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Το όγδοο βιβλίο της σειράς Μικρές ιστορίες για Μεγάλα γεγονότα των εκδόσεων Καλέντη έχει τίτλο
«Δέλτα όπως Διδώ – Μικρασιατικές Μνήμες», της Μαριάννας Κουμαριανού, με σχέδια του Φίλιππου
Φωτιάδη.
Το αφήγημα της Μαριάννας Κουμαριανού επαναφέρει τις μνήμες μιας ζωής που έσφυζε στα
Μικρασιατικά παράλια, με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Τσεσμέ, Έφεσος, Αϊβαλί, Κορδελιό, το κοσμοπολίτικο Αϊδίνι και φυσικά το «Παρίσι του
Λεβάντε», η Σμύρνη, με την Μπέλλα Βίστα, την Πούντα, τον Φραγκομαχαλά και όλες τις κοινότητες των
εθνών, τις τις πολυάνθρωπες συνοικίες, τις άπειρες συντεχνίες, τα ιδρύματα, τα σχολεία, τα
τυπογραφεία, τους εμπορικούς οίκους, το ανθρωπομελίσσι που συμβίωνε στην εύφορη γη της Ιωνίας.

Η αναπόληση γίνεται μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Το κορίτσι της ιστορίας που έφυγε από το Aϊδίνι
και εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη έως την καταστροφή της είναι η σπουδαία πεζογράφος Διδώ Σωτηρίου.
Η Διδώ Σωτηρίου (1909‐2004) έζησε μέσα στη θύελλα κι αργότερα έγραψε για όσα βίωσε, για το πόσο
«θηρίο είν’ ο άνθρωπος», για τους Νεκρούς και για τα Ματωμένα Χώματα, με «μοναδική έγνοια να
συμβάλλω στην ανάπλαση ενός κόσμου που χάθηκε για πάντα∙ να μην ξεχνούν οι παλιοί∙ να βγάλουν
σωστή κρίση οι νέοι», όπως γράφει η ίδια στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του μυθιστορήματός της
(Ματωμένα Χώματα, 1962). Η συγγραφέας Μαριάννα Κουμαριανού, με γλώσσα που είναι κοντά στο
αίσθημα και στον τρόπο ζωής των Μικρασιατών, αναδιηγείται τη ζωή της Διδώς Σωτηρίου στο Αϊδίνι
και κυρίως στη Σμύρνη, φέρνοντας κοντά μνήμες, στιγμές και γεγονότα ενός κόσμου που χάθηκε αλλά
άφησε μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.

Η Μαριάννα Κουμαριανού γεννήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας τον Ιούλιο του 1980 και μεγάλωσε στην
Αθήνα. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά και μουσική. Εργάζεται σε σχολεία ως συντονίστρια εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικού σχεδιασμού, παράλληλα οργανώνει και υλοποιεί δράσεις φιλαναγνωσίας. Στο
συγγραφικό της έργο συγκαταλέγονται βιβλία τα οποία απευθύνονται σε παιδιά, καθώς και ποιητικά
έργα. Το βιβλίο της Η συντροφιά του λόφου (2013) απέσπασε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης
συγγραφέως από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (ΙΒΒΥ). Έχει σταθερή παρουσία με
κείμενα, άρθρα και παρουσιάσεις βιβλίων σε έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά. Είναι μέλος της ΙΒΒΥ,
της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς (Γ.Λ.Σ.) και έχει διατελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς της Γ.Λ.Σ. και της UNESCO.
Ο Φίλιππος Φωτιάδης είναι αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος του δημιουργικού γραφείου we design με
έδρα την Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική και καλές τέχνες στις ΗΠΑ, στο Rhode Island School of Design
και στο Harvard Graduate School of Design. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική ασχολείται με τη
ζωγραφική και την εικονογράφηση. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής
στην Αθήνα και έχει εικονογραφήσει για το θέατρο, για βιτρίνες καταστημάτων, καθώς και παιδικά
βιβλία. Το βιβλίο Μπαμπά, μπορούμε να πάρουμε σκύλο αντί για μυρμήγκι; με κείμενο και
εικονογράφηση δική του, έχει αναγραφεί στον κατάλογο των White Ravens 2020. Έχει βραβευτεί για
την εικονογράφηση του βιβλίου Ένα κίτρινο φύλλο του Μ. Μουλάκη από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ
(2018), έχει συμπεριληφθεί στον Τιμητικό Κατάλογο της ΙΒΒΥ (Honor List 2020) και έχει αποσπάσει
έπαινο από την Global Illustration Award Committee για την εικονογράφηση του καταλόγου Bit Players.

Ι. Λόρδος Βύρων και Έλγιν, Ελένη Σβορώνου, ΙΙ. 0 Ποιητής και η Σφραγίδα της Ελευθερίας, Ιφιγένεια
Μαστρογιάννη, ΙΙΙ. Το αγόρι και οι άνεμοι της Αρμενίας, Αρτούρο Αλεξανιάν, Μετάφραση: Άννα
Παπασταύρου, IV. Ο Ιωάννης και τα γεώμηλα της Αίγινας, Μαρία Ανδρικοπούλου, V. Γιαννούλης
Χαλεπάς – Παραμύθι από μάρμαρο, Μαριάννα Κουμαριανού. VI. Ευανθία Καΐρη – Η πιο μικρή
δασκάλα, Ιφιγένεια Μαστρογιάννη. VII.Η χαμένη ψηφίδα της Αγίας Σοφίας, Ελένη Σβορώνου, VIII.
Δέλτα όπως Διδώ – Μικρασιατικές Μνήμες, Μαριάννα Κουμαριανού

