφού T. Krishnamacharya. Ο σκηνοθέτης 
Jan Schmidt-Garre ερευνά τη ζωή και τη διδασκαλία του 
Krishnamacharya, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι που τον 
οδηγεί από τους μαθητές και την οικογένεια του Ινδού δα-
σκάλου ως τις πηγές της σύγχρονης Γιόγκα και το παλάτι 
του Μαχαραγιά της Μυσώρης.
Από τον Pattabhi Jois, ο Jan μαθαίνει τον «χαιρετισμό στον 
ήλιο», από τον Iyengar την «άσανα» με τη στήριξη στο κε-
φάλι και στο τέλος ο Sribhashyam του φανερώνει το μυ-
στικό του πατέρα του: «Life Saving Yoga Session», η γιό-
γκα που σώζει.

The Texas Chainsaw 3D
ΕιΔΟΣ: Θρίλερ 
τρόμου & φρίκης
ΣκΗνΟΘΕΣιΑ: 
Τζον Λούσενχοπ
μΕ ΤΟΥΣ: 
Αλεξάντρα Νταντάριο, 
Τάνια Ρέιμοντ, Τομ 
Μπάρι, Σκοτ Ίστγουντ, 
Μπιλ Μόσλεϊ, Σον Σί-
πος, Ρίτσαρντ Ρίλε
Η νέα εκδοχή (σε τρισδιάστατη μορφή) του «Σχιζοφρε-
νή δολοφόνου με το πριόνι» (1974) του Τομπ Χούπερ, που 
όταν το είχα δει ήταν η πρώτη ταινία που είχα ανατριχιά-
σει και με έκανε να βλέπω μακαρονάδα με σάλτσα και να 
αναγουλιάζω…
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η Χέδερ ξεκινά ένα οδικό ταξίδι στο Τέξας, με 
το αγόρι της και την παρέα τους, με σκοπό να δει το σπί-
τι που κληρονόμησε από τη γιαγιά της. Εκπλήσσεται όταν 
ανακαλύπτει πως το σπίτι αυτό είναι μια τεράστια έπαυ-
λη. Η πραγματική έκπληξη όμως έχει να κάνει με αυτό που 
κρύβεται εκεί μέσα.

Νέες Ταινίες

	  

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μέγας Σείριος η ποιητική συλλογή «Εδώ θα 
είμαι…» της Παρασκευής Κωστοπέτρου.
«Εδώ θα είμαι…» λέει στον αναγνώστη της η ποιήτρια και τον συντροφεύει σε ένα 
ποιητικό ταξίδι πολύφερνο, γεμάτο λυρικούς κυματισμούς και αλήθειες ακλόνητες.
Το κάθε ποίημα ένα βίωμα, παρμένο μέσα από την απτή πραγματικότητα, δοσμένο 
με λόγο μεστό και απέριττο, μεταμορφώνεται σε τρυφερό κύμα αγάπης που αγκα-
λιάζει, ενθαρρύνει τον αναγνώστη, για να τον οδηγήσει λυτρωτικά ως το «ξάσπρι-
σμα του ορίζοντα», ως το «ονειροπόλο φως του ήλιου», ή ακόμη κι ως την «αγκα-
λιά των άστρων», ψιθυρίζοντάς του με σοφία πως «…η ζωή είν’ αντίδωρο για κεί-
νους που γνωρίζουν».
«Στην αγκαλιά των άστρων ακούμπησα απαλά τον εαυτό μου
κι εκείνο το φως το γαλακτούχο διαπέρασε γλυκά το είναι μου». 

Η νινόν Δημητριάδου - καμπούρη γράφει για το ποιητικό έργο 
«Εδώ θα είμαι» της Παρασκευής κωστοπέτρου

Η Παρασκευή Κωστοπέτρου γεννήθηκε στη Λαμία το 1962. Σπούδασε στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τότε διαμένει στην Αθήνα. Είναι παντρεμέ-
νη και έχει ένα παιδί. Εργάζεται ως Διευθύντρια Οικονομικών σε μεγάλες εταιρεί-
ες και παράλληλα ασχολείται με την ποίηση και τη λογοτεχνία.

Βραβεύτηκε με το 3ο Παγκόσμιο Βραβείο Λογοτεχνίας στον Διεθνή Λογοτεχνι-
κό Διαγωνισμό της Οργάνωσης Ελληνικού Πολιτισμού ΝΟΣΤΟΣ της Αργεντινής, για 
το διήγημα «Ο Ιερός Χορός Των Καρυάτιδων», το οποίο συνέγραψε με τη συγγρα-
φέα Β. Μακρή.

Έλαβε το Βραβείο Εξαιρετικής Ποίησης στο 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποιητών 
της United Poets Laureate International.
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