ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / DECORATER ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
... Τυχερή από µικρή, γεννήθηκε στη γειτονική ΜΗΛΙΝΑ µέσα σε ένα γνήσιο Πηλιορείτικο
αρχοντικό! Η οικογένεια της τη µεγάλωσε «µες στο µέλι» στην κυριολεξία, καθώς ήταν
παραγωγοί «ΜΕΛΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» µε ιδιόκτητα µελίσσια.
Σαν µελισσοκόµος λοιπόν (το πρώτο της επάγγελµα) δεν άργησε να εκτιµήσει ως ειδικός
πλέον τους γλυκούς και ευγενικούς τρόπους του ΝΙΚΟΥ και τον... παντρεύτηκε!
Κληρονόµησε µέσα από το οικογενειακό της περιβάλλον (µε φυσικό τρόπο – κατευθείαν
µέσω DNA) την Πηλιορείτικη αισθητική, τα παραδοσιακά χρώµατα, το ύφος, το πως να
µεταµορφώνει τους κρύους τοίχους σε ροµαντικές γωνιές µε «ζεστά» υφαντά, την ευταξία
των δωµατίων στα παλιά αρχοντικά, την καθαρότητα, τις υψηλές αξίες που υπήρχαν
παλιά, την αγνότητα, τους καλούς τρόπους, το ένστικτο της πατροπαράδοτης ελληνικής
φιλοξενίας...
Έτσι άθελα της λοιπόν, χωρίς να το επιδιώκει, εντελώς αυθόρµητα, διαφυλάσσει µέσα της την ελληνική παράδοση «ως
κόρη οφθαλµού» και τη διαχέει στο χώρο µέσα από τις κινήσεις της: Είτε όταν ζωγραφίζει, είτε όταν υφαίνει, είτε όταν
διακοσµεί τους εσωτερικούς χώρους της ΚΥΡΑΣ, είτε όταν µαγειρεύει (εκεί να δεις!)
Είναι ο αρχηγός και ο ιδιοκτήτης της οικογένειας και τα πάντα περνάνε από το χέρι της! (Με έναν τρόπο µαγικό όµως που
νοµίζει την ίδια στιγµή ότι κάνει κουµάντο ο ΝΙΚΟΣ!).
Θα την βρείτε πίσω από τους καµβάδες της στην Αθήνα, γεµάτη µπογιές να διαφωνεί εντόνως για το «ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ MOUSE ΕΝΟΣ COMPUTER»!
ΑΓΑΠΑΕΙ ΝΑ
Ξυπνάει πρωί-πρωί για να µη χάσει την ανατολή του ηλίου, να µαζεύει βότανα από το βουνό για να φτιάξει θεσπέσια
ροφήµατα, να µοιράζεται τον ελληνικό πολιτισµό µε τους τουρίστες-επισκέπτες µας εδώ στην ΚΥΡΑ, να κρίνει τις κοπέλες
των γιων της από τον τρόπο που µαγειρεύουν και το «πως» κρατάνε την κουτάλα...
ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ
Που δεν βρίσκει γνήσιο σταρένιο αλεύρι στην Αθήνα όπως το θέλει αυτή, για να φτιάχνει τις πίτες της και το famous
ζυµωτό ψωµί της.
ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΡΕΛΑ
Ήταν fun του Elvis Presley όταν στην Ελλάδα οι φίλες της ακούγανε ακόµη µουσική για... ψαροκάικα!
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑ
Το ηλιόλουστο άσπρο του ασβέστη επάνω στους τοίχους, το χρυσαφί που έχουν οι σταγόνες του µελιού επάνω στην
κερήθρα την ώρα της συγκοµιδής.
ΘΑ ΕΒΓΑΙΝΕ ΕΞΩ ΜΕ
Θεόφιλος (αν ζούσε, ήταν η µεγάλη της επιρροή), Νίκος Κούρκουλος.

