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Η      Ειρήνη Λεονάρδου γεννήθηκε το Γενάρη του 1959 στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε     
σπουδές κλασσικού χορού και κιθάρας ενώ με την έρευνα του αγνώστου      ασχολείται από
τα δεκατρία της χρόνια!

      

Το      πρώτο της βιβλίο με τίτλο "Το Μυστικό των Θεών" εκδόθηκε και κυκλοφορεί από     
τις εκδόσεις "Αρχέτυπο". Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά "Άβατον" &
"Ανεξήγητο". Αυτή την εποχή,      ετοιμάζει το νέο της βιβλίο που θα έχει τον τίτλο
"Ονειρόχρονος".

  

Παιδί      του ανοικτού ορίζοντα και της φύσης, αγαπά τα ζώα και λατρεύει τα ταξίδια.

  

Πιστεύει ότι το πιο σημαντικό πράγμα για έναν άνθρωπο είναι να μη σταματά      ποτέ να
ερευνά το μυστήριο της ίδιας της ζωής!

  

Η ίδια αναφέρει  χαρακτηριστικά σε ένα από τα άρθρα της: "Μια λευκή σελίδα είναι πάντα
πρόκληση  για ένα συγγραφέα. Θυμάμαι τον εαυτό μου, παιδί ακόμη, να νοιώθει ένα ρίγος 
προσμονής μπροστά σε κάθε άγραφο φύλλο χαρτιού. Πόσα θαυμαστά πράγματα μπορούν 
να αναδυθούν μέσα από αυτό! Η κενότητα του, του προσδίδει την ελευθερία να  περιέχει τα
πάντα! 
 Το ίδιο φαντάζομαι συμβαίνει και σε κάθε ζωγράφο μπροστά σ' έναν άδειο καμβά ή  στον
γλύπτη που στέκεται απέναντι στο ακατέργαστο υλικό του, ό,τι κι αν αυτό  είναι, αλλά και
σε κάθε δημιουργό γενικότερα.
 Υπάρχει όμως κι ένα άλλο ακατέργαστο "υλικό", ασύλληπτης αρχαιότητας, μπροστά  στο
οποίο ο άνθρωπος ένιωθε πάντα δυνατό ρίγος. Το νιώθει ακόμη και τώρα, κάθε  φορά που η
προσοχή του αποσπάται για κάποιο λόγο από τα πεζά δρώμενα της  καθημερινότητας,
καθώς ο καθένας μας έχει την επίγνωση της ύπαρξής του, έστω και  ασυνείδητα. Μια
επίγνωση που είναι λίγο πιο κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους  καλλιτέχνες..."
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Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την συγγραφέα στο e-mail:

  

eleonardou@onirocosmos.gr
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