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Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, 
επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές, 
όποιος δεν αλλάζει το βήμα του, όποιος δεν ρισκάρει να 
αλλάξει χρώμα στα ρούχα του, όποιος δεν μιλάει σε 
όποιον δεν γνωρίζει. Αργοπεθαίνει όποιος έχει την 
τηλεόραση για μέντορα του Αργοπεθαίνει όποιος 
αποφεύγει ένα πάθος, όποιος προτιμά το μαύρο αντί του 
άσπρου και τα διαλυτικά σημεία στο “ι” αντί τη δίνη της 
συγκίνησης αυτήν ακριβώς που δίνει την λάμψη στα 
μάτια, που μετατρέπει ένα χασμουρητό σε χαμόγελο, 
που κάνει την καρδιά να κτυπά στα λάθη και στα 
συναισθήματα. Αργοπεθαίνει όποιος δεν 
"αναποδογυρίζει το τραπέζι" όταν δεν είναι ευτυχισμένος 
στη δουλειά του, όποιος δεν ρισκάρει τη σιγουριά του, για 
την αβεβαιότητα του να τρέξεις πίσω απο ένα όνειρο, 
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του, έστω για μια φορά 
στη ζωή του, να ξεγλιστρήσει απ' τις πάνσοφες 
συμβουλές. Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει, όποιος 
δεν διαβάζει, όποιος δεν ακούει μουσική, όποιος δεν 
βρίσκει το μεγαλείο μέσα του Αργοπεθαίνει όποιος 
καταστρέφει τον έρωτά του, όποιος δεν αφήνει να τον 
βοηθήσουν, όποιος περνάει τις μέρες του 
παραπονούμενος για τη κακή του τύχη ή για τη βροχή 
την ασταμάτητη Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει την 
ιδέα του πριν καν την αρχίσει, όποιος δεν ρωτά για 
πράγματα που δεν γνωρίζει ή δεν απαντά όταν τον 
ρωτάν για όσα ξέρει Αποφεύγουμε τον θάνατο σε μικρές 
δόσεις, όταν θυμόμαστε πάντα πως για να 'σαι ζωντανός 
χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη από το 
απλό αυτό δεδομένο της αναπνοής. Μονάχα με μιά 
φλογερή υπομονή θα κατακτήσουμε την θαυμάσια 
ευτυχία.  

                                                             Martha Medeiros 

Με εκτίμηση 
Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών

info@thematofylakes.gr
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https://www.wattpad.com/user/thematofylogotexnwn
https://www.youtube.com/channel/UCmw1d1xDWng7P4Sx3tevvRw?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD-282159152/


Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

«Χωρίς οξυγόνο»

Οι Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών σε συνεργασία 

με τις Εκδόσεις Γράφημα διοργανώνουν τον 

πρώτο τους επίσημο λογοτεχνικό διαγωνισμό 

με θέμα «Χωρίς οξυγόνο». 

Όλες οι πληροφορίες εδώ  

http://thematofylakes.gr/%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-2/
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  30   BookCrossing: Η τάση που στοχεύει να μετατρέψει 
         τον κόσμο σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη 
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ΔΕΞΟΥ ΜΑΗ 

 

Η Άνοιξη, δροσιές γεμάτη 

καρτερεί μεσοκαμπής 

στ’ ανθισμένο της παλάτι 
Μάη μου για να μπεις. 

Δέξου φούχτες τα λουλούδια 

απ’ την πλούσια ποδιά 

δέξου Μάη γλυκά τραγούδια 

κι από τα παιδιά. 

 

Στέλιος Σπεράντζας 



Πιάτσα ονείρων

https://www.facebook.com/groups/1396284590463946/about/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2026596024253534&id=2016372845275852


Η πιάτσα ονείρων δεν είναι κάποιος 
εκδοτικός, αλλά μια παρέα 
ανθρώπων (εκπαιδευτικών στην 
πλειονότητά τους) οι οποίοι 
αρέσκονται στο να γράφουν. Όλοι 
μαζί έχουμε φτιάξει μια ομάδα και ο 
ένας με τον άλλον συνεργαζόμαστε 
και βοηθάμε για να βγαίνουν τα 
κείμενα όσο το δυνατόν πιο δυνατά, 
άρτια και ολοκληρωμένα. Κάθε 
βιβλίο που πηγαίνει στην παραγωγή 
περνάει πρώτα  απ' όλα τα μέλη της 
Πιάτσας και εκφράζουν τη γνώμη και 
τις σημειώσεις τους. Ο συγγραφέας 
τις αξιοποιεί και ολοκληρώνει το 
γραπτό. Υπάρχει δηλαδή μια άνευ 
προηγουμένου συνεργασία για ένα 
άρτιο αποτέλεσμα. 
Τα βιβλία (πλέον) αυτά πηγαίνουν σε 
εκδοτικό ο οποίος τα εκτυπώνει και 
αναλαμβάνει όλες τις περαιτέρω 
ενέργειες που χρειάζεται. Στην 
παρούσα περίπτωση είναι οι 
εκδόσεις "ΣΔ¨ με τον οποίο έχουμε 
άριστη συνεργασία μιας και 
ενστερνίζεται τις θέσεις της Πιάτσας 
Ονείρων που είναι: Εκτύπωση 
τυπογραφείου και όχι ηλεκτρονική . 
Κανονική βιβλιοδεσία. Μεγάλη 
γραμματοσειρά. Πολύ χαμηλή τιμή. 

              Παναγιώτης Σιδηρόπουλος 

Τα όνειρα στεγάζονται; 
 

Πιστεύουμε πως ναι. 
 

Οι Εκδόσεις ΣΔ και η 
Πιάτσα Ονείρων 

συνεργάζονται γι αυτόν 
τον σκοπό. 

 
Γνωρίστε τις 

 
Εκδόσεις ΣΔ!



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από 
την ίδρυση του εκδοτικού σας 
οίκου; 

Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για την 
ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε, 
να γνωριστούμε μεταξύ μας και πα- 
ράλληλα να μας γνωρίσει το αναγνω- 
στικό κοινό, ως εκδοτικό οίκο «ΣΔ 
σίγμα δέλτα». 
Πίσω από την ίδρυση του εκδοτικού 
οίκου δεν κρύβεται κάτι το συνταρα- 
κτικό . Απλά πράγματα , απλές εσω- 
τερικές επιθυμίες και ανάγκες του 
καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί, 
που οδήγησαν σε μία συλλογική από- 
φαση και υλοποίηση αυτής. Κοινό 
σημείο ταύτισης είναι η αγάπη σε 
όμορφα  αναγνώσματα και ο σεβα- 
σμός στον αναγνώστη  . Είναι ένα νέο 
εγχείρημα δράσης που έχει καταφέρει 
να ενώσει δημιουργούς έργων, που 
κοινός τους άξονας είναι η αγάπη 
προς τη συγγραφή και το δόσιμο 
ψυχής σε αυτήν. Άξονας ικανός να 
βοηθήσει να βγουν οι σκέψεις από τα 
συρτάρια και να «αγγίξουν» το ευρύ 
κοινό. Η σημειολογία του νέου εκδοτι- 
κού οίκου είναι ότι το έντυπο βιβλίο  

οφείλει να θεωρείται έργο τέχνης με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται… Αξιόλογοι 
συγγραφείς, ο καθένας με το δικό 
του χαρακτηριστικό ύφος, επίλεκτοι 
τίτλοι βιβλίων με ουσιαστικό και 
ποιοτικό περιεχόμενο, καλλιτεχνικός 
και αισθητικός σχεδιασμός, άριστη 
 ποιότητα τυπογραφικού χαρτιού και 
απόλυτα προσιτές τιμές στο αναγνω- 
στικό κοινό. Εκτός από τους συγγρα- 
φείς , αναπόσπαστα μέρη του «κορ- 
μού» των εκδόσεων αποτελούν  οι 
επιμελητές και η καλλιτεχνική ομάδα, 
που σκοπός τους είναι να αφουγκρά- 
ζονται τις απαιτήσεις του αναγνωστι- 
κού κοινού και να τις ικανοποιούν 
 στο μάξιμουμ. Με αυτόν τον τρόπο 
καταφέρνουμε να έχουμε υπέροχα 
βιβλία και εντυπωσιακά εξώφυλλα. 
Καλογραμμένα και επιμελημένα. 
Χρησιμοποιούμε μεγάλους χαρα- 
κτήρες( γραμματοσειρές )  κάνοντας 
την ανάγνωσή τους  ευκολότερη κι 
ας μας προσθέτει αυτό περισσότερες 
σελίδες στα βιβλία μας . Και το πιο 
σημαντικό έχουν το χαμηλότερο 
κόστος στην αγορά ( κάτω από 
10ευρώ) γεγονός  δυσανάλογο με 
την προσφερόμενη, προαναφερό-



μενη  ποιότητα . 
Όλα τα παραπάνω είναι κάποιες από 
τις απαιτήσεις των αναγνωστών που 
καταφέραμε να τις υλοποιήσουμε . Η 
ευχή μας λοιπόν από εδώ και πέρα θα 
ήταν να καταφέρουμε να κάνουμε ακό- 
μη περισσότερα πράγματα και να κερ- 
δίσουμε το αναγνωστικό κοινό, προ- 
σφέροντάς του όλα αυτά που επιθυμεί 
από έναν εκδοτικό οίκο .     

Κάνατε όνειρα για την πορεία σας; 

Όταν σταματάς να ονειρεύεσαι, σταμα- 
τάς και να υπάρχεις . Σίγουρα κάνουμε 
όνειρα και δεν είναι λίγα . «Παν μέτρον 
άριστον» …  Το να είσαι και ρεαλιστής 
 , σε βοηθάει να κάνεις σωστές επιλο- 
γές , να παίρνεις σωστές αποφάσεις 
και κατά συνέπεια να πλησιάζεις τους 
στόχους , κάνοντας τα όνειρα σου 
πραγματικότητα . Έχουμε ιδέες πρω- 
τοποριακές. Λειτουργούμε ομαδικά και 
δίνουμε στους συγγραφείς και στους 
συντελεστές των βιβλίων μας το δικαί- 
ωμα να καθορίζουν την πορεία μας και 
να συμμετέχουν στη λήψη των αποφά- 
σεων . Το πρωταρχικό μας όνειρο 
όμως και αυτό που θα θέλαμε να 
πραγματοποιηθεί είναι να δημιουργη- 
θεί ένας καινούργιος , ακμάζων τόπος 
όπου η λογοτεχνία  θα έχει τον κύριο  
  

λόγο . 

Τι συναισθήματα σας έχει αφήσει 
όλο αυτό το ταξίδι ως σήμερα; 

Θετικά συναισθήματα . Σίγουρα μεγά- 
λη χαρά. Λαχτάρα και προσμονή να 
ξεκινήσει και να συνεχίσει  όμορφα το 
νέο ταξίδι. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 
το  κέφι, την  όρεξη και το μεράκι για 
δουλειά , στοιχεία ικανά να μας κρα- 
τούν όλους σε εγρήγορση . 

Προωθείται η φιλαναγνωσία σε 
όσους ασχολούνται με τις εκδό- 
σεις; 

Αναμφισβήτητα, θα πρέπει να προω- 
θείται ! Η καλλιέργεια της ανάγκης για 
το διάβασμα θα πρέπει να αποτελεί 
 τον βασικό πυρήνα και παράλληλα να 
αναζητούνται αποτελεσματικές πρα- 
κτικές προώθησης και εφαρμογής της. 
Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες εκδό- 
σεις , μιλώ αποκλειστικά  για εμάς . 

Αυτό που έχω να πω είναι ό,τι για 
εμάς είναι το πρωταρχικό μας μέλημα, 
καθώς πεποίθηση μας είναι ότι το 
βιβλίο συμβάλει καταλυτικά στην ευαι- 
σθητοποίηση και στην αφύπνιση  του 
αναγνώστη και εκεί θα πρέπει να 
εστιάζουμε.  



Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για 
την επιτυχία του κάθε εκδοτικού; 

Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποια επι- 
τυχημένη συνταγή . Αν έχεις όραμα και 
πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, αυτό 
μπορεί να μετατραπεί σε στοιχείο επι- 
τυχίας . Εκτός αυτού όμως , βασικό 
 είναι και η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ οίκου  και συγγραφέων . Ο 
εκδοτικός θα πρέπει να φτιάξει μια 
σίγουρη βάση για τους συγγραφείς , 
ώστε αυτοί με την σειρά τους να απε- 
μπλακούν από όποια ανασφάλεια τους 
παρέχει το εκδοτικό σύστημα και να 
μπορούν να αφοσιωθούν αποκλειστικά 
στα έργα τους . Έτσι, ο εκδοτικός θα 
έχει υπέροχα έργα και συγγραφείς που 
δεν θα τους καταβάλει η ανασφάλεια 
του «αύριο» . 
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο  είναι να 
μπορεί να ακούει το κοινό, τους ανα- 
γνώστες και να κάνει προσπάθειες να 
προσεγγίζει τις επιθυμίες τους.  Να 
μπορέσει ο ίδιος να καθιερώσει μία 
σχέση ποιότητας και εμπιστοσύνης , 
συνδυασμένο με  ένα κλίμα συμπόρευ- 
σης . Από εκεί και πέρα ο αναγνώστης 
είναι ο μόνος που θα κρίνει, θα επικρο- 
τήσει ή θα απορρίψει τα κάθε είδους 
έργα και θα δείξει ή όχι αμοιβαιότητα 
εμπιστοσύνης …  Ίσως και το βασικό- 
τερο  συστατικό – αν θέλετε να μιλή- 

σουμε έτσι- για την επιτυχία ή όχι 
ενός εκδοτικού οίκου . 

Πέρα από τα βιβλία σας, ποιων εκ- 
δόσεων τα βιβλία θα βρει κάποιος 
στη βιβλιοθήκη σας; Πόσο βελτιώ- 
νει την καλή εκδοτική λειτουργία ο 
υγιής ανταγωνισμός; 

Η ευγενής άμιλλα είναι από τους πιο 
βασικούς συντελεστές προσωπικής 
και συλλογικής ευημερίας . Ένας 
ανταγωνισμός για να χαρακτηριστεί 
υγιής, προϋποθέτει ανυστεροβουλία 
και έλλειψη δολιότητας. Στοιχεία 
ικανά που μας βοηθούν  να βελτιωνό- 
μαστε σε κάθε πτυχή μας , να γινόμα- 
στε καλύτεροι και συνεπώς να συμ- 
βάλλουν σε μέγιστο βαθμό στην καλή 
εκδοτική λειτουργία . Λατρεύουμε το 
βιβλίο και στη βιβλιοθήκη μας έχουμε 
πολλά λογοτεχνικά έργα  Ελλήνων 
και ξένων συγγραφέων , μεγάλων και 
μικρών  εκδοτικών οίκων. Έργα τα 
οποία θεωρούμε διαμάντια , μικρά ή 
μεγαλύτερα έργα τέχνης. 

Ξεχωρίζετε κάποια συνεργασία 
που σας άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις; 

Σαφώς και υπήρχε , υπάρχει  και όχι 
μόνο μία και συγκεκριμένη . Ας μου  



επιτραπεί να μην αναφερθώ παραπά- 
νω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι 
ότι προσπαθούμε οι συνεργασίες μας 
να είναι άψογες. Αυτές θα δοκιμαστούν 
στο πέρασμα του χρόνου που είναι και 
ο τέλειος κριτής . Κάθε συνεργασία που 
κάνουμε είναι ξεχωριστή και βασίζεται 
σε βασικές  αρχές εμπιστοσύνης και 
σεβασμού.   Ακόμα και αυτές που 
ναυάγησαν , είχαν κάτι σημαντικό να 
μας δώσουν. Γιατί πάντα από το 
αρνητικό φροντίζουμε να κρατάμε το 
θετικό . 

Ποια η σχέση σας με τους καταξι- 
ωμένους, αλλά και τους πρωτοεμ- 
φανιζόμενους συγγραφείς; 

Για εμάς δεν υπάρχει πρωτοεμφανι- 
ζόμενος και καταξιωμένος συγγραφέας . 
Υπάρχει ένα βιβλίο και αυτό είναι που 
έχει σημασία . Πρώτιστα στηριζόμαστε 
στον τρόπο γραφής, σε έναν άρτια 
δομημένο  λογοτεχνικό λόγο. Και εντέλει 
 στο τι σου αφήνει ένα βιβλίο . Μια 
ιστορία μπορεί να είναι καλή ή άριστη . 
Ο τρόπος όμως που θα «περάσει» 
στον αναγνώστη είναι και αυτός που 
έχει σημασία . Αυτό κοιτάζουμε και 
εκεί δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν 
αυτός που το έχει γράψει είναι γνωστός 
ή όχι . Άλλωστε, αν ο κόσμος γνωρίζει 
πως κάθε μας βιβλίο είναι 

εξονυχιστικά προσεγμένο, θα ξέρει 
πολύ καλά πως αυτό που θα διαβά- 
σει θα έχει ουσία και καλή γραφή . Αν 
προσθέσουμε ακόμα και το υπερβο- 
λικά χαμηλό κόστος  που είναι δυσα- 
νάλογο με την ποιότητα του βιβλίου… 
τότε νομίζω πως εύκολα ο αναγνώ- 
στης θα μας έχει εμπιστοσύνη, 
άσχετα αν αυτό που αγοράζει έχει την 
υπο-γραφή ενός μεγάλου ονόματος ή 
όχι . Σε κάθε περίπτωση όμως, οι 
πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλους , 
σε κάθε καλό βιβλίο και σε κάθε 
συγγραφέα που ο απώτερος σκοπός 
του είναι να προσφέρει λογοτεχνική 
απόλαυση στους αναγνώστες. 

Με ποια ευχή στο αναγνωστικό 
σας κοινό και τους φίλους του blog 
των Θεματοφυλάκων Λόγω Τεχνών 
θέλετε να κλείσουμε; 

Εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες 
καλή υγεία, σωματική , ψυχική, πνευ- 
ματική. Να μπορούν να «διαβάζουν» 
με τα μάτια της ψυχής τους, να γοη- 
τεύονται από υπέροχα   αναγνώσματα 
που θα τους προσδίδουν τόσο από- 
λαυση, αγαλλίαση και ηρεμία, όσο και 
σκέψεις, προβληματισμούς και διεξό- 
δους στις εσωτερικές τους αναζητή- 
σεις . Σας ευχαριστώ πολύ για την 
όμορφη , φιλική κουβέντα μας !  







Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος τα έσο- 
δα πήγαν σε καλό σκοπό, ενισχύοντας 
τα ράφια και της βιβλιοθήκες του φι- 
λανθρωπικού σκοπού «Ράφι της Αγά- 
πης». 
Το δικό μου οδοιπορικό στα πολύχρω- 
μα μονοπάτια της Φαντασίας ξεκινά 
από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν 
και κατά τις 15.00 περίπου έφτασα 
μαζί με όλη την οικογένειά μου, σύζυ- 
γος, γιος 5 ετών και κόρη 1,5 μαζί με 
το απαραίτητο καροτσάκι, εντός του 
ευχάριστα δροσερού κτιρίου όπου και 
συνειδητοποίησα με ικανοποίηση πως 
το φεστιβάλ σίγουρα θα είχε πολύ πε- 
ρισσότερο κόσμο από πέρσι. Λογικό,  

Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 του 
Απρίλη έλαβε χώρα το μεγαλύτερο 
φεστιβάλ του Φανταστικού για τη 
Βόρεια Ελλάδα. 

Το δημαρχιακό μέγαρο της γενέτειράς 
μου Θεσσαλονίκης φιλοξένησε και 
φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά το 
Fantasmagoria 2018, μία εκδήλωση για 
τους λάτρεις της λογοτεχνίας του 
Φανταστικού κι όχι μόνο που από ό,τι 
φαίνεται, έχει ήδη γίνει θεσμός. Και, 
επειδή εμείς οι θιασώτες της Φαντασί- 
ας ήμαστε και φύσει αλτρουιστές, να 
μην ξεχάσω να τονίσω την πιο ανθρώ- 
πινη διάσταση του Fantnasmagoria.  

Ηλίας Τσιάρας

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/


καθώς από τη μία, το γνωρίζει περισ- 
σότερος κόσμος καθότι γίνεται για 
δεύτερη φορά και από την άλλη, ανα- 
μένεται από στιγμή και στιγμή ο επίτι- 
μος καλεσμένος, ο Άρχοντας του Τρό- 
μου, Graham Masterton. 

Αφού χαιρέτησα ορισμένους γνω- 
στούς, επιχείρησα την πρώτη, αναγνω- 
ριστική βόλτα στον χώρο. Αρχικά, επι- 
τρέψτε μου να αναφερθώ στους πά- 
γκους με τα βιβλία, μιας και είναι η 
πρώτη στάση που θα έκανε ο οποιοσ- 
δήποτε έμπαινε από την κύρια είσοδο. 
Ναι, εννοείται πως εγώ μπήκα από την 
πλαϊνή, αλλά αυτό είναι άσχετο επί του 
παρόντος. Σχεδόν όλοι οι γνωστοί και 
άγνωστοι εκδοτικοί οίκοι που δραστη- 
ριοποιούνται στον χώρο του Φανταστι- 
κού, τόσο του εγχώριου όσο και του 
μεταφρασμένου ήταν εκεί, παραταγμέ- 
νοι σε δύο μεγάλες σειρές πλάτη-πλά- 
τη, περιμένοντας εσένα φίλε αναγνώ- 
στη να ξεφυλλίσεις, να χαζέψεις, γιατί 
όχι να μυρίσεις παλιές και νέες κυκλο- 
φορίες αλλά -το κυριότερο- να συνομι- 
λήσεις μαζί με τους εκδότες και τους 
συγγραφείς. Momentum, Λυκόφως, 
Άρπη, Ανάτυπο, iWrite, Οξύ,  Ars 
Nocturna, Άγνωστη Καντάθ, Αίολος, 
Πατάκης και κάποιοι που λογικά μου 
διαφεύγουν, ήταν όλοι τους εκεί, όπως 
όφειλαν άλλωστε για να στηρίξουν την  



τεράστια προσπάθεια των διοργανω- 
τών Γιώργο Δάμτσιο, Μάριο Δημητριά- 
δη, Ευαγγελία Παπανίκου και Ευλα- 
μπία Τσιρέλη. 
Στις 16.00 και ενώ ο Γιώργος (μου επι- 
τρέπει να τον λέω έτσι, πίνουμε καφέ 
μαζί καθότι συγχωριανοί Ναουσαίοι 
και οι δύο πλέον) έχει ήδη φέρει τον 
κύριο Masterton εντός του εκθεσιακού 
χώ-ρου, ξεκίνησε στο φουαγιέ ένα 
εργα-στήρι μεταποίησης επίπλου και 
λινοτυ-πίας από την εκπληκτικά 
ταλαντούχα Ζωή (The Craft of Raven), 
η οποία ήταν υπεύθυνη και για όλη την 
εντυπωσιακή και ατμοσφαιρικότατη 
διακόσμηση ολόκληρης της 
εκδήλωσης, με βοηθό την εξίσου 
καταπληκτική γυναίκα μου Κική (DIY 
My Day). Στη συνέχεια, ενώ σε 
παρακείμενες αίθουσες δίνονταν 
αλλεπάλληλες ομιλίες και 
παρουσιάσεις βιβλίων, συνέχισα τη 
βόλτα μου προς το βάθος του κτιρίου, 
στο Artists’ Alley, όπου ο επισκέπτης 
μπορούσε να βρει πανέμορφες χειρο- 
ποίητες δημιουργίες, από κολιέ, σκου- 
λαρίκια, μενταγιόν, πίνακες ζωγραφι- 
κής, κάδρα, prints (τα samurai-oriented 
της Λίλας Κίσσα ήταν εκπληκτικά!), 
comics (θυμάμαι την 9η Διάσταση), 
miniatures, busts, αξεσουάρ για RPGs 
(από 3d printed scenery Crippled God 
Foundry, μέχρι dice cups και σεντού- 

κια για ζάρια, από Τέχνης Όνειρα) ως 
και επιτραπέζια και φυσικά dice sets. 
(μέχρι και το παλικάρι στον πάγκο του 
blitz κατάλαβε το πρόβλημά μου...) 
Εννοείται πως αγόρασα ζάρια, το θε- 
ωρώ αυτονόητο! Σε μια ελαφρώς πα- 
ράμερη γωνιά είχαν στηθεί τραπέζια 
για επιτραπέζια, RPGs και καρτοπαί- 
χνιδα, ενώ τα παιδιά από live action 
roleplaying game  Requiem for Gree- 
ce, όπως επίσης και οι cosplayers 
έδιναν μια όμορφη νότα, σκοτεινή ως 
επί το πλείστον, στην όλη ατμόσφαι- 
ρα. Εξίσου όμορφη ήταν και η παρά- 
σταση tribal bellydancing κατά τις 
20.00, την οποία παρακολούθησα με 
τις ευλογίες της γυναίκας μου, ούσα 
και η ίδια γνώστρια. Με λες και τυχε- 
ρό! Λίγο αργότερα, βρήκα την ευκαι- 
ρία να μου υπογράψουν τα βιβλία 
τους δύο  Έλληνες συγγραφείς –όχι ο 
Masterton, τα δικά του τα είχα αφήσει 
στο αμάξι, αλλά πρόλαβα να του μιλή- 
σω λίγο, είναι πραγματικά αξιαγάπη- 
τος. Κατά τις 21.00, αφού έσφιξα το 
χέρι σε πολλούς διαδικτυακούς φί- 
λους που επιτέλους γνώριζα για πρώ- 
τη φορά, φύγαμε για το πατρικό μου. 
Πιο πριν είχε γίνει και η εκδήλωση για 
την ανθολογία του φεστιβάλ, με το 
θέμα Αναγέννηση. Τους συγγραφείς 
των έξι καλύτερων διηγημάτων βρά- 
βευσε φυσικά ο ίδιος ο Masterton, ο  



οποίος είχε επιλέξει και το φετινό θέμα, 
με την πρώτη θέση να παίρνει ο πολλά 
υποσχόμενος και σίγουρα ταλαντούχος 
Δημήτρης Δελαρούδης. 
Την Κυριακή φτάσαμε στο δημαρχιακό 
μέγαρο περίπου την ίδια ώρα με χθες  

με μια πολύ σημαντική διαφορά: τα 
παιδιά είχαν μείνει στους παππούδες! 
Ελεύθεροι και ωραίοι λοιπόν, συμμε- 
τείχαμε σε πηγαδάκια φανατικών ανα- 
γνωστών, εν μέσω επίδειξης ninjutsu 
και μεσαιωνικής οπλασκίας. Παρά τις 



απειλές για τη σωματική μου ακεραιό- 
τητα -ή ίσως χάρη σε αυτές- από την 
αρχιέρεια του ελληνικού Φανταστικού 
Ευθυμία Δεσποτάκη, κατάφερα να 
σοβαρευτώ για λίγο και να μιλήσω για 
ένα έπος που πραγματικά λατρεύω 
καθώς θεωρώ πως είναι κόσμημα για 
κάθε βιβλιοθήκη, ακόμα και αν παρα- 
βλέψει κανείς (γιατί μεταξύ μας έτσι 
πρέπει) το γεγονός πως γράφτηκε από 
Έλληνα: τους Γιους της Στάχτης του 
Ελευθέριου Κεραμίδα, τον οποίο και 
ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε. 
Μετά την παρουσίαση, μίλησα για λίγο 
με τον κύριο Masterton, ο οποίος υπέ- 
γραψε και δύο βιβλία που του είχα φέ- 
ρει (ακούτε μερικοί, ΔΥΟ, όχι δεκαπέ- 
ντε!). Όταν είσαι με καλή παρέα και 
ανθρώπους που μοιράζεστε το ίδιο 
πάθος ο χρόνος τρέχει σαν νερό στην 
κλεψύδρα κι έτσι, χωρίς να το πολυκα- 
ταλάβω έφτασε η ώρα για το σεμινάριο 
του Σκωτσέζου μετρ του Τρόμου. Περί 
τα 80 άτομα απολαύσαμε μια άκρως 
ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα διασκε- 
δαστική ομιλία για το τι σημαίνει να 
είναι κανείς συγγραφέας, με την αρχι- 
συντάκτριά του nyctophilia, Ιλέην Ρή- 
γα, να αναλαμβάνει χρέη διερμηνέα. 
Το ζουμί είναι ένα και επειδή είμαι κα- 
λός άνθρωπος θα το μοιραστώ μαζί 
σας: ακολουθήστε την ιδέα σας, γρά- 
ψτε αυτό που θέλετε εσείς, στηριζόμε- 



νοι πάντα στην έρευνα και την πρωτο- 
τυπία. Όταν τελικά τελείωσε το σεμι- 
νάριο είχε πάει εννιά και, και έπρεπε 
να φύγω γιατί λυπόμουν λίγο τους 
παππούδες. 

Παρόλο που έφυγα γεμάτος εμπειρί- 
ες, συναισθήματα και με ένα πλατύ 
χαμόγελο από το δημαρχιακό μέγαρο, 
στεναχωρήθηκα λίγο γιατί έχασα πά- 
ρα πολλά ενδιαφέροντα δρώμενα. Σί- 
γουρα θα ήθελα να είχα γνωρίσει τον 
κόσμο της Ασλέζα ρίχνοντας κάνα ει- 
κοσάπλευρο παρέα με τα παιδιά από 
το ΦantatiCon, να παρακολουθήσω 
τις βιβλιοπαρουσιάσεις για τα «Μαύρα 
Λιβάδια», τη «Γεννημένη στις 13» και 
τον «Κύκλο της Καταστροφής» των 
Σιούλα, Αντώναρου και Κικίδου αντί- 
στοιχα, να συμμετέχω στο ζωντανό 
παιχνίδι ρόλων το βράδυ της Κυρια- 
κής για να ζήσω λίγη από την τρέλα 
των Ηλυσίων με τη βοήθεια των βρυ- 
κολάκων του Requiem for Greece, 
αλλά και να γελάσω με τον Ηλία Φου- 
ντούλη σε ένα stand up για geeks κι 
όχι μόνο. Επίσης, ευτυχώς που ο 
Ορέστης είναι μόνο 5, διαφορετικά δε 
θα το συγχωρούσα στον εαυτό μου 
που δεν πήρε μέρος στο διαδραστικό 
παιχνίδι ρόλων για παιδιά δημοτικού 
που είχε ετοιμάσει η μοναδική Game- 
craft και ζωντάνεψε ο πάντα άψογος 

Άλκης. Υπήρχε και quiz από τον σύλ- 
λογο φίλων Τόλκιν «The Prancing 
Pony», αλλά αποκλείεται να κέρδιζα 
μιας που δεν είμαι και πολύ φαν του 
καθηγητή, οπότε οκ. 

Όσοι δεν επισκεφτήκατε το Fanta- 
smagoria, χάσατε. Αυτά που σας 
περιέγραψα πιο πάνω δεν είναι ούτε 
το ένα εικοστό των συνολικών δρά- 
σεων-ομιλιών-σεμιναρίων που - σε 
τρεις διαφορετικές αίθουσες για περί- 
που δύο δωδεκάωρα. Μπορεί να μην 
αγόρασα τελικά κάποιο βιβλίο, αλλά 
είχα τη χαρά να συνομιλήσω με άτο- 
μα που ήξερα μόνο ως εικόνα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυ- 
σικά, γνώρισα τον Masterton, έναν 
συγγραφέα που αγαπώ! Γιώργο, 
Μάριε, Ευαγγελία, Ευλαμπία και όλοι 
όσοι βοηθήσατε να γίνει πραγματικό- 
τητα αυτό το διήμερο (χρειάστηκαν 
πολλοί εθελοντές, αλλά σαν τον Μπά- 
μπη κανείς, ξέρει αυτός) σας ευχαρι- 
στώ! 



3 στο κόκκινο 
Γιώργος Γιώτης

Ο Μάρκος Πολίτης παίρνει τη γενναία 

απόφαση να δεχτεί τη θέση του λέκτορα 

που του προσφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου στην αρχοντική Σύρο. Αφήνοντας 
πίσω του ένα παρελθόν τραγικό, αναζητά 

ένα πιο ευοίωνο μέλλον στο κυκλαδίτικο 

νησί, παλεύοντας συνεχώς με τους 
προσωπικούς του δαίμονες και με ζοφερές 
αναμνήσεις που εξακολουθούν ακόμα να 

ματώνουν την ψυχή του και να σκιάζουν 

το νου του. 

Οι ψυχίατροι και παλαιοί συνάδελφοι, 
Αδαμαντία Σταυρινού και Βασίλης Μελίδης, 
ενώνουν τις δυνάμεις τους από κοινού για 

να προσφέρουν την πολυπόθητη ίαση στον 

ασθενή τους που εξακολουθεί να αποτελεί 
δυσεπίλυτο αίνιγμα και έντονη πρόκληση 

για την καριέρα και την ηθική τους. 

Ψωμί 
Χρίστος Ρ. Τσιαήλης

Δεκατέσσερις ιστορίες σε μια ενιαία σκηνή, 

όπου το αδιέξοδο συναντάει την ελπίδα και 
η μακαβριότητα συναντάει τη δίψα για 

ζωή… 

Για όποιον θέλει να σπάσει το περίγραμμα 

και να βρει την ψίχα του ψωμιού και 
κομματάκι-κομματάκι να την προσφέρει με 
αγάπη… 

Δεκατέσσερα μεταφυσικά διηγήματα 

επιστημονικής φαντασίας, αυτόνομα, με 
κρυφές συνδέσεις, στα οποία 

εναλλάσσονται όλες οι αφηγήσεις. Ποικιλία 

στη θεματική τους, τρομοκρατία/ 

απολυταρχία, βία, αδικία, μοναχικότητα, 

γραφειοκρατία, επανάσταση, αγάπη, η 

έννοια του χρόνου, το κρατικό σύστημα, το 

προσφυγικό ζήτημα, τα πλοκάμια της 
τεχνολογίας, στέγη, ψωμί…  

http://thematofylakes.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/3-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF-george-giotis/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%AF-x%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%AE%CE%BB%CE%B7%CF%82/


A Saint For The Summer 
Marjory McGinn 

WHAT'S HIDDEN ON A GREEK HILLSIDE 

CAN CHANGE YOUR DESTINY...  

A heart-warming novel by the author of 

Things Can Only Get Feta. 

Journalist Bronte McKnight is summoned 

to a hillside village in the wild and beautiful 

Mani region of Greece by her estranged 

expat father Angus to help him with a 

medical problem. But she soon discovers 

that Angus, whom she has barely seen in 

10 years, has lured her there with an even 

trickier challenge in mind ... solving a 

mystery from the Second World War, when 

a family member disappeared in Greece 

during the disastrous Battle of Kalamata, 

known as ‘Greece’s Dunkirk’.  

Η άλλη πλευρά της σιωπής - 
Philip Kerr

Ο Μπέρνι Γκούντερ δουλεύει με ψευδώ- 

νυμο σε ξενοδοχείο και προσπαθεί να 

μείνει μακριά από φασαρίες. Παίζει 
μπριτζ και συνδέεται φιλικά με τον 

διάσημο συγγραφέα Σόμερσετ Μομ, που 

επίσης ζει στην Κυανή Ακτή. Στην υπέ- 
ροχη βίλα του, ο Μομ αναφέρει στον 

Μπέρνι την ύπαρξη μιας ενοχοποιητικής 
φωτογραφίας: δείχνει τον Μομ ανάμεσα 

σε ένα γκρουπ γυμνών αντρών δίπλα σε 
μια πισίνα – ένας από αυτούς είναι ο 

διαβόητος κατάσκοπος Γκάι Μπέρτζες, ο 

οποίος αυτομόλησε πρόσφατα στη 

Μόσχα μαζί με τον Ντόναλντ Μακλίν. 

Το παρελθόν χτυπά την πόρτα του 

Μπέρνι. Τη φωτογραφία έχει στην 

κατοχή του ένας παλιός του γνώριμος.... 
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Είναι ένα ήσυχο πρωινό. Ως 
συνήθως, έχεις αράξει με την 
παρέα και πίνετε το καφεδάκι 

σας. Η συζήτηση περιστρέφεται 
γύρω από οικονομικά, δουλειές, 

μνημόνια κλπ. 

Κι εκεί που είσαι έτοιμος να 
βυθιστείς στην κατάθλιψη, 
βλέπεις απ’ την άκρη του 
δρόμου να εμφανίζονται 

κάποιοι τύποι με μεγάλες, 
μαύρες θήκες. Τις ανοίγουν, 

παίρνουν τις θέσεις τους και σε 
λίγη μόλις ώρα έχεις αρχίσει να 

χοροπηδάς στο ρυθμό της 
μουσικής τους. 

Αυτοί είναι οι Χαλκοmaniacs. 
Πάμε να τους γνωρίσουμε! 

Πώς ξεκινήσατε ως street band; 

Χ.M.: Πριν από 4 χρόνια ξεκινήσαμε 
τις πρόβες πάνω σε παραδοσιακό 
ήχο, με σκοπό να παίζουμε απλά 
μουσική. Πολύ σύντομα αρχίσαμε να 
πειραματιζόμαστε με διάφορα είδη 
μουσικής και να διασκευάζουμε “γνω- 
στά” τραγούδια. Λόγω της φύσης των 
οργάνων, το πρώτο πράγμα που μας 
ήρθε στο νου ήταν να παρουσιάσου- 
με την δουλειά μας στους δρόμους, 
στους ανυποψίαστους περαστικούς. 

Τι είναι αυτό που σας “τραβάει” 
στη μουσική; 

Χ.M.: Η μουσική είναι μια τέχνη χωρίς 
όρια, όπως όλες οι τέχνες άλλωστε. 
Το να αποδίδουμε με τα χάλκινα όλα  

Δημήτρης Μπονόβας
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αυτά τα είδη της μουσικής είναι για 
εμάς μαγικό. Ένα μόνιμο στοίχημα 
που προσπαθούμε να κερδίζουμε 
συνέχεια. 

Ποια τα ακούσματά σας; 

Χ.M.: Είμαστε εννιά. Οπότε προσπα- 
θούμε να συνδυάσουμε ακούσματα 
και γούστα ώστε να είναι ευχάριστη 
όλη η διαδικασία για όλους. Και στις 
πρόβες και στα live. Αυτό συνεπάγε- 
ται πως τα ακούσματά μας είναι 
ποικί-λα. Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
ποπ, ροκ, ρέγγε, ρεμπέτικα, disco κτλ 

Πόσο εύκολο είναι για ένα μουσικό 
να καταφέρει να εκφράσει αυτό 
που νιώθει μέσα από τις νότες; 

Χ.M.: Πάρα πολύ εύκολο. Δε χρειάζε- 
ται να κάνει κάποιος κάτι ιδιαίτερο. Με 
ένα μουσικό όργανο και συναισθήμα- 
τα σίγουρα θα έχουμε ένα ωραίο 
απο-τέλεσμα. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε 
από τη μέχρι τώρα πορεία σας, ότι 
έχετε ασχοληθεί με αρκετά είδη 
μουσικής. Θεωρείτε ότι ένας μου- 
σικός πρέπει να μένει προσκολ- 
λημένος σε ένα μόνο είδος ή να 
τολμάει να πειραματίζεται; 

Το να αποδίδουμε 

με τα χάλκινα όλα 

αυτά τα είδη της 

μουσικής είναι για 

εμάς μαγικό.

Χ.M.: Μπορεί κάποιος μουσικός να 
πειραματίζεται πάνω σε συγκεκριμένο 
είδος μουσικής χωρίς να είναι απαραί- 
τητο να αλλάξει σε άλλο είδος. Αυτό 
που κάνουμε εμείς είναι ότι προσπα- 
θούμε να παντρέψουμε κατά κάποια 
έννοια, κάποια είδη με κοινό παρονο- 
μαστή τα χάλκινα. 

Έχετε στο ενεργητικό σας αρκετές 
συνεργασίες με μεγάλα ονόματα 
της ελληνικής μουσικής σκηνής. 
Ποιες οι εμπειρίες που έχετε απο- 
κομίσει; 

Χ.M.: Τα τελευταία χρόνια έχουμε 
παρευρεθεί σε αρκετές συναυλίες και  



φεστιβάλ όπου συμμετείχαν και με- 
γάλα ονόματα της ελληνικής μουσι- 
κής σκηνής. Οι εμπειρίες πολλές. Το 
πιο σημαντικό είναι ότι μας δίνεται η 
ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό 
που κάνουμε σε πολύ κόσμο. 

Πιστεύετε ότι η μουσική, στην Ελ- 
λάδα της κρίσης, θα μπορούσε να 
ασκείται από κάποιον ως επάγ- 
γελμα; 

Χ.M.: Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά 
πολλοί μουσικοί ασκούν το επάγγελ- 
μα. Οπότε ναι, θα μπορούσε, αλλά 
για ένα μικρότερο ποσοστό μάλλον. 

Ο τομέας της μουσικής στη χώρα 
μας πλέον βαίνει καλώς ή όχι; 
Ποια η γνώμη σας και γιατί; 

Χ.M.: Στη χώρα μας συνέχεια η μου- 
σική εξελίσσεται. Τις περισσότερες 
φορές μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας. Υπάρχουν πολλοί 
μουσικοί που κάνουν καταπληκτική 
δουλειά και δεν είναι γνωστοί στο 
ευρύ κοινό. Κι αυτό ίσως είναι καλό, 
γιατί πολλές φορές όταν η τέχνη 
γίνεται επάγγελμα πολλοί μουσικοί 
χάνουν αυτήν την ερωτική σχέση. Η 
μουσική εξελίσσεται πάντα σε όλα 
τα είδη και σε όλα τα επίπεδά της. 



Ποια συμβουλή θα δίνατε σε κά- 
ποιον που ξεκινάει τώρα την 
πορεία του; 

Χ.M.: Καμία συγκεκριμένη συμβουλή. 
Η μουσική είναι ένας τρόπος έκφρα- 
σης. Δεν μπορούμε να πούμε σε 
κάποιον πώς να εκφραστεί! 

Τι να περιμένουμε από εσάς στο 
μέλλον; 

Χ.M.: Σίγουρα νέες διασκευές. Θέλουμε 
να συνεχίσουμε τον πειραματισμό. 

Στα είδη, στα τραγούδια, στο παίξιμο! 





Σοφία Αθανασοπούλου

Η διαδικασία του BookCrossing ξεκίνησε το 2001 και από τότε 
λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και προσελκύει όλο 
και μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων. Έχει αποκτήσει 
διάφορες μορφές και έχει εξαπλωθεί τόσο στο διαδίκτυο, 
όσο και στη φυσική επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. 
Τι είναι όμως το BookCrossing; Αυτή είναι η απορία 
που θα εξέφραζε κάποιος ο οποίος δεν είναι 
εξοικειωμένος με το ζήτημα.

Τι είναι το BookCrossing; 

Όλοι έχουμε αγοράσει κάποιο βιβλίο, το διαβάσαμε 
και στη συνέχεια το αφήσαμε σε ένα ράφι της 
βιβλιοθήκης μας, χωρίς να το αγγίξουμε ξανά για 
πολύ καιρό (αφού σπάνια διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο 
για δεύτερη φορά). Όταν αυτό το βιβλίο μας έχει 
ενθουσιάσει, θέλουμε να το μοιραστούμε με άλλα 
άτομα, για να καταλάβουν κι αυτά την ομορφιά του. 
Τη δυνατότητα αυτή παρέχει το BookCrossing, με 
διαφορετικές μορφές για να επιλέξει ο καθένας 
ανάλογα με τον τρόπο που προτιμά να λειτουργεί. 
Η γενική έννοια του BookCrossing λοιπόν είναι το να 
αφήνεις ένα βιβλίο σου σε δημόσιο χώρο, όπου 
ξέρεις ότι θα το πάρει κάποιος άλλος βιβλιόφιλος για 
να το διαβάσει. 

http://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82/bookcrossing/


Πώς λειτουργεί το BookCrossing; 

Ο ευκολότερος τρόπος σήμερα για να 
παρουσιάσει κάποιος στο κοινό τα αγα- 
πημένα του βιβλία είναι το διαδίκτυο. 
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
ευκολία μέσα από την ιστοσελίδα 
www.bookcrossing.com, η οποία 
λειτουργεί σε πολλές γλώσσες πέρα 
από τα αγγλικά. Εκεί μπορεί ο καθένας 
να καταχωρήσει τα βιβλία που θέλει 
να μοιραστεί, να αναζητήσει διαθέσιμα 
βιβλία και να ακούσει απόψεις από 
άλλους χρήστες. Υπάρχει ακόμη η 
δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς 
την πορεία που διασχίζει το βιβλίο του. 
Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμ- 
βεί αυτό είναι ο εξής: μόλις διατεθεί ένα 
βιβλίο στο κοινό, ο ιδιοκτήτης του λαμ- 
βάνει έναν κωδικό, τον οποίο γράφει 
στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου 
και αυτός που θα πιάσει έπειτα το βιβλί- 
ο στα χέρια του, μπορεί να εισάγει τον 
κωδικό στην ιστοσελίδα, για να δηλώσει 
ότι το πήρε. 

Όσο περνά ο καιρός, η κοινότητα του 
BookCrossing μεγαλώνει. Κάθε ομά- 
δα λειτουργεί διαφορετικά και γίνεται 
δημιουργική με το δικό της τρόπο. 
Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικοί τρό- 
ποι για να λειτουργήσει μια τέτοια 
ιδέα, καθώς κάθε υποομάδα επιλέγει 
τα δικά της μέρη στα οποία αφήνει 
«ελεύθερα» τα βιβλία της και κάποιες 
από αυτές ορίζουν συναντήσεις, εβ- 
δομαδιαίες, μηνιαίες ή ετήσιες για τα 
μέλη της, δίνοντας την ευκαιρία σε 
όλους να έρθουν σε επαφή με άτομα 
με κοινά ενδιαφέροντα. 

Για όσους λοιπόν υποστηρίζουν ότι 
με την εξέλιξη της τεχνολογίας το 
βιβλίο με την κλασσική, χάρτινη 
μορφή του σταδιακά θα περιοριστεί, 
το BookCrossing έρχεται να δείξει ότι 
οι λάτρεις του θα αξιοποιήσουν την 
τεχνολογία με το δικό τους τρόπο, 
κρατώντας το ζωντανό. 



Θοδωρής Ρουσόπουλος 
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Ένας οικουμενικός άνθρωπος

Aλέξανδρος Δαμουλιάνος

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι 
με τους οποίους μπορεί να 

μιλά κανείς για ώρα και να 

χάνει τελείως την αίσθηση 

του χρόνου, απλώς αφήνεται 
να μεθά από τον λόγο τους. 

Ένας από αυτούς τους 

ανθρώπους είναι ο κύριος 

Θοδωρής Ρουσόπουλος. 

Πολιτικός για μια οχταετία, 

δημοσιογράφος στο 

επάγγελμα, και τα τελευταία 

χρόνια καθηγητής στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου. Βρέθηκα μαζί του 

και κάναμε μια χρήσιμη, 

θαρρώ, για όσους θελήσουν  

να γίνουν κοινωνοί της, 

συζήτηση, όχι γύρω από 

πολιτικά θέματα, αλλά 

σχετικώς με σκέψεις ενός 

καθημερινού ατόμου.

Κύριε Ρουσόπουλε, σας ευχα- 
ριστώ από καρδιάς που δεχτή- 
κατε να κάνουμε αυτή την, 
σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα, 
κουβέντα. Θα ήθελα να ξεκινή- 
σουμε με μία ερώτηση γενικού, 
κάπως, περιεχομένου ώστε να 
καταλάβουμε πως αξιολογείτε 
την ζοφερή κατάσταση της χώ- 
ρας –και δεν εννοώ από οικο- 
νομικής απόψεως-, και εάν 
πιστεύετε πως υπάρχει προο- 
πτική ανάκαμψης, με λίγα λόγια 
αν υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν:   

Θ.Ρ.: Όταν ήμουν στην εφηβεία 
διάβασα το περίφημο διήγημα του 
Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται Ελ- 
πίς». Με είχε τόσο επηρεάσει που 
έκανα μια εργασία στο σχολείο και 
ο καλός μου φιλόλογος, Βασίλης 
Ποζιός, ένας άνθρωπος που με 
καθόρισε με το ήθος και το παρά- 
δειγμά του, την επέλεξε για να 
διαβαστεί και να συζητηθεί στη 
τάξη. 



Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες από αυτά 
που είχα επισημάνει στην εργασία, 
αλλά θυμάμαι την χαρά που ένιωσα 
από την συζήτηση που αναπτύχθηκε 
μεταξύ των συμμαθητών μου, εξ αιτίας 
των προβληματισμών του κειμένου. 
Τότε νομίζω σκέφτηκα πως υπάρχει 
πάντα ελπίδα αρκεί να την αναζητή- 
σουμε, όπως έγραψε ο αγαπημένος 
μου Αντώνης Σαμαράκης, με τον 
οποίον λίγο αργότερα όταν μπήκα στην 
δημοσιογραφία και έως το τέλος της 
ζωής του μας συνέδεε μια ωραία φιλία. 

Μάλιστα διαπιστώσαμε πως είμαστε 
και συγγενείς από την Ελένη, την 
γυναίκα του και μακρινή μου εξαδέλφη. 
Όταν αναζητούσαμε την ελπίδα στα 
μεγάλα κινήματα και στις ωραίες ιδέες, 
δεν ξέραμε πως αυτό που εκκινεί τον 
κόσμο και τον συνεγείρει κρύβεται 
βαθιά μέσα μας. Άλλοι το λένε φλόγα, 
άλλοι θέληση για ζωή, εγώ θα το πω 
αγάπη. Η ελπίδα είναι αγάπη. Από εκεί 
ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν όλα. 
Αυτήν την αγάπη την έχουμε μέσα μας 
πολλές φορές κοιμισμένη και δεν χρειά- 
ζεται παρά κάτι πολύ απλό καθημερινό, 
όμορφο ή δυσάρεστο για την ξυπνήσει 
και να απαντήσουμε στην μικρή 
αγγελία του διηγήματος του Αντώνη 
πως ναι βρε υπάρχει ελπίδα, ανοίξτε τα 
μάτια της ψυχής και θα την δείτε. 



Ήδη ο Ξενοφών και ο Θουκυδίδης 
από πολύ νωρίς μας λένε υπό 
μορφή προειδοποίησης ότι η 
ιστορία κάνει και θα κάνει κύκλους. 
Πιστεύετε  ότι είναι εφικτό ένα σπά- 
σιμο αυτής της αέναης κυκλικής 
τροχιάς των χιλιάδων ετών, δηλαδή 
είναι πιθανό να φύγει η ιστορία κά- 
ποια στιγμή οριστικώς προς τα 
εμπρός, και αν ναι, είναι στο χέρι 
του ανθρώπου αυτό; 

Θ.Ρ.: Γιατί είστε τόσο βέβαιος πως αν 
αλλάξει αυτή η ροή τότε η ιστορία θα 
φύγει προς τα εμπρός και όχι προς τα 
πίσω; Εξαρτάται σε ποιο σημείο του 
κύκλου θα εκτροχιαστεί…. 

Δεν το λέω ως νεολογισμό για να εντυ- 
πωσιάσω, αλλά δείτε πως κάποια 
πράγματα στην Ευρώπη των ημερών 
μας αντί να πάνε προς τα εμπρός πά- 
νε προς τα πίσω. Σε μεγάλες κεντρο- 
ευρωπαϊκές χώρες αναβιώνουν φασι- 
στικά κινήματα και αναδεικνύονται 
ηγέτες λαϊκιστές σε υψηλές θέσεις 
συμβολισμού. Το βλέπουμε και στην 
χώρα μας με άκρα και ακρότητες που 
κυριαρχούν συχνότερα πια και που 
εντάσσονται υπό προβιά στο σώμα 
του Κοινοβουλίου. 
Νομίζω πως οι ευκλεείς πρόγονοί μας 
αναφερόμενοι στην κυκλικότητα ήθε- 

ήθελαν πάντως να πουν το αναπό- 
φευκτο. Ότι στην ζωή οι άνθρωποι 
που έρχονται θα κάνουν τα ίδια ή 
αντίστοιχα λάθη με τους ανθρώπους 
που φεύγουν και εκεί κάπου στα 
λάθη και στην επανάληψή τους 
ορίζουν την αέναη κυκλική κίνηση. 

Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί να 
θέλουμε να επαναλάβουμε τα ίδια 
λάθη; Μια απλή και πρόχειρη απά- 
ντηση είναι, διότι στην εγωτική προ- 
σέγγιση του παρόντος ο καθένας εξ 
αυτών που αναλαμβάνει θέση εξου- 
σίας πιστεύει βαθιά και ακράδαντα – 
θα έλεγα αγνά, εάν αυτή η πίστη δεν 
εμπεριείχε στοιχείο άγνοιας πολλές 
φορές της πραγματικότητας και της 
ιστορικής εμπειρίας- πως αυτός 
μπορεί να επιτύχει εκεί όπου άλλοι 
απέτυχαν. Μην σπεύσουμε να το 
υποτιμήσουμε. Έχει μια ηρωική 
διάσταση αυτή η προσέγγιση του 
καθενός. Θέλει να κερδίσει όπου οι 
άλλοι έχασαν. Θέλει να διακριθεί, να 
επιτύχει το ακατόρθωτο να στήσει 
επιτέλους το λιθάρι στην κορυφή του 
βουνού και να μην γίνει ο Σίσυφος 
που αποτυγχάνει. 
Εκείνο που όμως δεν καταλαβαίνουν 
όλοι αυτοί, νομίζω, είναι πως ο Σίσυ- 
φος ακόμη κι αν αποτυγχάνει να 
φτάσει στην κορυφή, πάντως  



επιτυγχάνει τουλάχιστον δύο πράγματα. 
Πρώτον να μην τα παρατάει, άρα να 
προσπαθεί συνέχεια και δεύτερον ίσως 
κυριότερο, να μην τον καταπλακώνει το 
λιθάρι. Οι επιμένοντες πολλές φορές 
ανοήτως στην επανάληψη της ιστορίας 
και των λαθών της δεν το κάνουν, όπως 
είπα, από αφέλεια, αλλά από μια αίσθη- 
ση εγωισμού πως μπορούν να διακρι- 
θούν και να κερδίσουν το στοίχημα που 
έχασαν άλλοι. Συχνά όμως καταλήγουν 
στις υπώρειες του λόφου με το λιθάρι να 
τους έχει καταπλακώσει. Μακραίνω την 
απάντησή μου, αλλά νομίζω πως η αλη- 

θής έννοια του κύκλου είναι αυτή της 
γνώσης και της αυτεπίγνωσης. Εάν 
απαντούσα μόνο με μία φράση στην 
ερώτηση, τότε θα έλεγα πως ναι, 
μπορούμε να φύγουμε μπροστά 
όταν η αληθής γνώση γίνει κομμάτι 
του είναι μας και εμπεριέχεται ως 
εμπειρική κατάσταση στα θέλω και 
τα μπορώ μας. 

Τώρα, στην τέχνη διδασκαλίας, 
την οποία γνωρίζουμε πως 
υπηρετείτε με το ίδιο πάθος που 
δώσατε ολόκληρο τον εαυτό σας  



στην δημοσιογραφία και την πολι- 
τική. Καταρχήν, συμφωνείτε πως 
και η διδασκαλία, ακόμη και σήμε- 
ρα, αποτελεί μία τέχνη που είναι 
εξαιρετικώς επιλεκτική και που δεν 
βαπτίζει ευκόλως τον καθένα 
εκπαιδευτικό; 

Θ.Ρ.: Είδατε πως αναφέρθηκα σε 
έναν φιλόλογό μου νωρίτερα, χωρίς 
να γνωρίζω ότι η επόμενη ερώτησή 
σας θα είχε σχέση με την διδασκαλία. 
Ο δάσκαλος εκείνος –και ευτυχώς δεν 
ήταν ο μόνος- μας έπαιρνε τα Σάββα- 
τα και μας πήγαινε στο θέατρο για να 
δούμε παραστάσεις που βοηθούσαν 
στον προβληματισμό μας και μας 
βελτίωναν ως ανθρώπους. Διαμόρφω- 
νε χαρακτήρες και δεν καθοδηγούσε 
με στειρότητα, αυστηρότητα και απο- 
λυτότητα τις σκέψεις μας. Τις άφηνε 
να σχηματίζονται σιγά-σιγά και με 
πολύ πρακτικό καθημερινό τρόπο 
ώστε να μην υπερβούμε τις δυνάμεις 
της ηλικίας, θεωρώντας εαυτούς 
σπουδαιότερους από το πραγματικό 
«Είναι» μας, ούτε όμως και να καθη- 
λωθούμε στην απολυτότητα που συ- 
νοδεύει την εφηβεία. Μας βοήθησε, 
μας ενέπνευσε, μας σπούδασε χωρίς 
να μας χειραγωγήσει. 

Ο δάσκαλος που εγώ έχω στο μυαλό  

μου και το πρότυπο του οποίου προ- 
σπαθώ να υπηρετώ ως καθηγητής 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου σήμερα, στο Καποδιστριακό 
για δύο ακαδημαϊκές χρονιές που 
δίδαξα από το 1996 έως το 1998, στις 
ιδιωτικές σχολές δημοσιογραφίας που 
είχα την χαρά να κάνω μαθήματα και 
σεμινάρια από τα τέλη της δεκαετίας 
του -80 και στο Pepperdine University 
of Califor-nia που δίνω διαλέξεις κάθε 
χρόνο, δεν είναι ένας φορέας γνώσης 
μόνον, δεν είναι μια ζωντανή 
εγκυκλοπαίδεια, ή μια ομιλούσα 
Google, είναι κυρίως αυτός που 
προσπαθεί να εμπνεύσει. 
Στους φοιτητές μου συχνά βάζω υψη- 
λούς βαθμούς και ενίοτε άριστα. Δεν 
θεωρώ πως το άριστα είναι μόνον για 
τον… θεό, όπως κάποτε έλεγαν οι 
καθηγητές της έδρας που αποτελού- 
σαν φόβο και τρόμο για τους φοιτητές 
τους. 
Το άριστα είναι η ανθρώπινη πλευρά 
του καθηγητή, η προσέγγιση που θέλει 
να σου πει πως εάν προσπαθείς και 
ενδιαφέρεσαι, εάν συμμετέχεις και 
μαθαίνεις, εάν προβληματίζεσαι και 
συνεισφέρεις ώστε να γίνει ακόμη 
καλύτερος ο κόσμος και μέσα σ’ αυτόν 
ο καθηγητής σου, με τις παρατηρήσεις 
και τις ιδέες σου, τότε ναι, σου αξίζει 
άριστα. 



Εάν κάποιος λοιπόν κατά την ταπεινή 
μου γνώμη μπορεί να ξεφύγει από 
αυτήν την στολή του καθηγητή που 
κακώς μας συνήθισαν να πιστεύουμε 
ότι πρέπει να φορά και να γίνει ένα με 
την τάξη στην οποίαν διδάσκει, όχι κατ’ 
ανάγκην φίλος, γιατί δεν είναι αυτός ο 
ρόλος του, ούτε κατ’ ανάγκην νέος 
γιατί δεν μπορεί, τότε υπηρετεί αυτήν 
την μορφή που εσείς ονομάζετε τέχνη, 
άλλοι ονομάζουν επιστήμη και εγώ δεν 
της δίνω όνομα γιατί την αγαπώ πολύ 
ώστε να την περιορίσω στα όρια μιας 
λέξης που ακόμη δεν μπόρεσα να 
εφεύρω. 

Θεωρείτε πως η αναλογία μεταξύ 
εκείνων που τηρούν ευλαβική 
στάση απέναντι στην διδασκαλία 
και αυτών που την βεβηλώνουν 
είναι υπέρ των πρώτων ή των 
δεύτερων; 

Θ.Ρ.: Μάλλον έχω απαντήσει αναλυ- 
τικά. Αν προσέθετα μια μόνο φράση 
θα έλεγα πως κάθε νεότερη γενιά είναι 
καλύτερη από την προηγούμενη. 
Πιστεύω πως η απάντηση είναι υπέρ 
των ευλαβούντων την διδασκαλία και 
εάν συμβαίνει το αντίθετο, παρακαλώ 
μην μου το πείτε… 

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

οι παθογένειες του οποίου είναι 
πασίγνωστες και δεν χωρούν 
περαιτέρω κουβέντα, κατά την 
γνώμη σας προκείμενου να ιαθεί 
χρειάζεται αποφασιστικότητα, 
διαλλακτικότητα ή έναν συνδυα- 
σμό και των δύο, και με πρωτο- 
βουλίες ποιανού, της πολιτικής, 
της κοινωνίας ή και των δύο μαζί; 

Θ.Ρ.: Αχ… Εάν ήταν εύκολη η απά- 
ντηση θα ήταν εύκολη και η λύση. 
Κάθε λαός έχει τις ιδιαιτερότητές του, 
όμως υπάρχουν ήδη λαοί στην βό- 
ρεια Ευρώπη που ανέπτυξαν καλύ- 
τερες τεχνικές από τις δικές μας 
στην εκπαίδευση, που έκαναν τον 
μαθητή να νοιώθει καλά με το 
σχολείο και αρκετά χαρούμενος με 
το βιβλίο. 

Πρωτίστως η αποφασιστικότητα των 
πολιτικών ηγεσιών θα έδινε ώθηση 
να βελτιωθούν τα πράγματα. Στην 
Φινλανδία, όπου έχω φίλους και 
παρακολουθώ το μεγάλωμα των 
παιδιών τους, διαπίστωσα πως το 
εκπαιδευτικό τους σύστημα είναι 
μακράν μπροστά των άλλων ευρω- 
παϊκών χωρών. Είναι θα πει κανείς 
ιδανικό για τους Φινλανδούς, αλλά 
θα ταίριαζε σε εμάς; 
Επειδή κάθισα πολλές ώρες δίπλα 



στα παιδιά μου για να δω τα διαβά- 
σματά τους, τολμώ να πω ότι είναι 
μεγάλο το πλήθος της στείρας γνώσης 
που τους ζητάμε να κουβαλήσουν στις 
πλάτες τους. Το μάθημα δεν έχει ιδι- 
αίτερο ενδιαφέρον και ο τρόπος γρα- 
φής των βιβλίων, αν και σε μερικά 
βελτιωμένος από του παρελθόντος, 
ωστόσο παραμένει σύνθετος και 
αποκρουστικός. Ως γενική αρχή 
πάντως η άποψή μου είναι πως οι 
πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να παίρ- 
νουν τις πρωτοβουλίες και να καθοδη- 
γούν τα πράγματα. 

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της  

Κύπρου, πού θεωρείτε ότι διαφέ- 
ρει το ενδιαφέρον των φοιτητών 
για την ίδια την εκπαιδευτική 
διαδικασία αλλά και γενικότερα η 
στάση τους απέναντι στους χώ- 
ρους του δεύτερου σπιτιού τους, 
του πανεπιστημίου δηλαδή, σε 
σχέση με το μεράκι και τον σεβα- 
σμό που επιδεικνύουν οι Έλληνες 
σπουδαστές μετά την εισαγωγή 
τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα; Και, αν και είπα πως οι 
παθογένειες του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος είναι ευρέως 
γνωστές, θα ήθελα να μας πείτε 
που και από πότε εντοπίζονται 



καθώς και από ποιο κομμάτι της κοι- 
νωνίας μας καλλιεργήθηκαν; 

Θ.Ρ.: Νομίζω ότι ξεκίνησαν με την αλλα- 
γή του νόμου το 1982, η οποία έμεινε 
γνωστή ως «νόμος πλαίσιο». 

Η κατ’ αρχήν ορθή προσέγγιση της κα- 
τάργησης της αυτοκρατορίας της Έδρας 
και του απόλυτου άρχοντα Καθηγητή, 
συνοδεύτηκε από λάθη που πληρώνου- 
με έως τώρα. Η ελευθερία και η συμμετ- 
οχική διαδικασία των φοιτητών, υπερβο- 
λική εξ αρχής, γρήγορα μετετράπη σε 
ασυδοσία. Η πολιτική «κατευνασμού» 
έναντι των φοιτητών  που ακολούθησαν 
οι λεγόμενες σοσιαλιστικές και αριστερές 
κυβερνήσεις και η έλλειψη αποφασιστι- 
κότητας από τις περισσότερες πολιτικές 
ηγεσίες μετέτρεψαν τα πανεπιστήμια ως 
κτιριακές υποδομές σε άντρα παρανό- 
μων, δήθεν αντιεξουσιαστών και δήθεν 
αναρχικών, επί της ουσίας σε φωλιές 
εγκληματιών. 

Δεν κατέστρεψαν, αλλά καθήλωσαν 
χαμηλότερα από ό, τι τους αξίζει την 
ακαδημαϊκή αξία των ιδρυμάτων πολλά 
από τα οποία παρέχουν σπουδαία επι- 
στημονική κατάρτιση και φυσικά δυσκό- 
λεψαν την ζωή καθηγητών και φοιτητών. 
Μόνον μια κυβέρνηση πολιτικά αποφα- 
σισμένη να δώσει τέλος στην ασυδοσία  

θα μετατρέψει το πεδίο από τοπίο 
μάχης σε χώρο ελεύθερης σκέψης 
και κατάρτισης. 

Η εμπειρία μου στην Κύπρο, σε ένα 
εξαιρετικών διεθνών επιδόσεων ιδιω- 
τικό πανεπιστήμιο, το οποίο ανήκει 
σε ξένο όμιλο πανεπιστημίων, οι 
φοιτητές μπορούν να συγκρούονται 
με τις λέξεις και όχι σώμα με σώμα, 
σεβόμενοι φυσικά τον χώρο που 
τους φιλοξενεί σαν δεύτερό τους 
σπίτι. Φανταστείτε ότι προ ολίγων 
μηνών με κάλεσε η ΟΝΝΕΔ Κύπρου 
σε συζήτηση στο αμφιθέατρο. Ένα 
αμφιθέατρο που δεν έχει τίποτε να 
ζηλέψει από τα αντίστοιχα του Μεγά- 
ρου Μουσικής σε ποιότητα εγκατα- 
στάσεων και τεχνικών υποδομών. 
Παρόντες και φοιτητές από άλλες 
πολιτικές νεολαίες. Συζητήσαμε 
πολιτισμένα για δύο ώρες. Όνειρο 
απατηλό αυτό για ελληνικό 
πανεπιστήμιο… Δυστυχώς. 

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site μας. 



Κει που λούζονταν Νεράιδες 
Νένα Μπούρα

Νερό, το «κουκούλι της ζωής». Το Άλφα 

και το Ωμέγα στην εξέλιξη όλων των πολι- 
τισμών. Το νερό, το οποίο τραγουδήθηκε 
από αοιδούς και τροβαδούρους, που ζω- 

γραφίστηκε απ’ τα φωτεινότερα χρώματα 

των ζωγράφων και λογοτέχνες βούτηξαν 

την πένα τους, για να γράψουν τα ομορ- 

φότερα λόγια πάνω στο λευκό χαρτί. 
Τούτο το πολύτιμο αγαθό από τα βάθη 

των αιώνων ξεκουράζεται μέσα σε στέρνες 
και πηγάδια, δροσίζει τους διαβάτες στις 
κρή-νες που περιμένουν καρτερικά και 
άλλοτε γίνεται η γέννηση κι άλλοτε ο 

θάνατος, άλλοτε η καταστροφή κι άλλοτε 
το ταξίδι. Πάντα όμως παραμένει σε αυτά 

τα μαγικά περάσματα παρέα με πλάσματα 

που γεννήθηκαν στην φαντασία των 

ανθρώπων. 

Η όμορφη βασίλισσα Ζέα ζούσε σε ένα 

παλάτι στην κορυφή ενός βουνού και 
σκορπούσε γύρω της χαρά. Αλλά και οι 
άνθρωποι που ζούσαν στο βασίλειο της 
ήταν κι αυτοί χαρούμενοι και ευτυχισμέ- 
νοι. Τόση ευτυχία που έβλεπε να υπάρ- 

χει στο βασίλειο της Ζέας, δεν την άντε- 
χε ο σκοτεινός βασιλιάς Βροτός και απο- 

φάσισε να μπει κρυφά στο δωμάτιο της, 
να την μαγέψει και να την φυλακίσει σε 
μια βαλίτσα. Θα την απελευθέρωνε όταν 

θα κατάφερνε να ταξιδέψει σε όλο τον 

κόσμο και να γεμίσει εικόνες και τις 
πλευρές της βαλίτσας. 
Θα καταφέρει η βασίλισσα να γυρίσει 
τον κόσμο και να γεμίσει εικόνες τις 
πλευρές της βαλίτσας ή θα έμενε για 

πάντα φυλακισμένη μέσα σε αυτή; 

Ο γύρος του κόσμου με μια βαλίτσα 
Δόξα Κωτσαλίδου

http://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82/
http://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82-6-10/%CE%BF-%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1/


Νηπιαγωγός, παιδαγωγός στο Παι- 
δαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, συγ- 
γραφέας παιδικής λογοτεχνίας, ηθο- 
ποιός, σκηνοθέτης. Με ποια από τις 
παραπάνω ιδιότητες ταυτίζεστε 
περισσότερο; 

Δ.Κ.: Με όλες! Ό, τι κάνω στη ζωή μου, 
είναι επιλογή συνειδητή και εμπερικλείει 
εντός της αμέτρητη αγάπη. Τόση 
πολλή, που μου επιβάλλεται να την  

υπηρετήσω! Θα μπορούσα να κάνω 
πολλά πράγματα, να έχω χόμπι πιο 
ευχάριστα και διασκεδαστικά, αλλά 
προτιμώ να προσφέρω όλη μου την 
ενέργεια στα παιδιά. Και καταλήγω, 
ότι η μεγάλη μου αγάπη είναι αυτά! 
Και όλα όσα κάνω, ή πρόκειται να 
κάνω, αφορούν και θα αφορούν 
πάντα τα ΠΑΙΔΙΑ!!! 

Αγγελίνα Παπαθανασίου

Δόξα Κωτσαλίδου

http://thematofylakes.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%B1-%CE%BA%CF%89%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85/


Πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή 
σας; 

Δ.Κ.: Από μικρή έγραφα ποιήματα. 
Είχα μια τάση, να γράφω για ό, τι μου 
άρεσε, με χαροποιούσε ή με πονούσε. 
Αργότερα, πολύ αργότερα, όταν έγινα 
νηπιαγωγός και ένιωσα την ανάγκη να 
«μιλήσω» στα παιδιά, αποφάσισα να 
ειδικευτώ στην παιδική λογοτεχνία και 
δημιουργική γραφή. Από τότε άρχισα 
να γράφω παιδικές ιστορίες, σεβόμενη 
απόλυτα τις παιδικές ψυχές που δι- 
ψούν για αγάπη, ελπίδα και φαντασία! 

Τα δυο τελευταία σας βιβλία «Ο μι- 
κρός  Σταυραετός» και «Ο γύρος του 
κόσμου με μια Βαλίτσα» που κυκλο- 
φορούν από τις εκδόσεις Γράφημα, 
έχουν τον τίτλο Παραμύθια της αλή- 
θειας. Μιλήστε μας λίγο για τα βιβλία 
σας και το τίτλο που τους δώσατε. 

Δ.Κ.: Με τον εκδοτικό οίκο Γράφημα 
συνεργάζομαι άψογα! Δέχτηκαν να 
ονομάσουμε τη σειρά «Τα παραμύθια 
της αλήθειας», γιατί μέσα σε κάθε ιστο- 
ρία, κρύβεται και μια αλήθεια (και πολ- 
λές φορές, πολλές αλήθειες). Αλήθειες 
που δεν πρέπει να κρύβουμε από τα 
παιδιά όσο δυσάρεστες κι αν είναι. Ο 
θάνατος, ο πόλεμος, η βία, ο ρατσι- 
σμός, η διαφορετικότητα είναι φαινό- 



μενα που αφορούν και στα παιδιά. Απ- 
λά, οφείλουμε να προσέχουμε τον τρό- 
πο με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα 
θέματα αυτά. 

«Ο Γύρος του κόσμου με μια βαλί- 
τσα» έχει επίσης μια ιδιαίτερη εικο- 
νογράφηση από την Ελένη Μολύβα. 
Πείτε μας δυο λόγια για αυτή την 
συνεργασία. 

Δ.Κ.: Η Ελένη Μολύβα είναι πρωτοεμ- 
φανιζόμενη εικονογράφος με μεράκι και 
φαντασία. Συνεργαστήκαμε άψογα, με 
αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση. 
Στο πρώτο παραμύθι (ο μικρός Σταυ- 
ραετός), η εικονογράφηση είναι κλασι- 
κή, αλλά στο δεύτερο παραμύθι (ο 
γύρος του κόσμου με μια βαλίτσα) είναι 
πιο πρωτότυπη, με κολάζ και ποικίλες 
τεχνικές. Η εικονογράφηση είναι προ- 
σωπική έκφραση και εικαστικό αποτύ- 
πωμα της εικονογράφου. 

Τι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμ- 
πνευσης για τις ιστορίες σας; Είστε  
από τους συγγραφείς που κρατούν 
σημειώσεις για οτιδήποτε τους τρα- 
βήξει την προσοχή; 

Δ.Κ.: Σημειώσεις δεν κρατώ. Όμως 
παρατηρώ πολύ τον κόσμο και τα 
κοινωνικά φαινόμενα. Μελετώ ανθρώ- 

πινες συμπεριφορές και υποκριτικές 
δηλώσεις, ψάχνω την αλήθεια μέσα 
στα κοινωνικά πρότυπα, τα ταμπού, 
τα δήθεν έθιμα και ήθη που προσβά- 
λουν την ανθρώπινη ύπαρξη, τα στε- 
ρεότυπα κ.λ.π. Σκαλίζω πολύ και 
σκέφτομαι ακατάπαυστα. Γράφω για 
όσα δεν μπορώ να αντέξω ως άν- 
θρωπος… 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
πολλά σεμινάρια δημιουργικής 
γραφής. Πιστεύετε ότι συγγρα- 
φέας γεννιέται κανείς ή γίνεται με 
εξάσκηση και πολύ διάβασμα; 

Δ.Κ.: Νομίζω ότι ισχύουν και τα δυο. 
Σαφώς χρειάζεται και το ταλέντο, 
αλλά μόνο με ταλέντο, δεν είναι 
δυνατόν να γραφτεί αξιόλογο και 
άρτιο κείμενο. Όταν το ταλέντο το 
«ντύσεις» και με τη γνώση, τότε 
μπορεί να γραφτούν υπέροχα και 
εμπνευσμένα κείμενα. Επίσης, μό- 
νο η γνώση δεν αρκεί. Χωρίς το 
ταλέντο, μπορεί να γραφτούν κεί- 
μενα, αλλά δεν θα είναι «εμπνευ- 
σμένα». Όποιος θεωρεί ότι έχει 
ταλέντο, θα πρέπει να φροντίσει να 
εμβαθύνει και στη δημιουργική 
γραφή και γενικότερα στα μυστικά 
του γραπτού και επικοινωνιακού, 
λογοτεχνικού λόγου. 



Γράφω για όσα δεν μπορώ 

να αντέξω ως άνθρωπος… 

Υπάρχει κάποιο από τα παραμύθια 
που έχετε γράψει που κατέχει 
ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας; 

Δ.Κ.: Κάθε ιστορία που έχω γράψει, με 
δονεί και με πονά. Δεν μπορώ να ξε- 
χωρίσω ιδιαίτερα κάποια. Καθεμιά έχει 
κάτι να πει με το δικό της μοναδικό 
τρόπο. Αν θα έπρεπε να μνημονεύσω 
κάποια ιστορία, αυτή θα ήταν ένα διή- 
γημά μου από τις εκδόσεις Ελληνοεκ- 
δοτική «Ο Καθρέπτης μου». Πρόκειται 
για έναν «σοφό» παππού, που δεν 
χαρίζει τετριμμένα δώρα στον εγγονό 
του, αλλά δώρα «συμβολικά», γεμάτα 
από αγάπη και σεβασμό προς τη ζωή 
και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Μπορεί να κυκλοφόρησε πρόσφατα 
το τελευταίο σας βιβλίο αλλά υπάρ- 
χει κάποιος ήρωας ή ηρωίδα που 
σας βασανίζει γλυκά αυτήν την  

περίοδο και περιμένει να πάρει 
σάρκα και οστά; 

Δ.Κ.: Με βασανίζει ένα κατσικάκι… 
που κοιμόταν ανάποδα! Πρόκειται για 
ακόμα ένα παραμύθι της αλήθειας, 
που θα εμβαθύνει και αποκαλύψει 
κάποιες λάθος οπτικές και κοινωνικές 
συμπεριφορές… 

Ανεβάζετε όμως και θεατρικές πα- 
ραστάσεις για παιδιά σε σχολεία 
και θεατρικά εργαστήρια. Πείτε μας 
λίγα λόγια για τη δραστηριότητά 
σας αυτή; 

Δ.Κ.: Το θέατρο ανταμώνει όλα τα εί- 
δη τέχνης επάνω σε μια σκηνή, μέσα 
στα μάτια του θεατή. Εδώ και πολλά 
χρόνια, επιλέγω ιστορίες, τις επιμε- 
λούμαι και τις παρουσιάζω θεατρικά 
στα παιδιά. 

Ξεκίνησα από την ανάγκη ποιοτικών 
θεαμάτων, ιδιαίτερα στην επαρχία 
όπου ζω. Χρησιμοποιώ τη μαγεία του 
θεάτρου και προσεγγίζω τις παιδικές 
ψυχές με δημιουργικό και όχι 
διδακτικό τρόπο. 

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συ- 
νέντευξη, θα θέλατε να πείτε κάτι 
στους αναγνώστες του site μας; 



Δ.Κ.: Στους νέους γονείς, θα ήθελα 
να πω, να διαβάζουν πολλά παρα- 
μύθια στα παιδιά τους και να προτι- 
μούν τους Έλληνες συγγραφείς. Ο 
λόγος των Ελλήνων συγγραφέων 
είναι πιο οικείος, ανήκει στην κουλ- 
τούρα, στα ήθη και τα είθισται της 
δικής μας κοινωνίας, της κοινωνίας 
που ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά 
μας! Στα παιδιά, θα ήθελα να πω, 
ότι τα αγαπώ πολύ και πάντα θα 
τους λέω την αλήθεια… 



Ευγενία Κορτσάρη

To Πάσχα του Πέπερ 
στην 

Αστική Σχολή Κατερίνης

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 
Τετάρτης 11 Απριλίου 2018 στην Α- 
στική Σχολή Κατερίνης η παρουσίαση 
του νέου παιδικού βιβλίου της πολυ- 
τάλαντης Χρυσούλας Λουλοπούλου, 
«Το Πάσχα του Πέπερ», των Εκδό- 
σεων ΟΣΤΡΙΑ. 

Την ευθύνη για την εκδήλωση ανέλα- 
βαν τα μέλη του νεοσύστατου συλλό- 
γου «Κόρες Πιερίων-Οι Κατερινιώτισ- 
σες» που επιμελήθηκαν και τα χειρο- 
ποίητα δώρα που μοιράστηκαν στο 

τέλος σε όλα τα παιδιά. 

Η  βιβλιοπαρουσίαση έγινε με τη στή- 
ριξη της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας 
και πήραν μέρος η Λένα Αποστολίδου 
(μουσικοπαιδαγωγός/ιδιοκτήτρια βρε- 
φονηπιακού σταθμού) και τα μέλη της 
Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας  Γιώτα 
Παπαδοπούλου (φιλόλογος/πνευμα- 
τική ακτιβίστρια) και Δομνίκη Καράν- 
τζιου (γεωπόνος/συγγραφέας/ραδιο- 
φωνική παραγωγός) για τη δραματο- 
ποίηση της ιστορίας. 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AD%CF%80%CE%B5%CF%81-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7/


Η δημιουργός ευχαρίστησε 
θερμά καθέναν και καθεμία 
ξεχωριστά, καθώς και τους 
συντελεστές της εκδήλωσης 
που σημείωσε επιτυχία, 
αφού ο χώρος κατακλύ- 
στηκε από παιδιά με τους 
γονείς και τους παππούδες 
τους, που πέρασαν ένα 
μοναδικό απόγευμα. 

Ο  Παναγιώτης Φτάρας 
κάλυψε φωτογραφικά την 
εκδήλωση.



Νεφέλη Εκάτη Κατσαρού

Ένας εκρηκτικός 

συνδυασμός pop 

κουλτούρας και 

εικαστικής έκφρασης 

που απογείωσε το 

χαρακτήρα της 

τέχνης! 

Η έκθεση τέχνης “The Walking Dead 
Art” που έλαβε χώρα στο Ωδείο 
Αθηνών από την Πέμπτη 15 έως και 
την Κυριακή 18 Μαρτίου, άντλησε 
έμπνευση από τη δημοφιλή 
τηλεοπτική σειρά The Walking Dead 
η οποία διανύει αυτή τη στιγμή τον 
8ο κύκλο της. Το κανάλι FOX σε 
συνεργασία με την M art πρόσφερε 
στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία 
μέσα από πληθώρα δράσεων, για 
όλα τα ενδιαφέροντα. 

http://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82-the-walking-dead-ar/


Η έκθεση αποτελούνταν από 
51 εικαστικά έργα μαζί με 
κείμενα των δημιουργών που 
τα συνόδευαν, φιλοτεχνημένα 
υπό το πρίσμα του βαθύτερου 
κοινωνικού υπόβαθρου της 
δημοφιλούς παραγωγής. Όλα 
τα έργα αποτελούν ένα σχόλιο 
στο πανανθρώπινο ζήτημα τη 
ζωής και του θανάτου, της 
ζωής μετά, ή και της ζωής 
ανάμεσα. 

Οι καλλιτέχνες προκλήθηκαν 
να δημιουργήσουν,  

αντλώντας έμπνευση από τη σειρά 
και εμπνεύστηκαν τόσο από την 
πλοκή και τους χαρακτήρες, όσο και 
από τα κοινωνικά, ανθρωπιστικά και 
πολιτικά ζητήματα που θίγονται μέσα 
στο δυστοπικό της κόσμο. 

Είχα την τιμή να συμμετέχω και εγώ 
σε αυτήν την πρωτότυπη έκθεση, να 
γνωρίσω από κοντά εξαίρετους συνα- 
δέλφους και οφείλω να αναγνωρίσω 
την άριστη οργάνωση σε όλα τα στά- 
δια της επιμέλειας από τη πλευρά της 
διοργάνωσης, κάτι το οποίο λειτούρ- 
γησε εποικοδομητικά και οδήγησε σε 
ένα κλίμα από τα ωραιότερα που έχω 
συναντήσει. 



Ξεκινώντας από το opening 
party της έκθεσης δεν μπορώ 
να μην ανακαλέσω στη μνήμη 
μου τα ιδιαίτερα θεματικά κο- 
κτέιλ σερβιρισμένα από «ζό- 
μπι», τα παράλληλα spooky 
performance σε διάφορα ση- 
μεία του εκθεσιακού χώρου, 
τους υποβλητικούς φωτισμούς 
και τη δυναμική μουσική η ο- 
ποία διαχέονταν σε όλους 
τους χώρους κατά τη διάρκεια 
του event. 

Μια μαγική εμπειρία που προσω- 
πικά άρχισε να λειτουργεί για μένα 
σαν μία τελετή της POP κουλτού- 
ρας. Τι πιο όμορφο άλλωστε, για 
μια εικαστική έκθεση καθώς η 
τέχνη έχει τις ρίζες της στις πρώτες 
τελετές του ανθρώπινου γένους, 
από τον καλλιτέχνη σαν άλλο μάγο 
της φυλής να γίνεται ο δίαυλος 
μεταξύ του θνητού κόσμου και του 
αθάνατου, του κόσμου των ιδεών 
και της πραγματικότητας. 

Η έκθεση ξεπέρασε τους 10.000 
επισκέπτες, καθώς ανατρεπτικές 
ομιλίες, δράσεις και προβολές 
διαδέχονταν η μία την άλλη, από 
zombie pastry workshops μέχρι 
special effects.



Ο εκθεσιακός χώρος των έργων εύστοχα επι- 
λεγμένος, απομακρύνονταν από την αισθητική 
του λευκού κύβου, εγκολπώνοντας κομψά 
βιομηχανικά στοιχεία όπως τούβλινες δομές 
που συνέβαλαν εποικοδομητικά στην αφήγηση 
των έργων. Ο πολυχώρος Ω2 του Ωδείου 
Αθηνών πρόσφερε στο θεατή-περιπατητή μια 
ευχάριστη και διόλου βαρετή εμπειρία, καθώς 
αυτός κινούταν ανάμεσα από τα έργα των 
καλλιτεχνών. 

Έτσι ο θεατής, μεταβαίνοντας από τον ένα 
ψυχικό κόσμο στον επόμενο, ταξίδευε μέσα 
από ποικίλες αισθητικές εκφάνσεις της τέχνης. 
Εγκαταστάσεις, γλυπτά, δια δραστικά έργα, 
αναλογικά ή ψηφιακά, εικονικής πραγματι- 
κότητας, ζωγραφική και πρωτότυπα κολλάζ! 

Επρόκειτο για έργα μεγάλων διαστάσεων που 
γεμίζαν το χώρο. Το κάθε έργο ήταν σαν ένας 
ξεχωριστός κόσμος, διαφορετικός αλλά και 
συνάμα ενωμένος με όλους τους άλλους 
κόσμους γύρω του όχι μόνο μέσα από την 
θεματική, αλλά και από το ίδιο το παναν- 
θρώπινο ζήτημα της ύπαρξης. 

Ιδιαίτερα ευχάριστο και ενθαρρυντικό σε αυτήν 
την έκθεση ήταν ότι μηδενίστηκε η απόσταση 
που αδίκως συναντάμε συχνά μεταξύ της pop 
κουλτούρας και τις εικαστικής κοινότητας, δύο 
χώρους που από πάντα ήταν δεμένοι μεταξύ 
τους και σαν ένας μπορούν να εκτινάξουν τον 
χαρακτήρα της τέχνης. 



Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
όσους βοήθησαν να προσφερθεί 
αυτή η αξέχαστη εμπειρία σε 
δημιουργούς και κοινό. Θέλω να 
πιστεύω ότι ήταν και για εκείνους 
εξίσου μαγικές αυτές οι μέρες και 
προσδοκώ η αίσθηση που άφησε 
όλη η διοργάνωση στη σύγχρονη 
καλλιτεχνική σκηνή να ανοίξει 
νέους δρόμους για μια ολιστική 
προσέγγιση της έννοιας της 
ψυχαγωγίας. 

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της 
έκθεσης τέχνης είχε αναλάβει η 
M art. H ενέργεια διεξάχθηκε υπό 
την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, 
με στήριξη από το Δίκτυο Πολιτι- 
σμού του Δήμου Αθηναίων 
Athens Culture Net, το οποίο 
λειτουργεί με ιδρυτικό δωρητή 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Όσοι επισκέφτηκαν την έκθεση 
μπόρεσαν να ψηφίσουν το 
αγαπημένο τους έργο μέσω QR 
codes και του site. Προσεχώς, τα 
τρία έργα με την υψηλότερη 
βαθμολογία κοινού και κριτικής 
επιτροπής, θα βραβευθούν! 

Διαβάστε ολόκληρο 
το άρθρο εδώ

http://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82-the-walking-dead-ar/


Τα χαμένα χρώματα του 
ουράνιου τόξου 

Δελίνα Βασιλειάδη

«αν χάνονταν ξαφνικά τα χρώματα… 

τότε;» 

Η Λίλα, σε μια βόλτα της στο δάσος, 

θα ακούσει κλάματα να έρχονται πίσω 

από ένα θάμνο. Βρίσκει λοιπόν ένα 

ουράνιο τόξο να κλαίει με λυγμούς 

γιατί είχε χάσει όλα του τα χρώματα 

και είχε γίνει γκρι. 

Η Λίλα θέλει αμέσως να το βοηθήσει, 
αλλά μη ξέροντας τι πρέπει να κάνει 
για να βρει και πάλι τα χρώματά του, 

ζητάει βοήθεια από τη σοφή 

Κουκουβάγια. 

Η συγγραφέας μας συστήνει τον πλανή- 

τη Κόκκινο και τους κατοίκους του. Ζού- 

σαν ήρεμα και καλά, μέχρι τη ημέρα που 

φάνηκαν στην κορυφή του βουνού, δυο 

πλάσματα από τον πλανήτη Γκρι. Οι 
κόκκινοι είχαν ακούσει τρομερές και 
φοβερές ιστορίες για τους Γκρι. Αποφά- 

σισαν λοιπόν να λάβουν τα μέτρα τους 

και να κρατήσουν τους Γκρι μακριά τους. 

Έφτιαξαν πανύψηλα τείχη και ήταν 

σίγουροι ότι με αυτό τον τρόπο, θα 

κρατούσαν τους Γκρι μακριά τους. Ακόμα 

όμως και μετά τα τείχη, οι ιστορίες για 

τους Γκρι, έδιναν κι έπαιρναν. Δυο μικρά 

παιδιά, ο Λέο και η Λιλή, αποφάσισαν να 

επισκεφτούν τους Γκρι έχοντας ακούσει 
για αυτούς τόσο τρομερές ιστορίες. 

Στον πλανήτη Κόκκινο μια φορά 
Τζένη Κουτσοδημητροπούλου

http://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82-6-10/%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF%CF%85-%CE%B4/
http://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF/


Δελίνα Βασιλειάδη

Αγγελίνα Παπαθανασίου

Διαβάζοντας το βιογραφικό σας για 
να σας γνωρίσω καλύτερα, είδα ότι 
έχετε κάνει διάφορες σπουδές, ξεκι- 
νώντας από τα οικονομικά, συνεχ- 
ίσατε με την υποκριτική και τη σκη- 
νοθεσία. Παράλληλα είστε εικαστικός 
με πολλές εκθέσεις στο ενεργητικό 
σας, ενώ ασχολείστε και με τη συγ- 
γραφή. Με ποια από όλες τις παρα- 
πάνω ιδιότητες ταυτίζεστε περισ- 
σότερο; 

Δ.Β.: Καλησπέρα σας. Εγώ σας 
ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. 
Αλήθεια είναι πως έχω ασχοληθεί με 
πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. 
Αλήθεια είναι, όμως, και το γεγονός 
ότι είμαι ένας άνθρωπος μεγάλων 
αντιφάσεων. Μέσα μου συγκρούο- 
νται συνεχώς αντίθετες μεταξύ τους 
δυνάμεις. Αγαπώ τη γνώση, πιστεύω 
στη δια βίου μάθηση. Με ενδιαφέ- 
ρουν πολλά γνωστικά πεδία. Αν  

http://thematofylakes.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7/


υπήρχε η δυνατότητα θα ήθελα να τα μάθω… όλα. 
Για αυτό το λόγο και διαβάζω συνέχεια ό, τι πέσει στα 
χέρια μου. 

Ξεκίνησα με μαθητείες στη ζωγραφική, στα στούντιο 
μεγάλων δασκάλων των εικαστικών τεχνών και 
συνέχισα τις σπουδές μου στα χρηματοοικονομικά 
και τη λογιστική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ενώ, 
παράλληλα, παρακολουθούσα μαθήματα υποκριτικής 
και σκηνοθεσίας θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά 
και συγγραφής σεναρίου και θεατρικού έργου. 

Έχω συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενώ 
ατομικά έχω εκθέσει τη δουλειά μου πολλές φορές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με κορυφαία στιγμή 
την έκθεσή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της Προεδρίας της 
Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες το 
2014. 

Αναφορικά με τη συγγραφή, τον Δεκέμβριο του 2017 
το θεατρικό έργο μου ΠΕΡΑΣΜΑ, ένα υπαρξιακό 
δράμα ή πιο σωστά μια υπαρξιακή φάρσα, βραβεύ- 
τηκε από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, το 
αρχαιότερο ελληνικό λογοτεχνικό σωματείο, από τις 
αρχές του 2018 κυκλοφόρησαν δυο παιδικά παρα- 
μύθια μου, Η Νεράιδα της πιπίλας από την ΑΝΙΜΑ 
εκδοτική και Τα χαμένα χρώματα του ουράνιου τόξου 
από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, ενώ εδώ και δέκα 
περίπου χρόνια γράφω θεατρικές κριτικές σε πολι- 
τιστικά έντυπα –τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι 
αποκλειστικά με το φιλμ νουάρ. 



Όλα τα διαφορετικά αυτά στοιχεία απο- 
τελούν μέρος του όλου. Είναι πολλές 
διαφορετικές οπτικές γωνίες του ιδίου 
θέματος. Δε θα μπορούσα να επιλέξω 
κάποιο μόνο από όλα αυτά, επειδή το 
κάθε ένα με βοηθά με τον δικό του μο- 
ναδικό τρόπο να εκφράσω αυτό που 
επιθυμώ. Το μήνυμα. 

Πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή 
σας; 

Δ.Β.: Διάβαζα από πάντα. Ό, τι έπεφτε 
στα χέρια μου. Σ’ αυτό συνέβαλε βεβαί- 
ως και το γεγονός ότι οι γονείς μου – 
όπως και οι δικοί τους γονείς- ήταν και 
είναι λάτρεις του καλού βιβλίου, αλλά 
και της τέχνης γενικότερα. Μητέρα μου, 
άλλωστε, είναι η ζωγράφος Λιζέτα Βα- 
σιλειάδη. Δίπλα της έκανα τα πρώτα 
μου βήματα στο χώρο της τέχνης. Μαζί 
της έμαθα να ζωγραφίζω, αλλά, το πιο 
σπουδαίο, έμαθα, εκτός από τεχνική, 
να αφήνομαι, να επιδιώκω να εκφρα- 
στώ, να απελευθερωθώ από τα -όποια- 
δεσμά. Το πινέλο έγινε προέκταση του 
χεριού μου. Το ίδιο και το κάρβουνο. 
Και το μολύβι. Ζωγράφιζα, σκιτσάριζα 
και έγραφα. Από πάντα. Στίχους, κείμε- 
να, μικρές ιστορίες, ποιήματα. Αγαπώ 
τον λόγο και τη δύναμη των λέξεων. 
Μπορώ πλέον να πω με βεβαιότητα 
πως η ζωγραφική και η συγγραφή ήταν 

από πάντα αναπόσπαστα στοιχεία 
της ζωής και της καθημερινότητάς 
μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή 
μου χωρίς τέχνη, χωρίς βιβλία, χρώ- 
ματα, λέξεις και εικόνες. 

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το 
βιβλίο σας «Τα χαμένα χρώματα 
του ουράνιου τόξου» από τις εκ- 
δόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Ποια ήταν 
η πηγή έμπνευσης για τη συγκε- 
κριμένη ιστορία; Τι μηνύματα θέ- 
λετε να περάσετε στους μικρούς 
αναγνώστες σας; 

Δ.Β.: Παιδικά παραμύθια ξεκίνησα 
να γράφω με τη γέννηση της κόρης 
μου. Από τότε που ήταν πολύ μι- 
κρούλα της έλεγα ιστορίες για να της 
παρουσιάσω τον υπέροχο κόσμο 
μας, τα θαύματα που κάθε μέρα 
συμβαίνουν γύρω μας. Ήθελα να 
της δείξω την ομορφιά της ζωής. 
Κάποια στιγμή όλες αυτές οι 
ιστορίες βρήκαν το δρόμο τους στο 
χαρτί και ο εκδοτικός οίκος Εκδόσεις 
Μιχάλη Σιδέρη αγκάλιασε αμέσως 
με πολύ μεγάλη αγάπη το παραμύθι 
μου "Τα χαμένα χρώματα του 
ουράνιου τόξου". 

Πρόκειται για την ιστορία ενός 
ουράνιου τόξου που ξαφνικά χάνει  



όλα τα χρώματά του και γίνεται γκρι. 
Μόνο πλέον, απελπισμένο και πολύ 
θλιμμένο, κρύβεται πίσω από έναν 
θάμνο και κλαίει απαρηγόρητο. Ευτυ- 
χώς, περνά από εκεί τυχαία ένα κορι- 
τσάκι, η Λίλα, ακούει το κλάμα και στα- 
ματά να βοηθήσει. Επειδή, όμως, δεν 
ξέρει τι πρέπει να κάνει στρέφεται στη 
φίλη της, τη Σοφή Κουκουβάγια, η 
οποία και δίνει τη λύση: Η Φύση θα 
φέρει πίσω τα χρώματα στο ουράνιο 
τόξο. Η Φύση και τα λουλούδια. Αυτό 
που με ενδιαφέρει είναι μέσα από τις 
λέξεις, μέσα από τις ιστορίες μου το 
κάθε παιδί να μπορεί να αναπτύξει τη  

φαντασία του, να μαγευτεί, να ονειρευ- 
τεί, να ωριμάσει. 

Στόχος είναι τα παιδιά να καταλάβουν 
την τεράστια αξία της αγάπης, της φι- 
λίας, της οικογένειας, της καλοσύνης. 
Να αγαπήσουν τη Φύση, που μας δίνει 
ζωή, μας τρέφει, μας φροντίζει. Η αλή- 
θεια είναι πως τα πράγματα στη ζωή 
δεν είναι πάντα ρόδινα. Το θέμα είναι το 
τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αντι- 
μετωπίζουμε τα προβλήματα με τον 
καλύτερο τρόπο. Τα παιδιά πρέπει να 
μάθουν να μην απογοητεύονται, να μην 
τα παρατάνε στο πρώτο εμπόδιο. 



Άλλωστε γύρω μας υπάρχουν άν- 
θρωποι που μας βοηθούν, μας 
αγαπούν και μας συμβουλεύουν 
σωστά. Αν στραφούμε σ’ αυτούς, 
τους γονείς, τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες, τους δασκάλους, τότε όλα 
μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό 
είναι  ένα από τα μηνύματα του 
παραμυθιού μου "Τα χαμένα χρώ- 
ματα του Ουράνιου τόξου". Ας αγκα- 
λιάσουμε με αγάπη ο ένας τον άλλον 
και θα ανακαλύψουμε πως ο κόσμος 
μας είναι γεμάτος ομορφιά. Άλλωστε, 
ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά; 
Τα μεγάλα και τα σπουδαία; Η καλο- 
σύνη, η συμπόνια, η φιλία, η αγάπη. 
Τότε κανένα ουράνιο τόξο δε θα είναι 
γκρι, κανένα πρόβλημα δε θα μείνει 
δίχως λύση. 

Έχοντας ασχοληθεί με την παιδι- 
κή λογοτεχνία, τη ποίηση και το 
θεατρικό κείμενο, ποιο είδος λογο- 
τεχνίας θεωρείτε το δυσκολότερο; 

Δ.Β.: Όλα τα λογοτεχνικά είδη, όπως 
και όλα τα είδη τέχνης, έχουν τις δυ- 
σκολίες τους. Το πιο σημαντικό είναι, 
πιστεύω, κάθε φορά να είσαι αληθι- 
νός, να μη διστάζεις, να μη φοβάσαι 
να εκτεθείς και να μένεις συνεπής σ’ 
αυτό που θέλεις να πεις, στο μήνυμα.

Αυτήν την περίοδο υπάρχουν 
ήρωες ή ηρωίδες που σας βασα- 
νίζουν γλυκά και περιμένουν να 
πάρουν σάρκα και οστά; 

Δ.Β.: Μόνο αυτή την περίοδο; 
Συνέχεια. Πάντα υπάρχουν εικόνες, 
λέξεις, φράσεις μέσα στο μυαλό μου 
που ψάχνουν τρόπο να γίνουν ιστο- 
ρία. Διαρκώς σκέφτομαι νέες ιδέες για 
παραμύθια και για θεατρικά έργα. Πο- 
τέ δεν ηρεμώ. Επιθυμία μου είναι να 
βρίσκομαι σε κίνηση, σε δράση. 

Αγαπώ τη δουλειά, αγαπώ τη δική 
μου δουλειά κι έχω μάθει να εργά- 
ζομαι σκληρά, να αναμετριέμαι με το 
τελάρο, τη μπογιά, τις εικόνες, τις 
λέξεις και τις σκέψεις και να προσπα- 
θώ να δημιουργήσω κάτι που να με 
εκφράζει. Έχω μάθει και έχω επιλέξει 
να είμαι εργάτης της Τέχνης. 

Ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν 
σχέδια για παρουσιάσεις του βι- 
βλίου σας και σε άλλες πόλεις 
εκτός από τη συμπρωτεύουσα; 

Δ.Β.: Λίγες μόλις μέρες πριν, στις 3 
Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε με μεγά- 
λη επιτυχία τολμώ να πω, η πρώτη 
παρουσίαση του παραμυθιού μου "Τα 
χαμένα χρώματα του ουράνιου τόξου" 



στη Θεσσαλονίκη στο βιβλιοπωλείο 
Κωνσταντινίδης. Κι ευχαριστώ πάρα 
πολύ όλον τον κόσμο που βοήθησε σε 
αυτό. Τα επόμενα βήματα είναι να πα- 
ρουσιάζεται το βιβλίο μου σε σχολεία – 
ήδη έχουν προγραμματιστεί αρκετές 
δράσεις- και, βεβαίως, κάποια στιγμή 
να πραγματοποιηθεί και μια παρουσί- 
αση στην Αθήνα. Δεν έχει ακόμη ορι- 
στεί συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά 
θα γίνει κι αυτό άμεσα. 

Ασχολείστε καθημερινά με πολλά 
πράγματα. Είστε όμως και μητέρα. 
Πόσο εύκολο είναι να συνδυάζετε τη 
μητρότητα με όλες τις επαγγελμα- 
τικές σας δραστηριότητες; 

Δ.Β.: Για μένα μητρότητα και επαγγελ- 
ματική δραστηριότητα αποτελούν τους 
δυο βασικούς πυλώνες της ζωής μου, 
από όπου αντλώ και δύναμη, ενέργεια, 
έμπνευση. Δεν είναι στοιχεία που συ- 
γκρούονται. Είναι συνοδοιπόροι. Είμαι 
ένα συνονθύλευμα ιδιοτήτων. (με τυ- 
χαία σειρά) Άνθρωπος, γυναίκα, κόρη, 
σύζυγος, μητέρα, δημιουργός, καλλιτέ- 
χνης, εικαστικός και συγγραφέας… 
Στόχος είναι όλα αυτά τα στοιχεία να 
συνυπάρχουν αρμονικά και να μένω 
πάντα πιστή στον εαυτό μου, στις 
αρχές, τα θέλω, αλλά και τις επιλογές 
μου, τις οποίες έκανα πολύ συνειδητά.  

Δεν είναι πάντα εύκολο. Είμαι πολύ 
τυχερή κι ευλογημένη που έχω γύ- 
ρω μου ανθρώπους που με στηρί- 
ζουν, με καταλαβαίνουν και με σέ- 
βονται, εκτιμούν αυτό που είμαι, δεν 
προσπαθούν να μ’ αλλάξουν, μ’ 
αγαπούν και με βοηθούν.



Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας 
για το θέατρο και τη ζωγραφική; 

Δ.Β.: Αυτή την περίοδο αναζητώ στέγη 
για το βραβευμένο θεατρικό έργο μου 
ΠΕΡΑΣΜΑ και παράλληλα συζητώ για 
την έκδοση μερικών ακόμα παραμυ- 
θιών μου, αλλά και θεατρικών έργων. 
Στις 13 Μαρτίου εγκαινιάζεται η ομαδικ- 
ή έκθεση 60 καλλιτέχνες προσφέρουν 
έργα τους για τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα, όπου με μεγάλη χαρά και τιμή 
συμμετέχω, στη γκαλερί Αργώ στο 
Κολωνάκι, την καλλιτεχνική μου στέγη 
στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως 

όλα τα έσοδα από την έκθεση θα 
διατεθούν για υποστήριξη προγραμ- 
μάτων των Γιατρών χωρίς σύνορα. 
Ήρθε, όμως, ο καιρός να εκτεθώ και 
ατομικά ξανά στην Αθήνα, οπότε 
δουλεύω πάνω σ’ αυτό πυρετωδώς. 

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συ- 
νέντευξη, θα θέλατε να πείτε κάτι 
στους αναγνώστες του site μας; 

Δ.Β.: Θα δανειστώ μια πολύ γνωστή 
φράση του Όσκαρ Ουάιλντ «Να είσαι 
ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι 
πιασμένοι.» Σας ευχαριστώ για την 
πολύ όμορφη συνέντευξη. 



Σώζοντας την Ελπίδα 
Αρετή Παληού 

Πρόκειται για ένα αλληγορικό παραμύθι 
για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Ένα 

παραμύθι που στην ουσία μπορεί να 

διαβαστεί από όλους. 

Μπορεί μια γάτα να βοηθήσει ένα 

τραυματισμένο πουλί; Ένα πουλί μπορεί 
να εμπιστευτεί μια γάτα που θεωρείται 
εχθρός του; Οι απαντήσεις δίνονται στο 

παραμύθι της συγγραφέως. 

Η Αρετή Παληού περνάει εξαιρετικά 

μηνύματα στους αναγνώστες της. Κάνει 
την αγάπη και την ελπίδα σύμμαχο κάθε 

ανθρώπου. Η πίστη, η ελπίδα και η 

προσπάθεια, γίνονται τα απαραίτητα 

συστατικά της ευτυχίας που αναζητά ο 

άνθρωπος στη ζωή του. 

Νομίζετε ότι στην Ελλάδα υπήρχε 

πάντα η δημοκρατία που ξέρετε 

σήμερα; Ότι πρωθυπουργοί γίνονταν 

εκείνοι που είχαν την ψήφο του λαού ή 

των βουλευτών; Νομίζετε ότι η χώρα 

μας ήταν πάντα μια σύγχρονη χώρα με 

δρόμους και τρένα; Ε, λοιπόν, όχι. Όλα 

έγιναν, γιατί κάποιοι τα ονειρευτήκαμε. 

Η μυθιστορηματική βιογραφία του 

Χαρίλαου Τρικούπη, γραμμένη με πένα 

φρέσκια και ζωντανή, θα δώσει στα 

παιδιά την ευκαιρία να κάνουν μια 

πρώτη βουτιά στην Ιστορία της 

νεότερης Ελλάδας. 

Χαρίλαος; Τι όνομα είναι αυτό; 
Κατερίνα Λαγού 

https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%83%CF%8E%CE%BF%CE%B6%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BF%CF%8D/
https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/xarilaos-ti-onoma-einai-auto-katerina-lagou/




Αρετή  Παληού

Αγγελίνα Παπαθανασίου

Το πρώτο σας πόνημα, το παρα- 
μύθι «Σώζοντας την Ελπίδα» απέ- 
σπασε το δεύτερο βραβείο σε λο- 
γοτεχνικό διαγωνισμό. Γράφτηκε 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Μιλήστε μας λίγο για τον διαγωνι- 
σμό. Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης 
για το παραμύθι σας; 

Α.Π.: Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε 
από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Χίου, 
προς τιμήν του Χιώτη ποιητή «Κώστα 
Χαλλιορή», ενός αξιόλογου ποιητή με 
ανεξίτηλη συμβολή στη χιακή λογοτε- 
χνία. Έλαβε χώρα στο σχολείο μου, 
στο 3ο Λύκειο Χίου το 2016,  όταν 
δηλαδή εγώ διένυα την β’ Λυκείου. 
Σε μια αίθουσα, μαθητές από όλα τα 
σχολεία της Χίου, είχαμε τρεις ώρες 
στη διάθεσή μας για να μεταφέρουμε 
στο χαρτί ό, τι είχαμε στο μυαλό μας, 
σε οποιοδήποτε κειμενικό είδος επι- 
θυμούσαμε, αφού πρώτα διαβάζαμε  

ένα ποίημα του προαναφερθέντος 
συγγραφέως. Ουσιαστικά αυτό το 
ποίημα κατηύθυνε το θέμα του δια- 
γωνισμού. Όσον αφορά έμενα, πηγή 
έμπνευσης αποτέλεσε μια εικόνα του 
χωριού μου που εντελώς ξαφνικά 
«ξεπήδησε» στο μυαλό μου και έπει- 
τα το βασικό περιεχόμενο του κειμέ- 
νου μου καθοδηγήθηκε από την οργή 
που ένιωθα εκείνην την χρονική περί- 
οδο για το «άδικο» του ανθρώπινου 
κόσμου. Την προσφυγιά δηλαδή, 
αλλά και γενικότερα την εκμετάλλευ- 
ση του ανθρώπου από άνθρωπο για 
οποιονδήποτε σκοπό (οικονομικό, 
προσωπικό κλπ.) Εν τέλη, απέσπα- 
σα το β’ βραβείο. 

Την εικονογράφηση του βιβλίου 
έχει κάνει ο Αφγανός Sayed Nabi- 
ullah Rahmatzara.  Είναι μια πολύ 
όμορφη  εικονογράφηση οφείλω 
να ομολογήσω. Πώς προέκυψε η  
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συγκεκριμένη συνεργασία; 

Α.Π.: Είναι ειλικρινά μια πανέμορφη 
εικονογράφηση. Έτυχε μέσω κοινών 
γνωστών να γνωρίσουμε τον Ναμπί, 
που βρισκόταν εκείνην την περίοδο σε 
ένα κέντρο προσφύγων στη Χίο. Είναι 
αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, αν δε με 
απατά η μνήμη μου. Είδαμε έργα του, 
μας άρεσε τόσο πολύ η δουλειά του, 
που αμέσως του ζητήσαμε συνεργα- 
σία. 

Το βιβλίο σας είναι ένα αλληγορικό 
παραμύθι με πολλά μηνύματα που 
απευθύνονται κατά την άποψή μου 
κυρίως στους μεγάλους. Εμείς τελι- 
κά, οι ενήλικες έχουμε ίσως περισ- 
σότερη ανάγκη από τα παραμύθια 
για να κατανοήσουμε τις αξίες της 
ζωής που τελευταία τις έχουμε ξε- 
χάσει. Είναι εύκολο, κατά τη γνώμη 
σας, να αλλάξει αυτός ο κόσμος; 

Α.Π.: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
αλλάξει αυτός ο κόσμος. Όχι όμως και 
ανέφικτο ή ουτοπικό, όπως ισχυρίζο- 
νται πολλοί. 
Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί και κατα- 
νοήσει πως η διαφορετικότητα μεταξύ 
ανθρώπων δεν αποτελεί ουσιαστικό 
εμπόδιο για την επίτευξη ενός κοινού 
στόχου, θα έχει σχεδόν καταφέρει να  

αλλάξει τον κόσμο μας. 

Θα έχει αρχίσει ήδη να σέβεται τις ιδι- 
αιτερότητες των συνανθρώπων του 
και να σέβεται τα δικαιώματά τους. 
Σταδιακά, λοιπόν, και με πολλή προ- 
σπάθεια, αυτό θα μπορέσει να αποτε- 
λέσει τη βάση για την οικοδόμηση 
ενός νέου ειρηνικού κόσμου. 

Από τις μέχρι τώρα παρουσιάσεις 
του βιβλίου σας στο κοινό, ποιες 
είναι οι αντιδράσεις του κόσμου; 
Υπάρχουν σκέψεις για παρουσιά- 
σεις και σε άλλες πόλεις πέρα από 
τις παρουσιάσεις που έγιναν στη 
Χίο; 

Α.Π.: Ευτυχώς ο μέχρι τώρα κόσμος 
με τον οποίο έχω έρθει σε επαφή, 
διάκειται θετικά. Και αυτό συμβαίνει 
ακριβώς επειδή το παραμύθι, ή καλύ- 
τερα η αλληγορία αυτή, απευθύνεται 
τόσο σε μεγάλους, όσο και σε μικρούς. 
Υπάρχουν κατόπιν αυτού σκέψεις και 
για παρουσιάσεις εκτός Χίου, οι οποί- 
ες βρίσκονται προς το παρόν σε συζή- 
τηση. 

Ζείτε στη Χίο και βλέπετε καθημερι- 
νά τον αγώνα των προσφύγων για 
επιβίωση καθώς και των μικρών 
παιδιών να προσαρμοστούν σε  
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δύσκολες και σκληρές συνθήκες. 
Υπάρχουν κάποιες εικόνες που 
θα μείνουν χαραγμένες για πάντα 
στη μνήμη σας; Μπορούν  να 
ελπίζουν  σε ένα καλύτερο μέλ- 
λον αυτοί οι άνθρωποι; 

Α.Π.: Δυστυχώς, αυτές οι εικόνες 
έχουν μεταφερθεί και στη Θεσσα- 
λονίκη, όπου ζω τώρα. Πρόσφυγες 
υπάρχουν κι εδώ. Δεν μπορώ να 
ξεχωρίσω κάποια συγκεκριμένη 
εικόνα, όλες είναι το ίδιο τραγικές, 
ειδικά όταν περιέχουν μικρά παιδιά.



Όλες χαράζονται στο μυαλό μου με τον ίδιο 
τρόπο. Φοβάμαι για το μέλλον της πλειο- 
ψηφίας αυτών των ανθρώπων και νομίζω 
πως αν δεν αλλάξει το κοινωνικοπολιτικό 
σύστημά μας, δεν υπάρχει αρκετό φως για 
το μέλλον τους. 

Έχετε σκεφτεί να συνεχίσετε τον υπέ- 
ροχο δρόμο της συγγραφής; Υπάρχει 
αυτή τη περίοδο κάποιος νέος ήρωας  
ή ηρωίδα που σας βασανίζει γλυκά και 
περιμένει υπομονετικά  να πάρει σάρκα 
και οστά; 

Α.Π.: Θα συνεχίσω το δρόμο της συγγρα- 
φής. Θεωρώ πως όταν η αγάπη για τη 
συγγραφή είναι πηγαία και όχι χρησιμοθη- 
ρική, δηλαδή «η τέχνη για την τέχνη», δε 
σταματά ποτέ. Πολλοί ήρωες υπάρχουν 
στο μυαλό μου, αλλά… Δεν μπορώ να 
αποκαλύψω περισσότερα. 

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγρα- 
φείς; Ποια ήταν τα βιβλία που σας κρα- 
τούσαν συντροφιά κατά τη διάρκεια της 
παιδικής σας ηλικίας; Οι νέοι διαβάζουν 
σήμερα βιβλία; 

Α.Π.: Δεν έχω κάποιον πολύ αγαπημένο 
συγγραφέα, καθώς ο κάθε ένας έχει να 
«δώσει» στους αναγνώστες κάτι διαφορετι- 
κό κάθε φορά. Ίσως, βέβαια, θα ξεχώριζα 
τον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο.  



Αντιθέτως, έχω αγαπημένα έργα πολ- 
λών συγγραφέων. 

Όταν θυμάμαι την παιδική μου ηλικία, 
μου έρχονται στο μυαλό τα Ομηρικά 
έπη, οι μύθοι του Αισώπου, ο Μενέλα- 
ος Λουντέμης και το αγαπημένο μου 
παραμύθι, της ωραίας κοιμωμένης. 

Δυστυχώς οι νέοι δε διαβάζουν όσα 
βιβλία θα έπρεπε. Η εικόνα και ο ήχος 
υφαρπάζουν το μεγαλείο του γραπτού 
λόγου τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω 
όμως, ότι καθώς έρχονται σε επαφή 
με έργα της μεγάλης λογοτεχνίας σε 
εγκυκλοπαιδικό επίπεδο, κάποια στιγ- 
μή θα επιδιώξουν και να τα διαβά- 
σουν. Δε φοβάμαι πως το βιβλίο θα 
εκλείψει, απλώς θα χάσει την ισχύ 
που είχε παλαιότερα. Είναι φυσική 
εξέλιξη την οποία δε θα κατηγορήσω, 
γιατί αγαπώ την τεχνολογία. Απλώς… 
«Παν μέτρον άριστον». 

«Τη χαρά και την ευτυχία θα τη βρει 
κανείς αν έχει πίστη και ελπίδα» 
λέτε στο βιβλίο σας. Τι σας κάνει 
ευτυχισμένη και τι σας θυμώνει στη 
ζωή σας; 

Α.Π.: Με κάνει ευτυχισμένη η αγάπη. 
Κάθε είδους αγάπη: οικογενειακή, 
ερωτική, φιλική. Σε κάθε περίπτωση  

όμως, η αγάπη που λαμβάνει ένας 
άνθρωπος από κάποιον άλλον. 

Με θυμώνει η κοινωνική αδικία, που 
κατ’ επέκταση γίνεται και οικονομική 
και πολιτική, αλλά και ο θάνατος. 

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συ- 
νέντευξη, θα θέλατε να πείτε κάτι 
στους αναγνώστες του site μας; 

Α.Π.: Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. 
Είμαι σίγουρη πως εφόσον πρόκειται 
για αναγνώστες του site σας, όσα θα 
μπορούσα να πω για την αγάπη για το 
γραπτό λόγο, τα ξέρουν ήδη. Θα προ- 
τείνω, όμως, να βάλουν την αγάπη σε 
κάθε πτυχή της ζωής τους. Θα αποτε- 
λέσει το πρώτο «λιθαράκι» από τον 
κάθε έναν μας, για την αλλαγή αυτού 
του κόσμου. 



Γιώργος 
Γεωργούλας
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Χρυσή Σίσυ Αγγελίδου

Το «ελλείψει 

συνοχής» αποτελεί 

την πρώτη ποιητική 

συλλογή του 

Γιώργου Γεωργούλα 

από την LIBRON 

Εκδοτική. 

Μια συγγραφική 

απόπειρα να 

αποτυπώσει κάθε 

συναίσθημα και 

προβληματισμό για 

διλήμματα και 

νοήματα της ζωής, 

για φόβους μπροστά 

στην αγάπη, τον 

τρόμους μπροστά 

στον καθρέφτη, για 

τον χρόνο και την 

ταχύτητά του.

Θα ήθελα να μας πείτε μερικά λόγια για σας, 
ώστε να σας γνωρίσει το ευρύτερο κοινό. 

Γ.Γ.: Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας 
ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να με 
φιλοξενήσετε στον πολύ όμορφο και δημιουργικό 
σας ιστοχώρο. Ζω και εργάζομαι στα Ιωάννινα, 
όπου είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Νιώθω 
ευλογημένος γιατί έχω μια όμορφη οικογένεια που 
με βοηθά να ισορροπώ σε έναν κόσμο που το άγ- 
χος, η αδυναμία εύρεσης νοημάτων και η ασάφεια 
των πραγμάτων δυστυχώς βασιλεύουν. Μέσα σε 
αυτό το μικρό μου σύμπαν υπάρχει και η αγάπη 
της γραφής, η ανάγκη να εκφραστώ μέσα απ’ αυτή. 
Αυτό είμαι… Αν η δουλειά είναι αυτό που κάνουμε, 
τότε για εμένα, τέχνη είναι αυτό που είμαστε, έτσι, 
προσπαθώ να είμαι και να υπάρχω μέσα από τις 
λέξεις.   

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ποίη- 
ση; Δεν σκεφτήκατε ότι είναι ένα δύσκολο μο- 
νοπάτι αυτό της ποίησης; Καθώς, παρατηρώ- 
ντας το αναγνωστικό κοινό, δεν υπάρχει τόσο 
μεγάλο ενδιαφέρον για την ποίηση, σε σχέση 
με το μυθιστόρημα. 

Γ.Γ.: Είναι αλήθεια ότι η ποίηση στις μέρες μας δεν 
ενδείκνυται για να «ασκαρφαλώσει» κανείς στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων ή να αποτελέσει  

ΣYNENTEYΞH



προτίμηση των αναγνωστών. Το 
πώς εκφράζεται όμως κανείς, πoια 
φόρμα του δίνει το κατάλληλο πεδίο 
ώστε η πρώτη φράση που θα έρθει 
στο μυαλό του, γίνει ένα ψηφιδωτό 
του εαυτού, έχει να κάνει με τoν ιδιαί- 
τερο ψυχισμό του καθενός από εμάς. 
Ποίηση γιατί οι λέξεις αποτελούν ένα 
νοητικό σχήμα που δηλώνουν και συ- 
μπαραδηλώνουν διαρκώς τον εαυτό. 
Ποίηση γιατί, αν και ξεγυμνώνεσαι 
τόσο άμεσα στον αναγνώστη με όλες 
τις αναστολές, με όση ντροπή σου 
απομένει κάθε φορά, δεν παύεις πο- 
τέ να είσαι συνοδοιπόρος στη δική 
του γύμνια. Να του δείχνεις την ομορ- 
φιά μέσα από την απλότητα των λε- 
κτικών σχηματισμών. 

Τι σημαίνει για εσάς η έκφραση 
μέσω των ποιημάτων; Σας επηρε- 
άζει κάτι για να δημιουργήσετε; 
Ξεχωρίζετε σαν αναγνώστης κά- 
ποιον ποιητή; 

Γ.Γ.: Η ποίηση είναι πιο άμεση, μπο- 
ρεί να αρέσει πριν γίνει κατανοητή, 
αν δεν αρέσει, δεν αρέσεις, η απολο- 
γία της ποίησής σου είναι ο αμείλι- 
κτος αναστοχασμός σου  πάνω σε 
αυτή για να προσπαθήσεις ξανά και 
ξανά να δώσεις· κι ας μην είναι ανέ- 
ξοδο κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τις  

επιρροές, δεν διαφέρω από τους άλ- 
λους συνανθρώπους. Αντιμετωπίζω 
ότι και αυτοί. Το πώς μιλάς για πράγ- 
ματα που σε απασχολούν, πώς διαχει- 
ρίζεσαι τις πεισμωμένες σιωπές, τις 
θλίψεις σου, πώς μιλάς για το δύσκο- 
λο του να ξέρεις τι να κάνεις τη μέρα 
που ο σύζυγος, ένας γονιός, ο κολλη- 
τός σου φίλος «φεύγει», είναι το δικό 
σου προσωπικό αποτύπωμα. Έτσι 
λοιπόν, κάθε ποιητής, κάθε λογοτέ- 
χνης, είναι  μικρές ψηφίδες της ανθρώ- 
πινης ποίησης. Όλοι τους συνθέτουν 
ένα κόσμο που προσπαθώ να κατανο- 
ήσω. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κά- 
ποιον, μόνο να τους διαβάζεις και να 
γράφεις. 

Καρυωτάκης, Καββαδίας, Ρίτσος. 
Ποιητές των οποίων τα ποιήματα 
μελοποιήθηκαν και θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι έγιναν ευρύτερα γνω- 
στοί. Συμφωνείτε με αυτό το «πά- 
ντρεμα» της ποίησης με τη μουσι- 
κή; Ή θεωρείτε ότι έτσι κάτι χάνει 
το ποίημα; 

Γ.Γ.: Πιστεύω ότι η μουσική στήριξε 
την ποίηση όσο καμία άλλη τέχνη. Στις 
μέρες μας, που στα ράφια των βιβλιο- 
πωλείων βλέπεις δεκάδες τίτλους 
μυθιστορημάτων, συλλογές διηγημά- 
των, νουβέλες και μόλις έναν, το πολύ 
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δύο τίτλους ποίησης και αυτοί είναι 
αναγνωρισμένων ποιητών, αντιλαμ- 
βάνεται κανείς τη συμμετοχή της μου- 
σικής στη διάδοσή της. Η τόνωση που 
παίρνει, η φήμη που αποκτά, τα δικαι- 
ώματα που εισπράττει μέσω της μου- 
σικής είναι ανέλπιστα. Ο κίνδυνος 
έγκειται στο ότι σαν μεγάλη και ισχυρή 
αδερφή, όπως μας έχει δηλώσει και ο 
Τίτος Πατρίκιος, η μουσική κρατά υπό 
την κηδεμονία της για μεγάλο χρονικό 
διάστημα την ποίηση. Μια «ευέλικτη 
συνύπαρξη» με όρους της κάθε επο- 
χής, αυτό προτείνω. 

Πιστεύετε ότι η ποίηση «διδάσκε- 
ται»; Το μάθημα της Ελληνικής 
Λογοτεχνίας θεωρείτε ότι φέρνει 
τους μαθητές κοντά στην ποίηση ή 
τους απομακρύνει, βάζοντας τους 
σε καλούπια σκέψεων, εφόσον 
υπάρχει «συγκεκριμένη και απο- 
δεχτή» ανάλυση των ποιημάτων; 

Γ.Γ.: Υπάρχουν άνθρωποι με κλίσεις. 
Αν κάποιος έχει κλίση στη ζωγραφική, 
πηγαίνοντας σε μια σχολή καλών 
τεχνών θα βελτιωθεί ή στην πιο απαι- 
σιόδοξη περίπτωση, απλώς θα έρθει 
σε επαφή με τάσεις και τεχνικές που 
αφορούν την ζωγραφική. Σίγουρα, 
όμως, θα βγει κερδισμένος. Έτσι και 
η λογοτεχνία-η ποίηση. Με το να  

έρθεις σε επαφή με κείμενα, με ανα- 
λύσεις και αναστοχασμούς πάνω στα 
νοήματά τους και στις ανησυχίες των 
δημιουργών, μόνο όφελος και επι- 
πλέον γνώση μπορεί να υπάρξει σε 
κάτι τέτοιο. Από κει και πέρα αυτή τη 
γνώση, τη σπίθα, είναι στον ψυχισμό 
του καθενός αν τη μετατρέψει σε κάτι 
άλλο, σε μια φλόγα ανελέητη. Αν  ξε- 
φύγουμε από τα αυστηρά πλαίσια 
του μαθήματος-που ναι είναι δύσκο- 
λο αλήθεια κάτι τέτοιο- οι λέξεις θα 
συνθέσουν το μονοπάτι του καθενός. 
Αυτός που θέλει θα τις αναζητήσει, 
θα τσακωθεί μαζί τους, θα σωπάσει, 
θα πνιγεί μέσα σε αυτή τη σιωπή. Μα 
όπως και άλλοι πριν από αυτόν, θα 
δώσει κάτι από τον εαυτό του, θα 
κοινωνήσει μέσα από τα σπαράγμα- 
τά του. Να μην δώσουμε απλώς την 
τέχνη για την τέχνη, αλλά την τέχνη 
ως έκφραση μιας ζωής συνυφασμέ- 
νης μαζί της.  

«Ελλείψει συνοχής» η πρώτη ποι- 
ητική συλλογή σας. Πώς προέκυ- 
ψε; Τι ήταν αυτό το οποίο αποτέ- 
λεσε αφορμή για τα ποιήματα αυ- 
τά; Τι μηνύματα θέλετε να περάσε- 
τε μέσα από αυτά; 

Γ.Γ.: Προσπάθησα τα ποιήματα που  



απαρτίζουν το ελλείψει συνοχής να 
είναι όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευ- 
τικά  του τρόπου που βιώνω και αφου- 
γκράζομαι τα πράγματα που με περι- 
βάλλουν. Υπήρξε έκφραση πριν, 
υπάρχει συνέχεια, τη συγκεκριμένη 
στιγμή, αυτή την εποχή, νομίζω ότι 
είναι ότι πιο κοντά σε αυτά που νιώθω 
και  θέλω να μιλήσω. Εξάλλου, ένας 
δημιουργός εκφράζει και αποκαλύπτει 
τον εαυτό του μέσα από το έργο του. 
Ο ποιητής σε λίγες γραμμές μπορεί να 
αποκαλύψει τον μισό του εαυτό. Οι 
σκέψεις του για το θάνατο, η αντίληψή 
του για τη ζωή που διανύει, όλα είναι 
φανερά στον αναγνώστη. Το άλλο του 
μισό βρίσκεται σε μια διαρκή αναζή- 
τηση νοήματος για τα μικρά και τα  

μεγάλα της ζωής. Αναζήτηση που 
ποτέ δεν θα τελειώσει. Θα είναι 
πάντα “ελλείψει συνοχής”. Όσον 
αφορά τα μηνύματα, όχι, υπάρχει 
μόνο η ανά-γκη συνομιλίας- 
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. 

Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε 
κάποιο από αυτά; Κάποιο που 
μιλά κατευθείαν στην καρδιά σας; 

Γ.Γ.: Το καθένα έχει τη δική του βα- 
ρύτητα, μια αυτοτέλεια και ταυτόχρο- 
να μια συνέχεια ή ασυνέχεια με τα 
υπόλοιπα. Χρησιμοποιώντας την 
αρχή του πρώτου ποιήματος  «ήμουν 
έκθετος, στην εποχή του ταυτόχρο- 
νου τοποθετημένος εκεί, στο εκτός»  



θα ήθελα να αποκαλύψω κάτι. Είμαστε 
έκθετοι, νιώθουμε τοποθετημένοι εκεί, 
στο εκτός, για τους λόγους που, για 
μένα τουλάχιστον, αναφέρονται στα 
ποιήματα που ακολουθούν. Είμαστε 
έκθετοι γιατί βιώνουμε την απώλεια, 
τις απουσίες, γιατί οι «χαμένες υποθέ- 
σεις» είναι συχνές, γιατί  «αποδημώ- 
ντας» προσπαθούμε να ξεφύγουμε 
από την ματαιότητα. Γιατί «σαν το 
χθες» μπορεί να είναι η καθημερινό- 
τητα του  οποιουδήποτε που τη δια- 
σχίζει. 

Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον 
ποιητή να εκδώσει τη δουλειά του; 
Υπάρχει η σκέψη ενασχόλησης και 
με κάποιο άλλο είδος; 

Γ.Γ.: Πλέον η δυσκολία έγκειται στην 
απόφαση· πώς θέλει κανείς να συστη- 
θεί στο αναγνωστικό κοινό, στον κό- 
σμο της λογοτεχνίας. Υπάρχουν εκδο- 
τικοί οίκοι που αξιολογούν, άλλοι που 
αξιολογούν και  στηρίζουν την αυτο- 
έκδοση μιας και οι εποχές έχουν αλλά- 
ξει, υπάρχει το διαδίκτυο. Επιλογή 
λοιπόν με βάση αυτό που ονειρεύτη- 
κες, προετοιμασία για αυτό που φοβά- 
σαι, μα πάνω από όλα απεμπλοκή του 
έργου σου από το αν αρέσει η όχι, 
είσαι αυτός. Από κει και πέρα υπάρ- 
χουν φόρμες που θα ήθελα να πειρα- 

ματιστώ, υπάρχουν πεδία που θέλω 
να υπάρξω και να αλληλεπιδράσω με 
συνανθρώπους μου που έχουν δικές 
τους προτάσεις και ανησυχίες. 

Κάνετε σχέδια για το μέλλον; 
Κάποια πράγματα που θέλετε να 
κάνετε; Πού μπορεί να σας βρει 
κανείς; 

Γ.Γ.: Υπάρχει και το κομμάτι της 
διδασκαλίας της δημιουργικής γρα- 
φής. Είναι κάτι που έχω ξεκινήσει τα 
τελευταία δύο χρόνια και σκέφτομαι 
να το συνεχίσω, δίνοντάς του κάθε 
φορά και κάτι δυνατότερο, λογοτε- 
χνικά και συναισθηματικά.    

Κλείνοντας και αφού εκφράσω τις 
ευχαριστίες μας για το χρόνο σας 
προς το site μας, θα ήθελα να μας 
πείτε τι θα συμβουλεύατε σε όσους 
θα ήθελαν να εκφραστούν μέσα 
από την ποίηση; 

Γ.Γ.: Να το τολμήσουν όποτε νιώ- 
σουν έτοιμοι. Μην προβληματιστούν 
από τα σημεία των καιρών. 

Η ποίηση δεν έπαψε και ποτέ δεν θα 
πάψει να είναι το μέσο που τα 
ανοίκεια γίνονται οικεία και τα 
αδύνατα δυνατά... 



Ελλείψει συνοχής 
Γιώργος Γεωργούλας 

«Ελλείψει συνοχής» τιτλοφορείται η 

πρώτη ποιητική συλλογή του κ. Γεωργού- 

λα Γιώργου και από το πρώτο μέχρι το 

τελευταίο ποίημα η έλλειψη επικοινωνίας, 
η δυσκολία των ανθρώπων να εκφρά- 

σουν τα συναισθήματά τους, η απομά- 

κρυνση, η προδοσία και η ελπίδα 

διαχέονται στον αναγνώστη μέσα από 

κάθε λέξη. 

Με γλώσσα απλή αλλά και ακαδημαϊκή 

συγχρόνως, με εικόνες περιγραφικές 
αλλά και σύντομες ταυτόχρονες, με 
παρομοιώσεις αλλά και ρεαλισμό μαζί, 
ο κ. Γεωργούλας αποτυπώνει στο χαρτί 
όλα εκείνα τα αισθήματα και τις σκέψεις 
που γεννά στον σύγχρονο άνθρωπο η 

υλιστική, σύγχρονη κοινωνία. 

Το Μυστικό της Μαγείας 
Νατάσσα Λούππου

Το θέμα του είναι πρωτότυπο και απο- 

τελείται από κάποια παγκοσμίως γνω- 

στά γεγονότα, τα όποια όμως δίνονται 
στους αναγνώστες με έναν διαφορετικό 

και ιδιαίτερο τρόπο. Κεντρικότερο μήνυ- 

μα του βιβλίου είναι η πίστη στον εαυτό 

μας και τις δυνάμεις μας. Στόχος της 
συγγραφέα είναι να μπορέσουν οι μι- 
κροί αναγνώστες να αποκτήσουν αυτο- 

πεποίθηση ότι μπορούν να καταφέρουν 

αυτό που ονειρεύονται. 
Η Τάνια είναι μία έφηβη που δεν είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλής, είναι ντροπαλή, 

δεν έχει αυτοπεποίθηση και ένας από 

τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι 
επειδή την άφησε ο μπαμπάς της. 
Ωστόσο, το «ταξίδι» που θα ...

https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CF%82/
https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85/


Το Κάλεσμα του Κθούλου  
H.P. Lovecraft 

Το Κάλεσμα του Κθούλου είναι μια κλασι- 
κή ιστορία κοσμικού τρόμου, ιδανικό ξεκί- 
νημα για όποιον θέλει να καταπιαστεί με 
το έργο του Αμερικανού συγγραφέα. Σε 
πολλούς ίσως φανεί συνηθισμένη η υπό- 

θεση -χωρίς κάποιο twist, και καμία εξέ- 
λιξη στους χαρακτήρες- δεν υπάρχουν άλ- 

λωστε αυτοί πέρα από τον αφηγητή. Θα 

συμφωνήσω απόλυτα, αλλά και πάλι θα 

πω πως οι λάτρεις του τρόμου οφείλουν 

να το διαβάσουν μόνο και μόνο για τη 

ζοφερή, αλλοπρόσαλλη ατμόσφαιρα που 

αναδύεται (καθόλου τυχαία επιλογή ρήμα- 

τος) από τις σελίδες του Lovecraft. Σχεδόν 

μπορούσα να ακούσω τις λαρυγγικές 
κραυγές των πιστών και να αγγίξω με τα 

ακροδάχτυλά μου το εξωγήινο είδωλο... 

Φίλα με, άγγελέ μου... Φύλα με... 
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος

Ένας άγγελος ερωτεύεται μια κοπέλα και 
αποφασίζει να γίνει θνητός για να ζήσει 
κοντά της. Ένας άγγελος κατεβαίνει στη 

γη για την αγάπη μιας κοπέλας... 
Πιστεύετε στα παραμύθια; 

Πώς είναι η ζωή ως άνθρωπος; Αυτή η 

περιέργεια οφείλεται σε ένα συναίσθημα 

που νιώθει για πρώτη φορά, τον έρωτα. 

Εγκλωβίζεται σε ένα μεγάλο δίλημμα 

αφού πλέον έχει να επιλέξει μεταξύ της 
αιωνιότητας χωρίς συναισθήματα και 
μιας σύντομης ανθρώπινης ζωής, με 
σκοπό να βρει την πραγματική αγάπη. 

Γίνεται; Υπάρχουν απαγορευμένοι 
έρωτες; Θα έχει χρόνο; Αθανασία ή ζωή 

με όσα προβλήματα...

https://thematofylakes.gr/custodians-art/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-h-p-lovecraft/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7/


Η Ποίηση του χθες, του 
σήμερα και του αύριο

Αλέξανδρος Δαμουλιάνος

Η Λογοτεχνία ήταν και είναι σαρξ εκ σαρκός της ψυχής, όμως το πιο 

βαθύ και ευαίσθητο σπλάχνο του, είναι και παραμένει, ακόμα και σε 

αυτούς τους απαξιωτικούς, για εκείνη, καιρούς, η Ποίηση.

Από συστάσεως της Ελληνικής συνει- 
δήσεως στις προσωπικές, αλλά κυρί- 
ως στις εθνικές επαναστάσεις, αυτό 
το “αποπαίδι” της Λογοτεχνίας, πε- 
τούσε τα κουρέλια του, ντυνόταν το 
πιο λαμπρό σθένος των Αιώνων και 
οδηγούσε την ανθρώπινη ύπαρξη σε 
στιγμές που η Ιστορία έχει αγαλματο- 
ποιήσει και τοποθετήσει στα ανάκτο- 
ρά της, στα ύψη των αιθέρων της 
αθανασίας. 

Κατά την διάρκεια της “Ομηρικής μο- 
ναρχίας”, των λυρικών ποιητών υμνη- 
τών κάθε χαράς και λύπης της πλά- 
σης, των Μεγάλων Τραγικών και του  

Αριστοφάνη και των επιγόνων αυτών, 
αλλά και των δραματουργών των Βυ- 
ζαντινών χρόνων, ουδείς τολμούσε 
να αμφισβητήσει την τρανή βασιλεία 
της Ποιήσεως στα όνειρα του κό- 
σμου. Για τον μετέπειτα ξεπεσμό της 
υπάρχουν πολλές θεωρίες, όλες λο- 
γικές και αυθαίρετες. Ευθύνεται το 
πνευματικό Οθωμανικό πραξικόπημα 
που, παρά τις φωτεινότατες προσπά- 
θειες του Βιτσέντζου Κορνάρου και 
του Γεώργιου Χορτάτση πριν, και του 
Ρήγα Φεραίου εν μέσω τουρκοκρα- 
τίας, ωσάν ένα σκοτεινό τείχος εμπό- 
δισε να εισέλθει με όλη της την δύνα- 
μη η ευλογία του Διαφωτισμού στις 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87%CE%B8%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF/




καρδιές του λαού μας; Μήπως τα 
λογοτεχνικά ρεύματα του 20ου 
αιώνα έφταναν με κάποια καθυ- 
στέρηση στην χώρα μας και αρκε- 
τή χρονική μεταξύ τους απόστα- 
ση; Ή καταλυτικό παράγοντας 
ήταν η σταδιακή κατάρρευση ενός 
εκ των λίγων στυλοβατών ενός 
κράτους, της παιδείας, και η χαλά- 
ρωση των δεσμών των πολιτών 
μαζί της από την δεκαετία του 80’ 
κι ύστερα; 

Η Παλαμική γενιά, η Καβαφική 
ισχυρή αυτονόμηση, ο Καρυωτα- 
κικός υγιής πεσιμισμός –ή θα 
‘λεγα μάλλον προβληματισμός-, 
η ηλιοβαπτισμένη και γεμάτη από 
καταγάλανο ουρανό στην πένα της 
γενιά του 30’, ο γαρμπής του 
Ρίτσου που ξερίζωνε τα σάπια δέ- 
ντρα της νοοτροπίας μας, η Κα- 
ζαντζάκια ένωση πεζού και ποιητι- 
κού λόγου, ενθρόνισαν ξανά την 
Ποίηση στην κουλτούρα του έ- 
θνους μας. Και μετά… η Ποίηση 
αποκήρυξε από τα κύτταρα της το 
“εμείς”, ξέχασε τον ρωμαλέο υγιή 
ριζοσπαστισμό της, κλείστηκε σε 
διαμερίσματα πολυκατοικιών, ε- 
γκατέλειψε τα πελάγη και τα πέρα- 
τα της ελευθερίας, γέρασε μες στα 
αέναα νιάτα της, απομονώθηκε  

και έμεινε να μιλά δίχως ανταπό- 
κριση σε ένα κακέκτυπο του “εγώ”. 

Σήμερα, ως επί το πλείστον, υμνού- 
νται, ποιητικά, με κραυγές τα απω- 
θημένα ενός δήθεν καταπιεσμένου 
για χρόνια ατομικισμού, μέσω της 
εγκεφαλικής γραφής κι όχι της εξ 
αίματος, δηλαδή εκείνης που αντί 
για μελάνι απαιτείται το αίμα στις 
φλέβες μας ώστε να γράψει κανείς. 

Όλα τα προαναφερθέντα μαζί ίσως 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
έναν χάρτη με την βοήθεια του 
οποίου θα ξαναβρεί η Ποίηση τον 
εαυτό της και θα μας οδηγήσει με 
πυγμή, γενναιότητα και ουσιαστική 
ελπίδα προς το αύριο που φαίνεται 
από τώρα πως καταρρέει. Άλλωστε, 
ο Ποιητής-Λογοτέχνης, υπό ένα 
άλλο, διαφορετικό και πιο αληθινό 
πρίσμα, είναι ο ανώτατος ηγέτης 
ενός λαού. Και αυτός ο ηγέτης 
οδηγεί, δεν οδηγείται… 



Μισή αλήθεια 
Γεράσιμος Θεοδόσης

Η ιστορία ξεκινά σε ένα δικηγορικό 

γραφείο στην Αθήνα όπου ο δικηγόρος 
και εν δυνάμει συγγραφέας Δημοσθένης 
Κανελίδης αναλαμβάνει μια παράξενη 

υπόθεση. Η Σοφία Ευγενίδη, μια 

αινιγματική γυναίκα, από τη στιγμή που 

θα μπει στη ζωή του θα προκαλέσει ένα 

ντόμινο εξελίξεων. Είναι η παράξενη 

ιστορία της δολοφονίας που καλείται να 

ξαναφέρει στο φως ή αρκεί η ερωτική 

έλξη που νιώθει για την πελάτισσα του η 

αφορμή να γίνουμε μάρτυρες της πορείας 
του ήρωα προς την κάθαρση, προς τη 

λύση, αν θέλετε, που θα ρίξει φως στη 

δική του ζωή, αφού κάθε φορά θα χάνεται 
όλο και πιο βαθιά στις ορέξεις της 
αδύναμης σάρκας του. 

Αντέχεις; 
Χριστίνα Πομόνη

Ένα τροχαίο πριν πολλά χρόνια, όπου 

ο Κωστής χάνει την οικογένειά του, 

ξαναζωντανεύει με ένα τηλεφώνημα και 
μαζί ξυπνάνε μνήμες που πονάνε. 
Ήταν τροχαίο τελικά ή είναι αλήθεια πως 
οι δικοί του δολοφονήθηκαν; 

Αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια, έλα 

απόψε στο Κάστρο στις οκτώ. 

Μόνος. 
Ο αγώνας δρόμου ξεκινά για τον ίδιο και 
θα έχει πολλούς σταθμούς, αλλά και 
σύμμαχους δίπλα του. Δεν θα είναι μόνος 
του στη διαδρομή. Άγραφα, Αθήνα, 

Καρύταινα… Κάθε φορά θα 

καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε, μιας 
και η δεινότητα της συγγραφέως να 

ζωντανεύει τα τοπία μπροστά μας είναι 
απαράμιλλη.  

https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7/
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Αγγελική Δαφτσίδου

Με έναν τίτλο διαφορετικό, που ουσια- 
στικά απευθύνει μια ευθεία ερώτηση 
στον αναγνώστη, αναρωτιέμαι αν έγινε 
για να τον ιντριγκάρει, ίσως και να τον 
προκαλέσει να διαβάσει το βιβλίο μέχρι 
το τέλος; 

Χ.Π.: Η ερώτηση απευθύνεται στον εαυτό 
μου και στον κάθε αναγνώστη ξεχωριστά. 
Σίγουρα είναι ένας πολύ δυνατός τίτλος, 
όμως ο στόχος είναι να βρει ο καθένας μας 
εάν αντέχει να αναμετρηθεί με τα λάθη του, 
αν αντέχει να σταθεί απέναντι από τον εαυ- 
τό του και να δει τα γεγονότα από την σκο- 
πιά των ανθρώπων που τον περιβάλλουν. 
Στην ουσία, είναι μία ερώτηση αυτογνω- 
σίας, η οποία, όσο εξελίσσεται η ιστορία 
παίρνει σάρκα και οστά. 

Θα έλεγα πως μετά τον δυνατό τίτλο 
εντύπωση προκαλεί η δήλωση στο 
οπισθόφυλλο – που είναι εξίσου σημα- 
ντικό στο να δελεάσει το κοινό – “Η 
ιστορία αυτή είναι σχεδόν αληθινή.” 
Εννοείτε πώς ίσως κάποια σημεία του 
βιβλίου βασίζονται σε πραγματικά 
γεγονότα ή πώς η ιστορία είναι τόσο 
αληθοφανείς που αγγίζει την πραγμα- 
τικότητα; 
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Χ.Π.: Κανένα σημείο του 
βιβλίου δεν είναι αμιγώς 
αληθινό. Από την άλλη 
πλευρά, το ερέθισμα για 
το κτίσιμο των χαρακτή- 
ρων προήλθε από πραγ- 
ματικές καταστάσεις και 
πρόσωπα που έχω συνα- 
ντήσει στο διάβα μου, σε 
διαφορετικές χρονικές 
στιγμές. Παίρνοντας, λοι- 
πόν, στοιχεία του χαρακτή- 
ρα και της συμπεριφοράς, 
έπλασα τους ήρωες του 
βιβλίου και περιέγραψα 
καταστάσεις που έχουν 
συμβεί. 

Από την αρχή, διαβάζο- 
ντας τις πρώτες σελίδες, 
συνειδητοποιούμε πως 
έχουμε να κάνουμε με 
ένα βιβλίο με σκληρό 
περιεχόμενο. Με κατα- 
στάσεις που σοκάρουν. 
Έτσι είναι η ζωή; Γεμάτη 
σκληρότητα, θυσίες και 
καλά κρυμμένα μυστικά; 

Χ.Π.: Η ζωή είναι μία διαρ- 
κής εναλλαγή συναισθη- 
μάτων. Πολλοί από εμάς 
βιώνουμε από πολύ νωρίς  

το άσχημο πρόσωπο της 
ζωής και μεγαλώνουμε 
μέσα από καταστάσεις 
που, όντως, σοκάρουν 
και μας φορτώνουν ένα 
ανυπόφορο βάρος από 
τα παιδικά χρόνια. 

Είναι σαν ένα ποτάμι 
που, άλλοτε, γίνεται 
ορμητικό και παλεύουμε 
να μην χτυπήσουμε στα 
βράχια, και άλλοτε είναι 
ήρεμο και μας οδηγεί 
στον επόμενο στόχο, 
στον επόμενο σταθμό, 
στον επόμενο άνθρωπο. 

Στο βιβλίο βλέπουμε τη 
μοίρα, το πεπρωμένο, 
αν θέλετε, να δένει 
τους ανθρώπους, ανα- 

Η ζωή είναι 
σκληρή, ναι, 
αλλά και τόσο 

όμορφη, 
ακριβώς επειδή 
έχει αυτές τις 
εναλλαγές.



πάντεχα πολλές φορές. Πιστεύετε 
ότι κάποια πράγματα είναι γραμ- 
μένα να συμβούν στη ζωή; 

Χ.Π.: Σίγουρα, κάποια πράγματα εί- 
ναι τυχαία, μία γνωριμία, ένας έρω- 
τας, η αρχή μιας φιλίας. Όμως, πι- 
στεύω ότι, έως έναν βαθμό, ελέγχου- 
με το “γραμμένο” μας. Πράξεις ή πα- 
ραλείψεις σε μία δεδομένη χρονική 
συγκυρία μπορούν να αποβούν 
μοιραίες στο μέλλον, καθοριστικές 
για το παρακάτω της προσωπικής 
μας ιστορίας. Από την άλλη, ένα 
παιδί που γεννιέται σε μία προβλη- 
ματική οικογένεια, δεν φέρει μερίδιο 
ευθύνης, αλλά οι πράξεις ή οι παρα- 
λείψεις των γονιών του είναι αυτές 
που καθορίζουν την προσωπική του 
ιστορία, τουλάχιστον εν τη γενέσει 
της. Το ίδιο αυτό παιδί, ως ενήλικας, 
ενδεχομένως να επηρεάσει τη μοίρα 
των δικών του παιδιών. Επομένως, 
μέχρι ένα σημείο ή, αν θέλετε, από 
ένα σημείο και μετά, ελέγχουμε το 
πώς θα εξελιχθούμε. 

Στην ελληνική κοινωνία έχουμε 
συνηθίσει λίγο να συνδέουμε τη 
σκληρότητα των ανθρώπων με τις 
πρότερες καταστάσεις του βίου 
τους και πολλές φορές την τοπο- 
θετούμε και γεωγραφικά, ανάλογα  

δηλαδή με την περιοχή που ζούνε. 
Έχουν οι ήρωες του βιβλίου σας 
αυτό το χαρακτηριστικό αλλά και 
το ελαφρυντικό ταυτόχρονα; 

Χ.Π.: Σίγουρα, τα βιώματά μας και οι 
μνήμες μας καθορίζουν, και ίσως μέ- 
χρι κάποιον βαθμό, να μας δικαιολο- 
γούν. Οι ήρωες του «Αντέχεις;» έ- 
χουν βιώσει και βιώνουν και κατά τη 
διάρκεια της αφήγησης σκληρές 
καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας. 
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε για τον τρόπο που έχουν 
δομηθεί και τον τρόπο που συμπερι- 
φέρονται, χωρίς ωστόσο να σημαίνει 
πως οτιδήποτε άσχημο μας συμβαί- 
νει μπορεί να αποτελεί πανάκεια για 
οποιαδήποτε κακή δική μας πράξη 
εις βάρος τρίτων. 

Ή τουλάχιστον εμείς οι αναγνώ- 
στες που πορευτήκαμε μαζί τους, 
που μάθαμε για τη ζωή τους και 
ζήσαμε την εξέλιξή τους, θα έχουμε 
την ευκαιρία να καταλάβουμε τα 
κίνητρά τους; 

Χ.Π.: Ναι. Δεν αφήνω κανένα κενό 
στην αφήγηση και στην εξήγηση των 
συμπεριφορών.  Ενδεχομένως, να 
μην τους δικαιολογήσετε, κάποιους ή 
όλους, αλλά αυτό είναι θέμα χαρακτή- 



ρα του κάθε αναγνώστη και της αντί- 
ληψης πραγμάτων που έχει ή ακόμα 
και των προσωπικών του βιωμάτων. 

Όσον αφορά το τέλος, πιστεύετε 
στο happy end; Αξίζουν όλοι οι 
ήρωες την εξιλέωση ή ακόμα και 
την αλήθεια; 

Χ.Π.: Όχι, δεν πιστεύω στο happy end 
επειδή δεν πιστεύω γενικά στο τέλος. 
Βέβαια, όταν αφηγούμαι μία ιστορία, 
και οφείλω να δώσω ένα τέλος, θέλω 
το τέλος να είναι συνεπές προς τα γε- 
γονότα που προηγήθηκαν. Αν μπορεί 
να αποδώσει εξιλέωση, θα το κάνω. 
Αν όχι, θα αφήσω ατιμώρητους τους 
«κακούς». 

Όταν ξεκινάτε να γράψετε μια ιστο- 
ρία έχετε προεξοφλήσει το τέλος 
της ή καθώς γεμίζουν οι σελίδες οι 
ήρωες του βιβλίου σας 
καθοδηγούν; 

Χ.Π.: Όχι. Οι ήρωές μου αποφασίζουν 
τι θα γίνει παρακάτω. Εκείνοι έχουν 
τον πρώτο λόγο. Και όσες φορές προ- 
σπάθησα να καταλήξω στο τέλος που 
είχα σκεφτεί από την αρχή, το αποτέ- 
λεσμα ήταν να ξαναγραφεί το βιβλίο 
από τη μέση και μετά, γιατί,πολύ απλά, 
οι ήρωες δεν με πήγαιναν προς τα εκεί 

  
Έχετε στο μυαλό σας όταν γράφε- 
τε τους αναγνώστες σας, ποιες θα 
είναι οι αντιδράσεις τους, με ποιους 
ήρωες θα ταυτιστούν ή είστε απε- 
ρίσπαστη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συγγραφής του έργου; 

Χ.Π.: Η αλήθεια είναι πως ελπίζω να 
έχουν τις ίδιες αντιδράσεις που βιώνω 
και εγώ γράφοντας την ιστορία. Να 
θυμώνουν, να αηδιάζουν, να χαίρο- 
νται, να γελούν, όλα αυτά τα συναι- 
σθήματα που εμπεριέχονται σελίδα 
τη σελίδα μέσα σε ένα μυθιστόρημα. 

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ρωτή- 
σω πόσα από τα προσωπικά σας 
βιώματα, τα πιστεύω σας και όσα 
αντιπροσωπεύετε σαν άνθρωπος 
βγάζετε στα βιβλία σας; 

Χ.Π.: Θα σας απαντήσω απλά ότι τα 
βιβλία μου είναι η Χριστίνα μέσα από 
το τα μάτια του Δημήτρη, του Κωστή 
και των όποιων επόμενων κεντρικών 
ηρώων. 
Τα βιβλία μου είναι εγώ, οι αναποδιές 
που βίωσα με την υγεία μου, οι δυ- 
σκολίες που έχω περάσει και όλα όσα 
με χαρακτηρίζουν. 

Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτή- 
σεις! 



Tο πρότυπ
ο 

του 

μποέμ καλλιτέχ
νη

Αναστασία Νεραϊδόνη

Το άρθρο αυτό ξεκίνησε με αφορμή 
μία απ' τις απαντήσεις που μου πα- 
ραχώρησε η Ευθυμία Δεσποτάκη 
στη συνέντευξή της. Στην ερώτησή 
μου αν προτιμά να γράφει σε κάποια 
αγαπημένη καφετέρια ή στον δικό 
της προσωπικό χώρο, αναφέρει συ- 
γκεκριμένα: «συγνώμη που θα σας 
χαλάσω το πρότυπο του μποέμ καλ- 
λιτέχνη, αλλά προτιμώ την άνεση της 
παντοφλίτσας μου...» 

Ποιο είναι όμως αυτό το πρότυπο 
του μποέμ καλλιτέχνη και συγκεκρι- 
μένα του συγγραφέα; Πότε δημιουρ- 
γήθηκε και ανταποκρίνεται στην  

σημερινή πραγματικότητα; 

Όταν γνωρίζουμε κάποιον που συστή- 
νεται ως συγγραφέας, ακόμα κι αν ζού- 
με εδώ στην Ελλάδα της οικονομικής 
κρίσης, σχηματίζουμε συνήθως την 
εξής εικόνα: 

Ο συγγραφέας διατηρεί ένα ακανόνιστο 
πρόγραμμα, χρειάζεται βαθιά μοναξιά 
για να εργαστεί, έχει δυσλειτουργικές 
προσωπικές σχέσεις (για παντρεμένος 
με παιδιά ούτε λόγος) και ουσιαστικά 
δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο παρά να 
παράγει εξαιρετική πεζογραφία. Τα 
χρήματα είναι σπάνια, αλλά ο συγγρα- 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%AD%CE%BC-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/


συγγραφέας πάντα καταφέρνει να ζει 
μόνος του. Ο σπιτονοικοκύρης είναι 
πάντα έξαλλος μαζί του, αλλά δεν 
πρόκειται ποτέ να φτάσει στην έξωση. 

Το συγγραφικό διαμέρισμα σε αυτή 
τη φαντασίωση είναι γυμνό με μίνιμαλ 
διακόσμηση. Οι τοίχοι είναι άβαφοι 
σοβάδες ή αλλιώς η ταπετσαρία ξε- 
φλουδίζει. Το σύστημα θερμοκρασίας 
είναι ελαττωματικό ή ανύπαρκτο. 
Υπάρχουν βιβλία στοιβαγμένα στο 
πάτωμα και για κάποιο λόγο πάντα 
μια βελούδινη πολυθρόνα-αντίκα σε 
εκτυφλωτικές αποχρώσεις. 

Ο συγγραφέας περνάει τις ώρες του 
σε καφετέριες με τεράστιους ξεφτισμέ- 
νους καθρέφτες πίσω απ’ το μπαρ, 
επειδή οι καφετέριες θερμαίνονται, 
ενώ το διαμέρισμά του όχι. Κάνει 
ενδελεχή έρευνα στις βιβλιοθήκες που, 
για κάποιο λόγο, λειτουργούν τις απο- 
γευματινές ώρες. Αυτό το τελευταίο 
είναι από μόνο του ανέκδοτο, σε μια 
χώρα που όλες οι δημόσιες βιβλιοθή- 
κες έχουν ωράριο δημοσίου. Χώρια 
που ο καφές στοιχίζει 3,50 ευρώ το 
ελάχιστο  οπότε σχεδόν κανένας γρα- 
φιάς δεν μπορεί να πάρει το laptop 
του ή το ιδιόχειρο σημειωματάριό του - 
για να ανταποκρινόμαστε πλήρως 
στην φαντασίωση- και να συντηρήσει  

καθημερινώς αυτή την εικόνα, καθώς 
δεν σας είπα το ακόμα καλύτερο: Το 
97% των συγγραφέων έχουν μια 
8ωρη βασική εργασία -γραφείου στην 
καλύτερη περίπτωση- για να βγάζουν 
τα έξοδά τους. 

Οι συγγραφείς που σας συστήνονται 
στις παρουσιάσεις μπορεί να είναι  
τραπεζικοί  υπάλληλοι, πωλητές κατα- 
στημάτων, εργάτες στον ιδιωτικό το- 
μέα, τηλεφωνητές εταιρίας τηλεπικοι- 
νωνιών, δάσκαλοι, ιατρικό προσωπι- 
κό και στην καλύτερη περίπτωση 
εργάζονται με ωράριο 9-5 και έχουν 
μια Κυριακή ελεύθερη. Σε όλο αυτό 
δεν χωράει το πρότυπο του «ξοδεύω 
πάμπολλες ώρες σε μποέμ καφετέ- 
ριες με την γραφομηχανή μου». 

Η αισθητική αυτής της φαντασίας 
καταψύχθηκε μόνιμα κατά το πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα, στις πόλεις (και 
περιστασιακά στα παραλιακά θέρετρα 
κοντά στις πόλεις) της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος 
που ο τρόπος ζωής του μυθιστοριο- 
γράφου  έχει «παγώσει» σε μια τέτοια 
ιδιαίτερη εποχή και τόπο είναι  οι Αμε- 
ρικανοί συγγραφείς του Μεσοπολέμου 
σαν τον E. Hemingway, τον F .S. 
Fitzgerald και τον J.Baldwin που 
μετακόμισαν στην Ευρώπη λόγω των  



φτηνών ενοικίων. Πέρα απ’ το εξαιρετικό 
έργο τους, κατάφεραν να ασκήσουν μα- 
ζική επιρροή στην  ιδέα της λογοτεχνίας 
και του λογοτέχνη. 

Και φυσικά όλοι αυτοί είχαν την αμέριστη 
υποστήριξη και συμπαράσταση της Ger- 
trude Stein. Μιας κοσμοπολίτισσας συγ- 
γραφέως, γόνο της πλούσιας και ισχυ- 
ρής οικογένειας των Vanderbilt που έχτι- 
σαν την μισή Νέα Υόρκη. Η Stein χορή- 
γησε και επηρέασε τρανταχτά ονόματα 
καλλιτεχνών του Μεσοπολέμου που 
διέμεναν στον Παρίσι εκείνη την εποχή 
και συμμετείχαν στα σουαρέ της, συμπε- 

ριλαμβανομένου του εκπληκτικού Ja- 
mes Joyce και είναι από μόνη της ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο της λογοτεχνίας 
που θ’ αναλύσουμε σε άλλο άρθρο. 
Και γιατί εμείς εδώ, στην άλλη άκρη 
του πλανήτη, συνδεόμαστε με τα 
πρότυπα της  Αμερικάνικης λογοτε- 
χνίας κι όχι τα Ευρωπαϊκά, θα μου 
πείτε; Διότι στην ιστορία μας, σαν 
λαός, θα παρατηρήσετε ότι έχουμε 
υιοθετήσει έθιμα, πρότυπα και τρόπο 
ζωής της Αμερικής του 1950 γενικό- 
τερα. 
Μπα αποκλείεται, υπερβάλλω, θα 
σκεφτείτε. Κι όμως, δοκιμάστε να  



προφέρετε την λέξη συγγραφέας κι εξε- 
ρευνήστε την εικόνα που σχηματίζεται 
αυτόματα στο μυαλό σας. Λίγο πολύ 
σαν σκηνές απ’ την ταινία του Woody 
Allen «Midnight in Paris» σωστά; 

Αυτή η φαντασιακή εικόνα ήταν κάποτε 
η πραγματικότητα που αντιμετώπισαν 
οι Αμερικανοί συγγραφείς στην Ευρώ- 
πη μετά τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι ο Χέμιν- 
γουεϊ και τα υπόλοιπα τρανταχτά συγ- 
γραφικά ονόματα πήγαν στο Παρίσι 
επειδή το ενοίκιο ήταν φθηνότερο, 
καθώς ένας καταστροφικός πόλεμος 
είχε διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

Αυτοί οι συγγραφείς παρήγαγαν τόσο 
μεγάλο υλικό ο ένας για τον άλλο, στη 
μυθιστοριογραφία και στις επιστολές 
μεταξύ τους, που κατά λάθος αποκρυ- 
στάλλωσαν έναν συγκεκριμένο χρόνο 
και τόπο στην αμερικανική -και όχι 
μόνο- φαντασία ως την ουσία του τι 
μοιάζει με μια δημιουργική ζωή. 

Αυτό δεν ήταν μόνο ένα περιβάλλον: 
ήταν μια ιδιαίτερη οικονομία. Όχι μόνο 
ήταν το ενοίκιο φθηνό, αλλά η εκτύπω- 
ση (εφημερίδες, περιοδικά) ήταν ακόμα 
ο βασιλιάς των μέσων μαζικής ενημέ- 
ρωσης. Ήταν δυνατό λοιπόν για μια 
σύντομη χρονική περίοδο, να ζωντα- 

νεύουν τα κομμάτια σε περιοδικά. 

Ως αποτέλεσμα, η εικόνα της ζωής της 
γραφής που δημιουργήθηκε σε αυτή 
την περίοδο δεν περιλαμβάνει καθό- 
λου οχτάωρες εργασίες. Κανείς δεν 
διδάσκει. Κανείς δεν είναι νοσοκόμα ή 
τραπεζίτης, ρεσεψιονίστ ή στρατιώτης. 
Οι συγγραφείς γράφουν και αυτό είναι. 
Είναι ελεύθεροι να έχουν περίεργο 
ωράριο, να ταξιδεύουν φτηνά με τον 
σιδηρόδρομο, να πίνουν περισσότερα 
από ό, τι πρέπει, και να εμπλέκονται 
υπερβολικά σε καταδικασμένες σχέ- 
σεις. Κανείς δεν χρειάζεται να σηκωθεί 
το πρωί... 

Όσοι από μας είμαστε τυχεροί να δού- 
με τουλάχιστον ένα βιβλίο μας δημοσι- 
ευμένο, μένουμε συνήθως με την στυ- 
φή γεύση ότι κάπου έχουμε αποτύχει. 
Πού είναι όλη αυτή η λάμψη του ταξι- 
δεύω και γράφω και ανταλλάσω από- 
ψεις με άλλους συγγραφείς σε κοκτέιλ 
πάρτι; Γιατί δεν μου φτάνουν τα χρή- 
ματα να καταναλώνω αμέτρητες ώρες 
σε υπέροχα βιβλιοκαφέ γράφοντας, 
χωρίς να κοιτάω το ρολόι μου; 

Αυτή η εκατό χρονών ψευδαίσθηση 
μας κάνει κακό. Δεν μας αφήνει κανένα 
μοντέλο να μπορέσουμε να ακολουθή- 
σουμε όταν προσπαθούμε να ενσωμα-



τώσουμε την τέχνη με τη λειτουργική 
ζωή. Αυτή η περίοδος, όταν ένα άτομο 
μπορούσε να γράφει για περιοδικά κι 
εφημερίδες και να πληρώνεται καλά γι' 
αυτό σαν το Γρηγόριο Ξενόπουλο, 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μυθι- 
στορημάτων γράφεται ανάμεσα στο 
ραντεβού με τον οδοντίατρο και το 
μαγείρεμα για να πάρεις ταπεράκι στη 
δουλειά την επόμενη μέρα. Στην βασι- 
κή σου δουλειά δηλαδή που είναι κι 
αυτή που πληρώνει το φως, νερό, 
τηλέφωνο. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας 
τρόπος ζωής του συγγραφέα. Ο 
τρόπος ζωής σας, αγαπητοί γρα- 
φιάδες, καθορίζεται από την όποια 
 βασική σας δουλειά. 

Ανεξάρτητα από το πόσο μοναχικοί ή 
ενδοσκοπικοί είστε ενώ γράφετε μυθι- 
στορήματα, πιθανόν να ξοδεύετε πολ- 
λές ώρες κάθε εβδομάδα σε άλλη δου- 
λειά ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή 
να μεγαλώνετε παιδιά ή να προσπα- 
θείτε να διατηρήσετε το σπίτι σας 
καθαρό. Ξοδεύω περισσότερο χρόνο 
στα λεωφορεία κάθε εβδομάδα από ό, 
τι ξοδεύω γράφοντας, και έχω γράψει 
δύο μυθιστορήματα. 

Μήπως να απομυθοποιήσουμε την 
ιδέα του συγγραφέα που παρατηρεί 
 τα πάντα από μακριά, στέκεται στην 
άκρη του πάρτι με ένα ποτήρι τζιν, πο- 
τέ δεν αποσυσκευάζει όλες τις βαλί- 
τσες του ή ανανεώνει τη μίσθωσή του; 

Οι περισσότεροι συγγραφείς είναι, 
στην πραγματικότητα, βαθιά ριζωμέ- 
νοι στις κοινότητές τους, όπως οποιο- 
σδήποτε άλλος. Κλείνουν ραντεβού 
στο ΙΚΑ και περιμένουν κανονικά τη 
σειρούλα τους στις δημόσιες υπηρε- 
σίες. 
Συζητάνε με τον περιπτερά για τις 
καινούριες εκπαιδευτικές αλλαγές στα 
σχολεία και πώς θα επηρεάσουν τα 
παιδιά τους. Αλλά όλα αυτά μας 
μοιάζουν ξένα με το πρότυπο που 
έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας. 

Άραγε πώς μοιάζει  ο συγγραφέας 
που  ανήκει σε ένωση εργαζομένων 
στον τομέα της υγειονομικής περί- 
θαλψης; Έχει άποψη για τα νέα 
φορολογικά μέτρα και τα οικονομικά 
σκάνδαλα που προκύπτουν στην 
δημοσιότητα; Συμμετέχει σε απεργίες 
και κινητοποιήσεις για τον τομέα του; 
Πώς θα σας φαινόταν να προωθή- 
σουμε αυτή την εικόνα ως κεντρική 
ρίζα, να την αξιοποιήσουμε, να την 
αναγνωρίσουμε ως τον κανόνα;



Η κυρία Βόικου, για άλλη μια φορά 

καταπιάνεται με το ιστορικό 

μυθιστόρημα. Αυτή τη φορά μας γυρίζει 
πίσω στο χρόνο και μας γνωρίζει 
άγνωστα -στους περισσότερους από 

εμάς- στοιχεία της ιστορίας μας. 
Καλύπτει μια μεγάλη χρονική περίοδο, 

αφού αναφέρεται στον Εθνικό διχασμό, 

στον Α’ και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ξεκινά με τον γάμο του Κωνσταντή και 
της Ασημούλας. Η ευτυχία τους δεν 

κρατάει για πολύ. Ο Κωνσταντής 
καλείται να υπηρετήσει την Πατρίδα. Με 
μια καρδιά κομμένη στα δυο αφήνει 
πίσω τη γυναίκα του που περιμένει το 

πρώτο τους παιδί. Ξεσπά ο Α’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος. Δύσκολοι καιροί.

Το β' μέρος της διλογίας «Η μήτρα του 

κακού»  ξεκινά με τον μύθο του 

Συννεφόδεντρου  κάπου στην όαση 

Μπαχαρίγια το 536 μ.Χ. 

Ο δεκαεξάχρονος Anamar μην αντέ- 
χοντας να βλέπει τον παππού του να 

λιώνει σαν το κερί απ’ την αρρώστια, το 

βάζει πείσμα να αναζητήσει το μυθικό 

Συννεφόδεντρο, παρά τις αντιρρήσεις της 
μητέρας του και τα καταφέρνει. Από τότε  
όλα τα μέλη της συγκεκριμένης φυλής 
Βέρβερων είναι υπεραιωνόβια και δεν 

προσβάλλονται από καμία ασθένεια. Το 

2013 λοιπόν κοντά στον ανθρωπολόγο 

που κάνει πειράματα στην φυλή 

προσπαθώντας να ερευνήσει αυτό το 

θαύμα, θα βρεθεί ο καταξιωμένος 
δημοσιογράφος Alex Bristow. 

Πικρό γλυκό λεμόνι  
 Σοφία Βόικου

 
Η Μήτρα του Κακού ΙΙ: 
Το Συννεφόδεντρο  
 Margaret P. Dalkour 

https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B2%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B7-%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B9%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-marg/


Στο εγκληματικής μυθοπλασίας βιβλίο 

αυτό ξετυλίγεται ο μίτος μιας ιστορίας 
που παρασέρνει τους αναγνώστες σε 
μια τρελή κούρσα στον υπόκοσμο μιας 
άλλης Στοκχόλμης, εκείνης που 

λαμβάνει χώρα πίσω από κλειστές 
πόρτες λεσχών πόκερ και συμμοριών 

που ζουν στη δική τους αίγλη από το 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το αστικό 

σκηνικό της Στοκχόλμης ξετυλίγεται με 
μαεστρία από την Έμελι, τον Τέντι, το 

Μπένιαμιν και το Νίκολα που 

κουβαλώντας τη δική τους ιστορία 

συνεισφέρουν στην εξερεύνηση της 
αλήθειας που κρύβεται πίσω από τη 

δολοφονία στο Βερμντέ της Σουηδίας. 

Στοκχόλμη  
 Jens Lapidus

Ένα τραγούδι για το αύριο 
Alice Peterson

Ο Τομ ερωτεύτηκε την Άλις τη στιγμή 

που την αντίκρισε. Συνειδητοποίησε ότι 
δε θα ήταν καθόλου εύκολο να είναι μαζί 
της, αλλά η Άλις είναι γεμάτη ενέργεια, 

ένας ήλιος που λάμπει στον κατά τ’ άλλα 

συνηθισμένο κόσμο του. 

Κάποιοι μπορεί να βλέπουν την Άλις και 
να νομίζουν ότι έχει τα πάντα στη ζωή 

της. Όμως, η Άλις ξέρει ότι δεν είναι σαν 

τις άλλες γυναίκες. Η ζωή της είναι 
περίπλοκη, απρόβλεπτη, δύσκολη. Αλλά 

δεν της αρέσει ο οίκτος. Το μόνο που 

θέλει να κάνει, το μόνο που ήθελε ποτέ, 
είναι να τραγουδάει. 

https://thematofylakes.gr/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/19452/
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Κωνσταντία Σωτηρίου

Θεωρεί ότι αυτό που κάνει ένα βιβλίο καλό είναι πρώτα από 

όλα η ειλικρίνεια του συγγραφέα. Ο λόγος για τον Κύπριο 

συγγραφέα Χρίστο Τσιαήλη, ο οποίος με την συλλογή 

διηγημάτων του «Το Ψωμί» πραγματεύεται ένα ιδιαίτερο 

φουτουριστικό κόσμο μπολιασμένο με σύγχρονες 

κοινωνικές ευαισθησίες. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο 

Τσιάλης, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο του στις 16 

Μαρτίου  στο De Profundis, με ομιλητές τον  Δημήτρη 

Τανούδη και τη Μαρία Ανδρεαδέλλη (κείμενα διάβασε ο 

ηθοποιός Χρήστος Κάλλοου, ενώ την όλη εκδήλωση 

συντόνισε η Ιωάννα Κυριακίδου)  μας μιλά για το 

συγγραφικό του σύμπαν και όλα εκείνα τα βιβλία και τους 

συγγραφείς που συγκλόνισαν τον κόσμο του.

https://thematofylakes.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%AE%CE%BB%CE%B7/


Τι πραγματεύεται η συλλογή διηγη- 
μάτων σας «Το Ψωμί»; 

Χρ.Τσ.: Το ΨΩΜΙ πρόκειται για ένα 
συναπάντημα πολλών διαφορετικών 
διηγημάτων που όλα αντιπροσωπεύ- 
ουν –το καθένα με το ύφος και τον δικό 
του τρόπο– διάφορες πτυχές της ανή- 
συχης σύγχρονης ζωής, και τις δικές 
μου φοβίες για το μέλλον της ανθρω- 
πότητας. 

Οι ήρωες των διηγημάτων σας 
φλερτάρουν με μεταφυσικές και 
υπαρξιακές ανησυχίες. Τι αποτέλεσε 
την έμπνευση για το χτίσιμο αυτού 
του λογοτεχνικού σύμπαντος; 

Χρ.Τσ.: Γενικά, εμπνέομαι από στοι- 
χεία της ζωής που, ενώ φαινομενικά 
δείχνουν να είναι ευκόλως κατανοητά, 
θεωρώ ότι από πίσω κρύβουν ανεξή- 
γητα μυστήρια που δύσκολα συλλαμ- 
βάνει η ανθρώπινη αντίληψη. Μιλάω 
για σειρά συμπτώσεων που μας συμ- 
βαίνουν και εμείς αγνοούμε ή φοβόμα- 
στε να προσπαθήσουμε να ερμηνεύ- 
σουμε. Ή για φευγαλέες σκέψεις που 
θα μπορούσαν να εξηγήσουν τους 
γνώμονες των δήθεν αυθόρμητων 
ενεργειών μας. 
Μιλάω και για τα αισθήματα που κρύ- 
βουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό  

Γενικά, κάθε 

'παράξενη' στιγμή 

είναι και μια 

έμπνευση, ένα 

επόμενο διήγημα.

–πρωτόγονα αισθήματα ή αντιδρά- 
σεις που προέρχονται από το 
υποσυνείδητό μας, που τόσο το 
έχουμε παρεξηγημένο. Ακόμη και 
από τα όνειρα εμπνέομαι. Το κάθε 
αρχέτυπο αποτελεί μοχλό κινητικό- 
τητας στα σύμπαντα για τα οποία με 
ρωτάς. 

Οι γυναίκες ηρωίδες σας αποτε- 
λούν ξεχωριστό και ιδιαίτερο θέμα 
στα διηγήματα σας. Πώς καταφέ- 
ρατε να πλησιάσετε τόσο ευαίσθη- 
τα τη γυναίκεια ψυχοσύνθεση; 

Χρ.Τσ.: Δεν είναι δύσκολο και ακα- 
τόρθωτο για έναν άντρα συγγραφέα 
να προσεγγίσει τη γυναικεία ψυχο- 
σύνθεση. Φτάνει να αφήνει ελεύθερο 
τον συναισθητικό του εαυτό και να 
παρακολουθήσει προσεχτικά τις 
συμπεριφορές των γυναικών του 
περίγυρού του. Η ψυχή δεν έχει φύλο. 
Το σώμα έχει. Κυρίως, την ψυχή και 
τη σκέψη αγγίζω μέσα στα βιβλία . 



μου. Ίσως αν αγγίξω αυστηρά «γυναι- 
κεία θέματα» να δυσκολευτώ. 

Τι συμβολίζει ο τίτλος «Ψωμί»; 

Χρ.Τσ.: Αν θυμάμαι καλά, τον τίτλο 
τον αποφάσισα στο μέσο της συλλο- 
γής, όταν είχα καταλάβει ότι «ζύμωνα» 
κάτι δύσκολο, ήταν ένα εγχείρημα να 
κτίσω εξέλιξη και να δομήσω σταδιακή 
ένταση μέσω ετερόκλητων, αυτοδύνα- 
μων και αυτό-εύφλεκτων διηγημάτων. 
Ήταν σαν να είχα μαζέψει τα υλικά, τις 
κούπες και τα εργαλεία και μέσα μου 
έπλαθα ένα δεύτερο, τρίτο επίπεδο, 
σαν να είχα γίνει ο ίδιος το προζύμι και 
η κουβέρτα να ζεστάνω το βιβλίο αυτό 
για να φουσκώσει.  Ένιωθα ότι απένα- 
ντί μου είχα έναν προζεσταμένο φούρ- 
νο που περίμενε με αγωνία. 

Ήταν δύσκολο, γιατί πραγματικά δεν 
θα μπορούσα ποτέ να φτιάξω ένα 
πραγματικό ψωμί! Δεν είμαι καθόλου 
καλός στη μαγειρική! 

Είστε ένας από τους λίγους Κύπρι- 
ους συγγραφείς όπου η τοπικότητα 
και ειδικότερα το Κυπριακό πρό- 
βλημα δεν δεσπόζει στην αφήγησή 
σας. 
Η διαφοροποίηση ήταν συνειδητή ή 
πηγάζει από άλλους παράγοντες; 



Χρ.Τσ.: Δεν δεσπόζει, όντως, γιατί 
είμαι λάτρης της λογοτεχνίας που έχει 
παγκόσμια και όχι τοπικιστική ή αμι- 
γώς πολιτική απήχηση. Έτσι κι αλ- 
λιώς, όμως, με την μεταβατική και 
υπερβατική γραφή, καθώς και η ενα- 
σχόληση με το φανταστικό ενός συγ- 
γραφέα, δεν τον αφήνει ακόμη και να 
θέλει να καταπιαστεί με ένα πολιτικό ή 
κοινωνικό πρόβλημα -ενστικτωδώς θα 
το αναγάγει σε άλλο, συμβολικό επί- 
πεδο για να του δώσει διαχρονικό 
χαρακτήρα. Με το να αποφύγεις τα 
αληθινά τοπωνύμια ή τα πρόσωπα, 
αυτόματα δημιουργείς μια συνθήκη 
όπου ο κάθε πολίτης παγκόσμια μπο- 
ρεί να ταυτίσει το δικό του τοπικό 
πρόβλημα με το αφήγημα που διαβά- 
ζει.  Συγγραφείς όπως ο Φρανς Κάφ- 
κα και ο Αλμπέρ Καμύ, ακόμη και ο 
Μαρκέζ καταφέρνουν να κάνουν το 
παγκόσμιο τοπικό και το τοπικό πα- 
γκόσμιο με δυο-τρία τρικ. Μην εκπλα- 
γείτε αν από τούδε υποψιαστείτε ή 
διαπιστώσετε ότι υποκρύπτονται 
διάφορα τοπικά προβλήματα, ακόμη 
και αναφορές στο Κυπριακό θέμα στη 
γραφή μου. Έτσι κι αλλιώς, ως Κύπρι- 
ος, ο μηχανισμός της σκέψης μου έχει 
δομηθεί με την εικόνα ενός μοιρασμέ- 
νου νησιού και ενός πανέμορφου 
σκλαβωμένου βουνού στο ζωτικό 
οπτικό μου πεδίο. Όπως λέει κι ο  

Καβάφης, «Καινούριους τόπους δεν 
θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασ- 
σες. Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους 
δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και 
στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς». 
Ναι, για να απαντήσω, υποκρύπτω 
συνειδητά και υποσυνείδητα, δεν 
διαφοροποιώ τη θέση μου. Η τέχνη 
έχει πολλές εκφάνσεις και τρόπους. 

Αυτό είναι το πρώτο σας βιβλίο 
στα Ελληνικά. Γιατί οι προηγού- 
μενες συγγραφικές σας απόπει- 
ρες έγιναν στην Αγγλική γλώσσα; 

Χρ.Τσ.: Δεν υπάρχει απάντηση 
συγκεκριμένη. Από μικρός έγραφα 
και στις δύο γλώσσες, για χρόνια 
εργαζόμουνα με φοιτητές από Πανε- 
πιστήμιο της Αμερικής σε ανασκα- 
φές και είχα αναπτύξει ικανό αγγλικό 
λόγο, στη γραφή άλλες εμπνεύσεις 
μου έβγαιναν στα ελληνικά, άλλες 
στα αγγλικά. Αρχικά, είχα σκοπό να 
εκδώσω ένα βιβλίο στα Ελληνικά, 
αλλά ήταν πειραματικής μορφής και 
απορρίφθηκε από έναν εκδοτικό 
οίκο. Μιλάμε για το 2004 τώρα, δεν 
ήμουνα προφανώς έτοιμος. Έτσι 
εξέδωσα κάποια διηγήματα, μια 
συλλογή ποίησης και ένα μυθιστόρη- 
μα στα αγγλικά και μετά τόλμησα να 
στείλω σε εκδοτικό οίκο το πρώτο  



μου ελληνικό βιβλίο.  

Ο συγγραφέας είναι και αναγνώστης; 
Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγρα- 
φείς; Θεωρείτε πως υπάρχει κάποιος 
συγγραφέας που σας έχει επηρεάσει 
ιδιαίτερα; Υπάρχει κάποιο βιβλίο που 
συγκλόνισε τον κόσμο σας; 

Χρ.Τσ.: Αναγνώστης είμαι από πολύ μι- 
κρός. Χωρίς καμία ντροπή λέω ότι είχα 
διαβάσει στοίβες με βιβλία Άρλεκιν όταν 
ήμουν έφηβος, τα έπαιρνα από τα συρτά- 
ρια της μητέρας μου. Είχα διαβάσει τότε 
και όλα τα βιβλία του Ιούλιου Βερν, και 
όλους τους βίους αγίων, καθώς ήμουνα 
και ιδιαίτερα θρήσκος ως έφηβος. Μετά 
σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία πήγα στον 
Στίβεν Κινγκ, στην Κάθριν Νέβιλ, στον 
Νταν Μπράουν, στον Τέρρυ Πράτσιετ, στη 
Βιρτζίνια Γουλφ, στην Άγκαθα Κρίστι, στον 
Τόμας Μαν, στον Κάφκα, στον Καμύ, στον 
Τσέχωφ, στον Ντοστογιέφσκι, στον Τολ- 
στόι, στον Κούντερα και σε δεκάδες άλ- 
λους κλασσικούς και μη. Απλά, όταν κατα- 
πιανόμουνα με ένα συγγραφέα, διάβαζα 
όσα περισσότερα μπορούσα από εκείνον/ 
η. Στο σπίτι έχω δύο δωμάτια γεμάτα βι- 
βλία. Δεν μπορώ να απαντήσω το ερώτη- 
μα του αν έχω επηρεαστεί από κάποιο 
συγγραφέα ιδιαίτερα, χωρίς απλά να πω 
ένα ψέμα. Το «Εκατό Χρόνια Μοναξιά» και 
το «Βραδύτητα». Και το «Οκτώ» της Νέβιλ. 





Τι συνιστά ένα καλό βιβλίο; Ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά ενός κα- 
λού συγγραφέα; 

Χρ.Τσ.: Η ειλικρίνεια του συγγραφέα. 
Η καθαρή έμπνευση που έρχεται 
από την αρχή, και ο συγγραφέας 
σκέφτεται το βιβλίο για καιρό, σχεδόν 
το ολοκληρώνει στο μυαλό του πριν 
αρχίσει να το γράφει. Και αφού απο- 
φασίσει πρώτα τη φόρμα του. 
Πιστεύω ότι η φόρμα εξυπηρετεί την 
ουσία ενός βιβλίου. Και βεβαίως ο 
συγγραφέας πρέπει να έχει αναπτύ- 
ξει και να καταλήξει στις τεχνικές που 
τον και το εξυπηρετούν. 

Ένας καλός 

συγγραφέας μπορεί να 

μετατρέψει το ασήμαντο 

σε μεγαλούργημα ή να 

περάσει μια τεράστια 

ιστορία σε μια πρόταση. 

Αυτή η ικανότητα της μεγαλοποίησης 
ή σμίκρυνσης είναι που κάνει τον καλό 
συγγραφέα. Ένας συγγραφέας καλός 
μπορεί να κρατάει τον μεγεθυντικό 
φακό κι από τις δύο πλευρές. Κι αυτό 
πιστεύω ότι το φέρει εκ γενετής. Είναι  

όπως το «μάτι του ζωγράφου». Όλα τα 
άλλα είναι εκπαίδευση, ειδίκευση στη 
γλώσσα και εμπέδωση τεχνικών. 

Κάθε χρόνο εκδίδονται εκατοντάδες 
βιβλία στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι 
εξυπηρετεί αυτή η πληθώρα τίτλων 
ή σε βάθος χρόνου θα βλάψει το 
βιβλίο; 

Χρ.Τσ.: Το βιβλίο δεν βλάπτεται. 
Υπάρ-χει ή δεν υπάρχει. Πάντα θα 
ξεχωρίζει το καλό βιβλίο. Είναι ευτυχές 
το γεγο-νός ότι βγαίνει βιβλίο σε όλα τα 
είδη. Διότι υπάρχουν διάφορα είδη 
ανθρώ-πων και γούστων. Δεν 
μπορούμε να αναγκάζουμε τους 
ανθρώπους που αρέσκονται στο 
«ελαφρύ βιβλίο» να διαβάζουν «βαρύ 
κείμενο» ούτε το αντίστροφο. Πρέπει να 
υπάρχουν επιλογές για όλους. Η γενιά 
μας έχει βγάλει όλων των ειδών 
γραφές. Οι παλαιότεροι φοβόντουσαν 
πολύ ότι εμείς (η γενιά μας) θα 
καταστρέψουμε την καλή λογοτεχνία, 
αλλά τους ξαφνιά-ζουμε ευχάριστα. 
Αυτό δίνει ελπίδα στο βιβλίο. 

Ποια είναι τα επόμενά σας συγγρα- 
φικά βήματα; 

Χρ.Τσ.: Έχω σχεδόν ολοκληρώσει το 
δεύτερο βιβλίο της τριλογίας ‘The  



Omniconstants’, μια τριλογία επι- 
στημονικής φαντασίας που γεμίζει 
τις «ιδιαίτερές μου ώρες», και έχω 
άλλη μια συλλογή με διηγήματα 
έτοιμη, την οποία «ζυμώνω», και 
τρεις ποιητικές συλλογές έτοιμες 
επίσης. Μάλλον απλά θα συνεχίσω 
να εκδίδω βιβλία, ένα κάθε ένα ή 
δύο χρόνια. Θα αποφεύγω να 
εκδίδω δύο σε ένα έτος, αυτό θα 
ήταν υπερβολή και το τρέξιμο για 
την προώθησή τους θα με έκοβε 
από αυτό που αγαπώ πάνω από 
όλα –να γράφω. Σε ευχαριστώ για 
τις όμορφες ερωτήσεις!



Γνωρίστε την άπαιχτη ομάδα που δεν 

παίζεται! Που λατρεύει να φωτίζει σκοτει- 
νές υποθέσεις και να λύνει συνταρακτικά 

μυστήρια. Πολλά μυστήρια! Αμέτρητα 

μυστήρια! Μυστήρια! Πολλά μυστήρια! 

Χιλιάδες μυστήρια! Πόσα μυστήρια ν’ 

αντέξει πια κανείς; Οι ΑΠΑΙΧΤΟΙ 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ όμως τα αντέχουν όλα, τα 

ερευνούν όλα, τα λύνουν όλα. Αγόρια! 

Κορίτσια! Τρεχαλητά! Αγωνίες! Αγάπες! 
Γέλια! Και… μυστήρια φυσικά! 

Στο πρώτο βιβλίο της σειράς, τα παιδιά 

βρίσκονται μπροστά στο μυστήριο της 
εξαφάνισης αγοριών, μελών της ομάδας 
μπάσκετ του σχολείου. Θα τα 

καταφέρουν οι Άπαιχτοι Ντετέκτιβ να 

εντοπίσουν τα εξαφανισμένα αγόρια; 

Εξαφανισμένα (υπέροχα) αγόρια 
Θοδωρής Παπαθεοδώρου

Υπόθεση: Κλεμμένα βραβεία 
(και κλεμμένα φιλιά) 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου
Ο Μάνος, ο Μάκης, η Νίκη και η Μαίρη θα 

προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον κλέφτη 

που άρπαξε από το σχολείο τους, τρία 

χρυσά  μετάλλια αλλά και ένα ασημένιο 

μήλο, βραβείο που είχε κερδίσει το 

κυλικείο του σχολείου και συγκεκριμένα η 

κυρία Μάγδα, η οποία ήταν απαρηγόρητη. 

Η αποστολή της ομάδας δύσκολη, αφού 

δεν είχε πολλά στοιχεία στη διάθεσή της. 
Όταν όμως ο Μάκης ανακαλύπτει ένα 

μενταγιόν με ένα όνομα γραμμένο πάνω 

του στα αραβικά, τότε το μυστήριο των 

κλοπών σιγά-σιγά ξεδιαλύνεται. 

https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AE%CF%82/
https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD/


Πρόκειται σίγουρα για μια δυνατή ιστορία 

που μας ταξιδεύει στην πανέμορφη 

Σκύρο. Ο ήρωας του βιβλίου, ο Λάμπρος 
έχει χάσει τη μητέρα του και δυσκολεύεται 
να βρει τον εαυτό του μετά την απώλειά 

της. Δεν τα πάει καλά με τα μαθήματα, 

αλλά ούτε και με τον σκληρό, χωρίς 
συναισθήματα, πατέρα του. 

Στο πλευρό του, ο φίλος του, ο Ταξιάρχης 
και η αδελφή του φίλου του η Χριστίνα. 

Κάθε φορά που την αντικρύζει νιώθει την 

καρδιά του να χτυπά δυνατά. 

Μεγάλη αγάπη έχει ο Λάμπρος και για τις 
καταδύσεις. Μέσα στη θάλασσα, νιώθει 
ελεύθερος από κάθε σκέψη που του 

βαραίνει την ψυχή. 

Όμηρος στο πέλαγος 
Κατερίνα Δημόκα

Διαβάζοντας το βιβλίο της συγγραφέως 
Μαρίας Γουμενοπούλου "Γλυκό τσαμπί 
σταφύλι", θεωρώ ότι είναι το καλύτερο 

αντιπολεμικό παραμύθι που έχω διαβάσει 
μέχρι σήμερα. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχει 
βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική 

Συντροφιά το 1980, ενώ το ομώνυμο κι 
αγαπημένο ποίημα «Γλυκό τσαμπί 
σταφύλι» έχει βραβευτεί από τη Unicef σε 
διεθνή διαγωνισμό. 

Το συγκεκριμένο παραμύθι είναι ένας 
ύμνος στην ειρήνη και τη φιλία. Επίκαιρο 

όσο ποτέ, αφού καθημερινά περνούν 

μπροστά στα μάτια μας εικόνες φρίκες. 

Γλυκό τσαμπί σταφύλι 
Μαρία Γουμενοπούλου

https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CE%B1-%CF%87%CE%B1/
https://thematofylakes.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF/
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Γνώρισα την 

συγγραφέα Margaret P. 

Dalkour λίγο πριν την 

παρουσίαση της διλογίας 

της. Εκτίμησα αμέσως το 

γεγονός ότι παρότι τα 

μυθιστορήματα της 

θέτουν σοβαρά 

ερωτήματα ζωής, η ίδια 

δεν είναι καθόλου 

σοβαροφανής, κάτι που 

απεχθάνομαι αρκετά σε 

αρκετούς συγγραφείς. Η 

Μαργαρίτα είναι ένας 

ζεστός άνθρωπος με 

πηγαίο χιούμορ που σε 

μαγνητίζει με την 

καλοσύνη που τρέφει για 

τους ανθρώπους. Αυτό 

άλλωστε φαίνεται και 

στην διλογία της «Η 

μήτρα του κακού». Πάμε 

λοιπόν να γνωρίσουμε 

την ίδια και τα βιβλία της!

 Αναστασία Νεραϊδόνη 
 

Και στα δύο μέρη της διλογίας σου, «Η 
μήτρα του κακού» ο χρόνος λειτουργεί 
παράδοξα. Θα μπορούσε άνετα το β’ 
μέρος να διαβαστεί πρώτα. Συνέλαβες 
πρώτα την ιδέα του α’ μέρους ή και των 
δύο παράλληλα; 

M.D.: Ναι. Ήξερα από την αρχή, τι ήταν αυτό 
που ήθελα να γράψω και γιατί έπρεπε να 
τοποθετηθεί με αυτήν τη χρονική σειρά. 
Αφού ήθελα να δημιουργήσω μια ιστορία 
που στην ουσία αμφισβητούσε το Χρόνο 
όπως τον ξέρουμε, έπρεπε η ροή να υπο- 
στηρίζει αυτή την άποψη ή εκδοχή. 

Και τα δύο βιβλία πραγματεύονται την 
αντίληψη μας περί πίστης και κατά πόσο 
ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει ο 
ίδιος την πραγματικότητά του, όμως 
κινούνται σε τελείως διαφορετικό περιε- 
χόμενο. Το πρώτο βιβλίο κινείται στον 
χώρο της θρησκείας και το δεύτερο στον 
χώρο της επιστήμης, δύο αιώνια συ- 
γκρουόμενους χώρους. Το επεδίωξες 
εσκεμμένα να συγκεράσεις αυτά τα δύο; 

M.D.: Ναι, διότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, 
ήδη αρκετοί από τους «μεγάλους» επιστήμο- 
νες της εποχής μας έχουν ανακαλύψει πως  



το Σύμπαν μας στηρίζεται και είναι 
χτισμένο πάνω σε μια φιλοσοφία που 
«φωτογραφίζεται» στην πληθώρα 
των φιλοσοφικών θεωρήσεων και 
κοσμο-λογικών προεκτάσεων που 
υπάρχουν στις θρησκείες όλου του 
κόσμου. Εννοώ πως η επιστήμη 
αρχίζει σιγά-σιγά να ανακαλύπτει ότι 
το Σύμπαν και οι νόμοι του είναι προ- 
ϊόντα ενός υπέρτατου Νου. Πράγμα 
που μας οδηγεί στην παραδοχή ότι 
πίσω απ’ όλην αυτήν την τελειότητα 
πρέπει να υπάρχει κάποιος υπέρτα- 
τος «οικοδό-μος». Φυσικά, πάντα 
υπάρχει η αντίθετη άποψη και ο σκε- 
πτικισμός. Δυστυχώς όμως μέχρι σή- 
μερα δεν κατάφεραν να μας δώσουν 
απόλυτα ικανοποιητικές απαντήσεις 
σε πολλά. Στον αντίποδα, η επιστη- 
μονική προσέγγιση της Δημιουργίας 
που εναγκαλίζεται κάποιες φιλοσοφι- 
κές θεωρίες που υπάρχουν στις θρη- 
σκείες είναι σε θέση, αν όχι να δώσει 
την τέλεια εξήγηση στα μεγάλα ερω- 
τήματα που βασάνιζαν και απασχο- 
λούσαν πάντα τον άνθρωπο, τουλάχι- 
στο να κάνει πιο πειστικές προσεγγί- 
σεις και να αφήσει ανοιχτά παράθυρα 
εκεί που η ανημποριά του σκεπτικι- 
σμού τα κλείνει ερμητικά μη μπορώ- 
ντας να δώσει απαντήσεις.  Νομίζω 
πως η φιλοσοφία των «θρησκευτικών 
κοσμογονιών» και η επιστήμη είναι  

απλώς 2 όψεις του ίδιου νομίσματος. 
Μπορεί να βλέπεις την κορώνα κι όχι 
τα γράμματα ή και το αντίθετο, στην 
ουσία όμως στο χέρι κρατάς το ίδιο 
και το αυτό νόμισμα. 

To AVARCHAEL περιγράφεται ως 
ένα ιερό βιβλίο στο πρώτο μέρος 
που λίγοι κι εκλεκτοί καταφέρνουν 
να διαβάσουν και πιθανότατα 
αποτελεί και τον κωδικό εισαγω- 
γής στο Συννεφόδεντρο. Πώς άρ- 
χισε να σχηματίζεται μέσα σου η 
δύναμη του και πόσα χρόνια έρευ- 
νας σου πήρε για να το περιγρά- 
ψεις τόσο γλαφυρά στα βιβλία 
σου; 

M.D.: Το AVARCHAEL είναι ακριβώς 
αυτό  που είπες! Θα αντιγράψω και 
θα επαναλάβω ακριβώς τα δικά σου 
λόγια: «…ένα ιερό βιβλίο στο πρώτο 
μέρος που λίγοι κι εκλεκτοί καταφέρ- 
νουν να διαβάσουν και πιθανότατα 
αποτελεί και τον κωδικό εισαγωγής 
στο Συν-νεφόδεντρο». Ουσιαστικά 
πρόκειται για μια «αναλογική» αλλη- 
γορία που προσπαθεί να περιγράψει 
την ψυχή. Αν το σκεφτείς, η ψυχή 
ΕΙΝΑΙ ένα ιερό βιβλίο που λίγοι και 
εκλεκτοί καταφέρνουν να διαβάσουν! 
Πόσοι από μας έχουν καταφέρει να 
διαβάσουν (να γνωρίσουν ή έστω να  



προσπαθήσουν να μπουν στη διαδικασία 
να γνωρίσουν) το δικό τους «βιβλίο»; Ελάχι- 
στοι. Κι όμως… ΟΛΟΙ ΜΑΣ διαθέτουμε 
μέσα μας ένα τέτοιο «ιερό βιβλίο». Η ψυχή 
μας όχι μόνο γνωρίζει τα πάντα, αλλά ανέ- 
καθεν αποτελούσε το «κλειδί» για να εισχω- 
ρήσει ο άνθρωπος στην πραγματική ουσία 
απ’ την οποία είναι φτιαγμένος! Το θέμα 
είναι κατά πόσο είναι καθένας από μας 
έτοιμος να αναγνωρίσει την ύπαρξη αυτού 
του «βιβλίου» μέσα του με όλες τις ιδιότητες 
που φέρει… Και σίγουρα, δεν είναι κάτι 
εύκολο να βρούμε το κουράγιο να 
ανακαλύψουμε Εαυτόν! 

Περιγράφεις μοναδικά τοποθεσίες μακρι- 
νών χωρών, όπως το χωριό Hani στην 
επαρχία Yunnan της Κίνας, τον οικισμό 
τον Απάτσι στο Μεξικό, το Louisville 
στην πολιτεία Κentucky και την Γαλλική 
επαρχία. Έχεις ταξιδέψει σε αυτά τα 
μέρη; 

M.D.: Όπως καταλαβαίνεις, χρειάστηκε 
πάρα πολύ διάβασμα και έρευνα γύρω απ’ 
τα μέρη αυτά κι ό, τι τα αφορούσε. Η μορφο- 
λογία τους, η φύση που τα περιβάλλει κι 
οτιδήποτε άλλο, ήταν πληροφορίες που 
άντλησα από το διαδίκτυο. 

Όταν αυτές συγκεντρώθηκαν, απέμενε να 
κλείσω τα μάτια και να ταξιδέψω σ’ αυτά τα 
μέρη, ξετυλίγοντάς τα μέσα στο νου μου. 



Αν όχι, πώς ένας συγγραφέας κατα- 
φέρνει να μεταφέρει με την πένα τον 
αναγνώστη εκεί που  ο ίδιος δεν έχει 
παραστεί στην πραγματικότητα; 

M.D.: Αυτό είναι το σημείο όπου η 
γνώση παντρεύεται αρμονικά με τη 
φαντασία. Απ’ το γάμο τους πρέπει να 
προκύψει κάτι που θα ανταποκρίνεται 
μεν στην πραγματικότητα, αλλά θα 
διατηρεί δε τα στοιχεία της προσωπικής 
φαντασίας και δυναμικής αναπαράστα- 
σης του συγγραφέα όπως αυτά υπάρ- 
χουν στο νοητικό του επίπεδο, απ’ 
όπου τα ξεκρεμάει για να τα τοποθε- 
τήσει κάθε φορά στο χαρτί. 

Είναι φανερό ότι σε έχουν εμπνεύσει 
μεγάλες πνευματικές προσωπικότη- 
τες. Ποιοι είναι αυτοί και ποια γρα- 
πτά τους μας συστήνεις να διαβά- 
σουμε; 

M.D.: Θα αρκεστώ να πω πολύ συνε- 
σταλμένα πως αυτές οι προσωπικό- 
τητες που λες, δεν είναι μόνο συγγρα- 
φείς. Είναι ταυτόχρονα επιστήμονες, 
καλλιτέχνες, φιλόσοφοι καθώς και 
μεγάλες «θρησκευτικές» προσωπικό- 
τητες που άφησαν κατά καιρούς το 
στίγμα τους στην ανθρώπινη ιστορία 
και νόηση. Πολύ ενδεικτικά, επειδή θα 
ήταν αδύνατο να τους αναφέρω όλους  

εδώ τον καθένα για τη δική του προσ- 
φορά στον άνθρωπο, θα σου πω 
μόνο ότι οι μεγάλοι συγγραφείς όπως 
ο Ιούλιος Βέρν, ο Νίτσε, ο Ντοστο- 
γιέφσκι αλλά και οι τεράστιοι επιστή- 
μονες όπως ο Νίκολα Τέσλα, ο Νιλς 
Μπορ, ο Μαξ Πλανκ, ο Έρβιν Σρέντιν- 
γκερ, ο Άλμπερτ  Άινστάιν, ο Βέρνερ 
Χάιζενμπεργκ κι ένα πλήθος άλλων, 
μου πρόσφεραν όχι μόνο την έμπνευ- 
ση αλλά ερωτήματα αρκετά για να 
έχω να αναρωτιέμαι και να ψάχνομαι 
για τουλάχιστο διακόσιες ζωές, αν 
ζούσα τόσο. Οπότε όποια «κατάθεση 
πνεύματος» (εννοώ, βιβλίο) αυτών 
των ανθρώπων κι αν διαβάσετε δεν 
μπορεί παρά να σας φωτίσει! 

Καθημερινά κάνουμε λάθη αλλά 
όπως γράφετε φέρουμε προαιώνια 
μέσα μας την δύναμη να ανατρέ- 
ψουμε κάθε δυσμενές αποτέλεσμα. 
Πόσο σημαντική είναι η αυτοπαρα- 
τήρηση και τι ρόλο παίζει η πίστη 
για σένα; 

M.D.: Η πίστη είναι «προϊόν» της 
αυτοπαρατήρησης. Όταν ο άνθρωπος 
αρχίζει να επιθυμεί και να προσανα- 
τολίζεται στην ανίχνευση του Εαυτού 
τότε όλα αρχίζουν να αποκτούν μέσα 
του το πραγματικό τους νόημα. Όταν 
δε ανακαλύψει μέσα του τη Θεία  



Ουσία ή έστω κατανοήσει πως η ύ- 
παρξή του εκτίνεται πέρα από τη 
φυσιολογία και λειτουργία του κυττα- 
ρικού του (του φυσικού) σώματος τότε 
σιγά-σιγά γίνεται μέτοχος και αγωγός 
ενεργειών που αφυπνίζονται μέσα του 
δίνοντάς του τη δυνατότητα να πράξει 
αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε ε- 
ξαρχής. Τότε αποκτά πίστη. Τότε είναι 
ικανός να συνδημιουργήσει ΣΥΝΕΙΔΗ- 

ΤΑ. Και τώρα και κάθε στιγμή μας 
συμβαίνει αυτό, μόνο που έχουμε 
εφεύρει έννοιες που μας βολεύουν για 
να αναλάβουν την ευθύνη του κακού 
αποτελέσματος της δικής μας δημι- 
ουργίας. Λέγονται «τύχη», «πεπρω- 
μένο», «μοίρα», «ατυχία» κτλ. 

Καθημερινά κάνουμε λάθη αλλά 
όπως γράφετε φέρουμε προαιώνια 
μέσα μας την δύναμη να ανατρέ- 
ψουμε κάθε δυσμενές αποτέλεσμα. 
Πόσο σημαντική είναι η αυτοπα- 
ρατήρηση και τι ρόλο παίζει η 
πίστη για σένα; 

M.D.: Η πίστη είναι «προϊόν» της 
αυτοπαρατήρησης. Όταν ο άνθρωπος 
αρχίζει να επιθυμεί και να προσανατο- 
λίζεται στην ανίχνευση του Εαυτού 
τότε όλα αρχίζουν να αποκτούν μέσα 
του το πραγματικό τους νόημα. Όταν 
δε ανακαλύψει μέσα του τη Θεία Ου- 
σία ή έστω κατανοήσει πως η ύπαρξή 
του εκτίνεται πέρα από τη φυσιολογία 
και λειτουργία του κυτταρικού του (του 
φυσικού) σώματος τότε σιγά-σιγά 
γίνεται μέτοχος και αγωγός ενεργειών 
που αφυπνίζονται μέσα του δίνοντάς 
του τη δυνατότητα να πράξει αυτό για 
το οποίο δημιουργήθηκε εξαρχής. 
Τότε αποκτά πίστη. Τότε είναι ικανός 
να συνδημιουργήσει ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ. Και  



τώρα και κάθε στιγμή μας συμβαίνει 
αυτό, μόνο που έχουμε εφεύρει έννοιες 
που μας βολεύουν για να αναλάβουν 
την ευθύνη του κακού αποτελέσματος 
της δικής μας δημιουργίας. Λέγονται 
«τύχη», «πεπρωμένο», «μοίρα», 
«ατυχία» κτλ. 

Yπήρξε κάποιος πίνακας που σε 
ενέπνευσε στην ιδέα του πίνακα- 
χρονοταξιδιώτη «The Sand» του 
μυθιστορήματός σου; 

M.D.: Ίσως σου φανεί αστείο αλλά είναι 
γεγονός. Πολύ πριν αρχίσω να καταρ- 
τίζω μέσα μου την ιδέα της διλογίας, 
είχα φτιάξει ένα πίνακα δικής μου 
έμπνευσης. Βλέπεις λατρεύω τη 
ζωγραφική, αν και παραδέχομαι πως 
θα μπορούσε άνετα να ήμουν η ντρο- 
πή των ζωγράφων…χαχαχαχα. Εντού- 
τοις, ο πίνακας μπήκε σε τελάρο και 
κρεμάστηκε στο καθιστικό γιατί μου 
άρεσε πολύ το θέμα του επειδή ήταν 
λίγο φευγάτο. Από τότε που άρχισα να 
γράφω τη διλογία μέχρι το τέλος της, 
 δεν έπαψα ούτε μια μέρα ν’ αναρωτιέ- 
μαι πως θα ήταν αν ζούσα μέσα στον 
πίνακα και με παρατηρούσα από κει 
μέσα να γράφω και να σκέφτομαι την 
εξέλιξη της διλογίας. Απ’ ό, τι καταλα- 
βαίνεις τρόπον τινά, ο πίνακας στο 
καθιστικό μου, μού προσέφερε τη  

χρονοκάψουλα που χρειαζόμουν για 
την ιστορία του βιβλίου. 

Ο κύκλος της Μήτρας του Κακού 
έχει κλείσει; 

M.D.: Ναι, η διλογία έκλεισε. Θα 
πρέπει να συμβεί κάτι συνταρακτικό 
στο μέλλον ώστε να με αναγκάσει 
να σκεφτώ κάποτε να προσθέσω 
και τρίτο μέρος στο βιβλίο. Σ’ αυτή 
τη διλογία κατέθεσα όλα όσα ήθελα 
να πω και να γνωστοποιήσω στους 
άλλους. 

Κι αν ναι, πού σε βρίσκουμε 
τώρα συγγραφικά; Θα ήθελες να 
μας προϊδεάσεις για το επόμενο 
μυθιστόρημά σου; 

M.D.: Αυτό που γράφω τώρα, δια- 
δραματίζεται κατά το Μεσαίωνα και 
αφορά «σκοτεινές εποχές» της αν- 
θρώπινης ιστορίας. Είναι επίσης 
θρίλερ φαντασίας, αλλά σίγουρα δε 
θα του λείψουν κάποιες φιλοσοφικές 
προεκτάσεις πάνω σε ερωτήματα 
που συνεχίζουν να παραμένουν 
αναπάντητα. Η ιστορία προϋπήρχε 
κι αυτή όπως ένα σωρό άλλα έργα 
μου, που ακόμα δεν έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας και 
παραμένουν ανέκδοτα. Μένει μόνο  



να βρεθεί ο απαιτούμενος χρόνος και η 
δύναμη που χρειάζεται ώστε να σμιλευ- 
τεί όσο καλύτερα μπορεί η νέα πλοκή, 
προτού χτυπήσει την πόρτα του τυπο- 
γραφείου… 

Το αναμένουμε ανελλιπώς Μαργαρίτα 
μου, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον! Κα- 
λές συγγραφικές δημιουργίες λοιπόν 
και σ’ ευχαριστώ για την ουσία των 
απαντήσεών σου! 

M.D.: Αγαπητή Αναστασία, κι εγώ σ’ 
ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και 
το χώρο που μου διέθεσες, προσφέρο- 
ντάς μου την ευκαιρία να μιλήσω μαζί 
σου για τα πράγματα που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στην δημιουργία και 
την εξέλιξη αυτής της διλογίας! 



Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που 

αποτυπώνει τη φρίκη που έζησαν οι 
Εβραίοι στη ναζιστική Γερμανία. 

Η εντεκάχρονη Χάνα και ο φίλος τη Λέο 

ζουν στο Βερολίνο του 1939, αλλά κάθε 
οικογένεια Εβραίων διώχνεται από τους 
Ναζί. Υπάρχει τρόπος διαφυγής από την 

ολέθρια μοίρα των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης; Υπάρχει ελπίδα; 

Πόνος - Θάνατος - Περιθώριο - Ξενιτιά.

Το κορίτσι από τη Γερμανία 
Armando Lucas Correa

Oι ελαιώνες του Βερολίνου 
Ιφιγένεια Βουρδούνη

Μέσα στα τέσσερα χρόνια του 2ου 

παγκοσμίου πολέμου, η επταμελής 
οικογένεια του Ιάκωβου, γιατρού από την 

Κέρκυρα, σκορπίζεται και κάθε ένας ζει 
φοβερές και δύσκολες καταστάσεις, 
καταστάσεις που διηγείται με απλό αλλά 

τόσο περιγραφικό τρόπο ο μικρότερος 
γιος της οικογένειας ο 7χρονος 
κωφάλαλος Αργύρης... 

Το οδοιπορικό κάθε μέλους της όμορφης 
οικογένειας και η αναγκαστική 

απομάκρυνση του ενός από τον άλλο, 

https://thematofylakes.gr/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-armando-lucas-correa/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%86%CE%B9%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B4%CE%BF/


Η Σχολή των Θεών 
Stefano Elio D’ Anna

Το βιβλίο αυτό είναι ένας χάρτης, ένα 

σχέδιο φυγής. 
Το βιβλίο δεν χαϊδεύει αυτιά και δεν είναι 
σίγουρα ένα από τα συνηθισμένα βιβλία 

Ψυχολογίας ή Αυτογνωσίας. Από τις 
πρώτες σελίδες ανάγνωσής του ένιωσα 

ότι κάποιος μου ρίχνει αδυσώπητο ξύλο 

αν γίνεται να σας μεταφέρω ακριβώς το 

συναίσθημα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 
ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται εύκολα, 

ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο. Όχι γιατί δεν 

είναι κατανοήσιμο. 

Χελώνες στο άπειρο 
John Green

Το βιβλίο Χελώνες στο άπειρο του 

John Green κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Ψυχογιός. Ο διάσημος 
συγγραφέας του παγκόσμιου 

εκδοτικού φαινόμενου Το λάθος 
Αστέρι ζωγραφίζει την ηρωίδα του με 
συγκινητική τόλμη και ειλικρίνεια, σ’ 

ένα μυθιστόρημα για την αγάπη, τη 

δύναμη της ψυχής και τις φιλίες που 

κρατούν για πάντα.

https://thematofylakes.gr/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CE%BD-stefano-elio-d-anna/
https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/xelwnes-sto-apeiro-john-green/


Ο δάσκαλος των παιδιών μας

Αγγελική Δαφτσίδου

Θα μοιραστώ κάτι μαζί σας, με την 
ιδιότητα/ρόλο/θέση…, ή όπως αλλιώς 
θέλετε να το πείτε, της απλής μαμάς. 
Στις μέρες μας όλα απαξιώνονται 
εύκολα, άλλες φορές σωστά και για 
σοβαρό λόγο- άλλες χωρίς ιδιαίτερη 
σκέψη, όμως υπάρχουν και θα υπάρ- 
χουν άνθρωποι εκεί έξω που το επάγ- 
γελμά τους, εκτός από βιοποριστικό 
μέσο, είναι και κάτι άλλο. 

Δε θα πω λειτούργημα, γιατί μου φαί- 
νεται πως και αυτή είναι μια ιδιότητα  

που παραχωρείται ασυλλόγιστα, αλλά 
ένα προσωπικό ταξίδι και μια κατά- 
θεση ψυχής. Ο δάσκαλος που αγαπά 
το επάγγελμά του, που είναι επιστη- 
μονικά καταρτισμένος και πάνω απ’ 
όλα αντιλαμβάνεται τον ρόλο και το 
έργο του και αναγνωρίζει την αξία του 
στη ζωή του μαθητή, είναι ο δάσκα- 
λος που καταθέτει κάθε μέρα την 
ψυχή του μέσα στην τάξη. Και ξέρετε 
ίσως ποια είναι η μεγαλύτερη πληρω- 
μή γι’ αυτό; Όταν οι μαθητές του θα 
τον θυμούνται στα κατοπινά χρόνια 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82/%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82/


και θα χαμογελούν! «Είχαμε έναν 
δάσκαλο… ο καλύτερος!» 

Όλα τα παιδιά λίγο πολύ στα χρόνια 
τους στο σχολείο θα μάθουν να δια- 
βάζουν, θα θυμούνται ιστορίες για 
τον Κολοκοτρώνη και τον Ηρακλή, 
θα ξέρουν πόσο κάνει 3x9 , αλλά 
πόσα από αυτά θα έχουν ένα πρό- 
τυπο, ένα στήριγμα εκτός σπιτιού, 
έναν δάσκαλο που θα κουβαλάει τη 
γνώση και θα μπορεί να τη μεταλα- 
μπαδεύσει ομαλά και με συνέπεια; 
Σκεφτείτε τι συμβολίζει ο δάσκαλος, 
θυμηθείτε πώς τον έβλεπαν τα δικά 
σας μάτια, και ίσως τότε θα «κρίνε- 
τε» πιο δίκαια και πιο αμερόληπτα 
τον δάσκαλο των παιδιών σας. Ο 
δάσκαλος ανοίγει τον δρόμο και ο 
μαθητής ακολουθά, οπότε λογικό 
είναι να δέχεται και τα περισσότερα

πυρά και πολλές φορές σιωπηλά και 
με αξιοπρέπεια να «αντέχει» ηρωικά 
εμάς τις μαμάδες. 

Κάθε γονιός οφείλει να έχει αρμονικές 
σχέσεις με τον δάσκαλο του παιδιού 
του ή τουλάχιστον να προσπαθεί γι’ 
αυτό, γιατί αν το καλοσκεφτούμε μαζί 
τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.   

Μερικές φορές το μόνο που χρειάζε- 
ται το παιδί από μια μέρα στο σχολείο 
είναι ένα ζεστό χειροκρότημα και ένα 
μπράβο για την προσπάθειά του. 

Όσοι γονείς λοιπόν έχετε έναν τέτοιο 
δάσκαλο μη ξεχάσετε αύριο να του 
εκφράσετε ένα ευχαριστώ βγαλμένο 
από την καρδιά σας. Μπορεί να είναι 
το εφόδιο και η δύναμή του για την 
επόμενη σχολική χρονιά. 

Καλό καλοκαίρι 
στους μαθητές και στους δασκάλους τους! 

 



Παύλος Ανδριάς

https://thematofylakes.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%AC/


Χαρά Δελλή

Με χαρά και μια πρέζα 

δέος, έρχομαι 
αντιμέτωπη σήμερα με 
τον Παύλο Ανδριά, αλλά 

αυτή τη φορά θα μπω 

εγώ στη θέση του 

δημοσιογράφου κι 
εκείνος θα κρατήσει το 

ρόλο του συγγραφέα.

Κύριε Ανδριά, καλωσορίσατε στην 
παρέα μας. Από νωρίς στραφήκατε 
προς τις θεωρητικές κατευθύνσεις, 
δημοσιογραφία, συγγραφή, δημόσι- 
ες σχέσεις. Πώς προέκυψε η κλίση 
αυτή; Υπήρχε κάποιο “μικρόβιο” 
που καλλιεργήθηκε περαιτέρω; 

Π.Α.: Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πρό- 
σκληση και χαίρομαι που βρίσκομαι 
μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι όλα προέ- 
κυψαν σαν ένα παιχνίδι. «Γράφω – 
μιλάω – παίζω», θα μπορούσα να πω 
και θα σας το εξηγήσω. Από μικρή 
ηλικία μου άρεσε να τρυπώνω σε συ- 
ζητήσεις, να μιλάω με μεγαλύτερούς 
μου και συνέχεια να ρωτάω. Να ρω- 
τάω και να γράφω, θεωρώντας ότι 
αυτό είναι ένα παιχνίδι. Μετά όμως, 
όταν ήθελα να το επαναλάβω και δεν 

είχα ακροατές, έβαζα φίλες και φίλες 
στη θέση των «αόρατων προσώπων» 
και ούτε λίγο, ούτε πολύ, έστηνα κάτι 
δικό μου, κάτι σαν παράσταση. Έτσι, 
εκείνο το παιχνίδι των παιδικών μου 
χρόνων, ήρθε και έγινε τρόπος ζωής, 
έχοντας μεσολαβήσει άλλα επαγγέλ- 
ματα που με ωρίμασαν και με βοήθη- 
σαν να έχω μια γενική εικόνα περί 
ανθρωπίνων σχέσεων και επικοινω- 
νιακών παραμέτρων. Αυτό που με τη 
βοήθεια του Θεού, κάνω σήμερα. 
Μιλάω, γράφω, σχεδιάζω, επικοι- 
νωνώ… 

Ενώ ασχοληθήκατε με τη συγγραφή 
και την σεναριοποίηση παιδικών 
έργων, πώς και δεν τολμήσατε να 
γράψετε και ένα παιδικό βιβλίο; 
Υπάρχει στα μελλοντικά σχέδιά σας 
κάτι τέτοιο ή κάτι σας συγκρατεί 
από το να απευθυνθείτε μόνο σε 
ένα τόσο απαιτητικό και δύσκολο 
κοινό; 

Π.Α.: Το να γράψεις για ένα παιδί, 
θέλει να γνωρίζεις, κατά την άποψή 
μου, πολλά πράγματα. Να έχεις 
σπουδάσει και να έχεις μελετήσει την 
ψυχολογία, τη σκέψη και τη δράση 



των παιδιών. Οφείλεις να το κάνεις αυτό, 
μιας και το ακροατήριό σου θα είναι 
αθώες ψυχές. Το παιδικό βιβλίο είναι 
κάτι ιερό, κάτι που δυστυχώς στις μέρες 
μας, έχει γίνει εύκολο είδος γραφής για 
νέους συγγραφείς. Όχι, δεν είμαι αυτός 
που τα γράφει όλα και ούτε έχω σκεφτεί 
να γράψω κάτι παιδικό. Όσο για τη σενα- 
ριοποίηση των κειμένων, φροντίζω να 
έχω δίπλα μου, κάποιον «ειδικό» για να 
μη χάσω τις λεπτές ισορροπίες. 

«Κραυγές στην παγωμένη λίμνη». 
Τίτλος που σε προϊδεάζει με εικόνες. 
Πού τοποθετούμαστε; Μιλάμε για 
κάποιο υπαρκτό Λακωνικό χωριό, με 
λίμνη; Από πού εμπνευστήκατε την 
ιστορία του βιβλίου; Συμβολίζουν κάτι 
οι κραυγές και ο πάγος που πλανιού- 
νται εδώ; 

Π.Α.: Πραγματικά είναι ένα βιβλίο γεμάτο 
εικόνες, που μας μεταφέρει μερικές 
δεκαετίες πριν, σ’ ένα χωριό που όντως 
υπάρχει εκεί στο Λακωνικό κόλπο, αλλά 
δεν έχει όμως λίμνη. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι εκεί και περιμένουν τον επισκέπτη, 
να ζήσει τη μαγεία της φύσης. Από αυτό 
μαγεύτηκα κι εγώ σε μια πρόσφατη 
τυχαία επίσκεψη εκεί και έτσι έγραψα 
αυτό το βιβλίο, θέλοντας με το δικό μου 
τρόπο να υμνήσω θεσμούς, αξίες, αρχές 
και φυσικά κομμάτι της ιστορίας της  
  



χώρας μας. Όσο για το αν συμβολίζουν 
κάτι οι «κραυγές», αυτό θα το εισπράξει 
ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο, 
καθώς ο καθένας έχει τα δικά του στά- 
νταρς και τη δική του φιλοσοφία. Θα τον 
βοηθήσει όμως ο πάγος που λιώνει, 
από σελίδα σε σελίδα… 

Οι επίγειοι παράδεισοι, θα μπορού- 
σε να πει κανείς ότι προκαλούν τη 
ζήλεια των θεών, οπότε είναι πιο 
πρόσφορο έδαφος για την γέννηση 
κακών, καταστροφών και  άσχημων 
συναισθημάτων; 

Π.Α.: Πάντα το καλό συγκρούεται με το 
κακό, πάντα γύρω μας θα υπάρχει 
κάποιος που θα αποζητά την καταστρο- 
φή και τη δυστυχία του άλλου. Ο επί- 
γειος παράδεισος είναι κάτι που εμείς 
το δημιουργούμε, εμείς τον ζούμε και 
εμείς τον καταστρέφουμε, μιας και η 
ζήλεια είναι κομμάτι του εαυτού μας, 
όπως όμως και η πίστη… που αρκετοί 
τη θεωρούν αμελητέα! 

Η Ελλάδα, κατά μέσο όρο στο σύ- 
νολό της διακρίνεται από το σύν- 
δρομο της κλειστής κοινωνίας. 
Διακρίνεται από σωστή απονομή 
δικαιοσύνης; Η κρύβεται κάτω από 
τις προκαταλήψεις, το φόβο και τις 
απειλές; 

Π.Α.: Μια ζωή στη χώρα μας, υπάρχει 
ένα μυστικό!!! Ένα μυστικό, που πολ- 
λές φορές καταλήγει να είναι και μοι- 
ραίο. Δεν ξέρω αν είναι της «φάρας» 
μας αυτή η νοοτροπία ή αν είναι 
αδυναμία να πάρουμε τη ζωή στα 
χέρια μας, φοβούμενοι αυτό που λέτε. 
Τις απειλές... Μέσα στο βιβλίο μου 
υπάρχει η λύση, αρκεί ο αναγνώστης 
να είναι έτοιμος να την δεχθεί, μα και 
να την εφαρμόσει. Όσο για τη δικαι- 
οσύνη, αυτή πάντα αποδίδεται από 
μια αόρατη δύναμη, τη Θεία Δίκη… 
όσο και αν κάποιοι θέλουν να πιστεύ- 
ουν ότι για όλα πρέπει να παίρνει ο 
άνθρωπος το νόμο στα χέρια του. Οι 
τύψεις και οι Ερινύες και όχι η ανθρώ- 
πινη «παντοδυναμία» των κριτών. 

Θέλω και πρέπει. Λογική και συναί- 
σθημα. Μυαλό και καρδιά. Ποιον 
ανακηρύσσετε νικητή; Ο συγγρα- 
φέας μπορεί και παρεκκλίνει εύκο- 
λα από τις επιλογές του σαν καθη- 
μερινός άνθρωπος; Ανθίζει στον 
κύκλο σας η δεύτερη ζωή, μέσα 
από τους ήρωές σας; 

Π.Α.: Πάντα στη ζωή υπάρχουν συ- 
γκρούσεις, πάντα το κακό θα μάχεται 
με το καλό για το ποιο θα υπερισχύ- 
σει. Ως γραφιάς καλείσαι να είσαι 
αληθινός και στις δύο περιπτώσεις. 



Γράφοντας, γίνεσαι ο 
ίδιος ήρωας, o ίδιος 
όμως και τιμωρός.

Μια μάχη θες δεν θες, τη δίνεις… προ- 
σπαθώντας πάντα να κρατάς τις ισορρο- 
πίες. Αυτές που αν τις χάσεις, ο αναγνώ- 
στης θα το καταλάβει και θα σταματήσει 
εκεί να ζει μαζί σου το ταξίδι που του προ- 
σφέρεις μέσα απ’ το γραπτό σου. Ναι. 
Πιστεύω ότι όσοι γράφουμε, ζούμε παράλ- 
ληλες ζωές, που άλλες φορές μας καθη- 
λώνουν και άλλες μας ελευθερώνουν. 

Δανειζόμαστε ξένα σώματα για να υλοποι- 
ήσουμε αυτό που θέλουμε, να βιώσουμε 
μια κρυφή επιθυμία μας. Όλα όμως είναι 
ένα παιχνίδι, ένας κύκλος. Ανοίγει, κλεί- 
νει… για ένα σκοπό. Αυτό της δημιουρ- 
γικής έκφρασης του νου. 

Επιλέγετε καθαρά την μυθοπλασία ή 
την συνδυάζετε με πολλά αληθινά 
στοιχεία; 
Υπάρχει ακόμα η «τιμή» των οικογε- 
νειών ή θυσιάστηκε στο βάθρο του 
εκσυγχρονισμού; 
Το καλό θριαμβεύει πάντα, εύκολα ή 
δύσκολα; Η εξουσία είναι γλυκιά;  Θα 
μπορούσε να σας κερδίσει η πολιτική; 



Π.Α.: Ο μύθος πάντα κρύβει κάτι μέ- 
σα του… Είτε αληθινό, είτε πλασματι- 
κό, γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει κι αυτό 
που λέμε μυθοπλασία. Ένας μύθος 
λοιπόν, για να σταθεί και να συγκινή- 
σει τον αναγνώστη, πρέπει να έχει 
και κάτι το εντελώς αληθινό μέσα του. 
Κάτι που να του επιτρέπει να δώσει 
συνέχεια στην πλοκή. Τώρα αν θα 
είναι θεσμοί, αξίες, πατρίδες ή οικογέ- 
νειες, αυτό έχει να κάνει με τη θεμα- 
τολογία. Σε μένα, για παράδειγμα, 
όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην 
οικογένεια. Αυτό θα το διακρίνει 
εύκολα ο αναγνώστης σε όλα μου τα 
βιβλία. Από εκεί ξεκινάει το καλό ή το 
κακό, γιατί εκεί στο τέλος επιστρέφει 
αν το καλοσκεφτείτε. Συνήθως στις 
βατές γραφές, αυτό που υμνείται είναι 
το καλό. Αυτό που σε γαληνεύει, σε 
ηρεμεί και σε βοηθάει να δεις το 
ποτήρι γεμάτο και όχι μισογεμάτο ή 
μισοάδειο. Όσο για την εξουσία, θα 
σας πω κάτι απλό. Αδυνατούμε στο 
σύνολο ως λαός να αξιολογήσουμε 
αλλά και να διαχειριστούμε τη δύναμη 
της εξουσίας. Πώς αλήθεια να διοική- 
σουμε δίκαια, όταν μέσα μας υπάρ- 
χουν πολλά στερητικά κατάλοιπα. 
Γλυκιά η εξουσία δε λέω, αλλά δύ- 
σκολο να εκφραστεί ελεύθερα σε μια 
χώρα σαν την Ελλάδα μας, που όλοι 
ξέρουν τα πάντα και έχουν άποψη για 

όλα. Όταν μάθει ο Έλληνας ν’ ακούει, 
ίσως γίνουμε καλύτεροι… 

Έχετε κοινά στοιχεία με τους πρω- 
ταγωνιστές σας; Υπάρχουν στοι- 
χεία των ηρώων του συγκεκρι- 
μένου βιβλίου που θα θέλατε να 
έχετε; Τι περιλαμβάνει ιδανικά το 
άμεσο και απώτερο μέλλον για τον 
κ. Ανδριά συγγραφικά; 

Π.Α.: Όπως γράφω και στο οπισθό- 
φυλλο του βιβλίου μου, οι «Κραυγές 
στην παγωμένη λίμνη» είναι βασισμέ- 
νο στον τρόπο σκέψης ενός ανθρώ- 
που που ούτε η ίδια του η ζωή δεν 
θέλησε να τον προστατέψει… Σκληρό 
αλλά αληθινό. Όπως προανέφερα, 
καθετί που γράφω, περνάει από 
σκέψη μου και φιλτράρεται. Αυτό που 
δεν μπόρεσα να φιλτράρω ήταν τα 
όσα «έβαλα» στο στόμα και τη σκέψη 
του παπά Μανώλη. Τώρα σε ό, τι έχει 
να κάνει με το μέλλον μου συγγραφι- 
κά, εύχομαι απλά μόνο να μπορώ να 
γράφω και ο Θεός να μου δίνει 
δύναμη. 

Έχετε φιλίες στον ευρύτερο χώρο 
των τεχνών; Θα μας πείτε λίγο για 
τη συνεργασία σας  με τον κ. Νάσο 
Κονίτσα; Πόσο διαφέρουν οι άν- 
θρωποι, κατά τη γνώμη σας, στο  



προφίλ που διατηρούν επαγγελμα- 
τικά με αυτό που πραγματικά είναι, 
στις προσωπικές τους σχέσεις; 
Συνδυάζεται εύκολα η συγγραφή με 
την οικογένεια ή θέλει αρκετή 
απομόνωση; 

Π.Α.: Οι φιλίες σε κανένα χώρο δεν 
είναι πολλές. Αρκετές συνήθως είναι 
όταν μπαίνεις στο χώρο, εκεί που όλοι 
αρχίζουν να σε ψαρεύουν και ελάχι- 
στες όταν καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά 
είσαι μόνος! Με το Νάσο γνωριζόμαστε 
αρκετά χρόνια, είμαστε οικογενειακοί 
φίλοι και σεβόμαστε ο ένας τη δουλειά 
του άλλου. Σε μια κουβέντα μας, του 
ζήτησα να μου γράψει αν θέλει κανά 
δυο τραγούδια για το βιβλίο. Στην αρχή 
δεν σας κρύβω, ήταν διστακτικός. Δεν 
τον πίεσα, απλά επέμεινα και το απο- 
τέλεσμα με δικαίωσε. Είναι ένας χαρι- 
σματικός δημιουργός, ένας καλλιτέ- 
χνης… Όσο τώρα για την ταυτότητα 
των ανθρώπων, ο καθένας είναι αυτός 
που είναι, σε κάθε τομέα της ζωής του.  

Οι μεταλλάξεις είναι σεναριακό τερτί- 
πι, που δεν βρίσκει εφαρμογή σε 
ανθρώπους της καθημερινότητας. 
Και αν καταφέρει να κρυφτεί, η ζωή 
θα τον ξεγυμνώσει. Ο κάθε άνθρω- 
πος έχει τα δικά του χούγια, κάτι που 
το συναντάμε και στο συγγραφικό 
χώρο. Το αν θα μπορέσει να τα 
συνδυάσει όλα, είναι ευτυχία. Χρόνο 
θέλει, κατά τη γνώμη μου και όχι 
χώρο. Στην ανάγκη όμως συμβιβά- 
ζεται και το κάνει… Η απομόνωση 
θεωρώ ότι αγγίζει τα όρια της υπερ- 
βολής!!! 

Κλείνοντας, αφού μας πείτε αν 
επιδιώκετε στενή επαφή με τους 
αναγνώστες σας και με ποιον 
τρόπο, θέλετε να μοιραστείτε μια 
ευχή μαζί μας σχετική με την 
Ελλάδα και τις τέχνες εδώ; 

Π.Α.: Φυσικά και προσπαθώ να έχω 
όσο το δυνατόν περισσότερη επαφή 
με τους αναγνώστες μου, είτε μέσα  



από τα «εργαλεία» της κοινωνικής 
δικτύωσης, είτε από προσωπικές 
επαφές, όταν ο χρόνος και οι απο- 
στάσεις μας το επιτρέπουν. Θέλω ν’ 
ακούω τη γνώμη τους, τα θέλω τους, 
να μαθαίνω για τις επιλογές τους, τις 
αναγνωστικές ανάγκες τους, έτσι 
ώστε όλοι μαζί να συμβάλουμε στην 
προβολή των τεχνών και των γραμ- 
μάτων. Ξέρετε, οι τίτλοι και οι έπαινοι, 
δε σε κάνουν καλύτερο. Απλά σε 
τυφλώνουν με την όποια «λάμψη» 
τους και σε κοιμίζουν… συγκεντρώ- 
νοντας δίπλα σου θρασύτατους 
κόλακες, που το μόνο που θέλουν 
είναι να πάρουν λίγο από τη 
«φεγγαράδα» της ψυχασθενούς 
δήθεν προβολής σου. Η αγάπη του 
κόσμου είναι ο μεγαλύτερος τίτλος 
για ένα γραφιά και ο σεβασμός στο 
έργο του. Ως ευχή λοιπόν, θα έλεγα 
αυτό: «Ελάτε να διδάξουμε στις 
επόμενες γενιές, το πώς μπορούμε 
να γίνουμε καλύτεροι μέσα από τα 
λάθη μας, μέσα από τον ωχαδερ- 
φισμό μας. Να αναστηθούμε… την 
Ελλάδα, την τιμή μας, την 
αξιοπρέπειά μας.» 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους 
όλων των Θεματοφυλάκων για τα 
όσα μας είπατε και σας εύχομαι 
καλή και δημιουργική συνέχεια! 



Ένας πατέρας και δυο αδέρφια, "μαριονέ- 
τες" στα χέρια του Παύλου Ανδριά, χορεύ- 

ουν σε μια ιστορία αγάπης κι έρωτα, σ' ένα 

μάθημα ζωής. 

Αν δεν κλείσεις τις εκκρεμότητες του παρελ- 

θόντος, αν δεν εξηγήσεις στη ζωή τις πρά- 

ξεις σου, αυτές θα διεκδικήσουν μερίδια 

από το παρόν, πυρπολώντας το μέλλον... 

Ποτέ δεν έχουμε νικητή μεταξύ καλού και 
κακού χωρίς πόλεμο κι αυτό είναι ένα 

τίμημα που όλοι οι ήρωες του βιβλίου 

"Κραυγές στην παγωμένη λίμνη" καλούνται 
να πληρώσουν με αίμα και πόνο, θυσιάζο- 

ντας αγάπες κι όνειρα. 

Πριν έρθουν τα σύννεφα 
Margaret Pemberton

Κραυγές στην παγωμένη λίμνη 
Παύλος Ανδριάς

Το βιβλίο "Πριν έρθουν τα σύννεφα" 

αναφέρεται στην ιστορία τριών νεαρών 

Αγγλίδων (της Έλλα, της Κέιτ και της 
Δάφνης), διαφορετικού κοινωνικού 

επιπέδου, αλλά όλες απόφοιτες της 
σχολής κλασικών σπουδών στην 

Αγγλία. Δύο από αυτές, η Έλλα και η 

Κέιτ, πραγματοποιούν το όνειρό τους 
να ασχοληθούν με την αρχαιολογία και 
βρίσκονται στην Κρήτη να δουλεύουν 

σε μια ανασκαφή κοντά σε ένα 

μικρό χωριό με το όνομα Καλαμιά, 

όπου ελπίζουν να βρουν ένα ανάκτορο 

της Μινωικής εποχής.

https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD/
https://thematofylakes.gr/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1-margaret-pemberton/


Τα Χρονικά  της Τσακισμένης 
Θάλασσας: Μισός Βασιλιάς  

 Joe Abercrombie

Ποικίλα τα θέματα που θίγει ο συγγραφέας 
σε μια διόλου επίπεδη ή άνευρη αφήγηση. 

Φιλία, προδοσία, ματαιοδοξία, καλό και 
κακό, ελευθερία και σκλαβιά, μέσα από 

δυσκολίες, εμπόδια, δίψα για εκδίκηση 

αλλά και σοφία... Τελικά, μήπως οι νέες 
δυσκολίες χαρίσουν στον Γιαβρί τη θέληση 

που χρειαζόταν; 

Οι λάτρεις της ηρωικής φανταστικής 
λογοτεχνίας θα μείνουν ικανοποιημένοι 
από την ιστορία, την δομημένη πλοκή, την 

αγωνία, την δράση που αναγάγετε κατά την 

πορεία του βιβλίου, τις περισσότερες φορές 
με έντονους διαλόγους. 

Εκείνος που άκουγε 
τις επιθυμίες των άλλων 
Γιάννης Φιλιππίδης

Ο ήρωας μας, ο Γαβριήλ, παντρεμένος 
με την γυναίκα που γνωρίζει και 
αγαπάει από μωρό, έρχεται 
αντιμέτωπος με το γεγονός ότι ίσως 
την χάσει. Η Αγγελική πέφτει θύμα 

σοβαρού ατυχήματος με αποτέλεσμα 

να απειλείται η ζωή της και επειδή είναι 
σε καταστολή, δεν ξέρουν αν και πώς 
θα ξυπνήσει. Με την αμνησία να 

κρέμεται πια απειλητική ανάμεσά τους, 
μετά από προτροπή μιας νοσοκόμας ο 

Γαβριήλ αποφασίζει να αποτυπώσει 
την ζωή τους σε τετράδια για να την 

βοηθήσει να θυμηθεί.

https://thematofylakes.gr/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-joe-abercrombie/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AC/


Aθηνά Φαρσιαρώτου

Την Τετάρτη 18 Απριλίου έγινε η πα- 
ρουσίαση του βιβλίου με τίτλο "Αντέ- 
χεις;" της κύριας Χριστίνας Πομόνη, 
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 
Έλαβε μέρος στο βιβλιοπωλείο Πανί- 
δης, σε ένα όμορφο και ζεστό περι- 
βάλλον. 

Τρεις εξαιρετικές ομιλήτριες μας μύη- 
σαν ελαφρώς στα ενδότερα μυστικά 
της πλοκής, αλλά παράλληλα κατάφε- 
ραν με τα λόγια και τον τρόπο τους να 
κάνουν το κοινό να αισθανθεί άνετα 
και πολύ κοντά σε εκείνες. Φυσικά, 
καθ' όλη την διάρκεια η συγγραφέας, 
Χριστίνα Πομόνη, απαντούσε σε 
ερωτήσεις, σχολίαζε και συμπλήρωνε 
τα λεγόμενα των υπολοίπων ομιλητρι- 

ών, αλλά και με μεγάλη ευκολία άνοι- 
ξε την καρδιά της σ' εμάς για αυτήν 
και την ζωή της, με όλες της τις δυ- 
σκολίες. 

Η δεύτερη συγγραφική της επιτυχία 
με τίτλο "Αντέχεις" αντικατοπτρίζει τις 
δυσκολίες που βιώνουν όλοι οι άν- 
θρωποι μέσα στην ίδια τους την 
οικογένεια, αλλά και τα μετέπειτα 
τραύματα που έχουν δημιουργηθεί 
εξ αυτών και προκαλούν στον καθένα 
από μας σύγχυση και φυσικά πολλά 
άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 
Πρόκειται για ένα σκοτεινό έργο με 
την δική του μοναδική δυναμική. 
Ένα έργο που ρουφάει τον αναγνώ- 
στη. 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/


Εύχομαι στην κυρία Χριστίνα Πομόνη 
πάντα επιτυχίες και να συνεχίσει να 
είναι τόσο δυνατή, παραγωγική και 
ανθρώπινη όπως τώρα.





Μπορεί ως χώρα να μην έχουμε και τόσο μεγάλη παράδοση στη 

τζαζ μουσική, αλλά υπάρχουν αρκετά καλά παραδείγματα εκεί έξω 

που θα μπορούσαν να τραβήξουν περισσότερο κόσμο προς αυτή 

τη κατεύθυνση. 

Ένα από αυτά είναι το συγκρότημα οι Next Step Quintet. 

Next Step 
Quintet

https://thematofylakes.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/next-step-quintet/


Δημήτρης Μπονόβας

Τι είναι αυτό που σας ωθεί να 
γράφετε μουσική; 

N.S.Q.: Σε γενικές γραμμές, το να 
γράφουμε και να παίζουμε μουσική 
είναι μια ισχυρή και επείγουσα εσω- 
τερική ανάγκη. Το τι ακριβώς μας 
ωθεί μας είναι μάλλον άγνωστο, άρα 
υποθέτουμε πως είναι μια θέληση 
να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά μας με έναν πιο 
πρακτικό και δημιουργικό τρόπο 
από την ομιλία. 

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για 
ένα μουσικό να καταφέρει να εκ- 
φράσει αυτό που νιώθει μέσα σε 
ένα πεντάγραμμο; 

N.S.Q.: Το απλά να το εκφράσει εί- 
ναι εύκολο· και πρέπει να είναι εύκο- 
λο και αβίαστο. Παρόλα αυτά, το να 
εκφράσει κάποιος κάτι το οποίο θα 
φέρει ένα υψηλό καλλιτεχνικό απο- 
τέλεσμα, είναι κάτι πολύ απαιτητικό. 

Ποια τα ακούσματά σας; 

N.S.Q.: Εκτείνονται για τον καθένα 
μας σε ένα τεράστιο φάσμα μουσι- 

κών ειδών και παραδόσεων. Δεν 
υπάρχει απολύτως τίποτα που α- 
κούμε φανατικά και επιπλέον τίποτα 
που να αποκλείουμε φανατικά. 

Το μουσικό τμήμα του Ιονίου Πα- 
νεπιστημίου, θα μπορούσα να πω 
ότι είναι πιο “νεωτεριστικό” από 
τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. 
Σας επηρέασε αυτό ως προς την 
ενασχόλησή σας με τη τζαζ ή 
υπήρχε από πριν το μικρόβιο; 

N.S.Q.: Φυσικά και μας επηρέασε, 
και όχι μόνο λόγω της Ακαδημαϊκής 
του φύσης, αλλά και λόγω της κοι- 
νότητας των μουσικών που δημιουρ- 
γείται σε ένα τέτοιο μέρος. Η αλληλε- 
πίδραση μεταξύ καθηγητών και φοι- 
τητών είναι ουσιαστική και αληθινή. 

Ως προς το «μικρόβιο», ο καθένας 
από εμάς καταπιανόταν με άλλα 
στυλ μουσικής πριν το Πανεπιστή- 
μιο, άλλοι ροκ, άλλοι κλασσική μου- 
σική και άλλοι Ελληνική μουσική. Η 
τζαζ είναι ένα πεδίο στο οποίο μπο- 
ρεί να ανθήσει οποιαδήποτε αναφο- 
ρά σε οποιαδήποτε μουσική, και 
αυτό είναι το συναρπαστικό με το να 



σπουδάζεις και να παίζεις αυτήν την 
μουσική. 

Πιστεύετε ότι υπάρχουν είδη ή η 
μουσική είναι μία και ενιαία; Εννοώ, 
γράφετε μονο τζαζ ή “παίζετε” και 
με άλλους ήχους; 

N.S.Q.: Θα δανειστούμε μια φράση του 
μεγάλου Duke Ellington που έλεγε ότι 
«Υπάρχουν μόνο δύο είδη μουσικής: 
καλή και κακή». Φυσικά και ερευνούμε 
το οτιδήποτε μπορεί να κάνει την μου- 
σική μας πιο όμορφη, όπως ανέκαθεν 
έπρατταν πολλοί μουσικοί της τζαζ. 

Η εμπειρία της Νέας Υόρκης πως 
ήταν; Είναι το αμερικάνικο κοινό 
πιο συνειδητοποιημένο, όσον αφο- 
ρά τη τζαζ μουσική ή το ελληνικό 
έχει κάνει πρόοδο τα τελευταία 
χρόνια; 

N.S.Q.: Η εμπειρία μας ήταν φανταστι- 
κή, ωστόσο πολύ μικρή για να μπορέ- 
σουμε ουσιαστικά να εντοπίσουμε 
ομοιότητες και διαφορές σε κάτι τόσο 
ευρύ όσο αυτό που λέμε «κοινό». Με 
σιγουριά μπορούμε όμως να πούμε ότι 
το αμερικανικό κοινό έχει απίστευτα 
μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτό το εί- 
δος, καθότι είναι η λαϊκή τους μουσική, 
σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Το ελληνι- 



κό κοινό δεν δείχνει ακόμα πολύ μεγά- 
λο ενδιαφέρον για αυτήν τη μουσική, 
με εξαίρεση τις νεότερες γενιές. Στο 
εξωτερικό αυτό το γεγονός είναι σχε- 
δόν αντίστροφο, δηλαδή το κοινό της 
τζαζ αποτελείται ως επί το πλείστον 
από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. 
Πρέπει να διανύσουμε πολύ μεγάλη 
απόσταση πριν θεωρήσουμε ότι η 
τζαζ στην Ελλάδα έχει ένα σταθερό 
και συνειδητοποιημένο κοινό. 

Πάμε σε πιο “δύσκολες” ερωτή- 
σεις. Είναι εφικτό πιστεύετε, στην 
Ελλάδα της κρίσης, να βιοπορίζεται 
κάποιος απ’την τέχνη του; 

N.S.Q.: Είναι πάρα πολύ δύσκολο για 
οποιονδήποτε καλλιτέχνη και ειδικά 
ανερχόμενο, να καταφέρει να βιοπο- 
ρίζεται από την τέχνη του. Εκτός απο 
την επιβίωσή του, σχεδόν πάντα, κα- 
λείται να χρηματοδοτεί και τα πρότζεκτ 
τα οποία παράγει. 

Ο τομέας της μουσικής στη χώρα 
μας πλέον βαίνει καλώς ή όχι; Ποια 
η γνώμη σας και γιατί; 

N.S.Q.: Ως προς την ποιότητα της 
μουσικής που παράγεται, σαφέστατα 
βαίνει καλώς -με τις γνωστές εξαιρέ- 
σεις, που δεν συνιστούν μουσική δημι- 

ουργία αλλά προϊόντα μαζικής παρα- 
γωγής. Ως προς την προώθηση της 
τέχνης και του πολιτισμού εν γένει 
βαίνει αρκετά κακώς. 

Τι θα μπορούσε να αλλάξει; 

N.S.Q.: Η παρούσα κατάσταση όπως 
προείπαμε, χαίρει άκρας 
καλλιτεχνικής υγείας αλλά στερείται 
στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στερείται 
επένδυσης χρόνου και χρήματος. Θα 
θέλαμε να δούμε περισσότερους 
φορείς (δήμους, ιδρύματα,χώρους 
πολιτισμού, σχολεία, ραδιόφωνα κλπ) 
που υποτίθεται ότι προάγουν τον 
πολιτισμό, να τον στηρίζουν πραγμα- 
τικά, και με τρόπο που να αγγίζει και 
να πλησιάζει τον κόσμο. Η τέχνη δεν 
είναι για την ελίτ, είναι ουσιαστική 
ανάγκη όλων των ανθρώπων. 

Η τζαζ είναι ένα πεδίο 
στο οποίο μπορεί να 
ανθήσει οποιαδήποτε 

αναφορά σε οποιαδήποτε 
μουσική, και αυτό είναι το 
συναρπαστικό με το να 

σπουδάζεις και να παίζεις 
αυτήν την μουσική. 



Τι να περιμένουμε 
από εσάς στο 

μέλλον; 

N.S.Q.: ‘Εχουμε ήδη 
έτοιμες καινούριες 

συνθέσεις, τις οποίες 
θα παρουσιάσουμε 

στις καλοκαιρινές μας 
εμφανίσεις (θα ανακοι- 
νωθούν σύντομα) αλλά 

και στην επικείμενη 
εμφάνισή μας στο 

πλαίσιο του interna- 
tional jazz day στις 29 
Απριλίου στο TheZoo 
στο Χαλάνδρι. Επίσης, 

σχεδιάζουμε την 
δημιουργία ενός βίντεο 
πάνω σε μία από τις 

καινούργιες συνθέσεις 
μας. 



Ο Μιχάλης Κατσιμπάρδης έγραψε ένα 

υπέροχο βιβλίο, 20 χρόνια μετά τον θά- 

νατο του δικού του πατέρα, του Κωστή, 

θέλοντας, πιστεύω, να εκφράσει όλα αυτά 

τα ανάμικτα συναισθήματα που νιώθω κι 
εγώ. Άμετρη αγάπη, θαυμασμό, υπερηφά- 

νεια, τις δικές του ενοχές –που τις αναφέ- 
ρει κιόλας. Συγχρόνως, μας μεταφέρει με 
μοναδικό τρόπο πίσω σε εκείνα τα μαύρα 

χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όχι 
όμως σε γεγονότα που έχουμε συχνά 

συναντήσει και αναφέρονται στην κατοχή 

της Ελλάδας από τους Γερμανούς.              
Η ιστορία του Κωστή Κατσιμπάρδη ξεκινά 

λίγο πριν το τέλος του φρικτού πολέμου το 

1944...

Δύο χειμώνες κι ούτε ένα καλοκαίρι 
Μιχάλης Κατσιμπάρδης

Αριστοκρατική λάμψη 
Donna Leon

Ένα χωράφι και ένα δίπατο ερειπωμένο 

σπίτι, παρατημένα από χρόνια, σε μια 

μικρή πόλη της Ιταλίας είναι η κληρονομιά 

οκτώ ατόμων που δεν έχει κανείς τους τη 

διάθεση να σουλουπώσει, καθώς τα 

έξοδα που θα πρέπει να κάνουν είναι 
τεράστια. Όταν βρίσκεται αγοραστής, το 

ξεφορτώνονται και αναλαμβάνει χρέη 

επιστάτη ο ένας από αυτούς. Καθώς 
ξεκινά το ξεχορτάριασμα, ανακαλύπτει 
μέσα στον κήπο ανθρώπινα οστά. Τον 

χώρο κατακλύζουν αστυνομικοί και ο 

ιατροδικαστής που με τους βοηθούς του 

ξεθάβουν σιγά-σιγά το πτώμα και 
συναρμολογούν τον σκελετό. Κοντά του 

βρίσκουν κι ένα δαχτυλίδι... 

https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/dio-heimones-ki-oute-ena-kalokairi/
https://thematofylakes.gr/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%88%CE%B7-donna-leon/


Η γεύση των ζωδίων  
 Χριστίνα Θεοχάρη

Αλήθεια, συνδυάζονται οι γεύσεις και οι 
αστερισμοί; Αν πιστεύουμε πως το ζώδιό 

μας δείχνει στοιχεία της προσωπικότητας 
και καθορίζει συμπεριφορές, γιατί να μην 

δείχνει και τις γευστικές μας προτιμήσεις; 
Το βιβλίο, το οποίο προλογίζεται από την 

αγαπημένη Άση Μπίλιου, ξεκινά με την 

εισαγωγή της Χριστίνας Θεοχάρη ως 
προς τα ζώδια και τη σχέση τους με το 

φαγητό: μαγειρική και γευστικές προτιμή- 

σεις. Μαθαίνουμε για τα στοιχεία της 
φύσης που χαρακτηρίζουν τα ζώδια 

(φωτιά, γη, νερό, αέρας), για τον μαγικό 

κήπο των βοτάνων, των μυρωδικών και 
των φαρμακευτικών φυτών. Ακολουθούν 

ενότητες με όλα τα ζώδια...

Το πείραμα της όγδοης μέρας 
Ορέστης Ευθυμίου

Ο συγγραφέας προσπαθεί να μας δείξει 
πως στο άμεσο μέλλον -έτος 2042- οι 
άνθρωποι θα αντικατασταθούν από 

κάποια ρομπότ, αλλά θα πρέπει αυτά να 

έχουν νοημοσύνη όπως έχουν οι άνθρω- 

ποι. Το μέλλον πλέον είναι οι υπολο- 

γιστές και όσα ανακαλύπτουν κάποιοι. 
Ο ήρωάς του, ο Έρικ, δουλεύει πάνω 

στην δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου 

της Γης, μιας ψηφιακής προσομοίωσης 
για την δημιουργία της ζωής, την εξέλιξη 

των ειδών και την φυσική επιλογή. Περ- 

νάει από συμπληγάδες πέτρες για να 

"σώσει" ή να  σκοτώσει τα λεγόμενα 

Beans -τα αυτόνομα μικρά προγράμ- 

ματα...

https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B7/
https://thematofylakes.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%8C%CE%B3%CE%B4%CE%BF%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85/


Μια όμορφη παρουσίαση 

ενός ξεχωριστού βιβλίου, 

πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 13 Απρίλη στο 

πανέμορφο βιβλιοπωλείο 

της Αθήνας Books Plus - 

Art & Coffee. 

 

Αγγελίνα Παπαθανασίου Ο συγγραφέας Διονύσης Βελονάκης παρου- 
σίασε στο κοινό το βιβλίο του «Η δική μου α- 
λήθεια», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Maradel Βooks. Αποσπάσματα από το βιβλίο 
διάβασε η συγγραφέας Νεκταρία Μαρκάκη. Η 
αρθρογράφος του blog Read to Death κυρία 
Αγγελική Κατσιμάρδου, έχοντας διαβάσει το 
βιβλίο μετέφερε στο κοινό τις εντυπώσεις της. 
Η κυρία Μαίρη Γκαζιάνη με την ιδιότητα της 
δημοσιογράφου αυτή τη φορά, ανέλαβε χρέη 
«ανακριτή» θέτοντας ερωτήσεις στο συγγρα- 
φέα, για να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να 
γνωρίσει καλύτερα τον συγγραφέα. 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7/




Μια καινούρια μέρα 

ξεκινάει... στην 

Ποντοκώμη Κοζάνης

Παναγιώτα Γκουτζουρέλα

Ο πολιτιστικός σύλλογος 

Ποντοκώμης σε συνεργασία με 

τις εκδόσεις Φυλάτος 

publishing παρουσίασαν το 

βιβλίο του Δημήτρη Ράντογλου 

«Μια καινούργια μέρα ξεκινάει». 

Το απόγευμα της 12 Απριλίου 

και ώρα 6 μ.μ.,  στο αμφιθέατρο 

του κοινοτικού καταστήματος 

Ποντοκώμης, παρουσιάστηκε 

το δεύτερο μυθιστόρημα του 

κυρίου Ράντογλου. 

Για το βιβλίο μίλησε η Παναγιώτα Γκου- 

τζουρέλα, δασκάλα του δημοτικού σχο- 

λείου Ποντοκώμης. Ο συγγραφέας έριξε 

φως σε πτυχές του μυθιστορήματος και 

συνομίλησε πολλή ώρα με το κοινό 

απατώντας με ειλικρίνεια σε όλες τις 

ερωτήσεις που τέθηκαν. Όμορφη στιγμή 

της παρουσίασης ήταν το τραγούδι που 

συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο «Είναι 

αυτό που το λένε αγάπη…» (στίχοι και 

μουσική Δημήτρης Ράντογλου) το οποίο 

ερμήνευσε εξαιρετικά συνοδεύοντάς το 

με τους ήχους φλογέρας και τη βοήθεια 

του κυρίου Τάσου Τσαχάκη στη μουσική. 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84/




«Ποιητικός  Απόπλους»

Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση «Ποιητικός  Απόπλους», μια 
ποιητική βραδιά  των εκδόσεων Απαρσις, 
με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα ποίησης. 

Σε ένα κατάμεστο Polis art café, απολαύ- 
σαμε μια όμορφη βραδιά με τους ποιητές 
των εκδόσεων Άπαρσις και μουσική επέν- 
δυση τις υπέροχες μελωδίες από το Café 
Latino του των Νότη Μαυρουδή Γιώργου 
Τοσσικιάν, με τη συμμετοχή της Μόρφως 
Τσαϊρέλη, από τις εκδόσεις Άπαρσις 

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογρά- 
φος Γιάννης Καφάτος που μίλησε για ση- 
μασία της ποίησης ως ένα ιδιαίτερο μέσον 
λογοτεχνικής έκφρασης και την δύναμή 
της στο να αγγίζει τις ψυχές μας, ενώ ανα- 
φέρθηκε και στην  στήριξη και προβολή 
των εκδόσεών μας στους νέους έλληνες 
ποιητές. 

https://thematofylakes.gr/%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82/


Όλοι οι συμμετέχοντες ποιητές απήγγειλαν ανά ζευγάρια 
ο καθένας τα ποιήματα του άλλου, πετυχαίνοντας να 
μπουν στην ψυχοσύνθεση και την ιδιαίτερη ποιητική 
έκφραση άλλων ποιητών και να προσπαθήσουν με την 
απαγγελία τους να αναδείξουν το έργο τους.  Μια ευκαι- 
ρία για όλους να συναντηθούν, να γνωρίσουν και να 
ακούσουν ποιήματα διαφορετικών ρευμάτων και 
τεχνοτροπιών. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ποιητές, στο 
εξαιρετικό κοινό που μας τίμησε με την παρουσία του, 
στο Polis Art Café και τον κύριο Χατζηιακώβου Βασίλη 
για την άψογη συνεργασία και σε όλους τους 
συνεργάτες των εκδόσεων Άπαρσις. 




