Μαρία Λoϊζίδου:Ανταλλάξετε καλές
κουβέντες,αγαπήστε,στηρίξετε ο ένας τον άλλο
Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη

Η Μαρία Λοϊζίδου κατάγεται από την Κύπρο. Είναι παντρεμένη και έχει δύο μικρά παιδιά.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής κι έπειτα ακολούθησε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στο Λονδίνο. Τώρα εργάζεται ως
δασκάλα στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Ασχολείται με την παιδική λογοτεχνία και ποίηση.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως εμψυχώτρια σε ομίλους παιδικής λογοτεχνίας. Το 2015 κέρδισε
διάκριση στον διαγωνισμό Ανέκδοτου Παιδικού Παραμυθιού του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού
και Νεανικού Βιβλίου.
ΜΑΙΡΗ ΓΚΑΖΙΑΝΗ: Κυρία Λοϊζίδου, τις τελευταίες μέρες βιώνουμε σε παγκόσμια κλίμακα
μια πρωτόγνωρη κατάσταση στους ρυθμούς που μας επιβάλει ο Covid-19 (κορωναϊός).
Εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Κύπρο, σπουδάσατε και εργάζεστε ως
εκπαιδευτικός στο νησί σας. Κατά πόσο έχει αλλάξει η δική σας καθημερινότητα, έχουν
επηρεαστεί οι επιλογές και οι προτεραιότητές σας;
ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ: Η καθημερινότητα μου, έχει αλλάξει, όπως
πλέον και όλων των ανθρώπων. Πιστεύω πως όλη αυτή η
κατάσταση μάς έχει ταπεινώσει. Και μέσα από όλη αυτή την
ταπείνωση, αναδύεται η ανθρωπιά μας, που ίσως να είχαμε
βάλει σε δεύτερη μοίρα. Νοιαζόμαστε περισσότερο για τους
ανθρώπους μας, εκτιμούμε τη ζωή, προσευχόμαστε για υγεία,
θαυμάζουμε τη φύση γύρω μας που αναγεννιέται. Στην τελική,
αυτό δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος;
Μ.Γ.: Εν μέσω πανδημίας, κυκλοφόρησε το νέο παιδικό
βιβλίο σας «Ο πόλεμος των λέξεων». Τι αφορά η υπόθεση
του βιβλίου και σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;
Μ.Λ.: Το βιβλίο «Ο πόλεμος των λέξεων» κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Ψυχογιός. Αφορά τη δύναμη των λέξεων που άλλοτε
επιφέρουν την καταστροφή και άλλοτε δημιουργούν θαύματα. Ο
βασιλιάς Εκφόβιος, αντιλαμβανόμενος την καταστροφική
δύναμη των λέξεων, δημιουργεί φοβερές βόμβες με λέξεις και με
αυτές ισοπεδώνει τα διπλανά βασίλεια, προκαλώντας θλίψη και
ματαίωση. Ο Συνετός, ένας άρχοντας ενός μικρού κι ασήμαντου βασιλείου, ενώ στην αρχή πέφτει
στην παγίδα του βασιλιά, χτυπά κι αυτός με αρνητικές λέξεις, στη συνέχεια βρίσκει μια έξυπνη
λύση και νικά τη δύναμη των κακών λέξεων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 χρονών και άνω, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που
γνώρισε στη ζωή του τον βασιλιά Εκφόβιο ή βρέθηκε στο δρόμο του μια από τις βόμβες του.

Μ.Γ.: Με ποια λόγια θα παροτρύνετε τα παιδιά να το
διαβάσουν ώστε να ξεφύγουν για λίγο από αυτές τις
δύσκολες μέρες του περιορισμού στο σπίτι;
Μ.Λ.: Αυτές τις μέρες που ακούμε συνεχώς τις λέξεις
«κορωνοϊός», «κρούσματα», «νοσοκομεία» είναι λογικό να
αισθανόμαστε φόβο, είτε είμαστε μικροί είτε μεγάλοι. Αυτό
ένιωθαν και οι κάτοικοι των βασιλείων σε αυτό το παραμύθι.
Βρήκαν όμως μια λύση και νίκησαν όλες αυτές τις αρνητικές
λέξεις. Και το έκαναν, χωρίς να έχουν ούτε υπερδυνάμεις, ούτε
σπαθιά, ούτε μαγικά ξόρκια. Πώς; Διάβασε και θα δεις.
Μ.Γ.: Έχετε να προτείνετε κάποιες ιδέες σχετικά με την
απασχόληση των παιδιών στο σπίτι ώστε να περνάνε
ευχάριστα τις ώρες τους;
Μ.Λ.: Τώρα που είναι όλα βαρετά και γκρίζα, είναι η τέλεια
ευκαιρία να δημιουργήσετε μαγεία! Για να το κάνετε αυτό, θα
χρειαστείτε μαρκαδοράκια, χαρτόνια… και λέξεις! Γράψτε τις πιο
όμορφες, τις πιο ζεστές, τις πιο αγαπησιάρικες λέξεις και κολλήστε τις παντού! Στο ψυγείο, στον
καθρέφτη, στις πόρτες και περιμένετε… Μόλις έχετε σκορπίσει σε αυτούς που αγαπάτε
μεγάαααλα, πλατιά χαμόγελα! Αυτό, δεν είναι μαγεία;
Α, και αν μένετε σε διαμερίσματα, κολλήστε τις λέξεις στα παράθυρα. Να τις βλέπουν τα παιδιά
απέναντι. Και πού ξέρετε; Ίσως σας γράψουν πίσω και αυτά.
Μ.Γ.: Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους
ώστε να δώσετε κουράγιο και δύναμη ν΄ αντέξουμε όλοι αυτή τη μεγάλη δοκιμασία με
σκοπό να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε;
Μ.Λ.: Κάθε μέρα που περνά είμαστε πιο κοντά στο να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Εκτιμήστε ό,τι
έχετε γύρω σας και περνάτε όση περισσότερη ώρα μπορείτε με τα παιδιά σας. Διαβάστε βιβλία,
και ταξιδέψτε μέσα από αυτά, σε κόσμους ονειρεμένους, σε κόσμους που το καλό νικάει το κακό.
Και τέλος, ανταλλάξετε καλές κουβέντες, αγαπήστε, στηρίξετε ο ένας τον άλλο. Γιατί και τα
παραμύθια, απ’ τη ζωή είναι βγαλμένα.
*Το παιδικό βιβλίο «Ο πόλεμος των λέξεων» της Μαρίας Λοϊζίδου κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Ψυχογιός.
Μαίρη Γκαζιάνη
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Μεγάλωσε στην Αθήνα όπου ζει μέχρι
σήμερα και εργάσθηκε ως τραπεζοϋπάλληλος. Στο παρελθόν
ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με την φωτογραφία ενώ τώρα ζωγραφίζει και
παράλληλα γράφει. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές.
Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική της συλλογή με
τίτλο «Σου γράφω…», τον Σεπτέμβρη 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Ένα
φεγγάρι λιγότερο» από τις εκδόσεις Ελληνική Πρωτοβουλία και τον Ιούνιο του 2014 κυκλοφόρησε
το βιβλίο της «Τα πλήκτρα της σιωπής» από τις εκδόσεις ΄Οστρια. Επίσης, το παραμύθι της «Το
ψαράκι του βυθού» συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο «Παραμύθια και Μαμάδες» εκδόσεις Βερέττα
2015. Τον Ιούνιο 2017 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά της «Άλικα βήματα» από την Εμπειρία
Εκδοτική. Τον Νοέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε το νέο της μυθιστόρημα «Ζάχαρη άχνη» από τις
εκδόσεις Ωκεανός.

Την περίοδο 2011-2012 υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός στο magicradiolive. Από τον Νοέμβρη
2014 συνεργάζεται με το now24.gr και έχει πραγματοποιήσει πάνω από εξακόσιες συνεντεύξεις,
καθώς και σχολιασμούς βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων. Το 2016 συμμετείχε στην τηλεοπτική
εκπομπή «Καλώς τους» του ΑιγαίοTV πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε ανθρώπους των
τεχνών. Διετέλεσε Διευθύντρια Σύνταξης του on line Πολιτιστικού Περιοδικού Books and Style από
Ιούλιο 2017 έως Μάρτιο 2018 οπότε αποχώρησε οικειοθελώς.
Μεγάλες της αγάπες είναι το θέατρο και ο χορός με τα οποία έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά.

