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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Μεγαρζων κ. Γρηγόρης Σταμοφλης, για το Βιβλίο
“ΣτιχοιΩμζνα Λόγια” του πρώην Αντιδημάρχου Ιωάννη Γκίνη
«ΣτιχοιΩμένα Λόγια» είλαη ην όλνκα ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο ηνπ λένπ βηβιίνπ ηνπ
γλσζηνύ ζπκπνιίηε καο Δεκνζηνγξάθνπ θαη πξώελ Αληηδεκάξρνπ Μεγάξσλ Ιωάννη Γκίνη, ησλ
εθδόζεσλ “Νάζηνπ”.
Ο θ. Γθίλεο πάληα επξεκαηηθόο, ζηνραζηηθόο θαη εύζηνρνο ζε απηό, πνπ απνηππώλεη πάλσ
ζην ραξηί θαη έρνληαο πάληα αληδηνηειή αγάπε γηα ηνλ ηόπν ηνπ, πξνρώξεζε ζε έλα αθόκε
ζπγγξαθηθό πόλεκα, ην νπνίν ζα απνηειέζεη πλεπκαηηθή παξαθαηαζήθε γηα ηηο λεόηεξεο γεληέο ησλ
Μεγάξσλ. Τα πνηήκαηα ηνπ βηβιίνπ, νη ζθέςεηο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ν θαζεκεξηλόο αθαηάπαπζηνο
ιόγνο ηνπ γεληθόηεξα, ραξαθηεξίδνληαη από έλαλ ππέξκεηξν απζνξκεηηζκό, ν νπνίνο θαηαθέξλεη
θαη εηζβάιεη ζηηο επαίζζεηεο ρνξδέο ηεο ςπρήο ηνπ θάζε αλαγλώζηε.
Τα «στιχοιΩμένα λόγια» απνηεινύλ ζθέςεηο - βηώκαηα ηνπ παξειζόληνο ησλ Μεγάξσλ,
δίλνληαο ηα εθόδηα ζηνπο αλαγλώζηεο, λα ηα «δήζνπλ» θαη κέζσ απηήο ηεο έληερλεο
δξακαηνπνίεζεο, πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ ηαιέληνπ ηνπ ζπγγξαθέα, λα αηελίζνπλ ην
κέιινλ κε αηζηνδνμία, ζάξξνο θαη πίζηε. Τν ελ ιόγσ βηβιίν αλαθέξεη ζηίρνπο, πνπ πεξηέρνπλ ιόγηα
βησκέλα από ηνπο πξνγόλνπο ησλ Μεγαξηηώλ θαη ηα ζέηεη ν ζπγγξαθέαο σο νδεγνύο ζηε πνξεία
ηεο λέαο γεληάο πξνο ηελ θνξπθή.
Ο ιόγνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ηξόπνο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα πάληα κέζα ζην
βηβιίν δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ αλαγλώζηε, λα κπνξεί, λα βξεη κε επθνιία ην μέθσην ηεο
αιήζεηαο ηεο ηζηνξίαο κέζα από ην δύζθνιν ιαβύξηλζν ηεο δσήο.
Επρόκαζηε ην λέν βηβιίν ηνπ θ. Γκίνη, λα είλαη θαινηάμηδν θαη λα κπνξέζεη λα αγγίμεη ηηο
θαξδηέο όισλ ησλ αλαγλσζηώλ ηνπ. Όζν γηα ηελ επηηπρία ηε ζεσξνύκε δεδνκέλε, θαζόηη ην
πινύζην ζπγγξαθηθό παξειζόλ ηνπ ζπκπνιίηε καο θαη ν αεηθίλεηνο θαη ζπλερώο αλήζπρνο
πλεπκαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ, εγγπνύληαη έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ηνλ ηόπν καο. Τέινο θ. Γθίλε,
δειώλνπκε, κέζα από ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο, ηελ επηζπκία, λα είζηε πάληα θαιά θαη λα
ζπλερίζεηε λα δίλεηε ζηνλ ηόπν, πνπ ηόζν πνιύ αγαπάηε θαη ππεξεηείηε όια απηά ηα ρξόληα, ηηο
ζθέςεηο ζαο, ηα πνηήκαηά ζαο θαη ηηο δηαρξνληθέο ηδέεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά
ζαο. Καινηάμηδν θαη πάιη κε ηδηαίηεξε αγάπε θαη εθηίκεζε.
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