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Καλώς ήρθατε στις σελίδες μας κι αυτό το μήνα, του ηλεκτρονικού 
λογοτεχνικού περιοδικού Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών, που 
γεννήθηκε από την αγάπη για τη λογοτεχνία και τις τέχνες. 

Σκοπός του είναι να σας παρουσιάσει όλα όσα μας απασχόλησαν 
και μας εντυπωσίασαν. 

Στόχος του είναι να φτιάξει μαζί σας έναν κόσμο ζωντανό, ο οποίος 
θα φιλοξενεί απόψεις,  ανησυχίες, επιτεύγματα,  δημιουργίες και θα 
προβάλλει το μεγαλείο των τεχνών και της ανθρώπινης ψυχής. 

Καλή περιήγηση! 

Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών
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Η ΑΡΧΗ 

Το 2014, μια ομάδα βιβλιόφιλων -όλοι με κάποια άλλη απασχόληση 
επιβίωσης, που ακόμα την έχουμε- συναντηθήκαμε κάποια στιγμή με 
φάρο το βιβλίο, και εμπνευσμένοι από τη μεγάλη μας αγάπη για το 
αντικείμενο και τη λογοτεχνία ιδιαίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε το 
όνειρό μας πραγματικότητα, να υπηρετήσουμε το βιβλίο με τον δικό μας 
τρόπο. Έτσι ιδρύθηκε ο εκδοτικός οίκος "Ανώνυμο", με αγάπη και 
μεράκι. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ 

Σαν εκδόσεις Ανώνυμο μένουμε σταθεροί στην άποψή μας για την 
εκβιομηχάνιση των λογοτεχνικών εκδόσεων και τις βιαστικές δουλειές 
για χάρη της έκδοσης. Γι’ αυτό έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα 
ακολουθήσουμε τον ρυθμό εκδόσεων που ακολουθείται σήμερα. 
Θεωρούμε ότι όλος αυτός ο εκδοτικός οργασμός των τελευταίων χρόνων 
έχουν κουράσει την αγορά και το αναγνωστικό κοινό. Οι αναγνώστες δεν 
προλαβαίνουν να διαβάσουν όσα θα ήθελαν από τις νέες κυκλοφορίες, 
με αποτέλεσμα να στοιβάζονται στις βιβλιοθήκες ή να παραμένουν στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων αδιάβαστα για αρκετό καιρό. Εμείς δίνουμε 
όσο χρόνο χρειαστεί για να γίνει μια σωστή δουλειά, όσο το δυνατόν πιο 
άρτια πριν εκδοθεί, και επιπλέον χρόνο στο κάθε βιβλίο για να κάνει τον 
κύκλο του πριν το επόμενο. 
Να τονίσουμε επίσης ότι με τον τρόπο μας προσπαθούμε να στηρίξουμε 
την τοπική οικονομία και ως εκ τούτου δεν κάνουμε φθηνές εκτυπώσεις 
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, με επακόλουθο να περιορίζεται στο 
ελάχιστο το τελικό κέρδος που για μας δεν είναι αυτοσκοπός. 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων εκδόσεων που αναφέραμε πιο 
πάνω, αλλά και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, υπάρχει κάποια 
δυσκολία στο να μπούμε στα ράφια των ελληνικών βιβλιοπωλείων. Τα 
περισσότερα μάλιστα απαιτούν ενδιάμεσα διανομέα, για δικούς τους 
λόγους, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτό τους στερεί κέρδος που θα 
επωφελούνταν τα ίδια. Στην Κύπρο δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο 
πρόβλημα, αφού ήδη συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες αλυσίδες 
βιβλιοπωλείων. Στην Ελλάδα κυκλοφορούμε βασικά με προσωπικές 
αποστολές στους αναγνώστες μετά από παραγγελία, είτε απευθείας 
από εμάς, είτε από συνεργάτη μας στην Αθήνα. Δεχόμαστε 
παραγγελίες είτε προσωπικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας 
βιβλιοπωλείου στη σελίδα μας 

  

Ωστόσο, παρόλο που οι αναγνώστες εξυπηρετούνται, υπάρχουν τόσο 
συγγραφείς όσο και αναγνώστες που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία το 
συγκεκριμένο θέμα. Ναι, η θέση του βιβλίου είναι στα ράφια των 
βιβλιοπωλείων, αλλά ακόμα κι εκεί παραμένει αθέατο όταν είναι 
κρυμμένο κάτω από στοίβες άλλων, ή στα χαμηλά ράφια, ή ακόμα όταν 
δεν προωθείται από τους υπαλλήλους ακολουθώντας εντολές. Αρκετοί 
αναγνώστες ψάχνουν στα ράφια για να πετύχουν βιβλία που τους 
ενδιαφέρουν, αλλά ακόμα πιο πολλοί μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο με  
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συγκεκριμένες απαιτήσεις και παραγγελίες, είτε προσωπικά, είτε 
ηλεκτρονικά. Οπότε ελάχιστα επηρεάζεται η προώθηση των βιβλίων μας 
από αυτή την άποψη. 

Μπλέκοντας σ’ όλο αυτό το σύστημα ανακαλύψαμε δυστυχώς, ότι εκείνη 
η ρομαντική άποψη που είχαμε για τη βιβλιοπαραγωγή και 
βιβλιοπροσφορά εξαρτάται περισσότερο από τις διασυνδέσεις του 
εκδοτικού και του συγγραφέα, και ακόμα περισσότερο από τα ψηλά 
ποσοστά κέρδους που παίρνουν οι μεταπωλητές, και όχι τόσο απόλυτα 
από την ποιότητα του βιβλίου που προσφέρεται. Δεν παύουμε ωστόσο, 
να το παλεύουμε προς ικανοποίηση όλων. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Ήδη έχουμε εγκρίνει μυθιστορήματα για τα οποία έχουμε 
προγραμματίσει έκδοση μέσα στο 2018 και πριν το τέλος του 2017 θα 
κυκλοφορήσει το ανθολόγιο των βραβευθέντων έργων από τον 
λογοτεχνικό διαγωνισμό που είχαμε προκηρύξει. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από 
την ίδρυση του εκδοτικού σας 
οίκου; Κάνατε όνειρα για την 
πορεία σας; Τι συναισθήματα σας 
έχει αφήσει όλο αυτό το ταξίδι ως 
σήμερα; 

Ήτανε απλά η κατάληξη 
μακρόχρονης σκέψης, αλλά και 
απογοήτευσής μας γύρω από τον 
εκδοτικό οργασμό που βρίσκεται σε 
έξαρση τα τελευταία χρόνια, με 
αποτέλεσμα πολλά βιβλία να 
καταλήγουν να δίνονται σαν ένθετα 
σε εφημερίδες και περιοδικά ή να 
σκονίζονται στις αποθήκες και τα 
ράφια των βιβλιοπωλείων, λόγω 
ποσότητας και όχι μόνο. Φυσικά δεν 
είναι γενικό το κακό, δεν τα 
ισοπεδώνουμε όλα, καθώς 
υπάρχουν σίγουρα και αξιόλογες 
εκδόσεις. Είναι όμως απογοητευτικό 
να βλέπεις στην κυκλοφορία 
πρόχειρη δουλειά, απλά και μόνο 
επειδή κάποιοι πληρώνουν για να 
δουν να φιγουράρει δίπλα στο 
όνομά τους η λεζάντα 

«συγγραφέας» και επειδή κάποιοι 
άλλοι το εκμεταλλεύονται εμπορικά 
και τους δέχονται. Έτσι, 
σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό που 
εμείς πιστεύουμε ότι είναι σωστό, 
μετρημένες και μελετημένες 
εκδόσεις με πρώτη έγνοια τον 
σεβασμό προς τον δημιουργό. 
Σεβασμός για μας είναι ακόμα και η 
απόρριψη όταν θεωρήσουμε πως 
μια έκδοση θα μπορούσε να 
προσβάλει τόσο την αξιοπρέπεια 
του δημιουργού, όσο και του 
αναγνώστη, αλλά και τη δική μας 
σαν εκδότες. 

Αποφασίσαμε ότι δεν θα 
χρεώνουμε τα ποσά που χρεώνουν 
άλλοι εκδοτικοί, αλλά ούτε και 
καθόλου -για να προσελκύσουμε 
τάχα συγγραφείς. Θεωρούμε ότι με 
το να καταβάλει ένα ελάχιστο ποσό 
ο συγγραφέας, έχει και το κίνητρο 
να κάνει μαζί μας την ελάχιστη 
προσπάθεια για την προώθηση της 
δουλειάς του και να μην 
επαναπαύεται. Από τη στιγμή που  



δεν αντιμετωπίζουμε εμπορικά το 
θέμα, πρέπει όλοι να το 
αντιληφθούμε ότι η έκδοση και 
προώθηση ενός βιβλίου πρέπει να 
είναι το αποτέλεσμα μιας ομαδικής 
προσπάθειας. Επιτυχία δεν έρχεται 
όταν ο ίδιος ο συγγραφέας δηλώνει 
πως δεν προτίθεται να συμμετάσχει 
σε παρουσιάσεις ή διαφημίσεις της 
ίδιας του της δουλειάς -μας έτυχε κι 
αυτό. Επενδύουμε στις όμορφες, 
φιλικές σχέσεις μεταξύ συνεργατών 
και δημιουργών και σκοπεύουμε 
πάντα στην αναγνώριση. 

Παρόλο που είμαστε νέος 
εκδοτικός δεν διστάζουμε να 
απορρίψουμε δουλειές που μας 
αποστέλλονται αν τις κρίνουμε μη 
εκδόσιμες, πάντα σύμφωνα με τη 
δική μας άποψη. Ένας δημιουργός 
σωστό είναι να επιδέχεται 
συμβουλές και απόψεις, κανείς δεν 
είναι τέλειος. Έχουμε απογοητευθεί 
από τη στάση κάποιων, με το ύφος 
τους και την αντιμετώπιση της 
κριτικής. Φυσικά όλο και κάποιος 
άλλος εκδοτικός καραδοκεί και ο 
καθένας  

είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις 
του και την πρώτη εντύπωση που 
θα αφήσει στο αναγνωστικό κοινό. 
Η υπεροψία και ο ναρκισσισμός δεν 
χωρούν στη δουλειά μας και 
θεωρούμε τον σεβασμό προς τα 
άτομα, την εκτίμηση προς τη 
δουλειά του καθενός και την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
συνεργασία πολύ σημαντικά για ένα 
ευπρεπές και επιτυχές αποτέλεσμα. 

Προωθείται η φιλαναγνωσία σε 
όσους ασχολούνται με τις 
εκδόσεις; Ποια στοιχεία είναι 
απαραίτητα για την επιτυχία του 
κάθε εκδοτικού; 

Μια σωστή εκδοτική ομάδα σίγουρα 
πρέπει να διαβάζει, να μελετά και να 
παρακολουθεί το  τι συμβαίνει γύρω, 
όσον αφορά τις εκδόσεις και τους 
συγγραφείς. Απαραίτητη λοιπόν, η 
φιλαναγνωσία και η διατήρηση των 
απαιτήσεων που έχουμε θέσει σαν 
αρχές μας.  

Το τι θεωρείται επιτυχία είναι  



σχετικό. Για άλλους μπορεί να 
είναι οι πολλές πωλήσεις και τα 
πολλά κέρδη που αφήνει ένα 
βιβλίο στον εκδοτικό και στον 
συγγραφέα, για άλλους μπορεί να 
είναι οι εκδόσεις ποιοτικών βιβλίων 
σωστά επιμελημένων, για άλλους 
οι όμορφες αμοιβαίες σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ εκδοτικού, 
συγγραφέα και αναγνώστη. 
Ιδανικό θα ήταν όλα αυτά μαζί. 

Πέρα από τα βιβλία σας, ποιων 
εκδόσεων τα βιβλία θα βρει 
κάποιος στη βιβλιοθήκη σας; 
Πόσο βελτιώνει την καλή 
εκδοτική λειτουργία ο υγιής 
ανταγωνισμός; 

Δεν έχουμε περιορισμό, αρκεί να 
είναι βιβλίο που μας κέντρισε το 
ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως 
εκδοτικού. Προσωπικά θα με 
βρείτε να ψάχνω και στα πιο 
χαμηλά ράφια των βιβλιοπωλείων 
με εκδόσεις γνωστών, αλλά 
κυρίως άγνωστων εκδοτικών και 
συγγραφέων. Εκεί, πιστέψτε με, 
βρίσκω πραγματικά διαμάντια. 

Ευχής έργο θα ήταν ο υγιής 
ανταγωνισμός. Αυτό θα ευνοούσε 
την ποιοτική προσφορά βιβλίων 
προς τον αναγνώστη. Όμως πόσο 
υγιής μπορεί να είναι σήμερα, που 
ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο όπου 
οι εκδοτικοί είναι υπεράριθμοι, εκτός 
από ελάχιστους, οι υπόλοιποι στην 
προσπάθειά τους να επιβιώσουν 
προσπαθούν να κερδίσουν 
συγγραφείς και αναγνώστες με 
οποιοδήποτε τρόπο; Πόσο υγιές 
μπορεί να είναι όταν εντοπίζεις 
σοβαρά λάθη σε συγγραφική 
δουλειά, προτείνεις διορθώσεις στην 
πρώτη γραφή και τελικά η δουλειά 
αυτή καταλήγει να εκδοθεί χωρίς 
καμία διόρθωση ή επιμέλεια από 
άλλον εκδοτικό, ο οποίος για λόγους 
συμφερόντων δεν επισημαίνει τις 
απαραίτητες διορθώσεις; Δεν 
ενδιαφέρει όλους τους εκδότες η 
εντύπωση που θα κάνει η δουλειά 
ενός συγγραφέα στο αναγνωστικό 
κοινό, αφού τα κριτήρια τους είναι 
άλλα. Υπάρχουν δυστυχώς ακόμα 
και συγγραφείς που πολλές φορές 
προτιμούν να μετρούν μεγαλύτερο 
αριθμό ό,τι να ‘ναι εκδόσεων στο 



βιογραφικό τους, αντί λιγότερων 
και πιο ποιοτικών. Υπάρχουν και 
οι εκδοτικοί που πιέζουν τους 
συνεργάτες- συγγραφείς τους να 
παραδίδουν δουλειά σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ακόμα και να 
παραφουσκώνουν τις ιστορίες τους 
για να ελκύουν αγοραστές 
με τον όγκο, λες και πρόκειται για 
αγώνα δρόμου. Δεν είναι καθόλου 
εύκολο έτσι να διατηρηθεί ένα 
αξιόλογο επίπεδο, αφού δεν 
υπάρχουν κοινά κριτήρια 
λειτουργίας που θα ευνοούσαν 
τον υγιή ανταγωνισμό. 

Ξεχωρίζετε κάποια συνεργασία 
που σας άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις; Ποια η σχέση σας 
με τους καταξιωμένους, αλλά και 
τους πρωτοεμφανιζόμενους 
συγγραφείς; 

Με τους μέχρι τώρα συνεργάτες μας 
είχαμε και έχουμε μια άψογη σχέση 
που βασίζεται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και σεβασμό. 
Με τους καταξιωμένους συγγραφείς  

-με όσους έχουμε γνωρίσει 
προσωπικά- διατηρούμε μια πολύ 
καλή σχέση και σεβασμό στη δουλειά 
τους. Σεβόμαστε επιπλέον την όποια 
εκδοτική τους στέγη, αφού 
στοχεύουμε στη σχέση μας και όχι 
στο να τους φέρουμε κοντά μας. 
Είμαστε πάνω απ’ όλα άνθρωποι και 
φυσικά «κολλάμε» με κάποιους 
περισσότερο ή λιγότερο, όπως με 
όλους τους ανθρώπους. Και σίγουρα 
δεν θεοποιούμε δημιουργούς.            
Οι πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς 
έχουν την εύνοιά μας με την έννοια 
ότι δεν τους απορρίπτουμε επειδή 
είναι νέοι και άγνωστοι, αλλά όταν 
κρίνουμε πως η δουλειά τους αξίζει 
να δημοσιοποιηθεί και κυρίως είναι 
άνθρωποι που δέχονται συμβουλές 
χωρίς υπεροπτικό ύφος, τους 
δεχόμαστε και προχωράμε. Δεν 
τάζουμε λαγούς με πετραχήλια για να 
κρατήσουμε κανέναν. Εκεί έξω είναι 
ζούγκλα και η επιτυχία εξαρτάται, 
εκτός από τη γραφή του καθενός και 
από τις διασυνδέσεις του συγγραφέα, 
αλλά και του εκδοτικού που θα 
δώσουν τα πρώτα δεκανίκια.    



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

Ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος 
χωρίς παρωπίδες γιατί κάθε 
ανάγνωσμα πάντα έχει κάτι να 
προσφέρει. Να μην μένουν 
προσκολλημένοι τυφλά μόνο σε 
ορισμένους συγγραφείς, αλλά να 
δίνουν και την ευκαιρία σε νέους να 
εκτιμηθούν, αφού δείξουν τι έχουν 
να προσφέρουν. Να πάψουν 
μερικοί να είναι τόσο ανταγωνιστικοί 
και να μην υποστηρίζουν με αγένεια 
και ειρωνεία πολλές φορές, την 
ενάντια άποψή τους για κάποιο 
βιβλίο ή τον ίδιο τον δημιουργό. 
Ο βιβλιόκοσμος δεν είναι πεδίο 
μάχης και είναι τραγικό να γίνονται 
έντονες συζητήσεις και να 
εξακοντίζονται προσβολές σε 
βιβλιοφιλικές ομάδες, είτε εναντίον 
άλλων αναγνωστών, είτε εναντίον 
συγγραφέων. Ο κάθε συγγραφέας 

που καταθέτει την ψυχή του την 
εμπιστεύεται πρώτα στον εκδοτικό 
και κατ’ επέκταση στον αναγνώστη. 
Κάποιους θα αγγίξει και κάποιους 
όχι, ο καθένας για τους δικούς του 
λόγους, ας το σεβαστούμε. Τα βιβλία 
απαιτούν σεβασμό και ως προς την 
αντιμετώπιση του περιεχομένου και 
ως προς τη χρήση. 

Κλείνουμε με ένα μεγάλο Ευχαριστώ 
για την ευκαιρία που μας δίνετε να 
ακουστούμε και να εκφράσουμε τις 
απόψεις μας περί του θέματος και με 
την ευχή να έχετε κάθε επιτυχία σ’ 
αυτό που κάνετε με τόσο μεράκι. 



                                                                       Εφιάλτες του Μυαλού - Μέρος I 

 Περιγραφή 

Μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. 

Μια δεύτερη ευκαιρία για σωστή Επιλογή είναι αρκετή, για να διορθώσει ο 
Μάρκος τις λανθασμένες επιλογές στη ζωή του; 

Τι Ψιθυρίσματα ακούει ο μικρός Κέβιν, μέσα στην παρανοϊκή μοναξιά του και 
σε ποιες ανεπανόρθωτες πράξεις θα τον οδηγήσουν; 

Ποιο Δώρο απομένει πλέον, να προσφέρει ο Δημήτρης στην Αλκμήνη και 
πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια καρδιά που αγάπησε απόλυτα; 

Ποιο μυστικό κρύβει ο ξεχωριστός Κήπος του Άντυ, όταν το άρρωστό του 
μυαλό τον οδηγήσει να φυτέψει τα πιο αλλόκοτα “λουλούδια”; 

Και τέλος, με ποιο τρόπο θα βρει άραγε ο Τζος την Έξοδο προς τη λύτρωση, 
μετά από μια μάχη με τους δαίμονές του; 

Με την ιδιαίτερη πένα του Μάριου Καρακατσάνη, θα ταξιδέψετε σε 
παράξενους κόσμους, όχι μόνο τρομακτικούς, αλλά και παραμυθένιους. Γιατί 

εκεί που το μυαλό μας βλέπει παραμύθια, για κάποιους άλλους είναι 
ολόκληρη η ζωή τους! 

http://www.marioskarakatsanis.gr   



Εφιάλτες του Μυαλού - Μέρος II 

Περιγραφή 

Μικρές ιστορίες φαντασίας, τρόμου, αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. 

Τι είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς ακόμα και μετά το θάνατο; Θα τηρήσει 
ο Γιάννης την Υπόσχεση προς τη λατρεμένη του γιαγιά; 
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η οργή του Θεού όταν αμαρτίες γονέων οδηγούν 
τον Πάτρικ πέρα από το Άσυλο, σ’ ένα μπέρδεμα λαθών; 
Φεύγουν ποτέ αυτοί που αγαπήσαμε και μας αγάπησαν; και τι θέλουν αυτές οι 
Φωνές στη Σιωπή της Ελεάνας, που φέρνουν μηνύματα; 
Πόσο μπορεί να ξεφύγει ένα αρρωστημένο μυαλό για να ικανοποιήσει τα 
απάνθρωπα «θέλω» του, σ’ ένα εξωφρενικά κολασμένο Πείραμα; 
Και τέλος, είναι δυνατόν ένα ιδιαίτερο ζευγάρι με μια Κόρη, να επιζήσει στον 
πραγματικό κόσμο, έξω από τον δικό τους τον μαγικό; 
Και οι εφιάλτες δεν τελειώνουν εδώ… 
Συνεχίζονται απάνθρωπα για τον μικρό Σέλτον, ώσπου ξεφεύγει στον Αντίθετο 
Κόσμο που έφτιαξε για να επιβιώσει. 

Με την ιδιαίτερη πένα του Μάριου Καρακατσάνη, θα ταξιδέψετε σε παράξενους 
κόσμους, όχι μόνο τρομακτικούς, αλλά και παραμυθένιους. Γιατί εκεί που το 
μυαλό μας βλέπει παραμύθια, για κάποιους άλλους είναι ολόκληρη η ζωή τους! 

http://www.marioskarakatsanis.gr   



Δωμάτιο 104 

Περιγραφή 

Ο γοητευτικός Πάρης και η ρομαντική Μαρίνα, γνωρίστηκαν ένα ζεστό 
καλοκαίρι κάπου ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια της Σαντορίνης και από εκεί, η 
ζωή τούς οδήγησε στο σταχτόχρωμο Παρίσι. Ζούσαν τον απόλυτο έρωτα! Μια 

αξιοζήλευτη σχέση, με έντονο πάθος, αγάπη και ευτυχία… 

Η μοίρα, ωστόσο, καιροφυλακτούσε... ώσπου τους αποκάλυψε ένα 
τρομαχτικό μυστικό που τους έστρεψε ενάντια ακόμα και στην ίδια την ύπαρξή 
τους! Στην προσπάθειά τους να ξεχάσουν ό,τι τους στιγμάτισε και να κόψουν 
τον ομφάλιο λώρο που ενώνει το σήμερα με το χθες, ξεδιπλώνεται μια ιστορία 
ξέχειλη από μυστήριο, έγκλημα, πάθος, τραγική ειρωνεία και ανισορροπίες. 

Ποια είναι επιτέλους η αλήθεια; Ποιο το τίμημα για τη σωτηρία της ψυχής τους; 
Πώς θα αντιμετωπίσουν το παρόν και το μέλλον; Αλλά κυρίως, ποιο είναι αυτό 

 το μυστικό που επέστρεψε από την κόλαση για να τους πάρει μαζί του; 

Το μυαλό παύει πλέον να λειτουργεί και ο αυθορμητισμός αναλαμβάνει τα ινία, 
με όποιο τίμημα κι αν είναι αυτό… κοιτάζοντας τη θέα, εικονική;… πραγματική; 

…μέσα από το δωμάτιο 104… 
«Το πεπρωμένο για να το νικήσεις, θα πρέπει να το αποδεχτείς...» 





Η Αντιβασιλεία (σημ. μτφ, ιστορική περίοδος στη Μεγάλη Βρετανία η οποία 
ξεκίνησε περίπου το 1811 και τελείωσε το 1837) είναι το πάθος μου. Τη 
βρίσκω μία ανεξάντλητα συναρπαστική εποχή, γεμάτη αντιφάσεις και 
αλλαγές, κινδύνους και κομψότητα, πολυτέλεια και αθλιότητα. Οι γυναίκες 
είχαν ελευθερίες που θα σόκαραν τις Βικτωριανής εποχής εγγονές τους κι 
όμως παρ' όλ' αυτά ζούσαν μέσα σε κοινωνικά πλαίσια και κώδικες που στη 
σημερινή εποχή μάς προκαλούν το ενδιαφέρον και την αγανάκτηση 
ταυτόχρονα. Μέσα σε μόλις είκοσι τέσσερις ώρες, οι άντρες της καλής 
κοινωνίας μπορούσαν να κερδίσουν περιουσίες με το γύρισμα ενός 
τραπουλόχαρτου κι έπειτα να χάσουν τη ζωή τους σε μία μονομαχία. Είναι 
όλα τόσο διαφορετικά, με τη λάμψη του παρελθόντος να τα επιχρυσώνει και 
όμως οι χαρακτήρες μοιάζουν να απλώνουν το χέρι τους και να μας αγγίζουν 
στο σήμερα.



Ζω στην Αγγλία, σε ένα χωριό στην ακτή του Βόρειου Νόρφολκ, μαζί με το 
σύζυγό μου. Δεν είναι σίγουρος αν θα έπρεπε να νιώθει κολακευμένος ή 
ανήσυχος για το ότι αποτελεί την έμπνευση για όλους τους ρομαντικούς μου 
ήρωες! Ωστόσο, πραγματικά διασκεδάζει όλα τα ερευνητικά μου ταξίδια, είτε 
στο εξωτερικό, είτε εξερευνώντας τους δρόμους του Λονδίνου με έναν οδηγό 
του 1808 ανά χείρας, ή την πιο πρόσφατη αποστολή μας, να ακολουθήσουμε 
προς τον Βορρά τις διαδρομές που κάποτε ακολουθούσαν οι άμαξες. 

Η απόφασή μου κάθε φορά που ξεκινώ μία καινούρια ιστορία είναι να τη 
σχεδιάσω προσεκτικά, να φτιάξω πρώτα άφθονες σημειώσεις, και να γράψω 
πολλά προσχέδια του κειμένου με πειθαρχημένο και μεθοδικό τρόπο. Αυτό 
που αναπόφευκτα συμβαίνει είναι ότι η ιστορία ξεκινά να γράφεται από μόνη 
της μέσα στο μυαλό μου μέχρι που ξεφεύγει τελείως από τον έλεγχο -στο 
μεταξύ, το πάτωμα του γραφείου μου μετατρέπεται σε μία θάλασσα από 
ανοιχτά βιβλία, εκτυπωμένες σελίδες και χάρτες, κι εγώ βρίσκομαι να κάθομαι 
στο αυτοκίνητό μου σταματημένη στα φανάρια και να μουρμουρίζω 
διαλόγους. Σε αυτό το σημείο γνωρίζω ότι πλέον πρέπει να αρχίσω να 
γράφω, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ο ήρωας και η ηρωίδα πρόκειται να 
καταλάβουν τα πάντα και να σαμποτάρουν όλες τις προσπάθειές μου για 
πειθαρχία. Είναι, άλλωστε, η δική τους ιστορία. 

Τα πρώτα μου ιστορικά ρομάντσα γράφτηκαν με το ψευδώνυμο Φραντσέσκα 
Σω (Francesca Shaw), και σε συνεργασία με ένα φιλικό μου πρόσωπο. Δεν 
έχουν υπάρξει καινούρια βιβλία της Φραντσέσκα Σω για κάποιο διάστημα, 
αλλά βρίσκονται καταχωρημένα στη σελίδα των Βιβλίων μου. Τώρα τα 
αναθεωρώ με σταθερό ρυθμό και τα επανεκδίδω ως Λουίζ Άλλεν. 

Εργογραφία 

(Όσα  έργα της συγγραφέως κυκλοφορούν μεταφρασμένα στα Ελληνικά θα τα 
βρείτε 

εδώ & στην Αγγλική γλώσσα στο Amazon

http://www.arlekin.gr/writerinfo.asp?id=494
https://www.amazon.com/Louise-Allen/e/B001IXO6DA


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μαργαρίτα Κατσίπη

Από νεαρή ηλικία έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση και 
αγάπη στα ιστορικά μυθιστορήματα. Την πρώτη 
φορά που διάβασα ένα βιβλίο της κυρίας Louise 

Allen ήταν  το 2004  «The Earl's Intended Wife». Ας 
την γνωρίσουμε! 

 
Οι χαρακτήρες της Ήβης Κάρλτον και του 

Ταγματάρχη  Άλεξ Μπέρεσφορντ, όπως και όλα τα 
βιβλία της από τότε, έχουν μια ξεχωριστή θέση τόσο 

στην βιβλιοθήκη όσο και στην καρδιά μου. 
 

Kάπως έτσι, είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενώ 
στους Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών  την κυρία 

Louise Allen, μια εξαιρετικά  ταλαντούχα Βρετανίδα 
συγγραφέα, που από το 1993 έχει εκδώσει πάνω 

από σαράντα βιβλία  ιστορικού–ρομαντικού 
μυθιστορήματος, στην εποχή της Αντιβασιλείας στην 

Αγγλία. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί και είναι 
διαθέσιμα σε αρκετές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης  και της δική μας. Τα 
μυθιστορήματα της «Piratical Miss Ravenhurst»  

και   «Scandal’s Virgin» έχουν κερδίσει το βραβείο 
«Ιστορία Αγάπης Της Χρονιάς’ από την ‘Ένωση 

Ρομαντικών Μυθιστοριογράφων». 
 

Σήμερα είναι τιμή μας να έχουμε  μια μικρή 
συνέντευξη μαζί της και την παρουσίαση των πιο 

πρόσφατων βιβλίων της. 

Ποιο είναι το 
αγαπημένο σας μέρος 
κατά τη συγγραφή ενός 
βιβλίου; 

L.A.: Το όνειρο πριν 
ξεκινήσει! Η φαντασία και 
η σκέψη για τον ήρωα και 
την ηρωίδα μου και η 
ιστορία τους είναι η πιο 
διασκεδαστική. Στη 
συνέχεια, η τέλεια ιστορία 
πρέπει να τεθεί σε χαρτί 
και ξέρω ότι δεν πρόκειται 
ποτέ να είναι τόσο καλή, 
όσο είναι στο μυαλό μου. 
Αλλά, όταν το τέλος είναι 
στο προσκήνιο και 
συνειδητοποιώ ότι έχω 
πιάσει όλα τα χαλαρά 
νήματα της ιστορίας και 
καταλαβαίνω τον ήρωα 
και την ηρωίδα μου και ότι 
θα έχουν το ευτυχισμένο 
τέλος, τότε όλη η σκληρή 
δουλειά ενδιάμεσα είναι 
ξεχασμένη. 

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-allen-louise/


Εάν θα μπορούσατε να περάσετε 
χρόνο με έναν χαρακτήρα από το 
βιβλίο σας, ποιος θα ήταν; Και τι 
θα κάνατε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας; 

L.A: Θα περνούσα χρόνο με τον 
ήρωά μου και θα  τον ρωτούσα να 
μου δείξει τον κόσμο του και τι 
σημαίνει γι' αυτόν. Θα ξεκινήσω 
σύντομα τη δουλειά μου στη δεύτερη 
σειρά της σειράς «Time In Time στην 
σειρά  time shift» και  το να 
προσπαθήσω να μπω στο κεφάλι 
ενός ευγενή την εποχή της 
Αντιβασιλείας που αντιμετωπίζει μια 
γυναίκα του 21ου αιώνα, θα είναι 
συναρπαστικό, οπότε το να περάσω 
χρόνο με τον ήρωά μου θα ήταν 
μεγάλη βοήθεια. Θα ήθελα να με 
πάρει για μια βόλτα με την άμαξα του 
για να δω το Λονδίνο της 
Αντιβασιλείας, για το όποιο έχω 
διαβάσει τόσο πολύ, και θα ήθελα να 
τον δω στο σπίτι του, με κανέναν 
άλλο γύρω και να ανακαλύψω πώς 
είναι στην πραγματικότητα. Στη 
συνέχεια, φυσικά, θα με συνοδεύσει 
σε έναν χορό και θα χορεύουμε όλη 
τη νύχτα, μέχρι το ξημέρωμα! 

Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά 
με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης  

για το μάρκετινγκ και ποιο 
κοινωνικό δίκτυο λειτουργεί 
καλύτερα για εσάς; 

L.A: Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης 
είναι προφανώς απαραίτητα 
εργαλεία μάρκετινγκ τη σήμερον 
ημέρα, αλλά δεν νομίζω ότι 
υπάρχουν "κανόνες" για το τι 
λειτουργεί καλύτερα και όλοι έχουν 
το δικό τους μοντέλο. Δεν αγαπώ το 
Facebook, αν και το χρησιμοποιώ, 
αλλά μου αρέσει το Twitter 
(@LouiseRegency) και έχω επίσης 
ένα blog  το οποίο ξεκίνησα εξαιτίας 
της μη-φανταστικής ιστορικής 
γραφής μου και μια ιστοσελίδα. 
Νομίζω ότι η προσέγγισή μου στα 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης θα 
ήταν πολύ διαφορετική αν ξεκινούσα 
τώρα και έπρεπε να δημιουργήσω 
ένα αναγνωστικό κοινό από την 
αρχή. Είναι σημαντικό να κάνετε ό, τι 
έρχεται φυσικά και είστε άνετοι έτσι 
ώστε οι αναγνώστες σας να 
ανακαλύψουν και να σχετίζονται με 
τον πραγματικό «εαυτό» σας. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα της 
αυτοέκδοσης, ενάντια στην 
έκδοση μέσω ενός εκδοτικού 
οίκου ή το αντίστροφο;



L.A: Τα «παραδοσιακά» μοντέλα 
εκδόσεων σάς δίνουν μια άμεση 
πλατφόρμα με μια επαγγελματική 
ομάδα πίσω από εσάς, όπως 
εκδότες, συντάκτες αντιγράφων, 
σχεδιαστές καλύψεων, τμήμα 
μάρκετινγκ και ούτω καθεξής. Αλλά 
δεν είναι όλοι οι «παραδοσιακοί» 
εκδότες ίσοι, οπότε δεν προσφέρουν 
όλοι την ίδια ποιότητα υποστήριξης 
και προϊόντος ή όρους. Η αυτοέκδο- 
ση σας δίνει την ελευθερία και τον 
απόλυτο έλεγχο, αλλά πρέπει να 
κάνετε μόνοι σας τη δουλειά ή να 
πληρώσετε για να γίνει -και σίγουρα 
χρειάζεστε κατάλληλη επεξεργασία- 
και μπορεί να είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρο (και δαπανηρό). Είμαι 
αρκετά τυχερή να κάνω και τα δύο. 
Δημοσιεύω τα Ρομαντικά βιβλία της 
Αντιβασιλείας με το Harlequin Mills & 
Boon και το ιστορικό μη-φαντασίας 
με τον Shire, και οι δύο εξαιρετικά 
«παραδοσιακοί» εκδότες. Στη 
συνέχεια, με αυτοέκδοση σε θέματα 
μη-φαντασίας που δεν είναι αρκετά 
εμπορικά για έναν εκδότη (το βιβλίο 
μου για τον πρώιμο τουρίστα στο 
πεδίο μάχης του Waterloo για 
παράδειγμα -To The Field of 
Waterloo) και άλλα εξειδικευμένα 
ιστορικά είδη ρομαντισμού, όπως 
το ρομαντικό μυστήριο και το ταξίδι 
στον χρόνο. 

Εάν μπορούσατε να πείτε στον 
νεότερο συγγραφικό εαυτό σας 
οτιδήποτε, τι θα ήταν αυτό; 

L.A: Συνέχισε να γράφεις! Ο μόνος 
τρόπος να μάθεις και να βελτιωθείς 
είναι να το κάνεις. Μην εγκαταλείπεις, 
έχε πίστη -αλλά μάθε να ακούς την 
εποικοδομητική κριτική και να την 
αναλύεις. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς 
με όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικό να 
ακούς. 
Τα μυθιστορήματά μου με την  
Harlequin Mills & Boon είναι 
μεταφρασμένα  και διαθέσιμα στην 
Ελλάδα από την ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε. 
Είναι επίσης διαθέσιμα μαζί με τα 
υπόλοιπα βιβλία μου στο Amazon. 



Τα πιο πρόσφατα βιβλία μου είναι: 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά την κυρία Louise Allen για το χρόνο που 
διέθεσε, ώστε  να απαντήσει στις ερωτήσεις  αυτής της μικρής συνέντευξης. 

Τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας της κυρίας Louise Allen ανήκουν: 
© Mills & Boon. 
Τα εξώφυλλα των βιβλίων είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της συγγραφέως.



EΛΕΝΑ AΚΡΙΤΑ

http://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-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5/


Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και στο ημερολόγιό μου είχα σημειώσει εδώ και 
μήνες την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Η αίθουσα γεμάτη, η Έλενα 
Ακρίτα λαμπερή όπως πάντα και ο Άρης Δημοκίδης, ο διευθυντής του 

LIFO.gr μας αποκάλυψε ότι διάβασε το βιβλίο σ’ ένα υπερατλαντικό του 
ταξίδι και μας έβαλε στο κλίμα. Το μικρόφωνο κατόπιν στην συγγραφέα –και 
όχι μόνο συγγραφέα– με το χαμόγελό της το μοναδικό και μόνιμο. Δεν είπε 
πολλά, μα απάντησε σε πολλά. Ακολούθησαν οι υπογραφές και στάθηκα 

μαζί με τους υπόλοιπους στην ουρά. Κρατούσα στα χέρια μου ακόμη δύο της 
βιβλία από τα παλιά, όπως και την προηγούμενη φορά, στην παρουσίαση 
του Φόνου 5 αστέρων. Μένουν ακόμη ανυπόγραφα μερικά ακόμη, αλλά θα 
βγάλει κι άλλα βιβλία, θα κάνει κι άλλες παρουσιάσεις και θα είμαι εκεί! 

 

Το βιβλίο ξεκινάει μ’ ένα έξοχο τρικ 
για πρόλογο: ένα κεφάλαιο που 
εμφανίζεται ξανά αυτούσιο στην 
σελίδα 238. Περιγράφει την ημέρα – 
ή καλύτερα– τη νύχτα που γίνεται 
ένας φόνος. 

Η ιστορία, που αρχίζει από το πρώτο 
κεφάλαιο, είναι δύο εβδομάδες πριν, 
τι προηγήθηκε του φόνου και τι 
γίνεται μετά. 

Ο Αντώνης Σκιαδάς, πολιτικός του 
παρελθόντος με βλέψεις τώρα στο 
ανώτατο πολιτικό αξίωμα, αυτό του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, 
διοργανώνει βεγγέρα στην έπαυλή 
του για τα 42 χρόνια γάμου του με την 
Ρεγγίνα Θεοτόκη, αν και πίσω από 
αυτόν τον λόγο, κρύβεται η επάνοδός  

του στην πολιτική, μετά από απουσία 
χρόνων. Η Ρεγγίνα φροντίζει την κάθε 
λεπτομέρεια, αν και στεναχωριέται 
που θα λείπουν και τα δυό της παιδιά: 
η Πέρσα που μισεί τον πατέρα της, 
όπως τη μισεί κι εκείνος για 
αδιευκρίνιστους λόγους και ο 
Μανώλης που σπουδάζει στο 
Λονδίνο. 

Η Ελσινόρη Χατζή είναι 
δημοσιογράφος και λαμβάνει ένα μέιλ 
από άγνωστο αποστολέα. Την 
πληροφορεί ότι ο Σκιαδάς είναι 
δολοφόνος και της στέλνει 3 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες- 
ντοκουμέντα. Στην μία απεικονίζονται 
τέσσερα πρόσωπα: Σκιαδάς, Ρεγγίνα, 
Μάρκελλος, Διονύσης.  Τι σχέση 
έχουν μεταξύ τους; 



Ποιος είναι τελικά ο Ντίλαν; 

Γιατί παρεμβάλλονται στην ιστορία 
ο κύριος Τάδε και η σύζυγός του 
Άννα; 

Είναι δολοφόνος ο Σκιαδάς; 
Ποιόν σκότωσε; Πότε; Γιατί; 

Τι έγινε την νύχτα του Πολυτεχνείου; 

Ποιος κρύβεται πίσω από την 
δολοφονία της Πέρσας; 

Η γραφή της Ακρίτα σε καθηλώνει 
με την χιουμοριστική σοβαρότητά 
της. Δεν σ’ αφήνει να πάρεις ανάσα, 
αγωνιάς για την εξέλιξη, γυρνάς σαν 
τρελός τις σελίδες, προσπαθείς ν’ 
ακολουθήσεις τα ψίχουλα που 
πέφτουν για να φτάσεις πρώτος 
στη διαλεύκανση του εγκλήματος. 
Δεν τα καταφέρνεις! Το τέλος είναι 
απρόβλεπτο! Οι τελευταίες 
παράγραφοι σε εκπλήσσουν και σε 
βάζουν στην διαδικασία να θέλεις 
να μάθεις και την συνέχεια! 

Ένα συνταρακτικό βιβλίο που με 
έκανε να το τελειώσω σε δύο μόνο 
μέρες! 

                                    Αγάπη Ντόκα 

Πηγαίνει στην έπαυλη για να πάρει 
συνέντευξη απ’ το ζευγάρι κι εκεί 
συναντιέται για πρώτη φορά με την 
Πέρσα. Σε συνεννόηση μαζί της, την 
νύχτα της γιορτής, μπαίνει στο 
γραφείο του πατέρα της και 
φωτογραφίζει διάφορα έγγραφα και 
σημειώσεις του. Το ίδιο εκείνο βράδυ 
η Πέρσα δολοφονείται μέσα στον 
κήπο του ίδιου της του σπιτιού. 

Αρχίζει ένα κυνηγητό ανθρώπων και 
χρόνου, που καθοδηγείται από τον 
άγνωστο αποστολέα των μέιλ, ο 
οποίος έχει στείλει δύο βίντεο που 
δείχνουν μια δολοφονία την περίοδο 
του Πολυτεχνείου και που οι 
προηγούμενες 3 φωτογραφίες, ήταν 
στοπ-καρέ απ’ αυτό. 

Στην μπλε πολυκατοικία μένουν: ο 
Ντίλαν, ιδιοκτήτης τριών 
διαμερισμάτων στην μπλε 
πολυκατοικία, ο Ανδρέας, σύντροφος 
της Ελσινόρης και ενοικιαστής του 
ενός διαμερίσματος του Ντίλαν, ο 
κύριος Τάδε/Χαράλαμπος και η 
σύζυγός του Άννα, ενοικιαστές του 
άλλου διαμερίσματος του Ντίλαν. 

Ποια είναι η μυστηριώδης 
εικοσάχρονη Γιολάντα; 



H New York Times, best-selling συγγραφέας  Kat Martin, είναι πτυχιούχος του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, όπου ειδικεύτηκε στην 

Ανθρωπολογία και επίσης σπούδασε Ιστορία. 

Αυτήν την στιγμή κατοικεί στη Μισούλα της Μοντάνα με το σύζυγό της, 
συγγραφέα  western, L. J. Martin. H  Κατ έχει γράψει εξήντα πέντε ιστορικά και 
σύγχρονα ρομαντικά μυθιστορήματα. Περισσότερα από δεκαέξι εκατομμύρια 
αντίτυπα των βιβλίων της είναι σε έντυπη μορφή και έχει δημοσιευθεί σε είκοσι 
ξένες χώρες. Η Κατ επί του παρόντος εργάζεται για το επόμενο της ρομαντικό 

μυθιστόρημα δράσης. 

Τα βιβλία της Kat Martin, που κυκλοφορούν στην Αγγλική γλώσσα, είναι 
διαθέσιμα για αγορά μέσω του Amazon. 

Όσα βιβλία είναι μεταφρασμένα, διαθέσιμα στην Ελλάδα κυκλοφορούν         . εδώ

http://www.arlekin.gr/writerInfo.asp?ID=636


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Μαργαρίτα Κατσίπη

Δεδομένου ότι  γνωρίζετε την αδυναμία 
μου στο ιστορικό μυθιστόρημα, θα 

παραδεχτώ πως  έχω διαβάσει πάνω από 
δυο φορές ολόκληρη την ‘The Necklace’  

τριλογία, στα Αγγλικά και στα 
Ελληνικά. Από την στιγμή που έμαθα για 

τη δυναμική Βικτώρια και τον σκανδαλώδη 
κόμη του Μπράντ, όπως επίσης και για 

τον βασανισμένο Ήθαν και τον προδομένο 
Δούκα του Σέφιλντ, έγιναν  όλα  τα 

αγαπημένα μου βιβλία της New York 
Times, bestselling συγγραφέα Kat Martin. 

Έχει γράψει εξήντα πέντε ιστορικά και 
σύγχρονα ρομαντικά μυθιστορήματα. 

Περισσότερα από δεκαέξι εκατομμύρια 
αντίγραφα των βιβλίων της είναι σε έντυπη 

μορφή και έχουν  δημοσιευθεί σε είκοσι 
ξένες χώρες, όπως η Αγγλία, η Νότια 

Αφρική, η Ισπανία, η Αργεντινή, η 
Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Νορβηγία, 
η Σουηδία, η Ρωσία, η Βουλγαρία, η Κίνα 
και η Κορέα. Αυτή τη στιγμή κατοικεί στην 
Μισούλα της Μοντάνα με το σύζυγο της 
και συγγραφέα  western, L. J. Martin. 

Σήμερα είμαι στην ευχάριστη 
θέση να  φιλοξενώ την κυρία 
Kat Martin στην ιστοσελίδα 
μας για μια μικρή συνέντευξη 
και μια παρουσίαση των πιο 
πρόσφατων βιβλίων της. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς 
σας, έχετε ανακαλύψει 
οτιδήποτε σας έκανε να 
σκεφτείτε διαφορετικά για τους 
άνδρες και τις γυναίκες από την 
εποχή της Αντιβασιλείας; Ποια 
είναι η ηθική της γραφής για 
τους χαρακτήρες  του ιστορικού 
ρομαντισμού; 

Κ.Μ.: Κατά τη διάρκεια της εποχής 
της Αντιβασιλείας, οι άντρες 
συμπεριφέρθηκαν πολύ σωστά 
προς τις γυναίκες. Οι γυναίκες 
ήταν σεβαστές, τοποθετημένες σε 
ένα βάθρο. Ήταν δέσμιες υψηλών 
ηθικών αρχών, πολύ περισσότερο 
από τις σημερινές γυναίκες. 

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-kat-martin/


Όσον αφορά την ηθική, νομίζω 
ότι είναι σημαντικό να μην 
απεικονίζονται πραγματικοί 
χαρακτήρες από την ιστορία με 
τρόπο που δεν είναι ακριβής ή 
υποτιμητικός. Για παράδειγμα, 
κάνοντας έναν κακοποιό από έναν 
στρατιωτικό ήρωα ή μια  σεβαστή 
ιστορική μορφή. Πρέπει να είσαι 
αληθής στο παρελθόν όσο το 
δυνατόν περισσότερο και απλά να 
υφάνεις την ιστορία σου μέσα σε 
αυτό. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη 
που ζήσατε στη συγγραφική σας 
πορεία; 

Κ.Μ.:  Νόμιζα ότι θα ήταν ευκολότερο 
να γίνω επιτυχημένη. Αν δεν είστε 
ένας από τους λίγους, θα χρειαστούν 
χρόνια γραφής και δεκάδες βιβλία για 
να δημιουργήσεις  ένα  αναγνωστικό 
κοινό. 

Για τη δική σας ανάγνωση, 
προτιμάτε τα ηλεκτρονικά βιβλία ή 
τα παραδοσιακά χάρτινα/σκληρού 
εξώφυλλου βιβλία και ποιοι είναι 
οι αγαπημένοι σας συγγραφείς; 

Κ.Μ.:  Διάβασα τόσο τα χαρτόδετα 
όσο και τα ηλεκτρονικά βιβλία.  

Ταξιδεύω με ηλεκτρονικά βιβλία, τα 
οποία περιέχουν πολλά ακόμα 
βιβλία και είναι ελαφριά και εύκολα 
στη μεταφορά. Επίσης  
απολαμβάνω τα  βιβλία τσέπης και 
αυτά με σκληρό εξώφυλλο  
μυθιστορήματα, τα οποία ίσως σε 
βάζουν λίγο πιο βαθιά στο βιβλίο. 

Τι πιστεύετε  για τα "trailer"  των 
βιβλίων; 

Κ.Μ.: Ο σύζυγός  μου τα κάνει για 
τα βιβλία του, αλλά και για τα δικά 



μου. Δεν έχω ιδέα αν αυξάνουν το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το 
ελπίζω. Σπάνια βλέπω κάποια από 
αυτά να κυκλοφορούν. Δεν είμαι 
σίγουρη για ποιο λόγο. 

Θα θέλαμε να μάθουμε 
περισσότερα για το τελευταίο 
σας βιβλίο. 

Κ.Μ.: Το “Beyond Danger” είναι η 
ιστορία του Μπο Ρις. Ο Μπο 
πρωτοεμφανίστηκε στο “Beyond 
Reason” ως ο συνεργάτης του 
Λίνκον Κέην. Πλούσιος, με μαύρα 
μαλλιά και μπλε μάτια, ο Μπο ήταν 
ένας πολύ πετυχημένος οδηγός 
αγώνων, πριν αποχωρήσει από τις 
πίστες- ήταν σαν ένας Τεξανός Πωλ 
Νιούμαν, ας πούμε. Ο Μπο αγαπά 
τα γρήγορα αμάξια και τις γρήγορες 
γυναίκες. 

Αλλά ο Μπο, καταζητείται για φόνο. 
Εκεί είναι που μπαίνει στην εικόνα η 
ιδιωτική ντετέκτιβ Κάσιντι Τζόους. Η 
Κάσιντι είναι έξυπνη και σέξι και δεν 
σηκώνει πολλά. Είναι ακριβώς ό, τι 
ζητάει ο Μπο. 

Ευτυχώς για εκείνον, είναι και 
αποφασισμένη να αποδείξει την 
αθωότητά του. 

Διασκέδασα πολύ γράφοντας το 
“Beyond danger”, ελπίζω οι 
αναγνώστες να το ευχαριστηθούν. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία 
Κατ Μάρτιν για τον χρόνο που 
διέθεσε ώστε να απαντήσει στις 
ερωτήσεις αυτής της μικρής 
συνέντευξης. 

Η φωτογραφία της κυρίας Μάρτιν και τα 
εξώφυλλα των βιβλίων της είναι από 
την επίσημη ιστοσελίδα της 
συγγραφέως.
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Ο Αλέξης Ζησιμόπουλος 

γεννήθηκε στο Ρίο Πατρών και 

κατοικεί στο Αίγιο Αχαΐας. 

Σπουδάζει στο Τμήμα 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Ασχολείται από μικρός 

με σχεδόν οτιδήποτε έχει να 

κάνει με τη μυθοπλασία, 

παρακολουθώντας 

κινηματογραφικές παραγωγές και 

θέατρο, διαβάζοντας ποικίλα είδη 

λογοτεχνικών εντύπων, αλλά και 

συμμετέχοντας με κάθε ευκαιρία 

σε σχετικές δράσεις κατά τα 

σχολικά χρόνια. Μεγάλη του 

αγάπη και χρόνια ενασχόληση 

είναι η συγγραφή διηγημάτων και 

ιστοριών. Απώτερος στόχος του 

ήταν να καταφέρει κάποτε να 

μοιραστεί τις συγγραφικές 

δημιουργίες του με ένα ευρύτερο 

κοινό, γεγονός που επιτεύχθηκε 

για πρώτη φορά μέσω της 

έκδοσης του έργου που κρατάτε 

στα χέρια σας. Η απόπειρά του 

αυτή τιτλοφορείται «Σκοτεινά 

Βήματα» και κυκλοφορεί από τις 

Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αλέξη, ευχαριστούμε για τον χρόνο 
που μας αφιερώνεις. Μίλησέ μας 
λίγο για τους πρωταγωνιστές του 
βιβλίου σου. 

Α.Ζ.: Η αλήθεια είναι πως δεν μου 
αρέσει να λέω πολλά για τους 
πρωταγωνιστές και γενικά τους 
χαρακτήρες, καθώς αφιερώνεται 
αρκετός χρόνος στην ανάπτυξη και 
εξερεύνηση αρκετών 
προσωπικοτήτων μέσα στο βιβλίο. 
Ωστόσο, μπορώ να χαρακτηρίσω το 
“ensemble” των βασικών ηρώων με 
λόγια παρμένα από το βιβλίο: 

«…Έναν που απογοητεύτηκε από 
τον κόσμο και κατέληξε να μην 
νοιάζεται ούτε για τον εαυτό του 
ούτε για το μέλλον, έναν που 
απογοητεύτηκε από τον κόσμο και 
διάλεξε να επιτεθεί με κακία κι οργή 
σε ό, τι μπορούσε, έναν που 
απογοητεύτηκε από τον κόσμο κι 
έχοντας φαινομενικά ξεπεράσει το 
τραύμα του τώρα δεν είναι σίγουρος 
για το τι πρέπει να γίνει κι έναν που 
απογοητεύτηκε από τον κόσμο και 
κατάφερε να επανέλθει πλήρως και 

να ευτυχήσει. Έφτασαν όλοι τους 
σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα 
από τις αρχικές τους σκέψεις 
άραγε;…» 

Πιστεύω αυτό το απόσπασμα 
σκιαγραφεί, χωρίς να λέει πολλά 
αλλά ούτε και λίγα, όσο χρειάζεται 
τους 4 χαρακτήρες μας. Όσο για τη 
Λίλιαν, την 5η και τελευταία ηρωίδα 
απ’ τους κυρίως πρωταγωνιστές, 
ο δικός της ρόλος είναι του 
παρατηρητή. Καλείται να ταξιδέψει 
και να διαμορφώσει μια γνώμη 
ώστε να σφραγιστεί μια απόφαση. 
Δεν διαφέρει πολύ από τον 
αναγνώστη που μπαίνει ανήξερος 
και μαθαίνει κι αυτός μαζί με όλο το 
καστ των ηρώων για τον κόσμο των 
Σκοτεινών Βημάτων.  

Συνέντευξη:  Μαργαρίτα Κατσίπη

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/%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BB/


Αντλείς έμπνευση για τους 
χαρακτήρες από ανθρώπους που 
γνωρίζεις ή βασίζεσαι 
αποκλειστικά στη φαντασία σου; 

Α.Ζ.: Ίσως, αναπόφευκτα υπάρχουν 
μικρά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του εαυτού μου σε όλους τους 
χαρακτήρες μου, αλλά δεν τους 
βασίζω σε γνωστά μου άτομα. 
Προτιμώ να φτιάχνω 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες, 
ταιριαστές με τον κόσμο μου, από 
την αρχή.  

Πιστεύεις ότι είναι εφικτό να βρει 
τη δύναμη να ξεφύγει κάποιος 
από το παρελθόν του χωρίς να 
θυσιάσει κάτι όπως έκαναν οι 
εκλεκτοί ; 

Α.Ζ.: Δεν θεωρώ ότι κανένας 
χαρακτήρας του βιβλίου κατάφερε να 
ξεφύγει πλήρως από το παρελθόν 
του, πόσο μάλλον χωρίς να θυσιάσει 
κάτι κατά τη διάρκεια. Γενικότερα, δεν 
πιστεύω ότι μπορεί ποτέ κανείς να 
ξεχάσει, ξεπεράσει ή διαγράψει κάτι 
που τον πληγώνει. Μπορεί ωστόσο 
να προσπαθήσει να το αγνοεί ή να το 
διαχειριστεί καλύτερα, υπό τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου 
αναγκάζονται να αλλάξουν τον 
τρόπο σκέψης τους, να 
συμπεριφερθούν με τρόπο που 
δεν θα επέλεγαν στο παρελθόν, 
κατά την διάρκεια αυτής της 
αποστολής. Ωριμάζουν, θα έλεγα, 
μέσα από αυτό το ταξίδι. Θεωρείς 
πως ήταν εύκολο ή όχι ; 

Α.Ζ.: Σίγουρα ήταν για άλλους 
περισσότερο και για άλλους λιγότερο 
εύκολο, μα, αν συνέβη, έγινε για 
όλους οργανικά και έμμεσα. Δεν τους 
ζητήθηκε ποτέ να αλλάξουν ούτε 



ασκήθηκε η πίεση της αλλαγής 
άμεσα από κάποιο άλλο πρόσωπο. 
Είναι σα να ωρίμασαν, όχι 
αλλάζοντας σε κάτι ξένο, αλλά 
ξεθάβοντας αυτό που πάντα υπήρχε 
μέσα τους. Νωρίτερα ή αργότερα, 
ευκολότερα ή δυσκολότερα, πολύ ή 
λίγο – δεν έχει τόση σημασία. Μόνο 
και μόνο η βαθύτερη 
συνειδητοποίηση  του εαυτού τους 
ήταν τεράστιο άλμα για όλους. 

Τόσο η σημερινή κοινωνία όσο  
και ο φανταστικός κόσμος στο 
βιβλίο ‘Σκοτεινά Βήματα’ 
παρακμάζει οικονομικά και ηθικά.  

Αν δεν μπορούμε να έχουμε εκλε- 
κτούς και ξωτικά να μας βοηθήσουν, 
τι πιστεύεις πως πρέπει να 
αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι, 
προκειμένου να τα καταφέρουμε; 

Α.Ζ.: Η αλήθεια είναι πως η βοήθεια 
του κάθε εκλεκτού και ξωτικού είναι 
πάντα σχετική και πιστεύω αυτό 
φαίνεται κατά τη διάρκεια και πολύ 
περισσότερο ξεφυλλίζοντας τα 
τελευταία κεφάλαια.  

Ο  καθένας  
ξεχωριστά  ε ίνα ι  
υπεύθυνος  να  

βοηθήσε ι  τον  εαυτό  
του  κα ι  τους  γύρω  
του ,  αν  θέλε ι ,  εάν  

μπορε ί  κα ι  στο  μέτρο  
της  δ ικ ιάς  του  
αντ ίληψης  γ ια  
το  τ ι  ε ίνα ι  
σημαντ ικό .  



Ποια ήταν η δυσκολότερη σκηνή 
που έπρεπε να γράψεις και γιατί; 

Α.Ζ.: Νιώθω λίγο αμήχανα που δεν 
έχω μια καλύτερη απάντηση γιατί 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα η 
ερώτηση, μα το δυσκολότερο σημείο 
ήταν ένα σημείο στο Κεφάλαιο 17, 
όπου καμία λέξη δεν φάνταζε 
κατάλληλη γι’ αυτό που ήθελα να 
περιγράψω. Τελικά, συμβιβάστηκα 
με κάτι που θεώρησα αξιοπρεπές. 

Η προοπτική έκδοσης ενός 
βιβλίου σε σχέση με τη 
δημοσίευση κειμένων σε γνωστή 
ιστοσελίδα πιστεύεις πως 
αλλάζει  τον τρόπο με τον οποίο 
κάποιος   αντιμετωπίζει την 
διαδικασία της συγγραφής; 

Α.Ζ.: Σίγουρα, αυτό εξαρτάται 
αποκλειστικά από τον κάθε 
συγγραφέα και το κάθε εγχείρημα, 
ωστόσο θεωρώ θα έπρεπε ο καθείς 
να έχει κάποια στάνταρ για την 
ποιότητα των έργων του, είτε 
απευθύνεται σε ένα άτομο είτε σε 
όλον τον κόσμο και άσχετα αν το 
προορίζει για έκδοση ή δημοσίευση. 
Μόνο και μόνο για να μπορεί ο 
ίδιος να προοδεύει. 

Θα επιλέξεις την ίδια κατηγορία  
για το επόμενο βιβλίο σου ή θα 
δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό; 

Α.Ζ.: Μιας και η φαντασία είναι ένα 
είδος που εύκολα παντρεύεται (χωρίς 
αυτό να υποβαθμίζει την πρόκληση) 
με άλλα είδη, νομίζω θα επιμείνω σε 
παρόμοιου είδους ιστορία, καθώς 
υπάρχει αρκετή, για μένα, ελευθερία 
έκφρασης. 

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδιά 
σου; 

Α.Ζ.: Σίγουρα, θα μπορούσα με 
πολλούς τρόπους να επεκτείνω τα 
Σκοτεινά Βήματα, έχω 
ενδιαφέρουσες, έτοιμες ιδέες και θα 
ήθελα να τις κάνω πράξη. Είναι, 
ωστόσο, αρκετά νωρίς ακόμα για να 
μιλήσω με σιγουριά ποιο θα είναι το 
αμέσως επόμενο βήμα. 



Κρατώντας στα χέρια μου το 
βιβλίο Σκοτεινά Βήματα  του 
Αλέξη Ζησιμόπουλου, το  
εξώφυλλο  με προετοιμάζει για 
ένα ταξίδι που κάθε άλλο πάρα 
εύκολο φαίνεται. Μια γυναίκα με 
βλέμμα  και μαλλί  που απέχει  
από κάθε ανθρώπινη  
απόχρωση,  υπόσχεται να με 
παρασύρει μέσα από τις σελίδες 
του σε έναν φανταστικό κόσμο. 

Ένας κόσμος στον όποιο 
κυριαρχεί η παρακμή. Τόσο  
οικονομικά όσο και ηθικά και αυτό 
αφήνει να είναι εμφανές μέσα  
από τις εμπειρίες των ηρώων. 
Τέσσερις  διαφορετικοί άνθρωποι 
καλούνται να συνεργαστούν 
προκειμένου να συγκεντρώσουν  

τέσσερα μαγικά κλειδιά, τα οποία θα βοηθήσουν να αλλάξει εκ θεμέλιων ο 
κόσμος στον όποιο ζουν. 

Οι δυνάμεις  των πρωταγωνιστών, οι οποίες θα παίξουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην ροή της ιστορίας  και πως τις απέκτησαν, αποκαλύπτονται 
σταδιακά με συχνές  αναδρομές στο παρελθόν. Αν και λίγο κουραστικές αυτές 
οι αναδρομές, είναι όμως αναγκαίες, γιατί μέσα από αυτές διαμορφώθηκαν οι 
χαρακτήρες των πρωταγωνιστών σε αυτό που είναι σήμερα. 

Ένα ξωτικό, αρχικά με την μορφή παιδιού, θα είναι ο λόγος για τον όποιο θα 
ενωθούν  και η προσπάθεια να καταλάβει τον σκληρό κόσμο στον όποιο 
βρίσκεται, ωθεί τους πρωταγωνιστές να κάνουν ό, τι μπορούν για να την 
προστατέψουν κατά την διάρκεια της αναζήτησής τους. Αυτό  που μου έκανε 

http://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%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7/


μεγάλη εντύπωση, καθώς η ιστορία εξελίσσεται, είναι πως  μέσα από αυτήν 
την πορεία τα άτομα αυτής  της ομάδας ωριμάζουν και διαχειρίζονται τόσο το 
παρελθόν, τις τραυματικές τους εμπειρίες, όσο και τις νέες προκλήσεις με 
τρόπο διαφορετικό από ό, τι θα επέλεγαν να κάνουν παλιότερα. 

Η αδιαφορία, η  κακία, η απογοήτευση, η φαινομενική ευτυχία είναι κάποια 
από τα στοιχεία του χαρακτήρα τους, τα οποία έχουν αναπτύξει οι  τέσσερις 
εκλεκτοί και υπερέχουν έναντι άλλων. Όσο προχωρούσα την ανάγνωση του 
βιβλίου, συνειδητοποίησα πως ήταν αυτά τα οποία   μεταβάλλονται   κατά την 
διάρκεια της αποστολής  τους. 

Θα καταφέρουν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια που θα βάλουν στον δρόμο 
τους πρόσωπα που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να αποτύχει αυτή η 
αποστολή; Θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε εσείς,  ταξιδεύοντας  μέσα σε 
αυτό τον φανταστικό κόσμο που έπλασε ο Αλέξης  Ζησιμοπούλος   στο βιβλίο 
του Σκοτεινά Βήματα. 

Μαργαρίτα Κατσίπη
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ι Αμίρ
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Το βιβλίο της Άννας Κοντολέων «Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ανήκει στη Συλλογή 
Χελιδόνια, για παιδιά ηλικίας 8+. Η εικονογράφηση του βιβλίου είναι 
της Αλεξίας Λουγιάκη. 

Η συγγραφέας μας γνωρίζει τον Αμίρ. Ένα μικρό παιδί που 
εγκαταλείπει τη πατρίδα του για να αναζητήσει  ένα καλύτερο 
μέλλον. Φτάνει στην πατρίδα μας μετά από πολλές δυσκολίες. Είναι 
μόνος του. Είναι μικρός, αλλά οι δυσκολίες τον αναγκάζουν να 
μεγαλώσει πρόωρα. Μια μέρα μπροστά σε ένα παγκάκι συναντά 
ένα σκύλο. Δείχνει να είναι και αυτός μόνος του. Τον ονομάζει 
Μαλίκ. Έτσι λένε τον αδελφό του που έχει μείνει πίσω στη πατρίδα. 
Παιδί και σκύλος γίνονται αχώριστοι. Μαζί στην πείνα, στο κρύο, 
στην προσπάθεια για επιβίωση. Και ενώ όλα δείχνουν να μην 
υπάρχει ελπίδα για τους δυο φίλους, έρχονται στη ζωή τους τρία 
χαμογελαστά πρόσωπα και τότε όλα αλλάζουν. 

Ένα εξαιρετικό βιβλίο, τρυφερό, αληθινό με εικόνες που συγκινούν 
και προβληματίζουν. Σαν τον Αμίρ, χιλιάδες παιδιά φτάνουν στη 
χώρα μας ασυνόδευτα, τρομαγμένα, εξαντλημένα από τις κακουχίες 
και με μια αγωνία στο πρόσωπό τους για την επόμενη μέρα. 

Στο τέλος της ιστορίας, οι αναγνώστες θα διαβάσουν ένα κείμενο 
της συγγραφέως στο οποίο εξηγεί πώς γεννήθηκε η ιστορία του 
βιβλίου. Με απλά σκίτσα, η εικονογράφος εξηγεί στους αναγνώστες 
τι συμβαίνει  με τα ασυνόδευτα παιδιά που φτάνουν στη χώρα μας, 
τι ανάγκες έχουν  και πώς μπορούν να βοηθηθούν. Υπάρχουν 
επίσης πληροφορίες για τη ΜΕΤΑδραση και τις δράσεις της για τα 
ασυνόδευτα παιδιά. 

Είναι ένα βιβλίο που θα μιλήσει στις καρδιές όσων το διαβάσουν. 

                                                                 Αγγελίνα Παπαθανασίου 



Η Val O’Teli είναι πολίτης 
του κόσμου. Στις 

περιπλανήσεις της, είτε με τη 

φωτογραφική της μηχανή 

είτε με την πένα της, 
αναζητά να αιχμαλωτίσει τη 

μοναδική ιδιοσυγκρασία 

ενός τόπου και των 

ανθρώπων του, 

καταγράφοντας τις ποικίλες 
πλευρές του πολιτισμού και 

της παράδοσής του, οι 
οποίες αργότερα αποτελούν 

το υλικό του μυθοπλαστικού 

της έργου. Το μυθιστόρημα 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ 

ΑΘΩ συνδυάζει διάφορες 
μορφές καλλιτεχνικής και 

λογοτεχνικής έκφρασης σε 
μια απαθανάτιση της ζωής 

και της ιστορίας του 

ελληνικού νησιού της 
Σκιάθου. 

Βιβλιογραφία 

(2017) Under the Shadow of 

Athos, Εκδόσεις Αέναον 

(2017) Κάτω απ' τη σκιά του 

Άθω, Εκδόσεις Αέναον 

Val O’Teli
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Συνέντευξη: Βίκυ Ζηλιασκοπούλου

Το βιβλίο «Κάτω απ’ τη σκιά 
του Άθω» είναι το πρώτο σας 
μυθιστόρημα. Πόσο εύκολο 
ήταν ως νέα συγγραφέας να 
το εκδώσετε; Πώς νιώσατε 
όταν το κρατήσατε τυπωμένο 
στα χέρια σας; 

V.O'.T.: Η στιγμή που ένας 
συγγραφέας κρατάει στα χέρια 
του το πρώτο του βιβλίο, 
τυπωμένο, είναι μαγική, μια 
στιγμή φορτισμένη με 
συναισθήματα τόσο έντονα όσο 
και κάθε τι μοναδικό στη ζωή. 

Προσωπικά, είμαι ευγνώμων 
που το εκδοτικό μου σπίτι είναι 
οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΝΑΟΝ γιατί 
εκεί βρήκα μια ομάδα που 
εμπιστεύτηκε και σεβάστηκε το 
κείμενό μου. Θεωρώ ότι υπήρξα 
τυχερή. 

Ως παιδί διαβάζατε πολλά 
βιβλία; Ως ενήλικας; Υπάρχει 
κάποιο είδος λογοτεχνίας 
που να μπορείτε να πείτε ότι 
είναι το αγαπημένο σας; 

V.O'.T.: Ως παιδί διάβαζα πολύ, 
οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια μου – 
παραμύθια, ιστορίες φαντασίας, 
μυθιστορήματα. Το διάβασμα 
συνεχίζει να είναι δεύτερη φύση 
μου και τα βιβλία μια ενασχόληση 
που δεν θα εγκαταλείψω ποτέ. 

Αγαπώ τον μαγικό ρεαλισμό των 
λατινοαμερικάνων συγγραφέων, 
τη ρώσικη λογοτεχνία και τους 
αρχαίους τραγικούς. 

Μπορείτε να μας πείτε ένα 
βιβλίο που αγαπήσατε στα 
παιδικά ή εφηβικά σας χρόνια 
και ένα βιβλίο που σας 
δημιούργησε έντονα 
συναισθήματα στην ενήλικη 
ζωή σας; 

V.O'.T.: Στα παιδικά μου χρόνια 
αγαπούσα να διαβάζω τα βιβλία 
φαντασίας του Ιούλιου Βερν. Το 
αγαπημένο μου ήταν «Ο Γύρος 
του Κόσμου σε 80 Μέρες». 
Στην ενήλικη ζωή ήταν πολλά τα 
βιβλία που με σημάδεψαν και 
επηρέασαν τον τρόπο που  
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σκέφτομαι. «Οι Άθλιοι» του Βίκτωρα 
Ουγκώ και «Οι Δαιμονισμένοι» του 
Ντοστογιέφσκι είναι ανάμεσα σε αυτά 
που ξεχωρίζω. 

Πιστεύετε ότι κάποιος γεννιέται 
συγγραφέας ή ο καθένας μπορεί 
να γίνει με την κατάλληλη 
εκπαίδευση; Ήταν εύκολο για εσάς 
να μεταφέρετε τις σκέψεις σας στο 
χαρτί; 

V.O'.T.: Η τέχνη των λέξεων, όπως 
και όλες οι τέχνες, απαιτεί ένα εγγενές 
ταλέντο. Υπάρχουν πολλών ειδών 
συγγραφείς, όμως θεωρώ ότι οι 
εμπνευσμένοι λογοτέχνες 
γεννιούνται, δεν μπορούν να γίνουν, 
όση εκπαίδευση κι αν λάβουν. 

Η μεταφορά των σκέψεων στο χαρτί 
ήταν πάντα για μένα μια φυσική 
λειτουργία. Ακόμα και σήμερα, στην 
εποχή της τεχνολογίας, συνεχίζω να 
γράφω πρώτα στο χαρτί και μετά 
στον υπολογιστή. 

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου 
υπάρχουν περιγραφές του νησιού 
της Σκιάθου πολύ όμορφες, που 
προσωπικά με κάνανε να ψάξω 
στο ίντερνετ και να βρω 
φωτογραφίες από τις τοποθεσίες 

που περιγράφατε. Υπάρχει 
κάποιος συγκεκριμένος λόγος 
που επιλέξατε το συγκεκριμένο 
νησί, ως χώρο στον οποίο 
διαδραματίζεται η πλοκή του 
βιβλίου σας; 

V.O'.T.: Η επιλογή του νησιού του 
Παπαδιαμάντη έγινε σχεδόν 
ταυτόσημα με την επιλογή της 
ιστορίας. Θεώρησα ότι ήταν το 
ιδανικό τοπίο για να στεγάσει την 
ιδιομορφία και την εσωτερικότητα 
του ήρωά μου.Έζησα μαζί του από 
κοντά, ως σκιά, όλες του τις 
περιπλανήσεις στις γωνιές της 
Σκιάθου και παρακολούθησα τις 
εμπειρίες του, καταγράφοντάς τες 
την ώρα που εκείνος τις βίωνε. 



Ο Βίκτωρας, ο πρωταγωνιστής 
του βιβλίου, είναι ένας άντρας 
συνειδητοποιημένος που έχει 
αιτιολογήσει πλήρως τις πράξεις 
του και έχει κατασταλάξει πια 
στις απόψεις του. Έχετε στο 
περιβάλλον σας άτομα που να 
σας έδωσαν το έναυσμα να 
γράψετε για έναν άντρα με τέτοια 
συμπεριφορά; Πιστεύετε ότι είναι 
πραγματικά ευτυχισμένος; 

V.O'.T.: Ο κεντρικός μου ήρωας 
είναι πράγματι μια ιδιαίτερη 
προσωπικότητα που συγκεντρώνει 
ιδιότητες ατόμων που υπήρξαν στο 
περιβάλλον μου. Ένας άνθρωπος 
με συνειδητή πορεία ζωής και 

επιλογές, αυτόφωτος και ελεύθερος, 
θεωρώ ότι έχει μια πλήρη ζωή, δικής 
του εφεύρεσης, που αγγίζει τα 
υψηλά στάνταρ που έχει θέσει για 
τον εαυτό του. Είναι πραγματικά 
ευτυχισμένος. 

Τα πρόσωπα που πλαισιώνουν 
τον Βίκτωρα, κατά τη διαμονή του 
στο νησί, αντιπροσωπεύουν για 
εμένα όλους τους χαρακτήρες 
που μπορώ να σκεφτώ και 
δείχνουν γνώση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. Ήταν από την 
αρχή σκοπός σας να γράψετε ένα 
μυθιστόρημα με τόσο έντονο 
κοινωνικό χαρακτήρα ή προέκυψε 
στην πορεία; 



V.O'.T.: Από την αρχή, ο στόχος μου 
ήταν να γράψω ένα κοινωνικό 
μυθιστόρημα, να εμπλέξω τους ήρωές 
μου σε ένα φιλοσοφικό ταξίδι 
αναζήτησης του νοήματος της ζωής 
και να χρησιμοποιήσω το σκηνικό της 
ιστορίας για να εκφράσω προσωπικές 
μου εμπειρίες και θέσεις. Το εύρος του 
μυθιστορήματος μαρτυρά από μόνο 
του το ταξίδι κάθαρσης που 
επιχειρείται στο παρασκήνιο για όλους 
του χαρακτήρες, εμού 
συμπεριλαμβανομένης. 

Έχετε άλλες αγάπες εκτός από τη 
συγγραφή και τη φωτογραφία; Γιατί 
φωτογραφία; 

V.O'.T.: Όλες οι τέχνες έχουν κάτι 
κοινό – επιχειρούν να πουν μια 
ιστορία που κατασκευάζεται είτε με 
λέξεις, είτε με εικόνες, είτε με ήχους. 
Για μένα, η φωτογραφία και η 
συγγραφή αλληλοσυμπληρώνονται, 
γι’αυτό και ο ήρωάς μου ασχολείται και 
με τα δύο. 
Η άλλη μου μεγάλη αγάπη είναι το 
διάβασμα. Χωρίς τα βιβλία που έχω 
διαβάσει, θεωρώ ότι δεν θα ήμουν ο 
ίδιος άνθρωπος που είμαι σήμερα. 
Εξάλλου, δεν υπάρχει συγγραφή 
χωρίς να έχει προηγηθεί πάρα πολύ 
διάβασμα! 

Υπάρχει μέσα στο μυαλό σας η 
πλοκή και οι ήρωες για επόμενο 
μυθιστόρημα; 

V.O'.T.: Κάθε ιστορία που επιλέγω 
να πω είναι ένας νέος κόσμος που 
πρέπει να τον φτιάξω από την αρχή 
με τα υλικά της μνήμης και της 
λήθης. Οι ήρωες και η ιστορία τους 
περιμένουν πάντα υπομονετικά να 
έρθει η σειρά τους για να αρχίσω να 
χτίζω, μεθοδικά και προσεκτικά, 
αυτόν τον κόσμο, στον οποίο θα 
κατοικήσω κι εγώ όσο για όσο θα 
διαρκέσει αυτή η αποστολή. 

Κλείνοντας και αφού σας 
ευχαριστήσω για το χρόνο που 
μας αφιερώσατε, θα θέλατε να 
ευχηθείτε κάτι στους αναγνώστες 
μας; 

V.O'.T.: Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία 
και την ευκαιρία που μου δώσατε να 
μιλήσω για το βιβλίο μου. 

Εύχομαι να συνεχίσουν οι 
άνθρωποι να αγωνίζονται για τα 
όνειρά τους, να κοιτάνε ψηλά και 
να φαντάζονται ένα ομορφότερο 
αύριο.
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Βίκτωρας Κυριακόπουλος. Διάσημος 
φωτογράφος, κάτοικος Αγγλίας που 
πηγαίνει στη Σκιάθο για να 
φωτογραφήσει ό, τι του κάνει 
εντύπωση από το νησί. Είναι εκεί 
κοντά στα σαράντα, πολύ 
γοητευτικός, με ωραίους τρόπους, 
κατασταλαγμένος ως προς τις 
απαιτήσεις του από τη ζωή και εκ 
πεποιθήσεως εργένης. Κοινώς: ο 
άντρας που καμιά γυναίκα δεν θα 
ήθελε να ερωτευτεί όταν ονειρεύεται 
να δημιουργήσει οικογένεια. Αυτός 
είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, ή 
τουλάχιστον έτσι αφήνει η 
συγγραφέας να φανεί στην αρχή του 
βιβλίου. 

Στο πρώτο μέρος, ο Βίκτωρας φτάνει 
στη Σκιάθο και γυρνάει στο νησί, 
βγάζοντας φωτογραφίες. Ταυτόχρονα, 
μας συστήνονται τα άτομα που θα τον 
πλαισιώσουν. Οι περιγραφές των 
χώρων που επισκέπτεται είναι 
εξαιρετικές, με κάνανε να θέλω να 
επισκεφτώ το νησί και μάλιστα 
χειμώνα, ώστε να μην έχω να 
αντιμετωπίσω τα κύματα των 
τουριστών που καταλαμβάνουν κάθε 
διαθέσιμο χώρο και να έχω όλες 
αυτές τις εικόνες μόνο για εμένα (πείτε 
με εγωίστρια, δεν με πειράζει). Άνοιξα 
το ίντερνετ και έψαχνα φωτογραφίες.

Οι πληροφορίες που δίνονται δεν 
είναι κουραστικές, ούτε κάνουν το 
βιβλίο να μοιάζει με τουριστικό 
οδηγό, η συγγραφέας έχει καταφέρει 
να είναι τόσο περιγραφική όσο 
χρειάζεται ώστε να μου εξάψει την 
περιέργεια και να ψάξω μόνη μου για 
τον κάθε χώρο που επισκέπτεται και 
φωτογραφίζει ο Βίκτωρας. 

Στο δεύτερο μέρος, όμως, όλα 
αλλάζουν. Οι περιγραφές τοπίων 
παύουν και το μυθιστόρημα γίνεται 
πολυπρόσωπο, με τα άτομα που 
μας συστήθηκαν στο πρώτο μέρος 
να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο 
στην πλοκή. Μέσω του χαρακτήρα 
και της προσωπικής ιστορίας 
καθενός από αυτούς τίθενται 
σημαντικά θέματα που αφορούν 
κοινωνικούς προβληματισμούς. 
Πιστεύω ότι ο καθένας θα βρει κοινά 
στοιχεία με κάποιο από τα πρόσωπα 
που αναφέρονται και θα αναγνωρίσει 
σκέψεις και συναισθήματα που 
βίωσε κάποια στιγμή της ζωής του. 

Αγαπημένη μου μορφή η "γριά", η 
Γραμματική, που έχοντας ζήσει όλο 
τον πόνο που της αναλογούσε σε 
αυτή τη ζωή, έχει μόνο κακές 
κουβέντες να πει σε όλο τον κόσμο 
(τη συμπόνεσε η ψυχή μου). 



Σε γενικές γραμμές το βιβλίο είναι 
γραμμένο όμορφα, η ιστορία κυλάει 
στρωτά και χωρίς πολλές εντάσεις 
και τα κοινωνικά μηνύματα είναι 
άφθονα, δίνοντας τροφή για σκέψη 
στους αναγνώστες. 

"όλοι  
χρειαζόμαστε  

κάποιον. Ακόμη  
κι  εγώ, με  το  ένα  
πόδι  στον  τάφο, 

βλέπεις  ότι  
γυρεύω  να  

μιλήσω  έστω  και  
με  έναν  ξένο" 

"Ναι, αρκεί  να  
μην  ψαλιδίζουμε  
τον  εαυτό  μας  για  

να  έχουμε  
κάποιον  δίπλα  

μας" 

"Αυτό που λες συναίσθημα 

είναι η κατάρα μας, η 

καταδίκη μας. Ξέρεις γιατί; 

Γιατί έχει τη δύναμη να 

σκοτεινιάζει κάθε αλήθεια 

και γνώση γύρω μας, να μας 

κάνει μαριονέτες που 

χορεύουμε στο ρυθμό του, να 

κάνει τον κόσμο 

χαμογελαστό όταν έχουμε 

λόγο να χαιρόμαστε και τον 

ίδιο κόσμο να φαίνεται 

σκοτεινός και μουντός όταν 

μας βαραίνει η θλίψη. Ο 

κόσμος όμως είναι ίδιος, δεν 

αλλάζει", είπε εκείνος λίγο 

πιο ήρεμα τώρα.''
 Βίκυ Ζηλιασκοπούλου
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Ένα σύγχρονο, ψυχολογικό, 
κινηματογραφικό θρίλερ με πολλές 
ανατριχιαστικές στιγμές και πολύ 
μυστήριο. 

Καλώς ήρθατε στο Φέιρβιου και 
τα μυστικά του... 

Ο Τιμ Έλισον έχοντας επιστρέψει 
από την Ινδονησία, φιλοξενείται 
προσωρινά από την πρώην κοπέλα 
του και τον φίλο της, δουλεύει στην 
κουζίνα του εστιατορίου του πατέρα 
του και στον ελεύθερο χρόνο του 
κάνει σερφ. Αρνείται να αλλάξει ζωή 
καθώς δε θέλει να τον καταπιεί η 
ρουτίνα της καθημερινότητας. 

Όμως, όταν πιέζεται να μετακομίσει, 
μέσω μιας αγγελίας, βρίσκει ένα 
φθηνό ενοικιαστήριο. Αντί για την 
τρώγλη που περίμενε να δει, μένει 
άναυδος όταν συνειδητοποιεί πως 
το δωμάτιο που θα νοικιάσει 
βρίσκεται σε ένα εκπληκτικό 
αρχοντικό του 1890 με φανταστική 
θεά και η σπιτονοικοκυρά του είναι 
μια εικοσάχρονη κοπέλα. Ο όρος 
ενοικίασης είναι να βοηθάει την 
νεαρή του σπιτονοικοκυρά, Άννα 
Λόντον, σε διάφορες δουλειές -κι 
αυτό, επειδή εκείνη πάσχει από 
αγοραφοβία. 

Ο αρχικός του δισταγμός για αυτήν 
την συγκατοίκηση και την περίεργη 
συμπεριφορά της Άννας μειώνεται 
σταδιακά και παρόλα τα περίεργα 
πράγματα που συμβαίνουν στο 
σπίτι, ελκύεται από την 
προσωπικότητά της και την ομορφιά 
της. 

Με πολλές ανατροπές και εικασίες, 
οδηγούμαστε στη λύση του 
μηστηρίου αυτού του σπιτιού και των 
ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό 
το μυθιστόρημα. 

Ένα θρίλερ που δεν κουράζει 
καθόλου και διαβάζεται με μια ανάσα 
(βολικό, καθώς οι σελίδες του είναι 
λίγες). Μια τέλεια ισορροπία 
ανάμεσα στον τρόμο και στο 
συναίσθημα. 

Ένα σπίτι εκφοβιστικό, με σκιές, 
τριξίματα, περίεργα χτυπήματα και 
ανθρώπινες σκιές που κυκλοφορούν 
τη νύχτα, μυστικά ανείπωτα, μία 
''τρελή'' στη σοφίτα. 

Είναι γραμμένο παντού στους 
τοίχους του διαδρόμου, με κάτι 
πηχτό και κόκκινο, με τεράστια, σας 
λόγχες γράμματα, ξανά και ξανά. 
        ΕΔΩ ΖΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 



Σε αυτό το ανατριχιαστικό πλαίσιο 
η συγγραφέας καταφέρνει και βάζει 
σε πρώτο πλάνο μια τρυφερή, 
πονεμένη και σύγχρονη ιστορία. 
Αυτή της Άννας. Ενώ 
παρουσιάζεται ως εύθραυστη και 
άρρωστη στην αρχή, ο χαρακτήρας 
της εξελίσσεται και αναπτύσσεται 
και μέσα από την ιστορία της 
γνωρίζουμε μια γυναίκα που παρά 
το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη 
μυστικά που την οδήγησαν στην 
απομόνωση και στην ψυχολογική 
της κατάρρευση. Και ενώ αρχικά 
θεωρεί πως η ζωή της δεν μπορεί 
να αλλάξει, ο Τιμ τη μεταμορφώνει. 

Ο Τιμ είναι ένα... καλό παιδί. 
Ευαίσθητος και δοτικός, πρόθυμος 
να βοηθήσει. Ο κατάλληλος 
άνθρωπος για την Άννα. 

Οι υπόλοιποι ήρωες του βιβλίου 
είναι σκιαγραφημένοι υπέροχα. Η 
Λίλα, η πρώην κοπέλα του Τιμ, ο 
Μάρκους και η Φιόνα, οι δικηγόροι 
και φίλοι της Άννας, είναι τα κύρια 
πρόσωπα που πλαισιώνουν την 
ιστορία και ο καθένας τους 
εμπλέκεται με δραματικό τρόπο 
στην εξέλιξη αυτής. 

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου  

είναι από τη μεριά του Τιμ. Με μερικές 
''πινελιές'' από την Άννα, οι οποίες 
προσθέτουν αγωνία και μυστήριο και 
μας βοηθούν να καταλάβουμε την 
ψυχοσύνθεσή της. 

Το πένθος που κυριαρχεί ως 
συναίσθημα στο βιβλίο δε σε 
ψυχοπλακώνει παρά μόνο σε 
αναγκάζει να συμφωνήσεις πως η ζωή 
προχωρά και εσύ πρέπει να την 
ακολουθήσεις. 

Με φόντο την Αυστραλία, οι 
περιγραφές τοποθεσιών είναι 
καταπληκτικές. 

Ένα βιβλίο που μεν ανήκει στην 
κατηγορία των θρίλερ, αλλά διαβάζεται 
άνετα από τον καθένα, ακόμη και από 
όσους δεν συμπαθούν πολύ το είδος. 

                 Παναγιώτα Γκουτζουρέλα



Αυτή τη φορά ήθελα κάτι 
διαφορετικό από όσα διάβαζα το 
τελευταίο διάστημα, έψαχνα αλλά 
δεν έβρισκα το βιβλίο που θα μου 
έκανε το κλικ ώσπου με πλησίασε η 
υπάλληλος και πιάσαμε την 
κουβέντα. Μου πρότεινε κάποιους 
τίτλους αλλά ήμουν αναποφάσιστη. 
Κάποια στιγμή την βλέπω να 
χαμογελά και να εξαφανίζεται στο 
πίσω μέρος του μαγαζιού 
επιστρέφοντας με ένα βιβλίο στο 
χέρι. Ήταν το βιβλίο Ιντιάνα Τέλλερ: 
Ανοιξιάτικο Φεγγάρι. «Αυτό εδώ θα 
σου αρέσει πολύ» μου είπε με 
σιγουριά. 

Το κράτησα στα χέρια μου και 
διάβασα την περίληψη: 
…Στις ατελείωτες πλαγιές της 
Μοντάνα απλώνεται το ράντσο  

Λύκος. Ολόγυρα, οι πέριξ δεν πολύ 
αμφιβάλλουν πως κάτοικοί του είναι 
τα μέλη μιας φατρίας λυκανθρώπων, 
από τους πιο ισχυρούς της βορείου 
Αμερικής. Ανάμεσά τους, θέση έχει 
μόνο ένας άνθρωπος: ο Ιντιάνα 
Τέλλερ. 
Παιδί ενός ανθρώπου με 
μυστηριώδεις δυνάμεις κι ενός 
λυκανθρώπου, ο Ιντιάνα είναι ο 
εγγονός και μοναδικός κληρονόμος 
της οικογένειας. 
Καθώς αισθάνεται ξένος ανάμεσα 
στους δικούς του, φεύγει σε 
αναζήτηση μιας φυσιολογικής ζωής 
και γράφεται στο πανεπιστήμιο της 
Μοντάνα. 

Εκεί γνωρίζει τη φοβερή Κατερίνα 'Ο 
Χάρα και τον Τάιλερ Μπράντκελ, γιο 
του αιωνίου αντιπάλου του παππού 
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του. Όταν ο Ιντιάνα βγαίνει σαν από 
θαύμα ανέπαφος από ένα τρομερό 
ατύχημα, γινόμενος καπνός την 
τελευταία στιγμή, αντιλαμβάνεται 
πως διαθέτει την ικανότητα να κάνει 
το χρόνο να γυρίζει πίσω όταν 
βρίσκεται σε κίνδυνο. 
Να λοιπόν ένα πολύτιμο ατού, μια και 
το ατύχημά του μοιάζει μάλλον 
ύποπτο. 
Μήπως κάποιος προσπάθησε να τον 
αφανίσει; 
Η ασφάλεια των λύκων φαίνεται να 
απειλείται περισσότερο από ποτέ… 

«Δεν νομίζω» ψέλλισα διστακτικά. 
Αλλά εκείνη επέμενε. «Μπορεί να 
έχουν γίνει μόδα τα βιβλία φαντασίας 
αλλά δώσε σε αυτό μια ευκαιρία και 
θα σε καταπλήξει, θα το δεις». Κι έτσι 
το αγόρασα χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Από τις πρώτες κιόλας σειρές έπιασα 
τον εαυτό μου να βυθίζεται στον 
κόσμο του Ιντιάνα Τέλλερ ως λάτρης 
των βιβλίων φαντασίας κι έχω 
διαβάσει πολλά αυτού του είδους. 
Περίμενα άλλη μια εξιστόρηση με 
παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά η 
συγγραφέας Sophie Audouin- 
Mamikonian με εξέπληξε ευχάριστα. 

Ανακάλυψα μια διαφορετική ιστορία  

που εξελίσσεται στα βουνά της 
Μοντάνα. Ο Ιντιάνα Τέλλερ, ένα παιδί 
που είχε την τύχη – ατυχία να 
μεγαλώσει από μικρός σε μια αγέλη 
λύκων αλλά να ζει στο περιθώριο 
λόγω ότι δεν κληρονόμησε την 
ικανότητα του να μεταμορφώνεται σε 
λύκο. Όσο κι αν προσπαθούσε να 
νιώσει μέρος της αγέλης, δεν το 
κατάφερε και πάντα αισθανόταν πως 
δεν άνηκε εκεί. 

Ποτέ όμως δεν το έβαλε κάτω και 
συνέχισε να αγωνίζεται να γίνει 
καλύτερος για να αποδείξει την αξία 
του. 
Μπορεί να μην είχε τα γονίδια των 
λύκων αλλά είχε κληρονομήσει άλλα 
χαρίσματα από την πλευρά της 
μητέρας του. Ανίδεος για την αυτή την 
ιδιαιτερότητά του, αποφασίζει να φύγει 
μακριά για να σπουδάσει κι εκεί 
ανακαλύπτει μυστικά όπου μπορεί να 
αποβούν θανάσιμα για τον ίδιο. 



Ένας άγνωστος εχθρός έχει βάλει 
σκοπό να εξολοθρέψει την αγέλη του. 
Ο Ιντιάνα Τέλλερ είναι ο μοναδικός που 
θα κληθεί να έρθει αντιμέτωπος με την 
απειλή που στόχο έχει να αφανίσει την 
αγέλη του. 
Θα καταφέρει να ξεπεράσει τα εμπόδια 
και να αποδεχθεί την πρόσκληση προς 
τη σωτηρία της φυλής του αλλά και της 
κοπέλας που του έχει κλέψει την 
καρδιά; 

Ο τρόπος που η συγγραφέας αφηγείται 
την ιστορία σε μαγεύει, οι εκπλήξεις, οι 
ανατροπές, η συνεχής δράση κάνουν 

την πλοκή να ρέει με απλότητα και 
προσιτή προς τον αναγνώστη. 
Η Sophie Audouin- Mamikonian 
καταφέρνει με την πένα της να 
ταιριάξει άψογα το στοιχείο του 
φανταστικού και να δημιουργήσει έναν 
κόσμο γεμάτο μυστήριο και κρυμμένα 
μυστικά. 
Αν σας αρέσουν οι ιστορίες με λύκους 
κι άλλα φανταστικά όντα τότε το 
‘Ανοιξιάτικο Φεγγάρι’ θα σας 
ενθουσιάσει και θα κάνει να 
αναζητήσετε άμεσα το δεύτερο βιβλίο 
της σειράς. 
                     Νεκταρία  Γ. Πουλτσίδη  



Στο δεύτερο μέρος της σειράς του 
βιβλίου του Ιντιάνα Τέλλερ βρίσκουμε 
τον ήρωά μας να ισορροπεί ανάμεσα 
στην δυστυχία και ευτυχία. Το γεγονός 
πως η μητέρα του έπεσε θύμα 
απαγωγής τον ανησυχεί ιδιαίτερα, η 
ανησυχία του μειώνεται αισθητά και 
για πρώτη φορά στη ζωή του νιώθει 
πλήρες γιατί έχει στο πλευρό του το 
κορίτσι που αγαπά. 

Όλα κυλάνε ήρεμα ώσπου ένα 
απρόοπτο γεγονός έρχεται να 
αναστατώσει την ζωή του 
ερωτευμένου ζευγαριού. Στην 
προσπάθεια του να ανακαλύψει τον 
ένοχο κάνει συμμαχίες με όντα που 
κανείς δεν θα περίμενε να κάνει. Η 

ικανότητα που έχει κληρονομήσει από 
την μητέρα του αυτή τη φορά θα του 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Όσο περισσότερο σκάβει και ψάχνει 
να βρει την αιτία της επίθεσης που 
δέχτηκε ένα κοντινό του πρόσωπο 
τόσο περισσότερα κρυμμένα μυστικά 
απειλούν να βγουν στην επιφάνεια κι 
όσο συνεχίζει να ψάχνει τόσο θέτει τον 
εαυτό σου σε θανάσιμο κίνδυνο. Τα 
στοιχεία που εμφανίζονται μπροστά 
του τον κάνουν να είναι επιφυλακτικός 
και δύσπιστος με όλους. Και η λεπτή 
γραμμή μεταξύ εμπιστοσύνης και 
προδοσίας τείνει να μικραίνει. Χωρίς 
να είναι πουθενά ασφαλής 
αποφασίσει να φτάσει ως την άκρη 
του νήματος και να ξεσκεπάσει τους  
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προδότες που ευθύνονται για την 
τωρινή του κατάσταση. 

Για άλλη μια φορά η υπόθεσή σε 
καθηλώνει ενώ οι εξελίξεις δεν 
σταματούν να τρέχουν. Η 
συγγραφέας μας μπάζει πιο βαθιά 
στην ιεραρχία της αγέλης και έτσι 
μαθαίνουμε για την οργάνωση τους 
κανόνες αλλά και τις ταξικές 
διαφορές τους.  Νέες φιλίες 
δημιουργούνται νέες συμμαχίες 
συνάπτονται και μέσα από την 
πλοκή της ιστορίας μας οι ήρωες 
μας ωριμάζουν και χαράζουν τη 

δική τους πορεία μέσα από τις 
επιλογές που καλούνται να 
πάρουν. Η Sophie Audouin- 

Mamikonian δεν αφήνει καμία 
απορία και κανένα κενό καθόλη 
την διάρκεια της ανάγνωσης και 

στο δεύτερο μέρος του βιβλίου δε 
λείπει η δράση, το αμείωτο 

ενδιαφέρον αλλά και τα καινούργια 
πρόσωπα που έρχονται να μας 
γοητευόσουν με την παρουσία 

τους.  Ένα ακόμη βιβλίο που σας 
το συνιστώ ανεπιφύλακτα. 

Νεκταρία  Γ. Πουλτσίδη 



Οι Μύθοι των Οτόρι 

είναι μια εξαιρετική 

πενταλογία όπου 

κυκλοφορήσαν στο 

2002 και στην 

Ελλάδα 

μεταφράστηκαν στο 

2003. Η παγίδα των 

αηδονιών είναι το 

πρώτο βιβλίο της 

σειρά όπου μας 

εντάσσει στον 

κόσμο των Οτόρι και 

τη χώρα του. Αν και 

η χώρα είναι 

φανταστική καθώς 

διάβαζα το βιβλίο 

πολλές περιγραφές 

μου θύμιζαν την 

Ιαπωνία σε μια 

παλιότερη εποχή, 

την εποχή του 

μεσαίωνα. Είναι ένα 

βιβλίο προσεγμένο 

και καλοδουλεμένο.

Η ιστορία μας ξεκινάει με μια επίθεση κατά των 
Αφανών, μια ομάδα ειρηνικών ανθρώπων μακριά 
από τα πολιτικά δρώμενα και τα παιχνίδια εξουσίας 
που διεξήγαγε το κάθε φέουδο. Γιατί η χώρα ήταν 
χωρισμένη σε φέουδα και εξουσιαζόντουσαν από 
τις φατρίες. Κάθε λίγα χρόνια γινόταν κι από ένας 
πόλεμος ανάμεσα στις φατρίες με μοναδικό κίνητρο 
την επέκταση εδαφών και την επικράτηση της ποιο 
ισχυρής οικογένειας. 

Μια ομάδα Αφανών ζουν σε ένα απομονωμένο 
χωριό το Μίνο όταν το επισκέπτονται οι στρατιώτες 
του Ιίντα Σαντάμου σκοτώνουν όλους τους 
κατοίκους του χωριού και το εξαφανίζουν από 
προσώπου γης. Μόνο ένας κατάφερε να γλιτώσει 
από την τραγωδία γιατί εκείνη την δεδομένη στιγμή  
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έλειπε στο βουνό. Όταν επιστρέφει 
εκεί ο τελευταίος επιζών ο νεαρός 
Τομάσου και αντικρίζει την φρίκτη 
πραγματικότητα και λυγίζει. Για κακή 
του τύχη τον ανακαλύπτουν κάποιοι 
στρατιώτες και τον κυνηγούν για να 
τον εξοντώσουν κι αυτόν. 

Συντετριμμένος ο Τομάσου 
καταφέρνει να διαφύγει πάλι πίσω στο 
βουνό όπου εκεί συναντά τον σωτήρα 
του τον άρχοντα Οτόρι Σιγκέρου και η 
ζωή του αλλάζει…. 
Ο άρχοντας Σιγκέρου τον παίρνει μαζί 
του, καταλαβαίνει πως είναι 
Αφανής, του αλλάζει το όνομα ώστε 
να μπορέσει να τον εμφανίσει ως 
υιοθετημένο ανιψιό του και κανείς να 

μην καταλάβει την αληθινή του 
ταυτότητα.  Τον παίρνει μαζί του στο 
αρχοντικό του και τον εκπαιδεύει στην 
γραφή, την ανάγνωση την χρήση 
όπλων την ζωγραφική αλλά και την 
καλλιγραφία. Όσο δένεται ο Τακεό 
πια με τον Σιγκέρου ο δεύτερος 
ανακαλύπτει κάποια καλά κρυφά 
μυστικά του προστατευόμενου του 
και η αποκάλυψη θα αλλάζει για 
πάντα την ζωή του νεαρού Τακέου. 

Τι ρόλο θα παίζει ο μυστηριώδης 
άντρας που γνωρίζει περισσότερα για 
την αληθινή καταγωγή του Τακέου; 
Ποια είναι η αρχόντισσα Καεντέ και 
πως θα επηρεάσει το μέλλον τόσο 
του Σιγκέρου όσο και του Τακέο; 

Μια περιπέτεια ξεκινά, μια περιπέτεια 
που θα σας ταξιδέψει στα φέουδα της 
Ιαπωνικής κουλτούρας και θα σας 
μαγέψει όσο μάγεψε κι εμένα. Ελάτε 
μαζί μου σε ένα διαφορετικό έπος 
,ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι 
γεμάτο συγκινήσεις δράση και 
ανατροπές… 

Ελάτε στην χώρα των Οτόρι! 

                    Νεκταρία  Γ. Πουλτσίδη 



Το τελευταίο μέρος της 

τριλογίας των μύθων 

των Οτόρι τείνει να 

είναι πιο 

συναρπαστικό. Οι 
ήρωές μας έχουν 

ωριμάσει μέσα από τις 

δυσκολίες που έχουν 

συναντήσει. Ο 

Σιγκέρου και η Καεντέ 
κατάφεραν πλέον να 

παντρευτούν μετά 

κόπων και 
δολοπλοκιών που 

αρκετές φορές τους 

χώρισαν. Βρίσκονται 
τώρα στο ναό της 

Τεραγιάμα. Ο Τακέο 

προετοιμάζεται για να 

λάβει  μέρος στην 

εκστρατεία της 

Μουραγιάμας, μια 

εκστρατεία για την 

απόκτηση του 

δικαιωματικού του 

φέουδου που ανήκει 
στην αρχόντισσα αλλά 

δεν πρόκειται να το 

πάρει αν δεν το 

διεκδικήσει με πόλεμο.

Το εγχείρημα του Τακέο είναι δύσκολο, οι 
κακουχίες και οι αντιξοότητες είναι πολλές τα 
γλιστερά και απότομα μονοπάτια μέσα από τα 
βουνά, το λιώσιμο των πάγων, ένα τέρας αλλά 
και οι συμμορίες ληστών είναι λίγα από τα 
εμπόδια που έχει να συναντήσει ο Τακεό και οι 
άντρες που του έδωσαν να διοικεί. Όταν 
καταφέρνουν να φτάσουν με κάποιες απώλειες, 
τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.  Απέναντί 
του έχει τον Ναριάκι που βρίσκεται κι εκείνος εκεί 
για τον ίδιο σκοπό που έχει σταλεί και ο Τακέο. Η 
μάχη άγρια και σφοδρή, οι δύο πλευρές 
πολεμούν με λύσσα και πείσμα για τα εδάφη της 
Μουραγιάμα.  Στο τέλος μονομαχούν οι δύο 
αρχηγοί κι από εκεί θα εξαρτηθεί η έκβαση της 
νίκης. Η πλάστιγγα γέρνει πότε στον έναν πότε  
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στον άλλο μέχρι που ένα γύρισμα της τύχης 
παραδίδει στον Τακέο την πολυπόθητη νίκη. 
Και εξασφαλίζει στον Σιγκέρου και την 
Καεντέ την ηγεμονία τη Μαρουγιάμας και 
κατακερματίζει τις δολοπλοκίες των θείων 
του Σιγκέρου. 
Με την νίκη αυτή έχει και κάποιες απολαβές 
ο ίδιος ο Τακέο., έχει αναλάβει την 
αναδιοργάνωση της Μαρουγιάμα και μια 
τρελή ιδέα του γεννήθηκε στο μυαλό. Θα 
ζητήσει την βοήθεια ενός προσώπου του 
παρελθόντος αλλά με ποιο τίμημα; 

Θα καταφέρει να υλοποιήσει τα σχέδια του; 
Η μοίρα απλόχερα του δίνει όσα του 
στέρησε για χρόνια η ζωή με ένα γύρισμα 
της, ίσως να τα πάρει όλα πίσω. Θα είναι 
δυνατός ο Τακέο για να βγει νικητής; Γιατί οι 
παλιοί εχθροί του καραδοκούν για να τον 
καταστρέψουν για την προδοσία προς 
αυτούς. Θα βρει άραγε την ευτυχία που του 
αξίζει; 

Εδώ τελειώνει ένα μυθικό ταξίδι σε μια χώρα 
όπου θα συνεχίσει να με ταξιδεύει για πολύ 
καιρό ακόμη πλάθοντας το δικό μου τέλος 
για κάθε έναν ήρωα ξεχωριστά... 
Αν είστε από τους αναγνώστες που τους 
αρέσει η ιαπωνική κουλτούρα θα 
απολαύσετε τη σειρά και θα ταξιδέψετε μαζί 
της όπως συνεχίζω να ταξιδεύω κι εγώ… 
Σας την συντείνω ανεπιφύλαχτα… 

                                Νεκταρία Γ. Πουλτσίδη 



Η Τετραλογία της Σελήνης



Η Σταχτοπούτα, η 

Κοκκινοσκουφίτσα, η 

Ραπουνζέλ και η Χιονάτη 

ενώνουν τις δυνάμεις τους 

σε ένα παραμύθι! Ένα 

σύγχρονο παραμύθι που 

έχει απ '  όλα: βασιλιάδες 

και βασίλισσες, πρίγκιπες 

και πριγκίπισσες, μάγους, 

τέρατα και φυσικά τον 

κακό λύκο. 

Καλώς ορίσατε στην 

Τετραλογία της Σελήνης!



Μια φορά κι έναν καιρό... 

στο όχι και τόσο κοντινό μέλλον,  ο 
κόσμος δεν είναι όπως τον ξέρουμε. 
Μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, η 
Γη έχει επιτέλους συνειδητοποιήσει 
πως η ειρήνη και η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών είναι απαραίτητη.  Η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει 
επηρεάσει τον τρόπο ζωής των 
ανθρώπων. Τα ανδροειδή πλέον είναι 
πραγματικότητα αν και θεωρούνται 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  Μία 
ύπουλη ασθένεια, η λετούμωση, 
αποδεκατίζει τους ανθρώπους και οι 
επιστήμονες δεν έχουν βρει ακόμη το 
αντίδοτό της.  

Επιπροσθέτως, η βασίλισσα της 
Σελήνης, Λεβάνα (ναι, το φεγγάρι 
κατοικείται!) έχει σχέδια να καταλάβει 
τη Γη... 

Η Λούνα είναι κατοικήσιμη εδώ και 
πολλά χρόνια. Γεμάτη υπόγειες 
σήραγγες αλλά και πόλεις πάνω στην 
επιφάνειά της που προστατεύονται 
από θόλους. Οι περισσότεροι Λούναρ 
κάτοικοι έχουν μία λάμψη - χάρισμα 
που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν 
προς όφελός τους και να 
μεταμορφώνονται σε ό, τι θέλουν αλλά 
και να χειραγωγούν τους άλλους. 
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Πάνω σε αυτό το χάρισμα αλλά και την 
τρομοκρατία, βασιλεύει η Λεβάνα, η 
κακή και μοχθηρή βασίλισσά τους. 

Και σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο, 
υπάρχει η Σίντερ. 

Ένα δεκαεξάχρονο σάιμποργκ. Ζει με 
την μητριά της και τις δύο ετεροθαλείς 
αδελφές της στη γη, στο Νέο Πεκίνο. 
Δουλεύει ως μηχανικός στο μαγαζάκι 
της στην αγορά και επιστρέφοντας 
σπίτι μετά τη δουλειά είναι 
υποχρεωμένη να υπηρετεί την 
οικογένειά της. Τα ρούχα της είναι 
πάντοτε λερωμένα με γράσο. Σας 
θυμίζει κάποια; 

Μια μοντέρνα Σταχτοπούτα. Ένα 
σάιμπορκγ! 

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. 
Η Σελίν ήταν η μοναδική κόρη της 
βασίλισσας Τσάναρι της Σελήνης και η 
νόμιμη διάδοχος του θρόνου.  Όταν η 
μητέρα της δολοφονήθηκε, η ίδια 
θεωρήθηκε πως κάηκε σε μια 
ανεξήγητη πυρκαγιά. Όλα έγιναν  από 
την κακιά Λεβάνα, την αδελφή της 
Τσάναρι, η οποία ήθελε τον σεληνιακό 
θρόνο για τον εαυτό της. Ελείψει 
νόμιμου κληρονόμου, η Λεβάνα 
χρίστηκε βασίλισσα της Σελήνης. 

Μόνο που η πριγκίπισσα Σελίν δεν 
πέθανε. Στη φωτιά έχασε το 
αριστερό πόδι και χέρι αλλά 
παρέμεινε ζωντανή. Ένας Λούναρ 
τη μετέφερε κρυφά στη Γη. Σε ένα 
υπόγειο εργαστήριο κάπου στη 
Γαλλία τη διατήρησαν στη ζωή 
βάζοντάς της προσθετικά μέλη, 
μετατρέποντάς την σε σάιμποργκ. 
Την ονόμασαν Σίντερ επειδή 
ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της 
φωτιάς. 

Σε ηλικία έντεκα χρονών, ο Γκάραν 
Λιν, εφευρέτης ενός μηχανισμού 
που μπλοκάρει τη χειραγώγηση από 
τη λάμψη των Λούναρ, υιοθετεί τη 
Σίντερ και την παίρνει μαζί του στην 
Ανατολική Κοινοπολιτεία, να ζήσει 
μαζί με αυτόν, τη γυναίκα του και τις 
δύο κόρες τους. Μόνο που ο Λιν 
πεθαίνει γρήγορα από τη 
λετούμωση. Και η κυρία Λιν 
αντιπαθεί τη Σίντερ την οποία δε 
θεωρεί καν άνθρωπο λόγω των 
προσθετικών της μελών. 

Χωρίς αναμνήσεις και δίχως στοργή 
από τη νέα της οικογένεια, η Σίντερ 
δουλεύει και στο μαγαζάκι αλλά και 
στο σπίτι με μόνη της συντροφιά ένα 
ανδροειδές, την Άικο. Όλα τα 
χρήματα που κερδίζει τα δίνει στη  



μητριά της και ονειρεύεται τη μέρα 
που θα βρει έναν τρόπο να φύγει 
μακριά. Ανακαλύπτοντας στη 
χωματερή ένα  βενζινοκίνητο 
παμπάλαιο πορτοκαλί αυτοκίνητο, 
αυτό το όνειρό της αρχίζει να 
παίρνει μορφή. 

Με τη φήμη της πιο χαρισματικής 
μηχανικού στο Νέο Πεκίνο, μια μέρα 
την επισκέπτεται ο πρίγκιπας Κάι, ο 
διάδοχος του στέμματος της 
Ανατολικής Κοινοπολιτείας, για να 
του επισκευάσει ένα ανδροειδές. Ο 
Κάι είναι η φαντασίωση κάθε 
κοριτσιού: πρίγκιπας, ωραίος, 
ευγενικός, ελεύθερος... Αν και της 
αρέσει ο πρίγκιπας, ντρέπεται να το 
παραδεχτεί και καταφέρνει μπροστά 
του να κρύψει την αληθινή της 
ταυτότητα, ότι  είναι ένα σάιμποργκ, 
φοβούμενη την ενδεχόμενη 
απόρριψή του. Κρύβει το 
προσθετικό της χέρι με ένα γάντι 
εργασίας και δε σηκώνεται από τον 
πάγκο της για να μη δει πως το 
προσθετικό της πόδι λείπει για 
επισκευή... 

Ο πρίγκιπας γοητεύεται βεβαίως 
από τη νεαρή μηχανικό με τα 
βρώμικα γάντια (παραμύθι είναι, τι 
περιμένατε;) και την προσκαλεί στον 
ετήσιο χορό στο παλάτι. 

Η Σίντερ αρνείται την πρόσκληση. 
Άλλωστε, ακόμη κι αν ο Κάι δεν ξέρει 
την αλήθεια, τα σάιμποργκ 
απαγορεύεται να παρευρεθούν στον 
χορό. 

Επιπροσθέτως, έχουμε και τη 
βασίλισσα Λεβάνα (την είχατε 
ξεχάσει;) που θέλει να παντρευτεί 
τον Κάι για να γίνει αυτοκράτειρα για 
αρχή και στη συνέχεια να επεκτείνει 
την τυραννία της σε όλη τη γη. 

Θα μπορούσα να γράφω ώρες για 
την ιστορία αυτή και για το πόσο μου 
άρεσε... Δε θα σας κουράσω όμως 
με πολυλογία (Χα! Σας κούρασα ήδη, 
αλλά ελπίζω να σας αρέσει!). Θα 
επικεντρωθώ στα βασικά. 

Δε γίνεται να μην λατρέψεις τους 
ήρωες του βιβλίου. 



Σίντερ. Μια κοπέλα που ζητά την 
αποδοχή και την αγάπη. Έχοντας χάσει 
τη μνήμη της και μη γνωρίζοντας για 
την πραγματική της οικογένεια, θέλει να 
αισθανθεί μέλος της οικογένειας που 
την υιοθέτησε και το μόνο που 
λαμβάνει από αυτή είναι απόρριψη και 
περιφρόνηση. Το ότι έχει προσθετικά 
μέλη δεν τη κάνει λιγότερο άνθρωπο αν 
και όλοι πιστεύουν πως γι αυτόν 
ακριβώς το λόγο είναι πολίτης δεύτερης 
κατηγορίας. Το φταίξιμο δεν είναι δικό 
της... Έτσι θυμάται πάντοτε τον εαυτό 
της. Αισθάνεσαι τον πόνο της  για την 
κοινωνική κατακραυγή που δέχεται. 

Γι αυτό άλλωστε δεν τολμά να 
ονειρευτεί και να αφήσει τον εαυτό της 
ελεύθερο να εκφράσει τα αισθήματά 
της. Ακόμη και στον πρίγκιπα Κάι που 
από την πρώτη στιγμή γοητεύεται μαζί 
της. Η επιθυμία της να είναι 
φυσιολογική με την έννοια που οι άλλοι 
ορίζουν, την κάνει να κρύψει από τον 
πρίγκηπα  την πραγματικότητα, γιατί ο 
ρατσισμός υπάρχει παντού. Ακόμη και 
στον ετήσιο χορό του παλατιού. Δεν 
τολμά να αποκαλυφθεί γιατί πιστεύει 
πως γνωρίζει ήδη την αντίδραση του 
Κάι. Και δε θέλει να χάσει αυτή την 
αίσθηση ότι είναι επιθυμητή, αποδεκτή, 
θελκτική για τον νεαρό, μέλλοντα 
αυτοκράτορα. 

Η αγάπη προς την μικρή της αδελφή 
Πίονι είναι διάχυτη σε όλο το βιβλίο. 
Σε συγκινεί ο τρόπος που νοιάζεται, 
παλεύει και προσπαθεί να τη σώσει 
από τη θανατηφόρα ασθένεια. 
Η Άικο, το ανδροειδές- υπηρέτης της 
οικογένειας, είναι ουσιαστικά η 
μοναδική της φίλη. 

Ένα κορίτσι διαλυμένο αλλά όχι 
νικημένο. Σπασμένο σε κομμάτια 
αλλά ποτέ αδύναμο. Δεν τη νίκησαν 
οι κακουχίες.  Ίσα ίσα που της 
έδωσαν ελπίδα και τη δύναμη να 
παλέψει. Με την ανασφάλεια  και την 
απόρριψη που έχει βιώσει από 
οικογένεια και γείτονες, αρνείται να 
πιστέψει πως μπορεί να αγαπηθεί γι 
αυτό που είναι και μάλιστα από τον 
πρίγκιπα της χώρας. 

Άικο. Βρίσκεται παντού στην 
Τετραλογία και μας εκπλήσσει 
ευχάριστα κάθε φορά με τον 
ασυμβίβαστο χαρακτήρα της και την 
τόσο... μη ανδροειδούς συμπεριφορά 
της. Η Άικο που έχει ελαττωματικό 
τσιπ προσωπικότητας και θέλει να 
είναι άνθρωπος. Που δεν έχει 
αισθήματα και βούληση αλλά 
καταφέρνει και σε κάνει να πιστέψεις 
πως είναι η πιο ανθρώπινη από 
όλους. 



Κάι. Είναι το όνειρο κάθε κοριτσιού 
βεβαίως. Ευχάριστος, τρυφερός, 
γενναιόδωρος, ευγενικός, πονόψυχος, 
πανέμορφος και φυσικά... πρίγκιπας. 
Έχει όλο το πακέτο. Ο χαρακτήρας 
στο βιβλίο δείχνει να προσπερνά όλα 
αυτά τα προσόντα και να 
επικεντρώνεται περισσότερο στα 
ουσιώδη, όπως την ικανότητα 
διακυβέρνησης της χώρας του αν και 
εξαρχής μας ξεκαθαρίζει πως δεν 
ενδιαφέρεται να αναλάβει τις ευθύνες 
του θρόνου καθότι  δεν είναι έτοιμος. 
Βλέπουμε τον άνθρωπο πέρα από το 
στέμμα. Την αγάπη για τη μητέρα που 
έχασε και τον πατέρα που χάνει στη 
συνέχεια. Την ανασφάλειά του για να 
κυβερνήσει. Την ανάγκη του να είναι 
δίκαιος, καλός, ικανός για τον λαό του. 
Και φυσικά γοητεύεται από το κορίτσι 
που συναντά τυχαία στην αγορά του 
Πεκίνου. Μια κοπέλα  ανεπιτήδευτη, 
που φαίνεται να μην νοιάζεται για την 
πριγκιπική ιδιότητά του αλλά μόνο για 
τον ίδιο. Δεν προσπαθεί να τον 
εντυπωσιάσει και του συμπεριφέρεται 
ως ίσο. Αυτό ακριβώς του αρέσει στη 
Σίντερ και επιμένει να την προσκαλεί 
στο χορό παρόλο τις αλλεπάλληλες 
αρνήσεις της. 

Δεν το λες απλά παραμύθι. Η 
συγγραφέας στηρίχτηκε μεν πάνω στο 
παραμύθι της Σταχτοπούτας για  

να γράψει αυτό το μυθιστόρημα αλλά 
το εξέλιξε τόσο πολύ που αποτελεί 
ένα υπέροχο ανάγνωσμα (ευτυχώς, 
με πολύ περισσότερες σελίδες από το 
κλασικό παραμύθι) και εντελώς 
διαφορετικό. 

Φαντασία με πραγματικότητα 
συνυφασμένα με εξαιρετικό τρόπο. 
Μέσα σε έναν καινούριο κόσμο που 
έπλασε  η συγγραφέας, καταφέρνει 
και ενώνει ιστορία, παραμύθι και μία 
δόση δυστοπικού δημιουργώντας ένα 
μαγικό φίλτρο για τον αναγνώστη που 
τον κάνει δέσμιο της ιστορίας της. 

Γεμάτο δράση, αναπάντεχες στιγμές, 
πολύ συναίσθημα και αρκετές σκηνές 
και ατάκες που χαμογελάς. Έρωτας 
στη σωστή δόση, καθώς δεν 
παρεμποδίζει την εξέλιξη της ιστορίας 
και όλων των δολοπλοκιών που 
διαβάζουμε σε αυτό αλλά και στα 
επόμενα βιβλία της σειράς. Η 
απουσία γλυκανάλατων στιγμών και 
φαντασιώσεων λειτουργεί υπέρ αυτού 
του ρομάντζου. 

Αν σας αρέσουν τα παραμύθια, θα 
λατρέψετε τη Σίντερ! Το πρώτο βιβλίο 
της σειράς θα σας μαγέψει. 

Ένα απολύτως μαγευτικό βιβλίο!



Το δεύτερο βιβλίο της τετραλογίας 
της Σελήνης. Η Κοκκινοσκουφίτσα 
και ο κακός λύκος με νέα εμφάνιση! 
Νέα πνοή! 

Νομίζετε πως ξέρετε το παραμύθι; 
Δεν είναι αυτό που θυμάστε! Θα 
διαβάσετε ένα νέο και είναι αυτό 
που εντυπωθεί στη μνήμη σας 
πλέον. 

Η Σκάρλετ ζει με τη γιαγιά της σε ένα 
αγρόκτημα στη Γαλλία, καλλιεργώντας 
ντομάτες. Όταν η γιαγιά εξαφανίζεται 
μυστηριωδώς και η αστυνομία 
εγκαταλείπει τις προσπάθειες για την 
εύρεσή της, μαντέψτε ποια δεν τα 
παρατάει! Η Σκάρλετ, φυσικά! 

Πιο κοκκινομάλλα δε γίνεται. Πιο 
δυναμική, τσαμπουκαλού, 
ισχυρογνώμων, ειλικρινής και μαχητική 
δε γίνεται. Προστατευτική, πιστή, 
αστεία. Πάντα με το κόκκινο φούτερ 
ζακετάκι της και την κουκούλα αυτού 
εύκαιρη για κάθε στιγμή που θέλει να 
κρυφτεί από τους άλλους. 
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Η γιαγιά της μπορεί να ήταν 
αλλοπρόσαλλη και τρελή για τον 
υπόλοιπο κόσμο, αλλά για τη 
Σκάρλετ ήταν η γιαγιά της και την 
αγαπούσε. Φυσικά και θα την 
αναζητήσει. Μόνο που χρειάζεται 
βοήθεια. Και τη βρίσκει στον Γουλφ. 
Μυστηριώδης, επικίνδυνος, 
εντυπωσιακός και νευρικός. Με ουλές 
που δεν προμηνύουν τίποτε 
καλό... Ο Γουλφ που δεν έχει 
ξαναδοκιμάσει ντομάτα! Ερωτεύεται 
τη Σκάρλετ (και τις ντομάτες της, 
βεβαίως!). Αλλά και η Σκάρλετ 
γοητεύεται από τον παράξενο νεαρό.  

Μαζί προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το 
μυστήριο της εξαφάνισης της γιαγιάς 
και μπλέκουν σε διάφορες 
περιπέτειες, κατά τις οποίες η 
Σκάρλετ θα βρεθεί αντιμέτωπη με 
αλήθειες που τη σοκάρουν. Σε 
αναζήτηση για τους απαγωγείς της 
γιαγιάς οδηγούνται σε ένα τρελό 
ταξίδι με Λούναρ θαυματοποιούς και 
υβριδικούς λυκάνθρωπους να τους 
απειλούν, η Σκάρλετ ξετυλίγει 
ταυτόχρονα και το μυστήριο του 
Γουλφ, τον οποίο αρχίζει και 
ερωτεύεται. Ευτυχώς για την ίδια, ο 
Γουλφ έχει ήδη δαγκώσει τη 
λαμαρίνα και η προστατευτικότητά 
του θα σώσει τη ζωή της. 

H οργάνωση, στην οποία ανήκει και ο 
Γουλφ, έχει σκοπό να βασανίσει και 
την ίδια, αλλά και τη γιαγιά που 
κρατείται στα χέρια τους... 

Ένα ζευγάρι που πρέπει να είναι μαζί. 
Αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον 
άλλον με τρόπο μοναδικό. 

Μα θα μου πείτε... πώς συνδυάζεται 
αυτή η ιστορία με την πρώτη της 
τετραλογίας που είχε ως θέμα μια 
σεληνιακή πριγκίπισσα σάιμποργκ και 
μια κακιά βασίλισσα που ήθελε να 
κυριαρχήσει στη Γη; 

Κι όμως. Παραμύθι είναι και στα 
παραμύθια όλα είναι δυνατά. Και η 
Μέγιερ το καταφέρνει με μαεστρία. 

Η Σίντερ είχε προσπαθήσει να 
προστατέψει τον Κάι, τον πρίγκηπα 
της καρδιάς της αλλά και της 
Ανατολικής πολιτείας από την κακιά 
Λεβάνα. Με αποτέλεσμα να καταλήξει 
στη φυλακή. Όπου, όμως, δεν έμεινε 
εκεί για πολύ. Ο επικεφαλής ιατρικός 
ερευνητής των ανακτόρων, την 
εξόπλισε με σούπερ προσθετικά μέλη 
τα οποία της επέτρεψαν να 
αποδράσει από τη φυλακή μαζί με 
μία...γοητευτική αποσκευή. Τον 
κυβερνήτη Θορν Κάρσγουελ, έναν  



τύπο με υπέρμετρο εγωισμό και 
καταπληκτικές ατάκες. Με το 
κλεμμένο αεροσκάφος του Θορν 
καταφέρνουν να βρουν τα ίχνη της 
Σκάρλετ στο Παρίσι, καθώς η Σίντερ 
θέλει να μάθει περισσότερα για την 
καταγωγή της μιας και η γιαγιά 
Μπενουά γνωρίζει πολλά. Τη γιαγιά 
δεν τη βρήκαν (δεν θα σας 
αποκαλύψω το λόγο) αλλά η παρέα 
έδεσε και θα τους έχουμε όλους 
μαζί και στα επόμενα βιβλία. 

Ένα βιβλίο που δε με συγκίνησε όσο 
το πρώτο αλλά έχει τις καλές στιγμές 
του. Στη Σίντερ ήταν πιο ρομαντική η 
ιστορία και με πολλή δράση αν και 
περισσότερο προβλέψιμη. Και στη 
Σκάρλετ υπάρχουν ανατροπές και 
ενδιαφέρουσες σκηνές αν και την 
παράσταση την κλέβει εξ ολοκλήρου 
ο Γουλφ. Αυτός ο τύπος είναι... 
ουάου! Ένας Λούναρ μεταλλαγμένος 
σε λύκο, άγριος, αδίστακτος, 
αιμοδιψής και με σθεναρή 
προσωπικότητα. Ερωτεύεται τη 
Σκάρλετ αμέσως. Κάνει τα πάντα για 
να βρίσκεται κοντά της. Δίνει τις 
μάχες του γι αυτή. Και ευτυχώς για 
εμάς, κερδίζει. Η 
υπερπροστατευτικότητά του και η 
ανάγκη του για τη Σκάρλετ – τη 
στιγμή μάλιστα που η μαχητικότητά 
της δείχνει να μην χρειάζεται 
προστασία- τον μετατρέπουν σε έναν 
άτυπο ήρωα που λατρεύεις. Η 
αποφασιστικότητά του, η ηρεμία του, 
η κυριαρχία του... (καταλάβατε ποιος 
ήρωας του βιβλίου με εντυπωσίασε 
περισσότερο!) 

Ένα σύγχρονο παραμύθι που σε 
γοητεύει. Πλούσιο σε νέες ιδέες, 

πρωτοτυπία, μυστήριο, δράση, έρωτα 
και αποκαλύψεις. Αγωνία 

συνδυασμένη με χιούμορ. Και όλα 
αυτά με μοναδικό σκοπό να σωθεί η 

ανθρωπότητα. 

Θα τα καταφέρουν άραγε η Σίντερ με 
τη Σκάρλετ; 

Θα καταλήξουμε στο ευτυχισμένο 
τέλος που υπάρχει στα σύνηθη 

παραμύθια; 

Σε αυτό το βιβλίο δε θα το 
μάθουμε. Θα μείνουμε με κομμένη 
την ανάσα και με την αγωνία για 

τις εξελίξεις! 



Η Τετραλογία της Σελήνης 
συνεχίζεται με το τρίτο 
βιβλίο, Κρες. Από το 

όνομα του κοριτσιού που 
έχει τα χαρακτηριστικά της 
ηρωίδας του παραμυθιού 

Ραπουνζέλ.

Μια κατάξανθη τεράστια κοτσίδα την 
εμποδίζει στις κινήσεις της, αλλά 
λατρεύει να τυλίγει γύρω από τα 
χέρια της. Φυλακισμένη σε έναν 
δορυφόρο από πολύ μικρή, 
κατασκοπεύει την ανθρωπότητα και 
όχι μόνο, υπακούει τις εντολές της 
αφέντρας της Σύμπιλ, προς 
συμφέρον της βασίλισσας Λεβάνα, 

της τρομακτικής και κακιασμένης 
βασίλισσας Λούναρ. Μόνη. Με αραιές 
επισκέψεις από τη Σύμπιλ για 
προμήθειες και οδηγίες. Με όνειρα να 
ζήσει ως φυσιολογικό κορίτσι. Ένα 
κορίτσι εξπέρ στους υπολογιστές και 
μοναδική χάκερ. Όλη η κατασκοπεία 
των Λούναρ στηρίζεται στις δικές της 
ικανότητες. 

http://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%BA%CF%81%CE%B5%CF%82/


Η Σίντερ είχε δραπετεύσει από τη φυλακή 
της Κοινοπολιτείας με τη βοήθεια του 
ωραίου (και ωραιοπαθή) Θορν Κάρσγουελ. 
Μαζί, είχαν βρει την Σκάρλετ και τον Γουλφ 
στο Παρίσι και όλοι τους επιβιβάστηκαν στο 
Ράμπιον, το κλεμμένο διαστημόπλοιο του 
Θορν και δραπέτευσαν στο διάστημα για να 
αποφύγουν τη σύλληψη και την παράδοσή 
τους στη Λεβάνα. Δεν καταλάβαιναν γιατί 
δεν εντόπιζαν ραντάρ και άλλα σκάφη. 
Αλλά όπως μαθαίνουμε, η Κρες ήταν εκείνη 
που τους βοηθούσε. 

Η Κρες είχε ήδη επικοινωνήσει μία φορά με 
τη Σίντερ στο παρελθόν. Στο ανδροειδές 
του πρίγκιπα Κάι που η επισκευή του ήταν 
η αφορμή να γνωριστούν με τη Σίντερ, 
υπήρχε ένα τσιπ. Με αυτό το τσιπ η Κρες 
είχε προειδοποιήσει τη Σίντερ για τα 
αιμοσταγή σχέδια της Λεβάνα και είχε 
οδηγήσει τη Σίντερ στην απόφαση να πάει 
σε εκείνον τον περιβόητο χορό, όπου δεν 
έχασε γοβάκι αλλά ολόκληρο συνθετικό 
πόδι και την ελευθερία της... Έτσι λοιπόν, 
στην δεύτερη επικοινωνία με αυτό το 
τσιπάκι, η Κρες γνωρίζει όλη την παρέα και 
ερωτεύεται βεβαίως τον Θορν Κάρσγουελ, 
τον δυναμικό, πλακατζή και όμορφο 
κυβερνήτη. Αποφασίζουν να σώσουν την 
Κρες από τη φυλακή της, μόλις 
διαπιστώνουν πως είναι με το μέρος τους. 
Σ' αυτήν την προσπάθεια, όμως, πολλά 
πηγαίνουν στραβά και η παρέα χωρίζεται.



Η Κρες με τον Θορν καταφέρνουν να 
προσγειωθούν σε μία έρημο στη Γη! Ο 
Θορν έχει τυφλωθεί και η Κρες είναι 
ανίκανη να πάρει πρωτοβουλίες για να 
βοηθήσει-πρώτη επίσκεψη στη Γη! 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο φρέσκος 
αέρας, το ηλιοβασίλεμα, η άμμος της 
ερήμου, ο ήλιος και φυσικά τα 
πανέμορφα μάτια του Θορν... Αλλά, αν 
σε θέλει η τύχη... φυσικά και 
καταφέρνουν να επιβιώσουν. Με 
δυσκολία βέβαια, αλλά την τελευταία 
στιγμή ένα καραβάνι (με καμήλες και με 
τα όλα του -δεν παίζει ρόλο που 
βρισκόμαστε στο μέλλον) που 

εμφανίζεται από το πουθενά, τους 
εντοπίζει και τους σώζει. Τους 
οδηγούν πίσω στον πολιτισμό, αλλά 
με κακούς σκοπούς τους οποίους 
μαθαίνουμε στη συνέχεια. Σε όλη 
αυτή τη διάρκεια της περιπέτειάς 
τους, ο έρωτας της Κρες για τον 
Θορν μεγαλώνει και μαζί θεριεύει και 
η απογοήτευση ότι ποτέ δεν θα του 
αρέσει αρκετά. 

Η Σκάρλετ ξεμένει με την Σύμπιλ, το 
δεξί χέρι-πρώτη θαυματοποιό της 
Λεβάνα και καταλήγει στη Λούνα. 
Ζόρικη κατάσταση... 

Η Σίντερ με τον Γουλφ, έχουν 
απομείνει οι δυο τους- λάθος! 
Έχοντας παρέα τον οδηγό τη 
Σύμπιλ, έναν Λούναρ στρατιώτη 
που θα παίξει σημαντικό ρόλο 
αργότερα, καταστρώνουν σχέδια 
επανένωσης της παρέας, απαγωγής 
του Κάι και εκθρονισμού της 
Λεβάνα. 

Μεγαλουργεί η Μέγιερ σε αυτό το 
βιβλίο. Ένα σωρό σενάρια πλεγμένα 
μεταξύ τους που αντί να 
μπερδεύουν ανεβάζουν την πήχη 
ψηλά. Γνωρίζουμε όλους τους 
ήρωες καλύτερα αλλά και αυτοί 
γνωρίζονται μεταξύ τους. Με τις 
αδυναμίες τους και τα προτερήματά  



τους αποφασίζουν πλέον συνειδητά να 
στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Καθένας 
αγωνίζεται για τον δικό του σκοπό και 
όλοι μαζί για έναν συγκεκριμένο- την 
εξαφάνιση της Λεβάνα. 

Η Σίντερ συνεχίζει να είναι το 
δυναμικό, ευαίσθητο κορίτσι που 
αγωνίζεται πρωτίστως για το καλό του 
κόσμου. Η ανιδιοτέλειά της, η 
αποφαστικότητά της, τα ταλέντα της 
και η καλή της καρδιά σε συγκινούν. 
Και ο Κάι βρίσκεται πάντοτε στο 
προσκήνιο είτε του μυαλού της είτε 
στο βασίλειό του. Ένα ζευγάρι που 
γνωρίζει πως δεν θα μπορέσουν ποτέ 
να είναι μαζί. Ή μήπως όχι; 

Η Σκάρλετ είναι... η Σκάρλετ. 
Δυναμική. Με ειλικρίνεια που σπάει 
κόκαλα. Και ερωτευμένη βεβαίως με 
τον Γουλφ (λογικό, εδώ κόβουμε εμείς 
φλέβα γι αυτόν!). Γουλφ: ο άνθρωπος 
(Λούναρ για να κυριολεκτούμε) που 
καταφέρνει να δαμάσει τα φονικά του 
ένστικτα και να έχει ως προταιρεότητά 
του την Σκάρλετ. Που μακριά της με 
δυσκολία αναπνέει. 

Η Κρέσεντ είναι εντελώς διαφορετική 
από τις άλλες ηρωίδες. Μεγάλωσε 
μόνη, κλεισμένη σε έναν δορυφόρο με 
συντροφιά τον εαυτό της σε μικρότερη 
ηλικία περασμένο σε ένα πρόγραμμα 

υπολογιστή. Φαντασία ανεξέλεγκτη 
και ρομαντισμός που λείπει από τη 
Σίντερ και την Σκάρλετ. Ντροπαλή 
και θηλυκή χρειάζεται έναν ήρωα τον 
οποίο βρίσκει στο πρόσωπο του 
Θορν. Δεδομένου του ταλέντου της 
σε ηλεκτρονικά συστήματα και 
πληροφορική αλλά και του 
εγκλεισμού της σε έναν μικρό 
δορυφόρο, θα περίμενε κανείς να 
είναι πιο ανεξάρτητη και σίγουρα πιο 
ενδιαφέρουσα. Εντάξει, δεν την 
χαρακτηρίζεις βαρετή, αλλά σίγουρα 
δεν μπορεί να φτάσει τη γοητεία των 
δύο προαναφερθέντων δεσποινίδων 
της παρέας. Αλλά, είπαμε! Ο Θορν 
είναι ο πρίγκιπάς της! Όλο και κάτι 
θα κάνει ώστε να αποκτήσει η μικρή 
της παρέας αυτοπεποίθηση και να 
αναλάβει πρωτοβουλίες. 

Υπέροχη συνέχεια σε μία δυναμική 
σειρά. Μυθιστόρημα γεμάτο αγωνία, 
πολλές ανατροπές, ατελείωτη δράση 
και ενδιαφέρον και φυσικά έρωτα. 
Ένα παραμύθι που σε μαγεύει (το 
ξαναείπα αυτό;). 

Με εντυπωσιακό φινάλε, μας αφήνει 
με κομμένη την ανάσα για το 
τελευταίο βιβλίο της σειράς.



Το Γουίντερ είναι το βιβλίο με το οποίο κλείνει η Τετραλογία 
της Σελήνης. Οφείλω να παραδεχτώ πως είναι το πιο 

πολυσέλιδο μυθιστόρημα που κράτησα ποτέ, και βεβαίως 
διάβασα, στα χέρια μου. Χορταστικό!



Η Γουίντερ έχει τις 'ρίζες' της στο 
παραμύθι της Χιονάτης. Μόνο που 
απουσιάζουν οι εφτά νάνοι- αλλά αυτό 
δεν κάνει την ιστορία λιγότερο 
ενδιαφέρουσα. 

Η μητριά της, η Λεβάνα -βασίλισσα 
της Λούνα- μισεί τη Γουίντερ, εξαιτίας 
της ομορφιάς της αλλά  και της 
λατρείας που έχουν οι Λούναρ γι' αυτό 
το κορίτσι. Με το χάρισμα-λάμψη που 
διαθέτει η Λεβάνα, ανάγκασε τη 
Γουίντερ να σημαδέψει το πρόσωπό 
της με τρεις γρατσουνιές που ναι μεν 
παραμόρφωσαν την πριγκίπισσα, 
αλλά δεν την έκαναν λιγότερο όμορφη 
και συμπαθή στο λαό. Η ίδια, από 
μικρή αποφάσισε να σταματήσει τη 
χρήση αυτού του χαρίσματος που 

έχουν οι περισσότεροι Σεληνιακοί, με 
αποτέλεσμα να έχει μισοτρελαθεί. Οι 
παραισθήσεις και ο πόνος την έχουν 
διαλύσει τόσο σωματικά όσο και 
ψυχικά. Η Λεβάνα την περιφρονεί 
θεωρώντας την αδύναμη. Δεν 
κατανοεί τη δύναμη που χρειάζεται 
για να απαρνηθεί το χάρισμά της. 
Παραστάτης της σε αυτή τη δύσκολη 
ζωή είναι ο παιδικός της φίλος και 
έρωτας της ζωής της, φρουρός της 
βασιλικής φρουράς, Γιάκιν. 

Σε αυτή τη δύσκολη ζωή της 
πριγκίπισσας, εκτός από τον 
αγαπημένο της, προστίθεται ένα 
ακόμη στοιχείο που κάνει τη ζωή της 
στο παλάτι υποφερτή: ο βασιλικός 
ζωολογικός κήπος στον οποίο η  



Γουίντερ περνάει πολύ χρόνο. 
Ιδιαίτερη αδυναμία έχει σε έναν λευκό 
λύκο. Και στις αδυναμίες της 
προστίθεται και ένα κορίτσι, η Σκάρλετ, 
η ηρωίδα του δεύτερου μέρους της 
τετραλογίας. 

Η Σκάρλετ είχε συλληφθεί από τους 
Λούναρ, όταν η παρέα προσπάθησε 
να διασώσει την Κρες από τη φυλακή- 
δορυφόρο. Κατέληξε ως κατοικίδιο 
ενός Λούναρ αγοριού-βασανιστή και 
πριν ακριβώς διαταχτεί ο θάνατός της, 
η Γουίντερ την έσωσε και την 
τοποθέτησε σε κλουβί ώστε να κοσμεί 
τον ζωολογικό κήπο... 

Μόνο που τελικά όλα είχαν τον σκοπό 
τους. Όταν κοινός εχθρός είναι η 
Λεβάνα και κοινός στόχος η 
εξολόθρευσή της, είναι δυνατόν να μη 
συνωμοτήσει το σύμπαν (sorry 
Coelho) ώστε να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος;  

Η συγγραφέας στο τεράστιο αυτό 
βιβλίο (με 1.100 σελίδες πώς αλλιώς 
να χαρακτηριστεί;) δεν έχει ούτε μια 
σελίδα χωρίς δράση και ανατροπές! 
Ένας καταιγισμός περιπέτειας, 
σεναρίων, μαχών και επικών 
διαστάσεων δυσκολιών, όλα 
δρομολογημένα σε άψογο βηματισμό, 
για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε 
ένα τέλος με τα όλα του!

Η Marissa Meyer καταφέρνει να 
ενώσει τα τέσσερα βιβλία με 
μοναδικό τρόπο για να καταλήξει 
στην ιστορία της  Γουίντερ και να 
δώσει συναρπαστικό και επικό 
φινάλε. 

Το βιβλίο Γουίντερ περιλαμβάνει, 
μέσα σε όλα όσα διαδραματίζονται, 
την ιστορία αυτής της πριγκίπισσας 
που είναι η πιο λυπητερή από όλες 
τις προηγούμενες.  Ο πιο 
απροσδόκητος χαρακτήρας! Μετά 
από τις τρεις ηρωίδες, δεν ήξερα τι να 
περιμένω για αυτήν. Είναι η ηρωίδα 
που τρελαίνεται, πονά, η θλίψη της 
σε αγγίζει. Υπάρχει άφθονη 
συναισθηματική ανάλυση και σε 
"αναγκάζει" να την κατανοήσεις... 
Βέβαια, δεν ξεφεύγουμε τελείως από 
το κλασικό παραμύθι της 
Σταχτοπούτας. Μέχρι και 
δηλητηριασμένο μήλο με την μορφή 
γριούλας καταφέρνει η Λεβάνα να 
δώσει στην πρόγονή της! 

Επανερχόμαστε στη βασική δομή της 
ιστορίας. Η Σίντερ και η "τρελοπαρέα" 
είχαν απαγάγει τον Κάι, είχαν 
καταστρώσει εκπληκτικό σχέδιο και 
είναι πλέον έτοιμοι να το 
εφαρμόσουν! 



Το σχέδιο περιλαμβάνει ο Κάι να 
παντρευτεί τη Λεβάνα στο παλάτι της, 
για να μπορέσει η παρέα να φτάσει 
στη Λούνα ως μέρος των γήινων 
καλεσμένων για το γάμο. Με το που 
θα πατήσουν στη Σελήνη, θα 
ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον της 
βασίλισσας και η Σίντερ θα 
διεκδικήσει τον θρόνο της ως νόμιμη 
διάδοχός. 

Χα! Νομίζετε πως είναι εύκολη 
υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου; Σας 
πληροφορώ πως τα βρήκανε 
μπαστούνια! Εύκολη η σχεδίαση, 
δύσκολη όμως η πραγματοποίηση. 
Όλα πάνε κακά, στραβά κι ανάποδα! 
Τόσο ανάποδα, που αρχίζεις να 
ανησυχείς πως αυτό το παραμύθι δε 
θα έχει το happy end που οφείλει να 
έχει, υπηρετώντας το είδος του με 
τιμή και δόξα... Οι προκλήσεις 
αυξημένες. 

Η παρέα δεν καταφέρνει να ξεγελάσει 
τη Λεβάνα και βρίσκονται 
κυνηγημένοι, προσπαθώντας να 
σώσουν τη ζωή τους. Η επανάσταση 
των Λούναρ δε γίνεται αυτόματα 
όπως ήλπιζαν. Ο Κάι εγκλωβίζεται 
τελικά στο παλάτι και αναγκάζεται να 
παντρευτεί τη μοχθηρή βασίλισσα. Η 
Γουίντερ διατάσσεται να 
δολοφονηθεί... 

Και εκεί που αρχίζεις να ανησυχείς 
πως η συγγραφέας έχει μια 
διεστραμμένη αίσθηση περί ευτυχούς 
κατάληξης του παραμυθιού, οι 
εξελίξεις οδηγούν με σταθερά βήματα 
προς την υλοποίηση του σχεδίου 
που είχε καταστρώσει η Σίντερ με 
τους φίλους της. 

Συνεχείς ανατροπές, ατελείωτες 
αναποδιές, τραυματισμοί, σύγχυση, 
τρομοκρατία, θάνατοι και φυσικά 
απελπισία. Μέσα σε αυτόν τον 
κυκεώνα αρνητικών εξελίξεων σιγά 
σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο και αρχίζει 
να φαίνεται φως στον ορίζοντα. 

Δε θα σας πω πώς επιτυγχάνεται η 
νίκη των φίλων μας (διαβάστε το 
βιβλίο, άλλωστε η Μeyer τα λέει 
πολύ καλύτερα από εμένα!). Θα σας 
πω μόνο πως όλα τελικά πηγαίνουν 
εξαιρετικά καλά. 

Καθένας από τους ήρωες πρέπει να 
παλέψει για να ΄χει ευτυχισμένη 
έκβαση η προσωπική του ιστορία και 
αυτό είναι που μου άρεσε τόσο πολύ. 
Κάθε ήρωας έχει τη δική του 
ξεχωριστή προσωπικότητα, την 
οποία η συγγραφέας έχει δομήσει 
εκπληκτικά. 



Κάθε ιστορία αγάπης είναι μοναδική 
και ευτυχώς δεν λείπει ο 
ρομαντισμός, αν και η τετραλογία 
χαρακτηρίζεται κυρίως από δράση. 
Στην κατάλληλη στιγμή, εκεί που η 
αδρεναλίνη έχει χτυπήσει κόκκινο, 
μας έρχεται μια στιγμή παράφορου 
έρωτα και μας αφήνει να πάρουμε μια 
ανάσα (με συνοδεία βαθύ 
αναστεναγμού) πριν συνεχίσουμε την 
περιπέτεια. 

Όλοι οι ήρωες είναι εξίσου σημαντικοί 
και μοναδικοί για την εκτέλεση του 
σχεδίου να ελευθερώσουν επιτέλους 
τους Λούναρ από την τυραννία της 
Λεβάνα και να εμποδίσουν  τη 
επέλαση των σεληνιακών στη Γη. 
Όλοι τους υπερβαίνουν τους εαυτούς 
τους για την επιτέλεση αυτού του 
σκοπού με αυτοθυσία. 

Μια σειρά που δε θα αφήσει κανέναν 
ασυγκίνητο. Απολαυστική κάθε σελίδα. 

Μοναδική ιστορία. Όταν έχεις όλο το 
σύμπαν στη διάθεσή σου για να 
δημιουργήσεις την ιστορία σου και 
τέσσερις μοναδικές ηρωίδες με 
στοιχεία από χαρακτήρες παραμυθιού, 
το αποτέλεσμα είναι θεαματικό, 
καταιγιστικό και με κινηματογραφική 
δράση.  Είναι μια σειρά που οι γυναίκες 
έχουν τα πάνω χέρι! Αυτές είναι που 
σώζουν τον κόσμο και μας αρέσει πολύ 
αυτό. 

Αν και με προβλέψιμο τέλος, δεν μένεις 
ασυγκίνητος στη νίκη του καλού 
απέναντι του κακού. 

Τη συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους 
όσους αρέσουν τα παραμύθια. 

Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα 
καλύτερα, διαβάζοντας αυτή την 
υπέροχη ιστορία. 

                  Παναγιώτα Γκουτζουρέλα 



Ο Ξένος έχει αναλάβει 
αυτόκλητα να διερευνεί και 
να αποκαλύπτει μυστικά. Σε 
όλη την πορεία της πλοκής ο 
αναγνώστης προσπαθεί να 
εξιχνιάσει τα κίνητρα αυτού 
του μυστηριώδους άνδρα. 
Στο κάδρο της ιστορίας 
βρίσκεται Ο Άνταμ. Ο  Άνταμ 
ζει ευτυχισμένος με την 
γυναίκα του και τα δυο τους 
παιδιά μέχρι που ο Ξένος 
του ανοίγει τα μάτια… Ένα 
συγκλονιστικό μυστικό της 
γυναίκας του, της Κορίν, να 
τον κάνει να αναθεωρήσει 
όλη του τη ζωή και να 
επιζητά με μανία απαντήσεις. 
Για ακόμα πιο κακή του τύχη 
όμως, οι εξελίξεις θα τον 
προσπεράσουν όταν θα 
διαπιστώσει ότι η Κορίν 
εξαφανίστηκε. 

Ο Κομπέν ξεπέρασε τον 
εαυτό του σε αυτό το βιβλίο. 
Έστησε μια σύγχρονη 
ιστορία, αναψιλαφίζοντας 
ηθικές αξίες. Η απομόνωση 
και η σιωπή ωθεί την 
ανθρώπινη φύση σε 
πρωτόγνωρες 
συμπεριφορές, τις οποίες   

Ο Χάρλαν Κομπέν είναι γνωστός Αμερικανός 
συγγραφέας που πλάθει περιπέτειες 

γεμάτες αγωνία. Πριν ένα χρόνο, οι Εκδόσεις 
Μεταίχμιο εξέδωσαν το μυθιστόρημά του 

“Ο ξένος”, ένα θρίλερ της σημερινής εποχής. 

http://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%BF-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87/


ασφαλώς, στη συνέχεια, επιλέγει να 
κρατήσει κρυφές. Αλλά παραμένει 
τελικά τίποτε κρυφό σήμερα; 
Σήμερα που η εκτεταμένη χρήση 
του διαδικτύου εισχωρεί στη 
βαθύτατα προσωπική ζωή του 
ανθρώπου, υπάρχει πράγματι 
ανωνυμία; 

Και τι συμβαίνει όταν μυστικά 
βγαίνουν ακούσια στο φως; Η 
ανθρώπινη ψυχή ξεγυμνώνεται και 
καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα 
πραγματικότητα, συνυφασμένη 
άρρηκτα με αυτή που είχε σκεπάσει 
με ψέματα. Οι άνθρωποι κουβαλούν 
τις πληγές τους και μη θέλοντας να 
τις θεραπεύσουν οριστικά, 
διαλέγουν ίσως την αυτοτιμωρία. 
Ουσιαστικά, τα μυστικά είναι το  

μέσο για να καλύψουν ό, τι δεν είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν. 
Στις μέρες μας, δυστυχώς, μια τέτοια 
διαδικασία έχει γίνει επισφαλής. Η 
ολοένα αυξανόμενη απώλεια της 
ανωνυμίας προκαλεί το ενδιαφέρον 
άλλων άρρωστων ανθρώπων και τα 
μυστικά γίνονται βορά στα θηρία. Το 
επιχρυσωμένο, από την πιο άγρια 
πλευρά του ανθρώπου, αίσθημα της 
δικαιοσύνης κρύβει στην άλλη του 
όψη φιλαργυρία. 

Σίγουρα, μια νέα εποχή έχει αρχίσει 
και οι προβληματισμοί του 
συγγραφέα για το αξιακό σύστημα 
που έχει αρχίσει να ορίζεται, είναι 
εμφανείς. 

                     Γιώργος Πανόπουλος 



Μουσείο Αφής 
του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος

Το Μουσείο Αφής βρίσκεται στην οδό Δοϊράνης 198, στην Καλλιθέα. Το 

κτίριο αυτό είναι δωρεά της Οικογένειας Εμπειρίκου, το 1951, στον Φάρο 

Τυφλών και από το 1984 στεγάζει ένα από τα πέντε μουσεία του είδους 

του στο κόσμο. Φιλοξενεί μία συλλογή με πιστά αντίγραφα εκθεμάτων που 

βρίσκονται σε άλλα μουσεία της χώρας ή και του εξωτερικού, καλύπτοντας 

την μεγαλύτερη περίοδο της ελληνικής ιστορίας.  

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/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%85%CF%86%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC/


Φωτογραφία: 
Κοινωφελές 

Ίδρυμα Ιωάννη 
Σ. Λάτση



Αρχικός σκοπός της πρωτοβουλίας ίδρυσης ενός τέτοιου χώρου ήταν η 

να δοθεί η ευκαιρία σε άτομα με πρόβλημα όρασης να 

γνωρίσουν, ψηλαφίζοντας, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Με το πέρας του 

χρόνου, όμως, αναδύθηκε η επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ευρύτερο κοινό. 

Η κα. Αργυρώ Καραβίνου, υπάλληλος και υπεύθυνη δράσεων του Μουσείου 

Αφής από το 2009, μας μίλησε αποκλειστικά για την σύγχρονη λειτουργία του
και την ανταπόκριση του κόσμου.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη: Γιώργος Πανόπουλος

Ποια είναι η ανταπόκριση των 
ατόμων με πρόβλημα όρασης στο 
κάλεσμα των εκθεμάτων του 
Μουσείου; 

Αρ.Κ.: Το Μουσείο Αφής είναι ένας 
μοναδικός χώρος στην Ελλάδα για 
τον επισκέπτη με προβλήματα 
όρασης. Μέσα από τη συλλογή των 
πιστών αντιγράφων, ο ολικά τυφλός 
και ο μερικώς βλέπων επισκέπτης 
μπορεί να περιηγηθεί στην εξέλιξη της 
τέχνης αλλά και της πολύ πλούσιας 
ιστορίας της χώρας, από την 
Κυκλαδική περίοδο μέχρι το 
Βυζάντιο. Η επισκεψιμότητα Ελλήνων 
με προβλήματα όρασης είναι σταθερή

 και δυστυχώς μικρή, λόγω της 
περιορισμένης δυνατότητας 
εναλλαγών στα εκθέματα και της μη 
ύπαρξης περιοδικών εκθέσεων με 
διαφορετικές θεματολογίες σε τακτική 
βάση. Οι επισκέπτες, όμως, από 
άλλες χώρες προτιμούν 
το συνδυασμό των διακοπών τους με 
την επίσκεψη στο Μουσείο Αφής, 
καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα 
να επεξεργαστούν μακέτες ναών, του 
λόφου της Ακρόπολης, ενός αρχαίου 
θεάτρου, αλλά και διάφορα 
αντιπροσωπευτικά αγάλματα και 
ανάγλυφα όλων των περιοχών και 
των περιόδων, ώστε να μπορέσουν 
να αντιληφθούν καλύτερα τους  



υπόλοιπους προορισμούς στη 
συνέχεια των διακοπών τους, όπως 
είναι η Επίδαυρος, οι Δελφοί, η Αρχαία 
Ολυμπία κλπ.  

Τι έχει να προσφέρει σήμερα το 
Μουσείο Αφής στα τυφλά άτομα; 

Αρ.Κ.: Το τελευταίο δίμηνο του 2017 
έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
για επισκέπτες με προβλήματα 
όρασης με την εθελοντική συνεργασία 
των αποφοίτων του ΙΕΚ Ξεναγών με 
προβλήματα όρασης για Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς Χώρους. Τρέχουν δύο 
διαφορετικές απτικές θεματικές  

ξεναγήσεις, σε καθημερινή βάση. Το 
πρόγραμμα «Μουσείο Αφής. Το Τι, το 
Γιατί και το Πώς» που έχει ως σκοπό 
τη γνωριμία με τη φιλοσοφία του 
Μουσείου Αφής και την επαφή με τα 
διαφορετικά είδη εκθεμάτων και 
υλικών της συλλογής, και το 
πρόγραμμα «Περίπατος στο βράχο 
της Ακρόπολης», στο οποίο ο 
επισκέπτης γνωρίζει όλη την ιστορία 
της Ακρόπολης κατά τους αρχαίους 
χρόνους μέχρι και τη σημερινή της 
μορφή.  

Στόχος είναι να καθιερωθεί η 
πρακτική των θεματικών ξεναγήσεων  



και η εναλλαγή τους ανά δύο ή τρεις 
μήνες, ώστε να υπάρχει η 
παρακίνηση στον επισκέπτη με 
οπτική αναπηρία να γνωρίσει πιο 
βαθιά την ιστορία και την τέχνη και να 
αρχίσει να αλληλεπιδρά με τα 
Μουσεία και τον Πολιτισμό 
γενικότερα.  

Πόσο ενδιαφέρον είναι για έναν 
βλέποντα το Μουσείο Αφής; Για 
ποιους λόγους θα πρέπει να 
το επισκεφτεί; 

Αρ.Κ.: Η Αφή είναι η πρώτη αίσθηση 
με την οποία ο άνθρωπος 
αναγνωρίζει τον κόσμο με τη γέννησή 
του. Είναι λοιπόν άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τα πρώτα 
συναισθήματα και τα πρώτα βιώματα. 
Μεγαλώνοντας, και καθώς η όραση 
αποτελεί τη βασική και πιο άμεση 
αίσθηση αναγνώρισης και αντίληψης, 
"ξεχνάμε" αυτή την ικανότητα. Δεν 
είναι τυχαίο που τα παιδιά - και όλοι 
μας ως παιδιά - θέλαμε να αγγίξουμε 
τα εκθέματα στα Μουσεία. Αγγίζοντας 
την τέχνη μπορείς να τη συνδέσεις με 
το συναίσθημα και να διευρύνεις την 
εμπειρία πολύπλευρα. Οι ενήλικες 
επισκέπτες μπορούν επίσης να 
βιώσουν της απτικές θεματικές 
ξεναγήσεις και να ξαναθυμηθούν 
αυτή τη χαμένη αίσθηση.  

Τα παιδιά που μας επισκέπτονται 
καθημερινά με τις σχολικές τους 
ομάδες, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες, 
τον αποκλεισμό και τις ανάγκες που 
έχει ένας επισκέπτης με προβλήματα 
όρασης σε ένα Μουσείο, σε ένα 
αρχαιολογικό χώρο, αλλά και στην 
καθημερινότητά του, στη μετακίνηση, 
στην πρόσβαση και στην 
αλληλεπίδραση με την πόλη και τους 
συμπολίτες. Γίνονται συζητήσεις για 
το λευκό μπαστούνι και τα 
πλεονεκτήματά του για την 
ανεξάρτητη κίνηση των ατόμων με 
οπτική αναπηρία, παρουσιάζεται η 
αξία των σκύλων οδηγών τυφλών, ο 
σωστός τρόπος συνοδείας ενός 
ολικά τυφλού από ένα βλέποντα και 
οι δυνατότητες χρήσης της 
γραφής Braille και των ηλεκτρονικών 
μέσων. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος τα παιδιά μέσω 
δράσεων προσομοίωσης και με τη 
χρήση μάσκας, κλείνουν τα μάτια, 
συνοδεύονται μεταξύ τους και 
ξεναγούνται στο χώρο ενός ανοιχτού 
και φιλικού μουσειακού χώρου για 
όλους, ανεξαρτήτως ύπαρξης 
αναπηρίας ή όποιας άλλης 
ιδιαιτερότητας ή δυσκολίας.  

Ποιο είναι το πιο σημαντικό 
μήνυμα που περνά μέσα από τις 
δράσεις του Μουσείου Αφής;  





Αρ.Κ.: Το πιο σημαντικό μήνυμα 
είναι ότι το Μουσείο Αφής δέχεται 
όλους τους επισκέπτες που μπορεί 
να έχουν τη διάθεση να το 
επισκεφθούν, όπως θα έπρεπε να 
είναι όλα τα Μουσεία και οι 
Αρχαιολογικοί χώροι. Είμαστε 
ένας προσβάσιμος χώρος τυπικά και 
ουσιαστικά και, αν προκύψει κάτι 
που δεν έχουμε προβλέψει, είμαστε 
ανοιχτοί στο να δώσουμε λύσεις και 
να λειτουργήσουμε 
δημιουργικά. Εκτός από ατομικές και 
ομαδικές σχολικές επισκέψεις, 
δεχόμαστε ομάδες από Κέντρα 
Ημέρας, Ειδικά Σχολεία όλων των 
βαθμίδων και των παθήσεων, 
Κέντρα με ψυχικά ασθενείς, Κέντρα 
Απεξάρτησης, Διαπολιτισμικές 
ομάδες, ομάδες που παρότι δεν 
έχουν τα μέλη τους οπτική 
αναπηρία, δεν είναι πάντα 
«ευπρόσδεκτες» σε άλλους χώρους. 
Το πρόγραμμα προσαρμόζεται  

ανάλογα με την ειδική ανάγκη της 
κάθε ομάδας και αυτό ενθουσιάζει τους 
συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορεί να 
είναι σε μεγάλη ηλικία και να είναι η 
πρώτη τους επίσκεψη σε ένα Μουσείο! 
Προσωπικά, απολαμβάνω τον 
ενθουσιασμό τους και μου δίνει δύναμη 
σε όλα τα επίπεδα. 

Δεύτερο σημαντικό μήνυμα είναι ο κάθε 
επισκέπτης, ανεξαρτήτως υποβάθρου, 
σπουδών, ηλικίας ή κατάρτισης, να 
σκέφτεται «Προσβάσιμα» σε ότι κάνει ή 
σχεδιάζει να κάνει. Αν ο άνθρωπος, 
από το μετερίζι του ο καθένας, 
λειτουργούσε και σχεδίαζε ισότιμα 
και προσβάσιμα, με σωστά 
προσανατολισμένο προβληματισμό και 
γνώση των διαφορετικών αναγκών, 
τότε σίγουρα θα ζούσαμε σε έναν 
τελείως διαφορετικό κόσμο! Ελπίζουμε 
και πιστεύουμε πολύ σε αυτή την αρχή 
εδώ στο Μουσείο Αφής και στο Φάρο 
Τυφλών της Ελλάδος. 



Το βιβλίο της Εύης 

Παπαδοπούλου  και του Βασίλη 

Χρυσικόπουλου, συγγραφέων και 

αρχαιολόγων, «Ο πρίγκιπας με τα 

τρία πεπρωμένα» κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις Μάρτης. Ανήκει στη 

σειρά «Αρχαία Αιγυπτιακά 

παραμύθια» και απευθύνεται σε 

παιδιά ηλικίας 5+. Η 

εικονογράφηση του βιβλίου είναι 

της Farida El Gazzar, εικαστικού 

και εικονογράφου.

Το συγκεκριμένο παραμύθι 
χρονολογείται στον 13ο αιώνα κατά τις 
αρχές της 19ης Φαραωνικής Δυναστείας. 
Σώζεται σε πάπυρο που φυλάσσεται στο 
Βρετανικό Μουσείο. 

Η ιστορία του πρίγκιπα που συγκινεί  με 
τη διαχρονικότητά της, παραμένει 
ζωντανή μέσα από τις αφηγήσεις των 
σύγχρονων Αιγυπτίων. «Ο Πρίγκιπας με 
τα τρία πεπρωμένα» μας ταξιδεύει στη 
Χώρα του Νείλου όπου μύθοι, θρύλοι και 
παραδόσεις διατηρούν εδώ και αιώνες 
ζωντανό το μεγαλόπρεπο παρελθόν της. 

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-%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%80%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%8D%CE%B7-%CF%80/


Ένα εξαιρετικό παραμύθι  σε ελεύθερη 
απόδοση της Εύης Παπαδοπούλου και 
επιστημονική επιμέλεια του Βασίλη 
Χρυσικόπουλου. Ένα βιβλίο που θα 
γοητεύσει μικρούς και μεγάλους 
αναγνώστες. Η εικονογράφηση του 
βιβλίου είναι κάτι παραπάνω  από 
εξαιρετική, που πετυχαίνει να 
ταξιδέψει  τους αναγνώστες του 
βιβλίου στην Αρχαία Αίγυπτο. 

Η Εύη Παπαδοπούλου, αρχαιολόγος 
στο επάγγελμα και ο Βασίλης 
Χρυσικόπουλος, αρχαιολόγος με 
διδακτορικό δίπλωμα στην Αιγυπτιακή 
Αρχαιολογία δημιουργούν ένα 
παραμύθι που θα γοητεύσει και τους  

πιο απαιτητικούς αναγνώστες. Μέσα 
από τις σελίδες του παραμυθιού 
ξεπηδά η αγάπη των δημιουργών του 
βιβλίου για την επιστήμη τους καθώς 
και η διάθεση τους να φέρουν τα 
παιδιά αλλά και τους ενήλικες πιο 
κοντά στην Αρχαιολογία, να τη δουν 
με άλλο μάτι και να την αγαπήσουν. 

Η εικονογράφος Farida  Εl Gazzar 
γεννήθηκε στην Αίγυπτο και η 
δουλειά της στο συγκεκριμένο βιβλίο  
είναι αποτέλεσμα έμπνευσης από τις 
τοιχογραφίες και τα χειροτεχνήματα 
των Αρχαίων Αιγυπτίων καθώς και 
από τις επισκέψεις της στα μουσεία 
της Πατρίδας της. 

                 Αγγελίνα Παπαθανασίου 

«Τι θα συμβεί, πατέρα, αν συνεχίσω να ζω έτσι; Γνωρίζω το 
πεπρωμένο μου. Θα ήθελα όμως, περιμένοντας το 

πεπρωμένο μου να εκδηλωθεί, να ζήσω τη ζωή μου μέσα 
στον κόσμο. Επίτρεψέ μου, Βασιλιά και πατέρα μου, να 

κάνω αυτό που επιθυμεί η καρδιά μου.» 

Ο Φαραώ για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να χαλάσει το 
χατίρι του αγαπημένου του γιου. Κατανοούσε τη μοναξιά 
του και συλλογίστηκε πως ό, τι είναι να γίνει θα γίνει! 



Σάντυ Κυριακή Ηλιάδου

Σ 
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Ν 
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Υ 
Ξ 
Η

Συνέντευξη: Αγγελίνα Παπαθανασίου

Η Σάντυ Κυριακή Ηλιάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί εδώ 

και τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο. Το 2008 έγραψε το πρώτο της βιβλίο  

που βραβεύτηκε  από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. 

Αρθρογράφησε στο e-magazine «prova gamou» και έγραψε δύο 

διηγήματα: «Καρμική νύχτα» και «Μισέλ». 

 

Παράλληλα με τη συγγραφή εργάζεται ως qualified nanny-tutor, 

διευθύνει την εταιρεία Nannies, Mammies & Daddies Agency και 

διαχειρίζεται τη σελίδα Agency στο Facebook.
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Πώς προέκυψε η συγγραφή στη 
ζωή σας και ποια  ήταν η αφορμή 
για να γράψετε το συγκεκριμένο 
βιβλίο; 

Σ.Η.: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ 
πολύ για την πρόσκληση και την 
φιλοξενία. Χαρά μου να απαντήσω τις 
ερωτήσεις σας και να μοιραστώ μαζί 
σας γεγονότα και απόψεις μου. 

Ο λόγος, ως μέσο έκφρασης 
γεγονότων, συναισθημάτων, απόψεων, 
ιδεών, ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη 
που με τραβούσε σαν μαγνήτης στην 
ανάγνωση βιβλίων, λογοτεχνικών, 
φιλοσοφικών, επιστημονικών και 
γενικά σε ό, τι τραβούσε την προσοχή 
μου. Με βάση αυτήν την αγάπη προς 
τον λόγο και την δημιουργία που 
μπορείς να κάνεις με αυτόν, ένιωσα 
κάποια στιγμή την ανάγκη να τον 
πάρω στα χέρια μου και να 
δημιουργήσω. Έτσι ξεκίνησε και η 
συγγραφική μου καριέρα που με 
συναρπάζει αφάνταστα. Η αφορμή 
ήρθε από ένα πολύ αγαπημένο 
πρόσωπο, την αγαπημένη μου γιαγιά 
Σοφία. Θέλοντας να αναδείξω αυτό το 
πρότυπο χαρακτήρα για μένα, 
ξεκίνησα να γράφω την ιστορία της 
Σοφίας, δίνοντάς της πολλά από τα 
χαρακτηριστικά της γιαγιάς μου και 
φυσικά το όνομά της.

Το βιβλίο σας, περιγράφει τη ζωή 
της Σοφίας από την παιδική 
ηλικία μέχρι τη στιγμή που 
έρχεται αντιμέτωπη  με τον ίδιο 
της τον εαυτό και πρέπει να πάρει 
σοβαρές αποφάσεις.  Η ιστορία 
αυτή περιέχει στοιχεία που τα 
έχετε βιώσει ή είναι καθαρά 
μυθοπλασία; 

Σ.Η.: Η ιστορία είναι μια μίξη 
γεγονότων και προσώπων, κατά 
βάση αληθινών, άλλα όχι 
ταυτισμένων. Πολλά γεγονότα όμως 
από αυτά, όπως το θέμα της 
ασθένειας του καρκίνου, το έχω 
βιώσει κατά ένα μεγάλο μέρος όταν 
ο πατέρας μου διαγνώσθηκε με 
καρκίνο, τα συναισθήματα και η 
διαχείρισή τους αφάνταστα δύσκολα 
για μένα και το οικογενειακό μας 
περιβάλλον. Προσωπικά, φλέρταρα 
με τον καρκίνο, αν μου επιτρέπεται 
να το εκφράσω έτσι, μετά  το τέλος 
της συγγραφής του βιβλίου μου. 
Ευτυχώς, αυτό το φλερτ δεν 
προχώρησε και έτσι με άφησε 
ήσυχη μεν, αλλά με πολλές 
εμπειρίες. 

Ποιο ήταν το συναίσθημα σας 
όταν πήρατε για πρώτη φορά στα 
χέρια σας το βιβλίο ζεστό ακόμα 
από το τυπογραφείο;



Σ.Η.: Το να κρατάς το βιβλίο σου στα 
χέρια σου, είναι σαν μετά από μια 
εγκυμοσύνη να κρατάς το παιδί σου 
στην αγκαλιά σου. Εγώ τουλάχιστον, 
έτσι το βίωσα, εις διπλούν βέβαια, 
γιατί  η αυτή η εγκυμοσύνη έφερε 
δίδυμα, την Ελληνική έκδοση από τις 
εκδόσεις ΑΕΝΑΟΝ και την Αγγλική 
από τις εκδόσεις Austin Macauley. 

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους 
αναγνώστες μέσα από την ιστορία 
της Σοφίας; 

Σ.Η.: Το σημαντικότερο νόημα της 
ιστορίας είναι το να μην 
εγκαταλείπουμε ποτέ τον αγώνα μας, 
μόνο όταν δεν εγκαταλείπεις υπάρχει 
ελπίδα να βγεις νικητής και να δεις το 
ουράνιο τόξο ακόμη και στα βαθύτερα 
σκοτάδια. Τα γεγονότα που 
συμβαίνουν γύρω μας έχουν 
περισσότερες από μια πλευρές, από 
όσες περισσότερες πλευρές τα 
βλέπουμε τόσο καλύτερη και 
ακριβέστερη γνώμη έχουμε. Η Σοφία 
ήρθε τρεις φορές αντιμέτωπη με την 
ασθένεια του καρκίνου, κάθε φορά 
από μια διαφορετική οπτική. Είχε 
αρκετό υλικό, επώδυνο μεν, αλλά 
ικανό να της δώσει καθαρότερα 
συμπεράσματα για την διαχείριση των 
συναισθημάτων της, δηλαδή του  

ψυχισμού της. Οι άνθρωποι έχουμε 
την τάση να ταυτιζόμαστε με τα 
γεγονότα και χάνουμε το 
σημαντικότερο μήνυμα από αυτά. Η 
ζωή είναι ένα σχολείο, που είτε μας 
αρέσει είτε όχι, έχουμε να το 
σπουδάσουμε. 

Η Σοφία και ο Μιχάλης είναι το 
απόλυτο ζευγάρι. Νομίζω ότι έναν 
τέτοιο μοναδικό έρωτα, μια 
αληθινή αγάπη σαν αυτή του 
Μιχάλη και της Σοφίας, θέλουν να 
ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι  
όμως εύκολο στις μέρες μας να 
συναντήσουμε την αληθινή 
αγάπη; 

Σ.Η.: Η αγάπη, είναι έννοια 
παρερμηνευμένη στις ημέρες μας και 
συνήθως ταυτισμένη με τον έρωτα... 
Όμως Αγάπη, σημαίνει δίνω , δίνω 
χωρίς αντάλλαγμα και όχι, δίνω- 



παίρνω, όπως εννοείται σήμερα. 
Για να μπορέσεις όμως να δώσεις 
αγάπη, πρέπει να την έχεις μέσα σου. 
Το πώς αποκτάς αυτήν την αγάπη 
στην οποία αναφέρομαι είναι 
φιλοσοφία και στάση ζωής, ασχέτου 
εποχής. 

Ποια θα ήταν η αντίδραση σας σε 
κάποια ενδεχομένως αρνητική 
κριτική; 

Σ.Η.: Για μένα δεν υπάρχει κατ΄ουσία 
αρνητική κριτική. Το εάν σε κάποιον 
δεν αρέσει την ιστορία ή ο τρόπος 
που γράφω είναι εντελώς 
υποκειμενικό και αποδεκτό. Έχουμε 
την ελευθερία να επιλέγουμε τι μας 
αρέσει και τι όχι... οπότε σεβαστές οι 
γνώμες όλων. 

Από την μικρή εμπειρία σας ως 
νέα συγγραφέας, είναι εύκολο για 
έναν νέο δημιουργό να δει το 
κείμενο του να εκδίδεται στη χώρα 
μας; Στην Αγγλία, όπου ζείτε τα 
τελευταία χρόνια, ποια είναι η 
κατάσταση στον εκδοτικό τομέα; 

Σ.Η.: Οι μεγάλοι εκδοτικοί δυστυχώς 
έχουν την αγκύλωση του φαβορί... 

Δεν θέλουν να ρισκάρουν και χάνουν 
πολλές νίκες στο βωμό της 
σίγουρης   

πώλησης. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο 
καθένας επιλέγει. Ευτυχώς όμως 
υπάρχουν και κάποιοι εκδοτικοί, όπως ο 
εκδοτικός ΑΕΝΑΟΝ που στηρίζει νέους 
αξιόλογους συγγραφείς και μοιράζεται 
μαζί τους την προσπάθεια να φτάσει το 
βιβλίο στα χέρια του αναγνώστη, και με 
τον οποίον είχα την χαρά να έχω μια 
καταπληκτική συνεργασία. Στην Αγγλία, 
το μοντέλο είναι ίδιο, αλλά με 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Περίπου 300 
εκδοτικοί οίκοι υπάρχουν μόνο στο 
Λονδίνο. Ευτυχώς βέβαια, ο κόσμος 
εδώ διαβάζει ασύγκριτα περισσότερο, 
αλλά έχουν και την τύχη η οικονομία 
τους να μην έχει υποστεί τα πάνδεινα, 
όπως η οικονομία της Ελλάδας. 



Όταν έχετε ελεύθερο χρόνο στη 
διάθεσή σας, τι είναι αυτό που σας 
χαλαρώνει και σας ευχαριστεί να 
κάνετε; 

Σ.Η.: Στον ελεύθερο χρόνο μου έχω 
τόσα πολλά να κάνω που φτάνει να 
μην είναι ελεύθερος. Παρόλα  αυτά 
λατρεύω να διαβάζω, ζωγραφίζω, 
ακούω μουσική, κάνω περίπατους 
στα πάρκα, ειδικά εδώ  στο Λονδίνο 
έχουμε πάρα πολλά και πολλά άλλα 
που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου. 

Υπάρχει κάποιο όνειρο που έχετε 
ακόμα κρυμμένο σε κάποιο 
συρτάρι, αλλά ανυπομονεί να βγει; 

Σ.Η.: Τα όνειρά μου δεν χωράνε σε 
συρτάρια... Βάζω στόχους συνεχώς  

και προσπαθώ να τους φτάνω. 

Αυτή την περίοδο σας απασχολεί 
κάποιος νέος ήρωας ή ηρωίδα; 

Σ.Η.: Φυσικά και ετοιμάζω μια 
καινούργια ιστορία, δουλεύω πάνω σε 
αυτήν και είμαι στο στήσιμό της. Ξέρετε, 
πρώτα την βλέπω σαν ιδιωτική 
προβολή και μετά την καταγράφω στο 
χαρτί. 

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

Σ.Η.: Αυτό που προτείνω σε όλους τους 
φίλους μου είναι να μάθουν να δίνονται 
σε ό, τι κάνουν και σε όποιον αγαπάνε 
... όχι να δίνουν ...αλλά να δίνονται. 
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Το βιβλίο της συγγραφέως Σάντυς- 
Κυριακής Ηλιάδου που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Αέναον είναι το 
πρώτο της λογοτεχνικό πόνημα. Στις 
σελίδες του καταγράφεται η ζωή της 
Σοφίας. Την συναντάμε στη παιδική 
ηλικία όταν βίωσε την απώλεια της 
μητέρας της, εξαιτίας του καρκίνου. 

Την παρακολουθούμε να μεγαλώνει 
δίπλα στη θεία της, που γίνεται για 
εκείνη δεύτερη μητέρα. Ο πατέρας της 
την αγαπά και την στηρίζει, αλλά 
παράλληλα δημιουργεί νέα οικογένεια. 

Η Σοφία επιτυγχάνει στις πανελλήνιες 
και πραγματοποιεί το όνειρό της να 
σπουδάσει ιατρική με ειδικότητα στην 
ογκολογία.  Θα γνωρίσει τον Μιχάλη, 
φοιτητή της Ψυχολογίας  και ένας 
έρωτας γεννιέται μεταξύ τους. Η Σοφία 
θα αγαπήσει και θα αγαπηθεί πολύ.  
Μπροστά όμως στη πραγματοποίηση 
του ονείρου της αποφασίζει να πάει 
στην Αμερική αξιοποιώντας την 
υποτροφία που πήρε. 

Μέσα σε όλη αυτή τη πορεία, η ζωή 
της δεν ήταν εύκολη, αλλά εκείνη 
προσπαθούσε  και ξεπερνούσε τα 
εμπόδια που έβρισκε στο δρόμο της. 
Μέχρι την ημέρα που 
βρέθηκε αντιμέτωπη με τον ίδιο της 
τον εαυτό. 

Τότε έπρεπε να πάρει σοβαρές 
αποφάσεις για την ίδια. Θα τα 
καταφέρει  κι αυτή τη φορά να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες που της 
παρουσιάζονται; Κι ο Μιχάλης; Θα 
είναι δίπλα της στη πιο δύσκολη 
στιγμή της ζωής της; 

Η κυρία Ηλιάδου στο πρώτο της βιβλίο 
μας ταξιδεύει  μέσω της ηρωίδας της 
στο νησί της Αποκάλυψης από όπου 
κατάγεται η Σοφία, μας πηγαίνει στη 
Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Αμερική. 
Αυτό που με άγγιξε περισσότερο είναι 
η αγάπη ανάμεσα στον Μιχάλη και την 
Σοφία. Μια αγάπη αληθινή, δυνατή, με 
σεβασμό στις ανάγκες του ενός για τον 
άλλον. Τυχεροί στη ζωή όσοι βιώνουν 
μια τέτοια αγάπη! 

Αν έχω να προσθέσω κάτι αρνητικό 
στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι οι 
πολλές λεπτομέρειες που μας έδινε η 
συγγραφέας για πρόσωπα και 
πράγματα που δεν είχαν να 
προσθέσουν κάτι παραπάνω στην 
εξέλιξη της ιστορίας. 

Ως πρώτη συγγραφική απόπειρα το 
θεωρώ ένα βιβλίο άξιο προσοχής, 
διαβάζεται εύκολα και κρατά καλή 
συντροφιά στον αναγνώστη. 

                   Αγγελίνα Παπαθανασίου 



Bibliothèque Mazarine

Η Βιβλιοθήκη Mazarine βρίσκεται στο 
παλάτι του Ινστιτούτου της Γαλλίας, 
κοντά στις όχθες του Σηκουάνα. 
Συγκεκριμένα στο Καρτιέ Λατέν του 
Παρισιού (6e arrondissement de Paris). 
Εξωτερικά δεσπόζει το θολωτό της 
σχήμα. 

Bibliothèque Mazarine για τους 
ντόπιους, στην αριστερή όχθη του 
ποταμού Σικουάνα με θέα το μουσείο 
του Λούβρου. Αποτελεί την παλαιότερη 
δημοτική βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με 

μακρά ιστορία, αποκορύφωμα της 
οποίας είναι η διατήρηση του 
περιεχομένου της κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση, όταν πολλά σημαντικά 
γαλλικά κτίρια υπέστησαν σοβαρές 
καταστροφές. Σήμερα η βιβλιοθήκη 
περιέχει 600.000 τόμους που 
αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία, 
κυρίως όμως τα ιστορικά γεγονότα 
της Γαλλίας, τις θρησκευτικές 
ανακατατάξεις και τα λογοτεχνικά 
αριστουργήματα. Ένας παράδεισος 
γνώσης στην καρδία του Παρισιού 
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μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε! Σας 
γεννήθηκε η ιδέα να διαβάσετε ένα βιβλίο 
και να χαθείτε μέσα στις σελίδες του; 
Καλύτερο μέρος από το Παρίσι, δεν θα 
βρείτε! Γνωρίστε το Παρίσι και 
ερωτευτείτε το! 

Αρχικά, δημιουργήθηκε από τον 
Καρδινάλιο Mazarin και χρησιμοποιήθηκε 
ως προσωπική του βιβλιοθήκη τον 17ο 
αιώνα, με μια πλούσια συλλογή 40.000 
βιβλίων. Σήμερα έχει μια από τις 
πλουσιότερες συλλογές σπάνιων βιβλίων 
και χειρογράφων στη Γαλλία,600.000 
αρχεία, 220 βιβλία και έργα τέχνης και 
είναι η παλαιότερη δημόσια βιβλιοθήκη 
στη χώρα. Άνοιξε το 1643 και είναι ακόμα 
ανοιχτή για όλους. 

Η ψηφιοποίηση της 
Εγκυκλοπαίδειας, το συλλογικό 
έργο των 33 τόμων που 
ολοκλήρωσαν, με τη συμβολή 
κορυφαίων διανοουμένων και 
επιστημόνων της εποχής, ο Γάλλος 
φιλόσοφος και συγγραφέας Ντενί 
Ντιντερό και ο μαθηματικός και 
φιλόσοφος Ζαν λε Ρον Ντ’Αλαμπέρ 
βασίστηκε σε δύο αντίγραφα της 
πρώτης έκδοσης που φυλάσσονται 
στη Βιβλιοθήκη Μαζαρίν στο Παρίσι. 

Ο Ιούλιος Μαζαρίνος (Jules 
Bibliothèque Mazarine, Giulio 
Mazarini ή Mazzarini, 14 Ιουλίου 
1602 – 9 Μαρτίου 1661), του οποίου 
το πραγματικό όνομα ήταν Τζούλιο 
Ραϊμόντο Ματσαρίνο ή Ματζαρίνι 
(στα γαλλικά Ζυλ Μαζαρέν) ήταν 
Γαλλο-Ιταλός καρδινάλιος, 
διπλωμάτης και πολιτικός, ο οποίος 
υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της 
Γαλλίας από το 1642 έως το θάνατό 
του. Ο Μαζαρίνος διαδέχτηκε τον 
μέντορά του, Καρδινάλιο Ρισελιέ. 
Ήταν σημαντικός συλλέκτης έργων 
τέχνης και κοσμημάτων, ιδιαιτέρως 
διαμαντιών, και κληροδότησε τα 
"διαμάντια του Μαζαρίνου" στον 
Λουδοβίκο ΙΔ' το 1661, ορισμένα 
από τα οποία παραμένουν στη 
συλλογή του Μουσείου του 
Λούβρου στο Παρίσι. Όπως ο 



Ρισελιέ, έτσι και ο καρδινάλιος Ιούλιος 
Μαζαρίνος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην 
πολιτική ζωή της Γαλλίας, τον 17ο 
αιώνα. Με τη συλλογή βιβλίων και 
χειρογράφων του Μαζαρίνου ιδρύθηκε 
δύο χρόνια μετά τον θάνατό του η 
Μαζαρινή Βιβλιοθήκη, η παλαιότερη 
δημόσια βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

Ο σωστός σχεδιασμός του φυσικού 
φωτισμού στα κτίρια βιβλιοθηκών, 
όπως είναι γνωστό, παρέχει οπτική 
άνεση, κάνει τους χώρους ελκυστικούς 
και ενδιαφέροντες,  προσφέροντας  
πολλαπλά ψυχολογικά οφέλη στους 
χρήστες. Πέρα από τη συμβολή του

στη λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση των χώρων, ο φυσικός 
φωτισμός αποτελεί ταυτόχρονα 
σημαντική παράμετρο εξοικονόμησης 
ενέργειας. Τα κτίρια βιβλιοθηκών είναι 
ως επί το πλείστον μεγάλα, με πολλές 
και συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές 
απαιτήσεις, γεγονός που συνεπάγεται 
μεγάλο κόστος για το φωτισμό των 
χώρων τους. Η αποτελεσματική 
αξιοποίηση του  φυσικού φωτισμού 
έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη 
εξάρτηση της χρήσης από την 
ηλεκτρική ενέργεια και την 
εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων με 
σημαντικά περιβαλλοντικά κέρδη.



Το παραμύθι κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Opera σε εικονογράφηση 
του Γκούστι. Η μετάφραση του 
παραμυθιού είναι της Ελμίρας 
Μυρεσιώτη- Αλιβέρτη. 

Ένα παραμύθι που μιλάει για τους 
φόβους μας. Ένα παραμύθι σαν 
εκείνα του παλιού καλού καιρού, με 
βασιλιάδες και μάγους. Η 
εικονογράφηση ιδιαίτερη, ξεχωριστή, 
δένει απόλυτα με το κείμενο. 

Ένας ισχυρός βασιλιάς ζούσε σε ένα 
μακρινό βασίλειο και κάθε μέρα οι 
αυλικοί του, τού έλεγαν ότι είναι ο πιο 
ισχυρός άνδρας στο βασίλειο. Μέχρι 

που έμαθε ότι υπήρχε ένας 
μάγος που ήξερε να διαβάζει το 
μέλλον και όλοι οι υπήκοοι του 
τον αγαπούσαν και τον 
θαύμαζαν. 

Ο μάγος έγινε ο πιο τρομερός 
εχθρός του βασιλιά. Δεν 
μπορούσε να αντέξει ο ίδιος ότι 
υπάρχει κάποιος πιο δυνατός 
από εκείνον. Έτσι, αποφάσισε να 
καλέσει στο παλάτι τον μάγο, με 
σκοπό να τον σκοτώσει. Μια 
απάντηση, όμως, του μάγου, θα 
βάλει τον βασιλιά σε σκέψεις και 
θα επικρατήσει ο φόβος για τη 
ζωή του. Ώσπου, με τον καιρό 
όλα αλλάζουν… 

Ποιος είναι ο τρομερός εχθρός 
που τρομάζει τον πανίσχυρο 
βασιλιά; Γιατί όλοι στο παλάτι 
λένε πως υπάρχει µια δύναμη 
που ποτέ του δεν θ’ αποκτήσει; 
Και ποιος την κατέχει; 

Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς 
που ήθελε να γίνει ο πιο ισχυρός 
άνθρωπος του κόσμου, αλλά η 
δημοφιλία ενός μάγου που ζούσε 
στο βασίλειό του και μπορούσε 
να μαντέψει το μέλλον, τον 
έφερνε δεύτερο στις προτιμήσεις  
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των υπηκόων του. Μια μέρα, ο 
ζηλιάρης βασιλιάς  σκαρφίστηκε ένα 
τέχνασμα που θα αποδείκνυε ότι ο 
μάγος δεν μπορούσε να μαντέψει το 
μέλλον: θα τον ρωτούσε μπροστά σε 
όλον τον κόσμο την ημερομηνία του 
ίδιου του του θανάτου. Οτιδήποτε κι αν 
απαντούσε ο μάγος, ο βασιλιάς θα 
έβγαζε το σπαθί του και θα τον 
σκότωνε, αποδεικνύοντας πως η φήμη 
του δεν ευσταθούσε. Υπήρχε κάτι, 
όμως, που ο μεγάλος βασιλιάς δεν είχε 
υπολογίσει: την απάντηση του μάγου, 

που θα τον έκανε να αναθεωρήσει 
ολόκληρη τη ζωή και τη βασιλική 
του αντίληψη... 

Μια ιστορία αγάπης και µίσους, 
ταπεινοφροσύνης και ματαιοδοξίας, 
που εξηγεί πώς ο τρομερός εχθρός 
µας, μπορεί να γίνει ο καλύτερός 
µας φίλος... 
στο δεύτερο παιδικό βιβλίο του 
Μπουκάι, μετά τον Αλυσοδεμένο 
Ελέφαντα. 

               Αγγελίνα Παπαθανασίου
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Τελειώνοντας το συγκεκριμένο 
βιβλίο νιώθω απίστευτα 
φορτισμένη!! Η καρδιά μου χτυπάει 
δυνατά και τα μάτια μου τρέχουν!!! 
Ένα απίστευτο βιβλιο γεμάτο 
συναισθήματα και μυρωδιές Ινδίας 
και Αγγλίας!! Είναι το πρώτο βιβλίο 
της συγγραφέως που διαβάζω και 
μαγεύτηκα από τη γραφή της. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο 
περιόδους. Από το 1911-1922 και 
στο 2001 και 2011. Οι εναλλαγές 
μεταξύ παρελθόν και μέλλον δεν 
κουράζουν καθόλου. 

1911 -Η Ινδία βρίσκεται κάτω από 
την Βρετανική κυριαρχία, η Αναχίτα, 
ορφανή από πατέρα βρίσκεται με τη 
μητέρα της υπό την προστασία μιας 
Ινδικής βασιλικής οικογένειας. Η 
γνωριμία της με την Ίντιρα, κόρη 
μιας άλλης Ινδικής βασιλικής 
οικογένειας θα αλλάξει τη ζωή της 
ριζικά. Η φιλία των δύο κοριτσιών 
θα είναι τόσο δυνατή που αντέξει 
στον χρόνο!! Η Αναχίτα, 
ακολουθώντας την Ίντιρα, θα 
μορφωθεί σε αγγλικό σχολείο και 
θα γνωρίσει πως ζει η αριστοκρατία 
στην Αγγλία. Η γνωριμία της με τον 
Λόρδο Ντόναλντ, όπως και με την 
ψυχρή και κακιά μητέρα του,

θα σημαδέψει βαθιά την καρδιά της 
και θα επηρεάToolsσει τη ζωή της. 
Αποφασίζει να παρακολουθήσει 
μαθήματα νοσοκόμας και να 
βοηθήσει τα θύματα πολέμου μιας 
και έχει ξεσπάσει ο Ά Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Η αγάπη των δύο νέων 
είναι πολύ δυνατή. Και θα 
δυναμώσει περισσότερο με το τέλος 
του πολέμου. Θα καταφέρουν, 
όμως, να ξεπεράσουν τις φυλετικές 
διακρίσεις και την φτωχή καταγωγή 
της Αναχίτα για να είναι μαζί; 

Στο παρόν η Ρεμπέκα, γνωστή 
Αμερικανίδα ηθοποιός, έρχεται στο 
Άστμπερι για τα γυρίσματα μιας 
ταινίας Βρετανικής παραγωγής, την 
ίδια στιγμή που ο δισεγγονός της 
Αναχίτα, Άρι, φτάνει για να μάθει 
κάποια πράγματα για το παρελθόν 
της γιαγιάς του. Ψάχνοντας την 
αλήθεια ο Άρι θα ανακαλύψει πολλά 
μυστικά που ήταν χρόνια κρυμμένα!! 
Θα μάθει άραγε ο Άρι τι συνέβει 
τελικά στη γιαγιά του και την 
ανάγκασε να επιστρέψει στην Ινδία; 
Ποιος ο ρόλος της Ρεμπέκα σε όλο 
αυτό; Τι κρύβει τελικά το παλιό 
αρχοντικό; 

Riley Lucinda



Οι 756 του βιβλίου μου 
φάνηκαν λίγες!! 
Απίστευτες περιγραφές 
των Παλατιών στην Ινδία 
και του Αρχοντικού 
Άστμπερι. Τα τοπία και 
στις δύο χώρες μαγικά. 
Τα συναισθήματα σε 
διαποτίζουν. Νιώθεις την 
αγάπη, την αφοσίωση, 
την φιλία, τον έρωτα, την 
αγωνία, τον πόνο, την 
στέρηση και τον 
αποχωρισμό. Θίγει τα 
προβλήματα της εποχής 
με τις αρρώστιες, τον 
ρατσισμό, τον φανατισμό 
που προκαλεί η πίστη ή 
καλύτερα όταν 
βαπτίζουμε την κακία, τον 
εγωισμό και το μίσος 
πίστη στο Θεό και 
θεωρούμε τον εαυτό μας 
Θεό και κριτή!! Έκλεισα 
το βιβλίο με δάκρυα στα 
μάτια. Μαγεύτηκα από το 
μεγαλείο της ψυχής της 
Αναχίτα!! Αυτό το βιβλίο 
πρέπει πραγματικά να 
διαβαστεί!! Το προτείνω!! 

             Ελισάβετ Κόλλια 



Χριστίνα Ρούσσου

Η Χριστίνα Ρούσσου γεννήθηκε τα Χριστούγεννα του 1964 στη Νάουσα 

Ημαθίας. Σπούδασε οικονομικά, πιάνο και ζωγραφική. Έχει κάνει τρεις 

ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, εκπομπές στο ραδιόφωνο, ενώ για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη χρυσοχοΐα. Μοιράζει 

τον χρόνο της ανάμεσα στη Νάουσα και τη Θεσσαλονίκη. Από τις εκδόσεις 

Μεταίχμιο κυκλοφορεί επίσης το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο 

Ντουλμπέρα και το δεύτερο με τίτλο Στα πέρατα της αντοχής.. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη: Νεκταρία Γ. Πουλτσίδη

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν το 
έργο της συλλογής ιστορικών 
στοιχείων για τη συγγραφή αυτού 
του μυθιστορήματος; 

Χρ.Ρ.: Αρκετά δύσκολο, γιατί δεν 
είμαι ιστορικός και έπρεπε να μην 
κάνω λάθη σε όσα ιστορικά στοιχεία 
αναφέρω. Με λίγα λόγια, διάβασα 
πολύ! 

Ποιος ήταν ο πρώτος που διάβασε 
το βιβλίο σας πριν πάει στο 
τυπογραφείο; 

Χρ.Ρ.: Τα παιδιά μου και κάποιοι 
φίλοι μου, πάντα οι ίδιοι. 

Όντας Μακεδονίτισσα και καθώς 
βλέπουμε έντονα τη μακεδονίτικη - 
σλαβική διάλεκτο στο βιβλίο, 
υπάρχουν ακόμα άτομα που τη 
μιλούν στην καθημερινότητά τους 
και τη διαδίδουν; Εσείς πώς τη 
μάθατε; 

Χρ.Ρ.: Το ιδίωμα που αναφέρω στο  

βιβλίο, τα ντόπικα, ακόμα και στις 
μέρες μας τα μιλάνε σε περιοχές των 
Νομών Πέλλας και Φλώρινας. Εγώ δεν 
τα ξέρω, γι’ αυτό και όταν θέλησα να 
γράψω έναν διάλογο στα ντόπικα, 
ζήτησα τη βοήθεια κάποιου που τα 
γνώριζε. Να αναφέρω σύντομα ότι το 
γλωσσικό αυτό ιδίωμα γεννήθηκε στα 
μέσα του 18ου αιώνα σε μερικές 
περιοχές της Μακεδονίας και 
αποτελείται από ελληνικές, τούρκικες, 
σλάβικες, βλάχικες, αρβανίτικες, 
εβραϊκές, αρμένικες λέξεις. Εκείνο τον 
καιρό, στην περιοχή της Μακεδονίας 
υπήρχε πανσπερμία λαών, που 
ζούσαν σε κλειστές κοινότητες και 
μιλούσαν ο καθένας τη δική του 
γλώσσα. Καθώς τα δεσμά των 
Οθωμανών είχαν κάπως χαλαρώσει 
μετά την παρέμβαση των Μεγάλων 
Δυνάμεων, άρχισαν οι κοινότητες να 
έχουν μεταξύ τους επαφές, εμπορικές 
στην αρχή. Έπρεπε λοιπόν να 
συνεννοούνται οι αλλόγλωσσοι μεταξύ 
τους. Έτσι γεννήθηκε το ιδίωμα, που 
απ’ την αγορά, μπήκε στα σπίτια γιατί 
ήταν εύκολο στην εκμάθηση. 
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Διαβάζοντας το βιβλίο, τα 
συναισθήματα που δημιουργούνται 
είναι έντονα με το τελευταίο, τη 
συγκίνηση που φέρνει η ένωση 
όλων αυτών των συγγενών αλλά 
και η μεγάλη απορία: Τι απέγινε 
τελικά ο Νίκος; Γιατί δεν υπάρχει 
ένα χαρούμενο τέλος γι’ αυτόν; 

Χρ.Ρ.: Είναι αλήθεια, τον παραμέλησα 
τον Νίκο, αλλά μαζί του θα 
ταξιδέψουμε στο επόμενο βιβλίο… Η 
ζωή του εξελίχθηκε σε… 
«συνταρακτική». 

Έχετε ξεκινήσει τη συγγραφή του 
επόμενού σας βιβλίου; 

Χρ.Ρ.: Το τελείωσα, είναι η συνέχεια 
από το «Στα πέρατα της αντοχής» και  

όχι μόνο. Υπάρχουν και πρόσωπα απ’ 
την «Ντουλμπέρα», που θα 
πρωταγωνιστήσουν στην ιστορία. Πριν 
από μερικές μέρες ξεκίνησα το τέταρτο 
βιβλίο. 

Ο κόσμος αγοράζει βιβλία; Οι 
Έλληνες αγαπούν τα βιβλία; 

Χρ.Ρ.: Δεν παρακολουθώ την «αγορά» 
των βιβλίων, θέλω να πιστεύω ότι 
αγαπάμε τα βιβλία οι Έλληνες, αν και 
το διαδίκτυο έχει κάνει τη ζημιά του 
νομίζω και οι νέοι δεν διαβάζουν 
αρκετά βιβλία. 

Μια ευχή για τους αναγνώστες μας. 

Χρ.Ρ.: Εύχομαι υγεία, πάνω απ’ όλα! 
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Η πρώτη μου γνωριμία με τη 
συγγραφέα Χριστίνα Ρούσσου έγινε 
με το βιβλίο της «Ντουλμπέρα» που 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ένα 
βιβλίο που έμεινε χαραγμένο στη 
μνήμη μου για αρκετό καιρό μετά την 
ανάγνωση του. Όταν στα χέρια μου 
ήρθε το νέο της βιβλίο, με τίτλο «Στα 
πέρατα της αντοχής» και πάλι από τις 
εκδόσεις Μεταίχμιο, ήμουν σχεδόν 
σίγουρη ότι θα διάβαζα ένα εξαιρετικό 
βιβλίο. Και δεν έκανα λάθος! 

Η συγγραφέας καταφέρνει με την 
γραφή της να παρασύρει τον 
αναγνώστη στην Αμερική του 1896, 
τότε που πολλοί μετανάστες κατέληγαν 
εκεί, αφού την θεωρούσαν γη της 
επαγγελίας, για να φτιάξουν μια 
καλύτερη ζωή. 

Έτσι και από την Ελλάδα, δυο αδέλφια, 
ο Νίκος και ο Αχιλλέας Μακρής, θα 
φύγουν από την τουρκοκρατούμενη 
Ελλάδα και συγκεκριμένα από τη 
Νάουσα για να αναζητήσουν ένα 
καλύτερο μέλλον στην μακρινή 
Αμερική. Στη διάρκεια του ταξιδιού 
τους, τα δυο αδέλφια θα γνωρίσουν 
έναν νέο, τον Αντώνη, που θα παίξει 

καθοριστικό ρόλο για έναν από τους 
δυο αδελφούς. Τα δυο αδέλφια θα 
ακολουθήσουν διαφορετικούς 
δρόμους, αφού άλλα τα θέλω του 
Αχιλλέα και άλλα του Νίκου. 

Αγώνες, εμπόδια και πειρασμοί θα 
κατανικηθούν από την ευκαιρία για 
ελευθερία; 

Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω κάτι 
άλλο από το εξαιρετικό αυτό βιβλίο. 
Θα σας αφήσω να το διαβάσετε και 
να ζήσετε όλη τη μαγεία της ιστορίας 
με το ιστορικό φόντο, όπως την 
έζησα και εγώ. 

Η Χριστίνα Ρούσσου μου πρόσφερε 
ένα υπέροχο ταξίδι πίσω στο χρόνο, 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική, 
καθώς και μεγάλη αναγνωστική 
απόλαυση. Αναμένω με 
ανυπομονησία το επόμενο βιβλίο της, 
που θα είναι η συνέχεια του βιβλίου 
«Στα πέρατα της αντοχής». 

Ταξίδι σε περασμένες εποχές και 
διαφορετικές ζωές... 

                     Νεκταρία Γ. Πουλτσίδη 
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Η Μαρία ή αλλιώς Κάλλας, όπως θέλει να τη 
φωνάζουν από μικρή, είναι μία τυφλή κοπέλα η 
οποία ήθελε να βλέπει μέσω των άλλων. Ήθελε να 
μαθαίνει πώς είναι ο ήλιος, το χρώμα του, τι 
σημαίνει ζεστασιά του ήλιου, τα χρώματα του 
ουρανού, τι είναι το φως και τι το σκοτάδι. 

Μία κοπέλα αισιόδοξη που πάντα έκρυβε μέσα της 
ένα παιδί. Όταν είναι μικρή, γνωρίζει τον Θεοτόκη 
και γίνονται φίλοι. Ο Θεοτόκης για την Κάλλας είναι 
τα μάτια της και για την Κάλλας είναι το βλέμμα του 
Θεοτόκη, δηλαδή "βλέπει" μέσα του. Μία όμορφη 
φιλία αγνή που σιγά-σιγά εξελλίσεται σε έρωτα, 
αλλά με πολλά εμπόδια. Στη ζωή της Κάλλας 
έρχονται και δυο κορίτσια, η Λου και η Γκράτσια, και 
γίνονται αχώριστες. Περνάει όμορφες στιγμές μαζί 
τους, την αγαπάνε όλοι, αλλά με τον τρόπο τους. 
Καταλύτης στη ζωή της είναι ο Φανούλης όπως τον 
αποκαλεί, ένα αγαθό αγόρι που όμως τη στηρίζει 
όσο κανένας άλλος. 

Κάπου γράφει η συγγραφέας στο βιβλίο πως «όλη 
η ζωή είναι ένα παιχνίδι, για αυτό καλά θα κάνεις να 
συνεχίσεις να παίζεις. Από τη στιγμή που έπαψες 
να παίζεις, άλλαξαν όλα....». Και φυσικά θα 
συμφωνήσω απόλυτα με αυτό, γιατί για να 
επιβιώσουμε πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε 
και να παλεύουμε μέχρι να βγούμε νικητές. Ποτέ να 
μην τα παρατήσουμε και να προχωράμε συνεχώς 
μπροστά. Είναι ένα βιβλίο που δίνει πολλά 
μηνύματα στον αναγνώστη για την φιλία, τον έρωτα 
και τη ζωή. Αξίζει να το διαβάσετε και γιατί όχι και 
να συγκινηθείτε!!! 
                                                   Στέλλα Νικολαΐδου 



http://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%BC%CF%89%CF%81%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%B1-sophie-hannah/


Το μωρό στην κούνια με τράβηξε από 
το οπισθόφυλλο… Πρωτότυπο και 
υπερβολικά τρομακτικό (the spectator). 

Μια νέα μητέρα αποφασίζει να κάνει 
την πρώτη της έξοδο μετά τη γέννα και 
όταν επιστρέφει, ανακαλύπτει πως το 
μωρό που βρίσκεται στην κούνια δεν 
είναι η κόρη της! 

Επιλόχεια κατάθλιψη ή φριχτή 
αλήθεια;;; 
Γιατί ο άντρας της γίνεται επιθετικός; 

Μια απαγωγή που φέρνει στη φόρα 
μια δολοφονία. Θα ανακαλύψουμε τα 
κίνητρα; 
Και μέσα σε όλα αυτά μια δεσποτική 
και αψεγάδιαστη πεθερά, υπεράνω 
πάσης υποψίας! 

Η συγγραφέας εναλλάσσει το πρώτο 
με το τρίτο πρόσωπο στην αφήγηση, 
προφανώς για να μην κουράσει τον 
αναγνώστη, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι 
το πετυχαίνει… 
Η ιστορία εκτυλίσσεται σε δύο χρονικά 
επίπεδα που απέχουν μία εβδομάδα 
μεταξύ τους. 

Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για ένα 
ψυχολογικό θρίλερ, τρομακτικό με την 
έννοια της συνεχόμενης προσπάθειας 
της πρωταγωνίστριας να πείσει όλον 

τον περίγυρό της πως οι υποψίες 
της είναι βάσιμες, ώστε να 
οδηγηθούν στην αλήθεια και στη 
διελεύκανση της υπόθεσης. Με 
πλούσιες απειλές, αγωνία και 
κινδύνους που εντείνονται όσο 
προχωράει η ανάγνωση, είναι ένα 
βιβλίο ατμοσφαιρικό, που δεν το 
ξεχνάς εύκολα, ειδικά αν είσαι 
γονιός! Υπάρχουν αρκετές 
καλογραμμένες σκηνές, άγριες, για 
γερά νεύρα. Το βιβλίο σου μεταδίδει 
φόβο και αγωνία σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να επηρεάσει και τους πιο 
ψύχραιμους αναγνώστες 

Τι γίνεται αν η μάνα, η Άλις, λέει την 
αλήθεια για το μωρό, τη Φλόρενς; 

Ή η Άλις έχει  μεταμορφώσει τις 
εσωτερικές της αγωνίες, τα άγχη και 
τις φοβίες της σε μια 
πραγματικότητα που ζει μόνο 
εκείνη, την οποία κανείς άλλος δεν 
μπορεί να πλησιάσει;  

Πού ξεκινάει το ψέμα και που 
τελειώνει η αλήθεια; 

Διχάστηκα, αμφισβητούσα κάθε 
βεβαιότητα ή υποψία που είχα 
σχηματίσει σε κάθε σελίδα… 
Μπλέχτηκε η λογική με το 
συναίσθημά μου και νομίζω, αυτό 
ήθελε να καταφέρει η συγγραφέας! 



Γρήγορη ροή, διαρκής εγρήγορση, 
απλή γλώσσα, άμεσο ύφος, χωρίς 
επιτηδεύσεις, αγωνία, ταραχή, ταύτιση 
είναι μερικές φράσεις που 
χαρακτηρίζουν «το μωρό στην 
κούνια» κατατάσσοντας τη Sophie 
Hannah όχι τυχαία στο λογοτεχνικό 
χώρο των αστυνομικών βιβλίων και 
μυστηρίου, βλέπε 
επιτυχημένες πωλήσεις των βιβλίων 
της και βραβεύσεις, όπως για 
παράδειγμα στο «The Carrier»  για το 
οποίο κέρδισε το «Thriller of the Year 

Award» στα εθνικά βραβεία 
Specsavers. 

Η μεταφορά του σπαρακτικού τρόμου, 
του πανικού και της παράνοιας μιας 
νέας μαμάς γίνεται με μαεστρία, σαν 
μια άλλη Αγκάθα Κρίστι -«Έγκλημα με 
Υπογραφή»(2014)-! 

Για το τέλος, δε θα μαρτυρήσω 
τίποτα. Στην κρίση σας! 

                                       Χαρά Δελλή 



Σαββέρια Μαργιολά
Η  Σαββέρια Μαργιολά γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από μουσική 
οικογένεια. Είναι κόρη του γνωστού μουσικού Δημήτρη Μαργιολά και εγγονή 
του μουσικοσυνθέτη και βιολιστή Γιώργου Μαργιολά. 

Σπούδασε πιάνο, κλασικό χορό, είναι πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει κάνει τις σπουδές της στη φωνητική στο 
Εθνικό Ωδείο Αθηνών. 

Σε πολύ μικρή ηλικία δισκογραφεί παρέα με τον μικρότερο αδερφό της το 
πρώτο της CD με παιδικά τραγούδια. 



Σε ηλικία 17 ετών τραγουδά στη μουσική σκηνή Άγκυρα, με τον Φάνη Μεζίνη 
και τον Τάκη Σούκα. Ακολουθεί η συνεργασία της με τον Μανώλη Μητσιά, με 
την Χάρις Αλεξίου στο Μέγαρο Μουσικής, με την Μαρινέλλα και τον Αντώνη 
Ρέμο στην παράσταση «Τα λόγια είναι περιττά», με τον Κώστα Μακεδόνα 
στο Gazarte στην παράσταση «Ιπτάμενος και τζέντλεμαν» του Σταμάτη 
Κραουνάκη, με τον Γιώργο Νταλάρα στο θέατρο Παλλάς, με τον Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα, Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Μηλιώκα, Γιάννη Κούτρα και 
Δημήτρη Σταρόβα στο Ζυγό, με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Γιώτα Νέγκα 
στο Χάραμα και με τον Σωκράτη Μάλαμα σε καλοκαιρινές συναυλίες. 

Δισκογραφικά συμμετέχει στο δίσκο «Σπάει το ρόδι», αφιέρωμα στον 
Λευτέρη Παπαδόπουλο με το τραγούδι «Στο σώμα σου να κατοικώ», το 
οποίο ερμηνεύει με τον Γιώργο Νταλάρα και στον δίσκο «Athen’s bar 3» με 
το τραγούδι «Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ» προς τιμήν του Θανάση 
Βέγγου, το οποίο ερμηνεύει με το Νίκο Βουρλιώτη. Επίσης συμμετέχει στο 
δίσκο «Live-Κώστας Μακεδόνας»2009 και στη μουσική ταινία «Το τελευταίο 
πέρασμα» των Γιώργου Πολυμενάκου και Αλέξανδρου Ιωαννίδη που 
κυκλοφόρησε από την Fm Records. 

Το 2010 κυκλοφορεί η πρώτη της δισκογραφική δουλεία από τη Sony Music 
με τίτλο «Πράξη Πρώτη», ενώ το ίδιο έτος συμμετέχει κατά το ήμισυ στην 
παραγωγή του Κώστα Χατζηδουλή με τίτλο «Το αεράκι της αυγής». 

Το 2011 ηχογραφεί ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο «Αν με θέλεις θα 
μ’έχεις»  σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και μουσική του Μιχάλη Κουμπιού, 
το οποίο κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή από τη Sony Music και συμμετέχει  
στον τελευταίο  δίσκο του Νότη Μαυρουδή με τίτλο «Στου χρόνου τις 
καταπακτές», με το τραγούδι ''Ένα όνειρο''. 
Επίσης, το 2011 πραγματοποιεί δικές της παραστάσεις στις μουσικές σκηνές 
‘’Οξυγόνο live’’ και ‘’Ρυθμός Stage’’. 

Το χειμώνα 2012  συνεργάζεται  με τους Δ. Μητροπάνο – Γ. Κότσιρα και Δ. 
Μπάση στο Κέντρο Αθηνών και το καλοκαίρι  με τον Γιάννη Κότσιρα, σε 
συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. 



Τον χειμώνα του 2013 συνεχίζει να εμφανίζεται με τον Γιάννη Κότσιρα σε 
περιοδεία που πραγματοποιείται στην Αθήνα και την επαρχία. 

Το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο ''Αλισάχνη'' κυκλοφόρησε το 
2013 από την Antart Productions, ενώ λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησε και 
ένα συλλεκτικό 45ρι blue single με τίτλο «Στείλε Μήνυμα», από τη Hydra 
Records, σε 300 αριθμημένα αντίτυπα, στο οποίο συμπράττει με τον 
σπουδαίο κιθαρίστα Γιώτη Σαμαρά. Τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης 
Κουμπιός & τους στίχους ο Νίκος Σταθόπουλος. 

To 2015 επανεκτέλεσε το τραγούδι με τίτλο «Της ταβέρνας το ρολόι» του 
σπουδαίου Βασίλη Τσιτσάνη, διασκευασμένο από τους Νίκο Καλλίνη και 
Πέτρο Συνοδινό. 

Πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε η τρίτη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο 
«Ερωτογραφία» από τη Final Touch. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια κάνει τις προσωπικές της παραστάσεις σε 
μουσικές σκηνές της Αθήνας και της επαρχίας ενώ φέτος συνεργάζεται και με 
 τον τραγουδοποιό – τραγουδιστή Θοδωρή Κοτονιά σε μια παράσταση που 
έχουν ετοιμάσει παρέα και την παρουσιάζουν εντός και εκτός Αθηνών. 

Με την Σαββέρια Μαργιολά μπορείτε να επικοινωνείτε στο κανάλι της στο 
YouTube, στην επίσημη σελίδα της στο F/b & στο instagram. 

Δισκογραφία 

"Πράξη Πρώτη" Sony Music 
"Αλισάχνη" Antart Productions 
"Ερωτογραφία" Final Touch 

  Σαββέρια Μαργιολά



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη: Χαρά Δελλή

Με μια ιδιαίτερη χροιά στην ερμηνεία της, όπου συνδυάζει το έντεχνο με το 

λαϊκό, αλλά έχοντας τα προσωπικά της χαρακτηριστικά, η Σαββέρια 

Μαργιολά, αθόρυβα, αλλά σταθερά και σοβαρά, χτίζει την παρουσία της στη 

μουσική και στο τραγούδι. Ας την γνωρίσουμε! 

Μπορεί να την γνωρίζετε από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, τη 

συμβολική «Πράξη πρώτη». Τρία χρόνια μετά, έρχεται η «Αλισάχνη»  της με 

την δικιά της «Λήθη». Πόσο διαφορετική τροχιά ήταν γραμμένο να χαράξει;;; 

Θέλετε να ανακαλύψουμε μαζί κι άλλα για εκείνη; 

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%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%AD%CF%81/


Σαββέρια, αλισάχνη, λήθη… 

Λέξεις σαν από άλλο γαλαξία, που 
ηχούν μαγικές στα αυτιά. Είναι τυχαίο; 
Ποια είναι η Σαββέρια (τι υπέροχο 
όνομα!), πώς ανακάλυψε την 
Αλισάχνη και τι την ενέπνευσε για την 
λήθη; 

Σ.Μ.: Λέξεις που έχουν την ιδιαιτερότητά 
τους και την ομορφιά τους. Το όνομά μου 
το κληρονόμησα από την προγιαγιά μου 
που ζούσε στη Λευκάδα. Είναι ένα όνομα 
που έχει Ιταλικές ρίζες. Για πολλά χρόνια, 
η Λευκάδα ήταν Ενετοκρατούμενη και 
στο πέρασμα των χρόνων έμειναν πολλά 
Ενετικά στοιχεία. 
«Η Αλισάχνη» προέκυψε από το ομότιτλο 
τραγούδι που υπάρχει σε αυτόν το δίσκο 
σε στίχους του Γιώργου Γκώνια και της 
Πόπης Αεράκη. «Αλισάχνη» είναι το 
σύννεφο που απλώνεται στον αέρα όταν 
χτυπούν τα κύματα στα βράχια με ορμή. 

«Η Λήθη» ένα αγαπημένο μου 
τραγούδι από αυτόν το δίσκο σε 
στίχους του Γιώργου Γκώνια και 
μουσική του Νίκου Παραουλάκη που 
τραγούδησα μαζί με τον εξαιρετικό 
Φώτη Σιώτα. 

Όλα ταίριαξαν απόλυτα στο ύφος του 
δίσκου αλλά και στα συναισθήματά 
μας εκείνη την περίοδο.    

«Κράτησα από σένα τη σιωπή 
αυτή που διάλεγες συχνά για να μιλήσεις 
κι ένα σου όρκο στην αλήθεια τη σκληρή 
αυτόν που ξέχασες στο τέλος να κρατήσεις 

Κράτησα από σένα τα σκοινιά 
αυτά τα αόρατα που πάνω σου με δέσαν 
μα απ’ τις στιγμές μας δεν κρατάω ούτε μια 
γιατί κοντά σου οι στιγμές όλες πονέσαν 

Κράτησα από σένα μια ματιά 
την τελευταία που με κάρφωσε στο αντίο 

κι ένα ζευγάρι κατακόκκινα φιλιά 
που μείναν μόνα να πετρώνουνε στο κρύο 

Τίποτ’ άλλο από σένα δεν κρατάω 

σε χαρίζω στον αγέρα σε σκορπάω 

μόνη μου θα περπατάω κι όλα εντάξει 
κάπου θα’ ναι κι η ζωή που μου’ χες τάξει…» 



Αποτυπώνετε στο τραγούδι την 
ανάγκη σας για έκφραση, τους 
προβληματισμούς σας, την αγάπη 
και το μεράκι σας, τους 
στοχασμούς σας και τις  
προσωπικές και επαγγελματικές 
σας αναζητήσεις; Σε τι βαθμό 
επηρεάζει η μουσική τη ζωή σας; 

Σ.Μ.: Η μουσική και το τραγούδι, για 
μένα, είναι έκφραση και λύτρωση. 
Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να 
περιγράφω όλα αυτά που έχω μέσα 
μου και αισθάνομαι τυχερή που μέσα 
απ’ αυτήν την τέχνη καταφέρνω να 
μοιράζομαι τόσα συναισθήματα με τον 
κόσμο. Η μουσική είναι τρόπος ζωής 
για μένα και όσο περνούν τα χρόνια 
νιώθω όλο και πιο δοσμένη και 
αφοσιωμένη σ’ αυτήν. 

Πώς συνδυάζεται η μουσική και το 
τραγούδι με την κοινωνιολογία και 
την ιατρική; Είστε άνθρωπος των 
«ιδιαίτερων/ξεχωριστών» δοκιμών; 
Με ποιες αξίες έχετε γαλουχηθεί και 
προσπαθείτε να τις ακολουθείτε ως 
σήμερα; 

Σ.Μ.: Νομίζω πως όλα γίνονται όταν 
το θέλουμε πραγματικά. Τις σπουδές 
μου τις επέλεξα πολύ συνειδητά. 
Πάντα με προσέλκυε η ιδέα 
κατανόησης της κοινωνίας, της θέσης  

και της συμπεριφοράς των ανθρώπων 
μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
 Κάτω από το ίδιο πλαίσιο επέλεξα και 
το μεταπτυχιακό μου. Για πολλά 
χρόνια, πανεπιστήμιο και μουσική 
πήγαιναν παράλληλα χωρίς να 
αισθανθώ ότι το ένα μου στερεί κάτι 
απ’ το άλλο. 

Θα έλεγα πως είμαι αρκετά 
«ανήσυχη». Μου αρέσει να δοκιμάζω 
και να δοκιμάζομαι γιατί με αυτόν τον 
τρόπο αισθάνομαι πως εξελίσσομαι. 

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η αγάπη, 
ο αλτρουισμός, η ευγένεια, η ειλικρίνεια 
και ο σεβασμός έπαιζαν και παίζουν 
πρωτεύοντα ρόλο. Η προσπάθειά μου 
δεν γίνεται για να διατηρώ αυτές τις 
αξίες, που για μένα είναι δεδομένες, 
αλλά για να μπορώ να επιβιώνω σε 
έναν κόσμο που έχει γίνει αρκετά 
σκληρός και τις έχει ξεχάσει και αυτό 
είναι κάτι που με πληγώνει. 





Τι αγαπά η Σαββέρια, τι την 
απογοητεύει, τι ονειρεύεται; 
Υπάρχει κάποια έκφραση που να 
την αντιπροσωπεύει, σαν μότο 
ζωής; 

Σ.Μ.: Αγαπώ ότι κάνει την ψυχή μου 
να χαμογελά. Στα πιο απλά και 
καθημερινά βρίσκω την ομορφιά. Σε  
μια ωραία κουβέντα με φίλους, σε ένα 
καλό βιβλίο, σε έναν περίπατο, στις 
ώρες που περνώ με τους 
αγαπημένους μου ανθρώπους. Αυτό 
που με στεναχωρεί και με απογοητεύει 
είναι η κατάσταση που επικρατεί 
κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά  
τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι 
είμαστε ένας λαός με πολλά 
προτερήματα αλλά και μειονεκτήματα, 
ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα  και 
είναι κρίμα να αφήνουμε 
ανεκμετάλλευτο τέτοιο πλούτο εξαιτίας 
του εγωισμού και του βολέματος, 
στοιχεία που δε μας αφήνουν να 
προχωρήσουμε. Προσπαθώ να μη 
χάνω την αισιοδοξία μου, αλλά είναι 
στ’ αλήθεια δύσκολο όταν βλέπεις 
καθημερινά τόσο κόσμο να ψάχνει στα 
σκουπίδια και να κοιμάται στο δρόμο. 
Ονειρεύομαι τα βασικά που 
θεωρούνται αυτονόητα και όμως δεν 
υπάρχουν πάντα. Υγεία και ισορροπία 
στο νου και στην ψυχή. Ας έχουμε 
αυτά για να έρθουν και τα υπόλοιπα. 

Ένα από τα μότο στη ζωή μου, του 
λατίνου ποιητή Οράτιου: «Άδραξε τη 
μέρα έχοντας όσο το δυνατόν 
λιγότερη εμπιστοσύνη στο αύριο». 

Μοιάζει σαν να μοιράζετε ψυχή 
πάνω στη σκηνή, με ήθος και 
σεβασμό προς το κοινό. Ποια είναι 
η σχέση σας μαζί του; Πώς σας 
έχει φερθεί ως τώρα; Κυνηγάτε 
την αποδοχή του, για να 
εξελίσσεστε; 

Σ.Μ.: Αυτό ακριβώς γίνεται την ώρα 
του live. Αυτό κάνει η μουσική, μας 
ενώνει. Ανταλλάσσουμε 
συναισθήματα. Γι’ αυτό νιώθω 
λύτρωση τραγουδώντας. Το κοινό 
είναι οι φίλοι μου, η παρέα μου, έτσι 
αισθάνομαι τον κόσμο που έρχεται 
στις παραστάσεις μου, μπορεί να μη 
γνωριζόμαστε αλλά δενόμαστε 
άμεσα, έντονα και ουσιαστικά. 
Τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι εγώ. 
Όσο για την αποδοχή, πιστεύω ότι 
έρχεται όταν είμαστε αληθινοί. 

Ποια στοιχεία θεωρείτε πως 
πρέπει να δουλεύει ένας 
καλλιτέχνης για να έχει διάρκεια; 
Ξεχωρίζετε, με τα κριτήρια αυτά, 
κάποιον συνάδελφο; Τι έχετε 
αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια 
από τις συνεργασίες σας; 



Σ.Μ.: Νομίζω πως είναι ένας 
συνδυασμός πραγμάτων. Θεωρώ 
πως η συνέπεια, οι αξίες, οι 
επιλογές κάθε καλλιτέχνη, παίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο. Από ‘κει και 
πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά και 
μελέτη. Θαυμάζω τη Νατάσσα 
Μποφίλιου για την αφοσίωση και τη 
δημιουργικότητά της. 

Οι συνεργασίες μου με τόσο 
σπουδαίους και καταξιωμένους 
Έλληνες καλλιτέχνες ήταν μεγάλο 
σχολείο για μένα. Όλα όσα έμαθα 
δίπλα τους με βοήθησαν και με 
βοηθούν να εξελίσσομαι 
καλλιτεχνικά. Τους ευχαριστώ 
όλους πολύ. 

Χωρίζεται η μουσική σε 
κατηγορίες; Σε είδη; Πόση 
δύναμη “εξουσίας” εμπεριέχει; 
Κάποια από τα προσωπικά σας 
ακούσματα; 

Σ.Μ.: Βεβαίως, υπάρχουν 
κατηγορίες και είδη. Η μουσική 
συνδέεται άρρηκτα με τη φιλοσοφία 
κάθε εποχής, τις παραδόσεις και 
την κουλτούρα κάθε λάου. Η 
μουσική και το τραγούδι πάντα 
είναι τρόπος έκφρασης των λαών 
και αρωγός των κοινωνικών 
εξελίξεων. Και πέρα από την 
πολιτιστική τους αξία αποτελούν 
σπουδαία μορφή έκφρασης των 
ανθρωπίνων συναισθημάτων. 



Η Σαββέρια Μαργιολά, στην 
καλοκαιρινή περιοδεία της, 
παρουσίασε τραγούδια από την 
προσωπική της δισκογραφία, αλλά 
και επιλογές από τα αγαπημένα της 
ελληνικά λαϊκά και παραδοσιακά, 
«παντρεύοντας» περίτεχνα τα δικά 
της, όπως τα «Σε ποια θάλασσα 
αρμενίζεις», «Νοσταλγία», «Τι με 
κοιτάζεις» που της εμπιστεύθηκαν 
σημαντικοί δημιουργοί, όπως οι 
Βάσω Αλλαγιάννη, Μιχάλης 
Κουμπιός, Νίκος Καλλίνης, Πόλυς 
Κυριάκου, Νίκος Παραουλάκης, 
Μάριος Μούρμουρας κ.ά., αλλά και 
την καινούργια της δισκογραφική 
δουλειά με τίτλο «Ερωτογραφία», με 
τα τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, 
Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, 
Διονύση Σαββόπουλου, Θάνου 
Μικρούτσικου, Σταμάτη Κραουνάκη, 
Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση 
Παπακωνσταντίνου, Θέμη 
Καραμουρατίδη, Γιώργου Καζαντζή 
και άλλων. 

Σ.Μ.: Η Σαββέρια συνδιαλέγεται 
μοναδικά με το κοινό της, 
δημιουργώντας έντονα συναισθήματα με 
τις ξεχωριστές ερμηνείες της και τη 
σκηνική της παρουσία, έχοντας 
συνταξιδιώτες τους εξαιρετικούς 
μουσικούς Μάριο Μούρμουρα, Νίκο 
Πασσαλίδη, Δήμο Πολυμέρη, Μιχάλη  

Ευδαίμων, Μάνο Αναγνωστόπουλο, 
Θάνο Μιχαηλίδη. 

Τελικά, σε ποια θάλασσα 
αρμενίζει η δική σας 
ερωτογραφία; Εμπειρία/σταθμός 
στην πορεία σας, ως τώρα; 

Σ.Μ.: «Ερωτογραφία». Η τρίτη μου 
δισκογραφική δουλειά που 
κυκλοφόρησε περίπου πριν ένα 
χρόνο. Η «Ερωτογραφία» είναι το 
ταξίδι του συναισθήματός μας στον 
κόσμο του έρωτα, της αγάπης, της 
νοσταλγίας, της χαράς, της θλίψης, 
της προσμονής, της λαχτάρας… 
Ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός, 
συνθετικά και στιχουργικά, που μου 
έδωσε την ευκαιρία, για ακόμα μια 
φορά, να μοιραστώ αλήθειες και 
συναισθήματα με τόσο αξιόλογους 
καλλιτέχνες: τη Βάσω Αλλαγιάννη 
σε στίχους του Πόλυ Κυριάκου, τον 
Στέφανο Λογοθέτη σε στίχους του 
Γιάννη Μαύρου, τον Μπάμπη 
Βαρθακούρη, τον Κώστα Φαλκώνη 
σε στίχους του  Χρήστου Γ. 
Παπαδόπουλου, τον Πέτρο 
Συνοδινό σε στίχους του Νίκου 
Πετρόπουλου, το Σπύρο 
Πετρουλάκη, τον Νίκο Πασσαλίδη 
και τον Χάρη Καραπά σε στίχους 
του Στάθη Γιαννακόπουλου και τον 
Σωτήρη Καστάνη σε στίχους  της  



Βίκυς Αθανάτου. Αυτός ο δίσκος 
φανερώνει μια πιο εξωστρεφή μου 
διάθεση και περιλαμβάνει από ήσυχες 
μπαλάντες, έντεχνα τραγούδια, μέχρι 
και πιο λαϊκά. 

Πόσο μεγάλη σημασία έχουν για 
σας οι στίχοι κάθε τραγουδιού και η 
ορχήστρα που σας πλαισιώνει; 
Φέρετε λόγο σε τεχνικά ζητήματα, 
διεκδικείτε; 

Σ.Μ.: Νομίζω πως όλα παίζονται στο 
συνδυασμό μουσικής και στίχου. Το  

ένα συμπληρώνει το άλλο. 
Η ορχήστρα παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο για μένα. Αν λείπει η ενέργεια και 
η διάδραση πάνω στη σκηνή θεωρώ 
πως δε μπορεί τίποτα να μεταφερθεί 
και στο κοινό. Είμαστε ομάδα, παρέα, 
φίλοι. Έτσι αισθάνομαι για τους 
μουσικούς που στηρίζουν την 
προσπάθειά μου, τους θαυμάζω και 
τους ευχαριστώ ολόψυχα. 

Δεν κάνω εκπτώσεις σε ό, τι αφορά 
την ποιότητα και το αποτέλεσμα της 
δουλειάς μου σε κανένα επίπεδο. 



Πότε ξεκουράζεστε; Πού σας 
βρίσκει κανείς; Κλείνοντας, μια 
ευχή για το κοινό που σας 
στηρίζει και για τους αναγνώστες 
μας; 

Σ.Μ.: Η αλήθεια είναι ότι ο ελεύθερος 
χρόνος είναι λιγοστός, αλλά δεν 
δυσανασχετώ γιατί παίρνω πολλή 
χαρά απ’ αυτό που κάνω. Ξεκλέβω 
χρόνο, όμως, για να κάνω πράγματα 
που μου αρέσουν και να γεμίζω τις 
μπαταρίες μου. 

Μετά το τέλος των εμφανίσεων μας 
στο Σταυρό του Νότου Plus, παρέα 
με τον Θοδωρή Κοτονιά, 
 ταξιδεύουμε την παράστασή μας και 
εκτός Αθηνών. Στις 29/12 θα 
αποχαιρετήσουμε τον χρόνο με μια 
τελευταία παράσταση στη μουσική 
σκηνή Κρεμλίνο. Παράλληλα, αυτόν 
τον καιρό ηχογραφώ στο στούντιο 
κάποια γνωστά κομμάτια, που 
αγαπώ πολύ και τραγουδάω στα live 
μου και πάνω σ’ αυτή τη φάση 
πειραματισμού αποφασίσαμε παρέα 
με τον συνεργάτη μου, Μάριο 
Μούρμουρα να τους δώσουμε έναν 
διαφορετικό και πιο ηλεκτρικό ήχο, 
ενώ πραγματοποιώ και τις 
προσωπικές μου παραστάσεις και σε 
άλλα μέρη της Ελλάδας. 

Εύχομαι μέσα απ’ την καρδιά μου 
υγεία και αγάπη για έναν καλύτερο 
κόσμο. 

Χαρά, σ’ ευχαριστώ πολύ γι’ αυτήν 
την όμορφη συνέντευξη και τη 
φιλοξενία! Καλή συνέχεια και πάντα 
επιτυχίες!

«Σαν αλισάχνη οι θύμησες 
στης μοναξιάς το μαύρο 

το φως σου ψάχνω να βρω 
να βάψω τη σιωπή 

Λύσσα και αλμύρα το κορμί 
Ποτίζει η νοσταλγία 
Σαν θεια τιμωρία 
Η κάθε αναπνοή 

Μάτια μου άδολα γλυκά 
Της μοίρας μου κρύα νερά 
θυμάμαι γλάρου τα φτερά 

π’ ανοίγουν, φεύγει μακριά - Ρεφραίν 

Ο νους μου αστείρευτη πηγή 
Μέσα στα όνειρα του 

Μα μες στα κρίματα του 
Μια ανοιχτή πληγή 

Κι ο ορίζοντας το σύνορο 
της φαντασίας μέτρο 

ο πονηρός σκαρφίστηκε 
να κλέψει τη φυγή!» 



Σαββέρια 

Μαργιολά



Νυμφόπετρες: Μία γαμήλια συνοδεία που... πέτρωσε!

Σε ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην 
κεντρική Μακεδονία, κάπου ανάμεσα 
στους πρόποδες του Χολομώντα και 
του Όρους Παγγαίο, εκεί που το 
έδαφος καλύπτεται από ένα ζωντανό 
πράσινο, μια παράξενη δημιουργία 
της φύσης μου έκλεψε το ενδιαφέρον. 

Μια σειρά από πέτρες περίπου στο 
ύψος των τεσσάρων μέτρων 
στέκονταν παγωμένες στη μέση του 
απέραντου κάμπου σε έναν κυκλικό 
σχηματισμό. Κάνοντας μια στάση στο 
χωριό Νυμφόπετρα ρώτησα τι θα 
μπορούσε να συμβολίζει αυτή η 
ιδιομορφία της φύσης.

Από μια γιαγιά που καθόταν στο 
μπαλκόνι του σπιτιού της έμαθα ότι 
ένας απίστευτος μύθος κρύβεται 
πίσω από αυτές τις περίεργα 
στοιχισμένες πέτρες. Φημολογείται 
ότι πρόκειται για μια γαμήλια 
συνοδεία, η όποια πέτρωσε! 
Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, πριν 
από πολλά χρόνια μια μάνα 
καταράστηκε την άπληστη κόρη της, 
η όποια λίγο πριν το γάμο της πήρε 
από το σπίτι των γονιών ακόμα και τη 
δαχτυλήθρα της μάνας της. Η 
πλεονεξία της κόρης εξόργισε τη 
μητέρα της, προκαλώντας την να 
αφήσει στο γάμο το τραγικό στίγμα  

http://thematofylakes.gr/%CE%B8%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9/%CE%BD%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85/


της με μία φοβερή κατάρα. Την κατάρα 
της άκουσε μία νύμφη του δάσους, μία 
δρυάδα, η οποία την πραγματοποίησε. 
Έτσι, η γαμήλια αυτή συνοδεία 
μεταμορφώθηκε σε πέτρες, παίρνοντας 
αργότερα το όνομα Νυμφόπετρες! 

Αξιοπερίεργα μυστηριώδεις αποτελούν 
οι πέτρινες μορφές του παραλίγο 
νυμφευμένου ζεύγους, αφού είναι οι 
πιο ξεκάθαρες από όλες τις υπόλοιπες! 
Με την πρώτη ματιά μπορεί να 
αντιληφθεί κανείς ποιο είναι το άτυχο 
ζευγάρι. Η νύφη δίπλα στον γαμπρό με 
το μακρύ πέπλο της να βρίσκεται στα 
χέρια ενός μικρού κοριτσιού! 

Βέβαια, υπάρχει άρτια τεκμηριωμένη 
γεωλογική εξήγηση για το φαινόμενο 
αυτό απορρίπτοντας αυτόν τον 
απόκοσμο, αλλά και συναρπαστικό 
τοπικό μύθο. Επιστήμονες έχουν 
αποδείξει ότι στο σημείο αυτό είναι 
καταγεγραμμένη έντονη γεωλογική 
δραστηριότητα κατά την διάρκεια της 
γεωλογικής της εξέλιξης και της 
διαγένεσης των πετρωμάτων, τα 
οποία συγκροτούν το υπόστρωμα του 
εδάφους. Το πέτρωμα αυτό, το οποίο 
έχει διαμορφώσει τις μυθικές αυτές 
πέτρες, ονομάζεται τραβερτίνης. 

Ελένη Φυντανή
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Πρόσφατα, επιθυμώντας λίγο fantasy 
στη ζωή μου ελλείψει Game of 
Thrones, είδα σχεδόν μονορούφι τον 
πρώτο κύκλο της σειράς The 
Shannara Chronicles. 

Η ιστορία αυτή που είναι γεμάτη από 
ξωτικά και μάγους, δαίμονες και τρολ, 
διαδραματίζεται σε έναν μετα- 
αποκαλυπτικό κόσμο με φόντο 
ερειπωμένες μεγαλουπόλεις, 
σκελετούς αυτοκινήτων που 
σκουριάζουν μισοκαλυμμένοι από τη 
βλάστηση, και αντικείμενα που κανείς 
δε γνωρίζει πια τη χρησιμότητά τους. 

Συχνά πυκνά λοιπόν έπιανα τον 
εαυτό μου να θέτει τα ίδια ερωτήματα 
με τους χαρακτήρες της σειράς: τι να 
συνέβη σε εκείνους τους παλαιούς 
ανθρώπους (εμάς στην ουσία) που 
έχτιζαν τέτοια θαυμαστά 
οικοδομήματα και μηχανήματα; Γιατί 
ο πολιτισμός τους κατέρρευσε 
ξαφνικά; Και επιπλέον, πώς 
μεταβαίνει κανείς από τον δικό μας 
γνωστό κόσμο σε έναν κόσμο που 
περιλαμβάνει ξωτικά και άλλα 
παράξενα πλάσματα; Ή θεωρητικά 
αυτά υπήρχαν κι από πριν; 

Κάπως έτσι πέρασα το κατώφλι του 
κόσμου του συγγραφέα Τέρι  

Μπρουκς και για να απαντηθούν 
αυτά μου τα ερωτήματα σωστά, 
αποφάσισα να πιάσω την ιστορία 
από την αρχή. Ο Τέρι Μπρουκς είναι 
ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, 
από τους πιο επιτυχημένους εν ζωή 
συγγραφείς fantasy, ο οποίος γράφει 
βιβλία τα οποία ανήκουν στη σειρά 
των Shannara εδώ και 40 χρόνια (!). 
Χρονολογικά, η ιστορία ξεκινάει με 
την τριλογία The Word and the Void 
(Ο Λόγος και το Κενό), και το πρώτο 
βιβλίο αυτής είναι το Running with the 
Demon (Τρέχοντας με τον Δαίμονα). 

Το Running with the Demon 
διαδραματίζεται στον δικό μας 
γνωστό και σύγχρονο κόσμο, σε μία 
μικρή πόλη με το όνομα Χόουπγουελ, 
στην πολιτεία Ιλλινόις των ΗΠΑ, το 
έτος 1997. Πρωταγωνίστρια είναι η 
δεκατετράχρονη Νεστ Φρίμαρκ, η 
οποία ζει δίπλα στο Πάρκο 
Σιννισσίππι. Η Νεστ δε γνώρισε ποτέ 
τον πατέρα της (και κανείς δεν ξέρει 
τίποτα για αυτόν), η μητέρα της 
αυτοκτόνησε (;) όταν η Νεστ ήταν 
μωρό, κι έτσι εκείνη μεγάλωσε με τον 
παππού και τη γιαγιά της. 

Η Νεστ είναι διαφορετική από τα 
άλλα παιδιά της ηλικίας της. Όπως οι 
υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειάς  



της πριν από εκείνη, έχει την 
ικανότητα να βλέπει τα υπερφυσικά 
πλάσματα που κατοικούν στα δάση 
του Πάρκου: πλάσματα όπως ο 
καλύτερός της φίλος, ο οξύθυμος Πικ, 
που μοιάζει με μικροσκοπικό 
δεντράκι, ή όπως ο Ρέιθ, ο αόρατος 
γιγάντιος σκύλος που εμφανίζεται 
μόνο όποτε η Νεστ βρίσκεται σε 
κίνδυνο. Επιπλέον, η Νεστ έχει μαγεία 
μέσα της, μαγεία την οποία 
χρησιμοποιεί για να προστατεύει τους 
ανθρώπους από τους feeders: 
εφιαλτικά πλάσματα που σέρνονται 
στις σκιές και τα σκοτάδια, και 
επιτίθονται στους ανθρώπους για να 
τραφούν από τα αρνητικά τους 
συναισθήματα και να τους 
σκοτώσουν.

Οι feeders πολλαπλασιάζονται 
ανησυχητικά, οι ισορροπίες στο 
Πάρκο διαταράσσονται, και το 
τριήμερο της 4ης Ιουλίου το 
Χόουπγουελ θα γίνει το πεδίο μάχης 
μεταξύ δύο αντρών: ενός δαίμονα, 
που με χειρουργικές κινήσεις αυξάνει 
τις εντάσεις μεταξύ των κατοίκων 
ακολουθώντας τα βήματα ενός 
σατανικού σχεδίου με άγνωστο τελικό 
σκοπό, και του Τζον Ρος, Ιππότη του 
Λόγου, που έρχεται στο Χόουπγουελ 
για να τον σταματήσει. Ανάμεσά τους 
βρίσκεται πιασμένη η Νεστ, που 
αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα 
της ζωής της και προσπαθεί να 
ανακαλύψει τον δικό της ρόλο σε όλα 
αυτά. 



Το βιβλίο αυτό δεν με συνεπήρε, όμως μου 
άρεσε αρκετά. Έχει έναν σοβαρό, ώριμο, και 
συγκροτημένο τρόπο γραφής που θαυμάζω 

πολύ όταν συναντώ. Η ιστορία 
παρουσιάζεται σε τρίτο πρόσωπο από την 
οπτική της Νεστ αλλά και αρκετών άλλων 
χαρακτήρων, αναλόγως ποιος εξυπηρετεί 
την αφήγηση, που για εμένα προσωπικά 
είναι ό,τι καλύτερο. Ο συγγραφέας έχει 

πετύχει μία καταπληκτικά αρμονική 
κλιμάκωση στην ένταση και τα 

συναισθήματα. Το Πάρκο Σιννισσίππι, το 
Χόουπγουελ, οι κάτοικοί του, η 

καθημερινότητά τους, περιγράφονται όλα με 
τόσο ζωντανό και γλαφυρό τρόπο που 

αισθάνθηκα σα να έχω ζήσει κι εγώ σε αυτό 
το μέρος, και σαν οι χαρακτήρες του να είναι 

υπαρκτά πρόσωπα. 

Αρχικά με φόβισε ότι η πρωταγωνίστρια είναι 
μόνο δεκατεσσάρων ετών, αλλά ευτυχώς η 
Νεστ αποδείχθηκε ανθεκτικός, δυνατός, και 

προσγειωμένος χαρακτήρας. Έχει μεν 
ανασφάλειες που συνάδουν με την ηλικία και 

τη διαφορετικότητά της, αυτές όμως 
αποδίδονται χωρίς δράματα και αυτολύπηση, 

εξυπηρετώντας σαν καταλύτες στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς της.  

Δεν κουβαλάει ούτε ίχνος από τα σύνδρομα 
'μικρής πριγκήπισσας' και 'special snowflake' 

που κυριαρχούν στους χαρακτήρες της 
ηλικίας της σε άλλα βιβλία. Λάτρεψα επίσης 

τους χαρακτήρες του παππού και της 
γιαγιάς, ο καθένας 
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από τους οποίους παίζει τεράστιο ρόλο στην 
ιστορία. Η πλοκή εξελίσσεται με αργό ρυθμό 
στην αρχή, εδραιώνοντας τον τόπο και τους 
πρωταγωνιστές, και έπειτα αυξά-νει ταχύτητα 
δένοντας όλα τα στοιχεία μεταξύ τους. 
Υποκλίθηκα στην ευφυΐα και την πονηριά του 
δαίμονα και απογοητεύτηκα από τον Τζον Ρος, 
τον Ιππότη του Λόγου - ο μοναδικός 
χαρακτήρας που με απογοήτευσε σε αυτό το 
βιβλίο. Ο Λόγος και το Κενό είναι οι δύο 
αρχέγονες δυνάμεις που αντιστοιχούν στο Καλό 
και το Κακό, την Τάξη και το Χάος, τα οποία 
βρίσκονται σε αιώνια σύγκρουση μεταξύ τους. 
Μου θύμισαν έντονα τη Φωτεινή και τη Σκοτεινή 
Πλευρά στο Star Wars, με τους Ιππότες του 
Λόγου να ακολουθούν ένα μοναχικό και 
μοναστικό μονοπάτι σαν άλλοι Τζεντάι. Βρήκα 
τις αμφιβολίες και τις ανασφάλειες από τις 
οποίες μαστίζεται ο Τζον Ρος λίγο κουραστικές, 
και ως μαχητής της καλής πλευράς που έρχεται 
να σώσει τον κόσμο περίμενα να είναι λίγο πιο 
ενεργός. Ελπίζω πως στο επόμενο βιβλίο θα 
εξελιχθεί ως χαρακτήρας. 
Όπως και να'χει, το Running with the Demon 
σας το συστήνω αν είστε φαν του dark fantasy 
και έχετε την υπομονή να ακολουθήσετε μία 
ιστορία που χτίζεται σιγά σιγά αλλά σε γερά 
θεμέλια. Εγώ σίγουρα θα συνεχίσω με τα 
επόμενα της τριλογίας, αλλά σημειώστε ότι το 
Running with the Demon μπορεί να διαβαστεί 
και ως αυτοτελές μυθιστόρημα. 

                                                  Ζωή Τσούρα 
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Αν κάποιος μου ζητούσε να του 
προτείνω ένα βιβλίο διαφορετικό 
από τα άλλα, τότε θα του πρότεινα 
το «Αγκαλιά με τον ήλιο» της Σύλβια 
Οκαλιόβα. 

Απευθύνεται κυρίως στο γυναικείο 
αναγνωστικό κοινό, χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως δεν μπορούν να το 
διαβάσουν και άντρες. Γραμμένο με 
απλό τρόπο, η συγγραφέας τονίζει 
τα «πρέπει» και τα «θέλω»  με έναν 
ξεχωριστό τρόπο, γράφοντάς τα με 
κεφαλαία γράμματα, για να μπορέσει 
ο αναγνώστης να διακρίνει την 
ουσιώδη διαφορά ανάμεσα σε αυτές 
τις δύο αντικρουόμενες έννοιες. Σε 
μερικά σημεία του βιβλίου, η 
συγγραφέας αναφέρεται σε ρητά και 
παροιμίες της πατρίδας της, της 
Σλοβακίας, κάτι που προσωπικά 
μου άρεσε πολύ. Η πρωταγωνίστρια 
του βιβλίου αναζητεί τον απόλυτο 
έρωτα και παρακολουθούμε τα 
παθήματα-μαθήματά της κατά την 
αναζήτησή της για τον απόλυτο 
έρωτα. Τολμηρό, άμεσο, ποιητικό, 
λυρικό και ταυτόχρονα, λυτρωτικό! 
Το τελείωμά του διαφορετικό κι αυτό 
όπως το περιεχόμενό του, μας 
αφήνει με μια γλυκόπικρη γεύση... 
Κάπως έτσι, όμως, δεν είναι και η 
πραγματική ζωή, γλυκόπικρη; 

Χάρη στις αντιθέσεις 
κινείται ο κόσμος. 
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Το πρέπει και το θέλω μέσα μας αλλά 
και στην Ιστορία, την δημιουργία και 
τον έρωτα είναι, λέει, η μεγαλύτερη 
αντίθεση στο Σύμπαν...  Ο έρωτας και 
η δημιουργία είναι σαν την κλεψύδρα! 
Η διαλεκτική σχέση της ενότητας και 
της πάλης των αντιθέτων 
διατυπώνεται σε αυτό το βιβλίο που 
απευθύνεται σε ανθρώπους 
κοσμοθεωρητικά ανυποψίαστους και 
το μήνυμα για την πάλη των 
κυρίαρχων τάξεων περνάει στο αίμα 
τους, χωρίς η συγγραφέας να πιέζει με 
το παραμικρό τον αναγνώστη να το 
αναγνωρίσει… 

Αυτοβιογραφικές αναφορές, δοκιμιακά 
αποσπάσματα, περιγραφές  

και γεγονότα από την πολιτική 
κατάσταση στην Τσεχοσλοβακία 
τότε. 

Ένας οδηγός καλυτέρευσης του 
κόσμου... 

Μια φιλοσοφική πραγματεία γεμάτη 
αλήθειες... 

                                        Βίκυ Δελλή 

…Η  ερωτική  αγάπη ,  

αγάπη  λέω  όχι  
έρωτας ,  είναι  
υπόθεση  δύο  

πλασμάτων  

πνευματικά  ίσων .  



Γιώργος 
Λιτσικάκης



Ο Γιώργος Λιτσικάκης είναι «ηχοποιός». 

Δημιουργεί και επεξεργάζεται  ήχους, υπό την ιδιότητα του συνθέτη, του 
τραγουδοποιού, του ενορχηστρωτή, του μουσικού παραγωγού και για να 
ζήσει, του ηχολήπτη. 
Γράφει τραγούδια, στίχους, οργανική μουσική. Παίζει μουσικά όργανα και 
τραγουδάει. 

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη την άνοιξη του 1982  σε «μουσικό» σπίτι. Η 
μητέρα του στο πιάνο και ο πατέρας του στο μαντολίνο και οι δύο τους στα 
φωνητικά. Μαγικές στιγμές.   
Στα 6 του χρόνια αρχίζει τις σπουδές  στο κλασσικό βιολί και την θεωρία της 
μουσικής. Καθώς όμως προχωρούσε στο ωδείο, ένιωθε να του λείπει «κάτι». 
Αγόρασε λοιπόν, μια κλασσική κιθάρα και άρχισε να την γρατζουνάει ενώ 
κάπου στο λύκειο ένας συμμαθητής του, του χάρισε μια ηλεκτρική της κακιάς 
ώρας που την είχε για πέταμα… Θρίαμβος! Σε λίγο ο Γιώργος αφού έμαθε να 
παίζει  τα αγαπημένα του κομμάτια, άρχισε να σκαρφίζεται τα δικά του. 
Χρησιμοποιώντας την μέθοδο των 2 κασετοφώνων έκανε τις πρώτες του multi 
track  πατεντο-ηχογραφήσεις  μπαίνοντας έτσι στον κόσμο των «μουσικών 
παραγωγών». 

Το 2001 πάει στην Αθήνα όπου θα σπουδάσει μουσική τεχνολογία ενώ  
παράλληλα θα συνεχίσει τις σπουδές του στο βιολί και την Αντίστιξη, τις 
οποίες όμως θα αφήσει ανολοκλήρωτες. 

Είχε καταλάβει πως τον ενδιαφέρει περισσότερο η «καθολική» και εκτός 
πλαισίων ενασχόληση του με τους ήχους και η οργάνωση αυτών… δηλαδή η 
μουσική. 

Αρχίζει να δουλεύει ως ηχολήπτης ενώ παράλληλα δημιουργεί διάφορες 
μπάντες για να παίζει τα τραγούδια του, αλλά και διασκευές αγαπημένων του 
κομματιών. 
Εν τω μεταξύ, εκτός από βιολί και κιθάρα,  μαθαίνει μόνος του  πιάνο, 
μαντολίνο, μπάσο και γίνεται αυτό που λένε μερικοί, multi-instrumentalist.  



Στο ενεργητικό του έχει αρκετά album ως ηχολήπτης, μουσικός παραγωγός 
και ενορχηστρωτής καθώς και  συμμετοχές σε συναυλίες υπό την ιδιότητα του 
εκτελεστή και ερμηνευτή. 

Την άνοιξη του  2016 κυκλοφορεί η πρώτη του προσωπική δισκογραφική 
δουλειά από την MLK  με τίτλο «Δεν πειράζει». Αποτελεί μια συλλογή από 10 
κομμάτια που έχουν ταξιδέψει αρκετά μέσα στον χρόνο και στην πορεία έχουν 
αλλάξει …όπως αυτός. 
Το είδος της μουσικής του εντάσσεται σε αυτό που ονομάζεται alternative rock 
με αρκετά post rock στοιχεία. Τα κομμάτια χαρακτηρίζουν η  «Grunge» 
αρμονία που εναλλάσσεται με νωχελικές μελωδίες, οι «παιδεμένοι» στίχοι και 
o λυρισμός που  πλέκουν  ένα μουσικό ξέσπασμα συναισθημάτων. 

Ο Γιώργος Λιτσικάκης έχει  συγκροτήσει ένα σχήμα από επαγγελματίες 
μουσικούς και  παρουσιάζει την δουλειά του σε διάφορες μουσικές σκηνές της 
Αθήνας όπως 6 D.O.G.S , Methodia Live Stage, Lazy Club .κ.α. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 Συνέντευξη: Δημήτρης Μπονόβας

Πάντα μου άρεσαν οι 

μουσικοί που 

μπορούσαν να 

συνδυάσουν την άγρια 

έκφραση του θυμού 

τους με τη σιγανή και 

απαλή άποψη μιας 

μπαλάντας και που σε 

κάνουν να θυμηθείς 

όλους αυτούς τους 

λόγους για τους 

οποίους αγαπάς αυτό 

που λέγεται 

«μουσική». Σε αυτή 

την ομάδα ανήκει και 

ο Γιώργος Λιτσικάκης. 

Ας τον γνωρίσουμε!

Τι είναι για εσένα 
«μουσική»; 

Γ.Λ.: Είναι ο τρόπος 
να γυρίζω στην ζωή, 
όπως αυτή θα έπρεπε 
να είναι. Είναι ένας 
τρόπος να βγω από 
το σύγχρονο Matrix 
που μας περιβάλει και 
που προσπαθεί να 
μας επιβάλει το πώς 
«πρέπει» να ζούμε. 

Ποια τα ερεθίσματα 
σου ώστε να 
γράφεις και να 
συνθέτεις; 

Γ.Λ.: Η διαδικασία 
αυτή αρχίζει και 
αναπτύσσεται από την 
ενασχόλησή σου με το 
αντικείμενο. Όσο 
μένεις αδρανής, δεν 
μπορεί να υπάρξει  

δημιουργία. Είναι  
ελάχιστες οι 
περιπτώσεις όπου η 
έμπνευση έρχεται 
στην «απάθεια» και 
δεν αναιρώ την αξία 
της παύσης με αυτό 
που λέω. Η παύση σε 
βοηθάει να κάνεις 
defragment στις 
σκέψεις και τα 
συναισθήματά σου 
αλλά αυτά βρίσκουν 
την διέξοδό τους μόνο 
 όταν κάτσεις στο 
πιάνο ή όταν πιάσεις 
την κιθάρα για να τους 
δώσεις σχήμα. 

Ξεκίνησες με 
κλασσικές σπουδές 
από πολύ μικρός. Τι 
ήταν αυτό που σε 
τράβηξε τελικά στο 
Post Grunge και στο 
ροκ; 
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Γ.Λ.: Ίσως όλο αυτό να ξεκίνησε από 
αντίδραση στην αποστειρωμένη και 
ανούσια εκτέλεση ενός οργάνου και 
τον τρόπο που διδάσκεται η μουσική  
στα ελληνικά ωδεία. Τολμώ να πω 
πως η ουσιαστική μου ενασχόληση με 
την μουσική ξεκίνησε,  όταν παράτησα 
το ωδείο. Και για να απαντήσω στην 
ερώτησή σου, η ενασχόλησή μου με 
την ροκ, στην ευρεία έννοια της, μου 
έδωσε την αμεσότητα που μου έλειπε. 
Η συγκεκριμένη μουσική σου δίνει την 
αίσθηση, όταν την ακούς, ότι γράφτηκε 
για εσένα. Τουλάχιστον, έτσι ένιωθα 
εγώ. Σαφώς οι κλασσικές σπουδές 
πιστεύω πως έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στον τρόπο με τον οποίο 
συνθέτω πλέον την μουσική μου. 

Πιστεύεις ότι υπάρχουν είδη ή η 
μουσική είναι μία και ενιαία; Εννοώ, 
γράφεις μόνο ροκ ή “παίζεις” και με 
άλλους ήχους; 

Γ.Λ.: Πολύ ωραία ερώτηση. Η μουσική 
είναι στην ουσία, ο τρόπος με τον 
οποίο παράγει και οργανώνει κάποιος 
την πρώτη ύλη της, δηλαδή τον ήχο.  
Αυτή η σκέψη με βοήθησε πολύ στο 
τρόπο με τον οποίο γράφω ή ακόμα το 
πώς  χρησιμοποιώ ένα όργανο για να 
παίξω μουσική. Με αυτόν τον τρόπο η 
μουσική είναι άπειρη και εκτός 
συγκεκριμένων πλαισίων. 



Όταν κάποιος πάρει ένα ποτήρι ή 
ένα μπουκάλι και το χτυπήσει με 
τέτοιον τρόπο όπου αυτό το 
αντικείμενο βγάλει όμορφο ( ή 
άσχημο ) ήχο, ε, αυτό είναι μουσική. 
Η ικανότητα λοιπόν που έχει 
κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα 
άπειρα εργαλεία που έχει στην 
διάθεσή του για να βγάλει κάτι 
όμορφο, τον καθιστά καλό ή «κακό» 
μουσικό. Η κατηγορία εργαλείων και 
ο τόπος που επιλέγει κάποιος να τα 
θέσει σε κίνηση ( παλμός ) συνήθως 
περιγράφουν και το είδος. Δεν 
απάντησα, το ξέρω… χαχαχα! 

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για 
εσένα να μετατρέψεις μια ιδέα σε 
νότες; 

Γ.Λ.: Υπάρχουν  φορές όπου  μια 
ιδέα ή κάποιες σκέψεις 
μετατρέπονται σε στίχους και όχι σε 
νότες. Οι νότες έρχονται να 
«υπηρετήσουν» τους στίχους ώστε 
να εκφράσει το τραγούδι αυτό για το 
οποίο γράφτηκε. Άλλες φορές πάλι 
οι νότες  χρειάζονται τους στίχους 
για να εκφράσουν το συναίσθημα 
για το οποίο γράφτηκε η μουσική. 
Για εμένα μάλλον πιο εύκολο είναι 
να κάνω το δεύτερο. 

Στους στίχους σου, επηρεάζεσαι  

από την Ελλάδα του 2018; 

Γ.Λ.: Δεν επιλέγω να μιλήσω γι’ αυτά 
που νομίζει η Ελλάδα ότι χρειάζεται 
το 2018 για την σωτηρία της, δηλαδή, 
καλύτερους μισθούς, λιγότερους 
φόρους, καλύτερους ηγέτες, 
λιγότερους ...καταπιεστές. Στους 
στίχους μου, μιλάω γι’ αυτά που 
πιστεύω  πως χρειάζεται ο κάθε 
Έλληνας και άνθρωπος γενικότερα 
 για να δει με ειλικρίνεια τον εαυτό του 
και τους λόγους που υπάρχει η 
πραγματική «πίεση» στην ζωή του. 
Όταν χαλαρώσουμε λιγάκι από τα 
εγωιστικά μας «θέλω» και 
απαλλαγούμε από την εγωπάθεια 
που έχει γίνει αρρώστια στις μέρες 
μας, τότε πιστεύω πως η Ελλάδα και 
ολόκληρος ο κόσμος του 2018 θα 
γίνει καλύτερος. 

Ποια η γνώμη σου για τη μουσική 
βιομηχανία πλέον στη χώρα μας; 

Γ.Λ.: Την βλέπω από μακριά, με 
τρόμο. Δεν υπήρξα ποτέ μέρος της 
και ελπίζω να μην υπάρξω ποτέ. Όλα 
έχουν γίνει ανάμικτα και  γκρι. Δεν 
υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο, υπάρχει 
μόνο το μπαστάρδεμα που θα 
πουλήσει περισσότερο και θα κάνει 
τον «καλό» τον κόσμο να ανοίξει 
περισσότερα μπουκάλια στα 



μαγαζιά. Δεν υπάρχει πλέον και η 
γνήσια δημιουργία. Βλέπεις αυτό που 
έχει γίνει της μόδας στις μέρες μας , το 
ανακάτεμα δηλαδή της παραδοσιακής 
μουσικής με την σύγχρονη, που άλλοι 
το κάνουν με σεβασμό και άλλοι απλά 
επειδή έτσι το επιβάλει το «ρεύμα» , 
αλλά δεν βλέπεις πουθενά την 
πρωτότυπη δημιουργία. Η συνταγή 
πλέον έχει γίνει σούπα, παίρνεις λίγο 
από την παράδοση, βάζεις λίγο ρέγκε 
ρυθμό, πετάς κανένα κλαρίνο ή λύρα, 
χώνεις και καμιά ηλεκτρική κιθάρα με 
παραμόρφωση και έτοιμο το 
σουξεδάκι. Πφφφ…

Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι, τι 
θα ήταν αυτό; 

Γ.Λ.: Τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι 
το ποιος πραγματικά είναι ο δυνατός 
και ποιος ο αδύναμος μέσα στην 
σύγχρονη πραγματικότητα. 

Ποια συμβουλή θα έδινες σε 
κάποιον που ξεκινάει τώρα την 
πορεία του; 

Γ.Λ.: Να μην αγχώνεται για το πού θα 
φτάσει. Να απολαύσει την πορεία, να  



είναι πραγματικά ο εαυτός 
του και να κάνει τα πράγματα 
έτσι όπως 
πραγματικά εκφράζουν τον 
ίδιο, απαλλαγμένος από 
τάσεις και μόδες.  

Πού μπορούμε να σε 
ακούσουμε φέτος; Τα 
μελλοντικά σου σχέδια; 

Γ.Λ.: Φέτος  και για  όσο θα  
υπάρχει διαδίκτυο μπορείτε 
να ακούτε δωρεάν την 
μουσική μου στην  ιστοσελίδα 
μου www.giorgoslitsikakis.gr, 
όπου έχω αναρτήσει τον 
δίσκο μου με τίτλο «Δεν 
πειράζει», καθώς και διάφορα 
Video Clips κτλ. Τώρα, όσον 
αφορά τις ζωντανές 
«εμφανίσεις» (σιχαίνομαι 
αυτόν τον όρο...) μπορείτε να 
έρθετε στην συναυλία που θα 
κάνω με την μπάντα μου, στο 
Lazy Club στα Βριλήσσια στις 
21 Ιανουρίου. Μετά θα 
δούμε... 

Γιώργο, σε ευχαριστούμε 
πολύ για το χρόνο που μας 
διέθεσες και σου ευχόμαστε 
ολόψυχα κάθε επιτυχία στο 
έργο σου! 



             Το Βιβλίο ήταν και είναι                    
 σαρξ εκ σαρκός της  ανθρώπινης 
ψυχής.  Στο περιεχόμενό του κρύβεται 
ένα προσωπικός θεός για τον καθένα 
και το υλικό του αποτελεί ένα είδος 
αντικειμένου λατρείας.

Αλέξανδρος Δαμουλιάνος

Ο δρόμος του Βιβλίου 

προς το Αύριο
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Ας ξεκινήσουμε, επομένως, με το 
συμπέρασμα πως το Βιβλίο είναι 
θρησκεία. 

Μια θρησκεία στην οποία όλων των 
ειδών τα πάθη επιβάλλονται και όπου 
δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ 
θεοτήτων και πιστών. Μια θρησκεία, 
όμως, που τα τελευταία χρόνια 
απειλείται από έναν, όχι και τόσο 
σαφή και ξεκάθαρο εχθρό. 

Στα ιστορικά γεγονότα του 20ου 
αιώνα το Βιβλίο διεκδίκησε και έλαβε 
πρωταγωνιστικό ρόλο ως ασπίδα 
στην καθημερινότητα του 
δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού. 
Ωστόσο, κατά την αμιγώς εγχώρια 
κρίση –και δεν εννοώ την οικονομική- 
αυτή η ασπίδα αυτό-αφοπλίστηκε. Οι 
αιτίες, πολλές κι ίσως υποκειμενικές, 
θα μπορούσαν να αναλυθούν με τον 
ίδιο τρόπο που ξετυλίγονται τα 
σενάρια συνομωσίας. 

Στον ηθικό και πολιτισμικό σεισμό 
που προκάλεσε το ξεθύμασμα της 
ιδεατής ευδαιμονίας, η Λογοτεχνία 
διασπάστηκε. Ένα κομμάτι της, 
λοιπόν, κλειδώθηκε στην 
εσωστρέφεια, και ασχολήθηκε με το 
ατομικό δράμα του καθενός, και ενώ 
το “εμείς” και το “εγώ” συνυπήρχαν  

αρμονικά σταδιακά το δεύτερο 
εκτόπισε εντελώς το πρώτο. Ένα άλλο 
κομμάτι της κομματικοποιήθηκε με τον 
πιο σκληροπυρηνικό τρόπο, και 
μεταλλάχθηκε σε μέσο προπαγάνδας 
με σκοπό την αναβίωση 
αναχρονιστικών και αποτυχημένων 
κοινωνικών προτύπων. Εδώ θέλω να 
σημειώσω, προκειμένου να είμαι 
ξεκάθαρος, ότι το στοιχείο της 
πολιτικοποίησης σε όλες τις 
δημιουργικές εκφράσεις του 
ανθρώπου και απολύτως θεμιτό και 
ίσως επιβεβλημένο είναι. Το τελευταίο 
κομμάτι παρέμεινε αφοσιωμένο στις 
ατόφιες και ουσιώδεις επιταγές που 
είχε λάβει, πολύ πριν ακόμα από την 
διάσπαση, από την ανάγκη ύπαρξης 
της ίδιας της Λογοτεχνίας. 

Δεν θα ‘ναι υπερβολή να ειπωθεί πως 
η ετήσια βιβλιοπαραγωγή είναι 
δυσανάλογη ως προς τον αριθμό των 
αναγνωστών και αυτό μπορεί να 
χρεωθεί στην ελαχιστοποίηση των 
κριτηρίων έκδοσης από ένα μέρος του 
εκδοτικού κόσμου. Βεβαίως, όπως σε 
κάθε περίπτωση, οι οίκοι που 
εισέρχονται στον χώρο με αγάπη και 
όραμα, στα πρότυπα του άνω 
θρώσκω, για το Βιβλίο υπάρχουν και 
θα υπάρχουν. Αυτή η ευκολία, ας 
πούμε, έκδοσης οδήγησε πολλούς  



στον ακοπίαστο, εγκεφαλικό τρόπο 
συγγραφής και εκείνοι που έμειναν 
στο πλευρό της “εξ αίματος” 
συγγραφή, δηλαδή όσοι γράφουν με 
το αίμα τους αντί για μελάνι, έγιναν 
μειοψηφία. 

Επιπλέον, η απότομη έκρηξη του 
παιδικού βιβλίου, λίγο παλιότερα, και 
τώρα του ιστορικού, βοηθάει αλλά εν 
μέρει, την ώρα που αναγκαία είναι 
μια συνολική επανάσταση όλων των 
λογοτεχνικών ειδών η οποία θα 
στοχεύει στην επανάκτηση του 
ενδιαφέροντος του αναγνωστικού 
κοινού. 

Αν ανατρέξουμε σε προηγούμενες 
γενιές θα δούμε πως απ’ την ώρα 
που καταλάβαινε κάποιος τον εαυτό 
του, καταβρόχθιζε ό,τι κι αν έπεφτε 
στα χεριά του σε έντυπο. Αυτό ήταν 
το στίγμα της παιδείας μας. Δεν είναι  

κακό πράγμα η επιλεκτικότητα, μα 
παρατηρώ κάποιους αφορισμούς από 
αναγνώστες σε ορισμένα είδη, δίχως 
προφανώς να έχουν μπει σε διαδικασία 
δοκιμής. Οι βιβλιοσελίδες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κάνουν εξαίρετη 
δουλειά, όμως μια φωτιά όσο 
παρανάλωμα και να της ρίξεις θα 
θεριέψει μόνο αν το θέλει η ίδια. 

Όλα τα παραπάνω δεν είναι απλώς 
σοφιστείες, αν τα αντιστρέψουμε ίσως 
σχηματίσουμε τον δρόμο του Βιβλίου 
προς το αύριο, όπου η Λογοτεχνία θα 
είναι μία, αδιαίρετη, και καταφύγιο όλων 
των επιθυμιών. Η Λογοτεχνία μοιάζει 
με ένα παιδί που κλαίει μέσα σε ένα 
σκοτεινό δωμάτιο επειδή νομίζει πως η 
πόρτα είναι κλειστή, ενώ δεν είναι. 
Εμείς, αναγνώστες, συγγραφείς και 
εκδότες πρέπει να της δείξουμε πως 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι 
εγκλωβισμένη. 



Γιώργος 
Μπουμπούσης



Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κιάτο Κορινθίας, σε εποχές που το παραμύθι 
της γιαγιάς είχε μεγαλύτερη δύναμη από την εικόνα της τηλεόρασης. 
Ονειρευόμουν να γίνω δάσκαλος και έτσι πέρασα  στο τμήμα Δημοτικής  
Εκπαίδευσης Φλώρινας. Στη πορεία των εκεί φοιτητικών μου χρόνων, ένιωσα 
την ανάγκη  να εμβαθύνω στη ψυχολογία των παιδιών. 

Συνέχισα λοιπόν τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου πήρα το 
πτυχίο  ψυχολόγου με μεταπτυχιακό  τίτλο ειδίκευσης στην Σχολική 
Ψυχολογία. Εργάστηκα αρκετά χρόνια ως παιδοψυχολόγος πριν μπω στη 
σχολική τάξη με την ιδιότητα του δασκάλου. 

Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με μια άλλη μεγάλη μου αγάπη, τη 
συγγραφή. Της χρωστώ πολλά, αφού μαζί της ανακαλύπτω καινούριους 
τρόπους για να συνομιλώ με τους νεαρούς μου φίλους. 

Εκπαίδευση, ψυχολογία και συγγραφή έχουν για μένα στο κέντρο τους το 
παιδί. Οι τρείς τους, μου ανοίγουν καθημερινά μαγικά παράθυρα στον 
ονειρόκοσμο των παιδιών κάνοντάς με συνεχώς να χαμογελώ. 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Εκπαιδευτικός, παιδοψυχολόγος, 
συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, 
εικονογράφος. Με ποια από τις 
παραπάνω ιδιότητες ταυτίζεστε 
περισσότερο; 

Γ.ΜΠ.: Αρχικά να σας ευχαριστήσω κι 
εγώ για την πρόσκληση. Κάνετε 
υπέροχη δουλειά και σας εύχομαι να 
τη συνεχίζετε με το ίδιο μεράκι και 
αγάπη. Για να είμαι ειλικρινής, από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 
ήθελα να ασχοληθώ με τα παιδιά. 
Κοιτάζοντας αυτή τη στιγμή τη ζωή 
μου, αισθάνομαι πενταπλά τυχερός, 
γιατί όλες οι ιδιότητες που αναφέρατε, 
έχουν να κάνουν με εκείνα. Οπότε δεν 
μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι με 
κάποια περισσότερο, αλλά 
χρησιμοποιώ και τις πέντε για να 
φτάσω από διαφορετικό δρόμο κάθε 
φορά στο παιδί. 

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις Γράφημα το τελευταίο 
σας βιβλίο «Το αρκουδάκι που δεν 
αγάπησε τα απογεύματα».  Η  

Συνέντευξη: Αγγελίνα Παπαθανασίου

ιστορία αυτή διαπραγματεύεται 
το διάβασμα και τις σχολικές 
εργασίες που έχουν να κάνουν 
οι μαθητές μετά το σχολείο. Ως 
εκπαιδευτικός, θεωρείτε ότι με 
σωστό τρόπο όλα μπορούν να 
γίνουν ευκολότερα; 

Γ.ΜΠ.: Είναι   ακριβώς,   όπως   το   
λέτε.   Με  σωστό τρόπο, όλα 
μπορούν να γίνουν ευκολότερα. «Το 
αρκουδάκι που δεν αγαπούσε τα 
απογεύματα» γράφτηκε για να 
βοηθήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς 
και γονείς, με μικρά κόλπα-οδηγίες 
να μειώσουν τον χρόνο μελέτης στο 
σπίτι. Πολλές φορές, τόσο ως 
εκπαιδευτικός, όσο και ως 
ψυχολόγος, ακούω τους γονείς να 
αναρωτιούνται πώς μπορούν να 
βοηθήσουν το διάβασμα των 
παιδιών να γίνει αποδοτικότερο και 
γρηγορότερο. Το βιβλίο είναι μια 
απάντηση στον προβληματισμό 
τους. Το αρκουδάκι της ιστορίας 
διαβάζει πιο εύκολα, όταν μαθαίνει 
να διαβάζει σωστά. 
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Σήμερα, τα παιδιά είναι πολύ 
πιεσμένα με διάφορες 
εξωσχολικές δραστηριότητες και 
δυστυχώς δεν έχουν χρόνο για 
παιχνίδι, όπως είχαμε εμείς πριν  
κάποιες  δεκαετίες. Μήπως τελικά 
φταίμε κι εμείς οι γονείς που 
φορτώνουμε τα παιδιά μας με 
πολλές δραστηριότητες ή φταίει 
το εκπαιδευτικό σύστημα που θα 
έπρεπε να φροντίζει ώστε τα 
παιδιά να έχουν λιγότερες 
εργασίες για το σπίτι; 

Γ.ΜΠ.: Νομίζω η απάντηση κρύβεται 
κάπου στη μέση. Ως εκπαιδευτικός 
είμαι της λογικής ότι στο σπίτι 
πρέπει να μπαίνει η λιγότερη δυνατή 
εργασία. Μετατρέψαμε τα σχολεία – 
και αναφέρομαι κυρίως στα 
δημοτικά- σε μικρά Πανεπιστήμια με 
πληθώρα τεστ και φωτοτυπιών. Ο 
μαθητής που γυρνά στο σπίτι έχει 
ανάγκη να παίξει και φυσικά δεν 
αναφέρομαι στο ηλεκτρονικό 
παιχνίδι. Το σχολείο λοιπόν, είναι 
απαραίτητο να του  διασφαλίζει 
ελεύθερο χρόνο, μειώνοντας τις 
πολλές εργασίες. Από την άλλη, οι 
ενήλικες, αρκετές φορές 
υπερβάλλουμε ως προς τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες που 
παρακολουθούν τα παιδιά. Έχει 
γίνει σχεδόν μόδα, το παιδί σε  

καθημερινή βάση να πηγαίνει και σε 
κάποια δραστηριότητα. Ξέρετε πόσες 
φορές ακούω στην τάξη: «Κύριε, δεν 
προλαβαίνω! Μη μας βάλετε 
ορθογραφία γιατί αύριο το απόγευμα 
έχω μπάσκετ και αγγλικά και θα γυρίσω 
στις 8 στο σπίτι!» Οπότε γι’ αυτή την 
πίεση που νιώθουν τα παιδιά, έχουμε 
ευθύνη και ως γονείς, αλλά και ως 
δάσκαλοι. 

Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για 
ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Μιλάω για το 
«Παππούς για υιοθεσία», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σαΐτης. 
Πώς προέκυψε το συγκεκριμένο 
βιβλίο; 



Γ.ΜΠ.: Είχα μια παρότρυνση από τη 
φίλη  κ. Ιωάννα Σκαρλάτου, που τότε 
ήταν υπεύθυνη του Παιδικού στις 
εκδόσεις Σαΐτη, να τους δώσω ένα 
κείμενό μου με θρησκευτική 
θεματολογία. 

Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο 
μυαλό ήταν να γράψω για έναν πολύ 
αγαπημένο μου και σύγχρονο Άγιο, 
τον Άγιο Πορφύριο. Έχω διαβάσει 
και ακούσει τόσα πολλά γι’ αυτόν, 
που τον νιώθω πολύ δικό μου, πολύ 
κοντά μου, ακόμα και να δεν τον 
γνώρισα ποτέ. Από την άλλη έχω 
μια ιδιαίτερη αγάπη στους  

παππούδες και τις γιαγιάδες. Ο Άγιος 
Πορφύριος, έχει χαρακτηριστεί ως 
Άγιος των «μοναχικών ανθρώπων». 
Το μυαλό μου πήγε αμέσως στα 
γεροντάκια που ζουν μόνα τους σε 
κάποιο οίκο ευγηρίας. Ήρθαν λοιπόν 
όλες οι πληροφορίες και κλείδωσαν 
μέσα μου χωρίς να το καταλάβω. 
Έγιναν λέξεις και προτάσεις με 
τρόπο αβίαστο. 
Να προσθέσω σε όλα αυτά ότι ο 
«Παππούς για Υιοθεσία» στάθηκε 
αιτία να γνωρίσω έναν υπέροχο 
άνθρωπο, την εικονογράφο κ.Πέγκυ 
Φούρκα. Πιστέψτε με, έχει δώσει 
πολλά σε αυτό το βιβλίο. Εγώ θα την 
ευχαριστώ πάντα για την εξαιρετική 
απόδοση της μορφής του Αγίου 
Πορφυρίου και την τρυφερότητα με 
την οποία αγκάλιασε  όλο το κείμενό 
μου. 

Τα περισσότερα παιδιά σήμερα, 
βρίσκονται πολλές ώρες μπροστά 
από την οθόνη ενός υπολογιστή, 
την οθόνη της τηλεόρασης 
παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Ελάχιστα παιδιά διαβάζουν 
κάποιο βιβλίο, όταν έχουν 
ελεύθερο χρόνο. Τι πρέπει να 
κάνουμε, κατά τη γνώμη σας, για 
να φέρουμε πιο κοντά τα παιδιά 
στο βιβλίο; 



Γ.ΜΠ.: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να 
δημιουργήσουμε «κουλτούρα 
ανάγνωσης» μέσα στα σπίτια μας. Κι 
αυτό δεν μπορεί να γίνει αν εμείς ως 
ενήλικες δεν αγαπάμε το βιβλίο. Πώς 
μπορούμε να πείσουμε ένα παιδί να 
ξεκολλήσει από την οθόνη του 
τάμπλετ του και να διαβάσει, όταν οι 
ίδιοι δεν διαβάζουμε, αλλά ανοίγουμε 
την τηλεόραση ή τον υπολογιστή μας 
και χαζεύουμε; Οπότε ένα σπίτι που 
διαθέτει βιβλιοθήκη, έχει γονείς που 
αγαπούν τη λογοτεχνία και είναι 
βιβλιοφάγοι, πιστέψτε με, δημιουργεί 
κλίμα που ενθαρρύνει την αγάπη του 
παιδιού για τα βιβλία. Αν  

φροντίσουμε το βιβλίο να αγκαλιάζει 
τρυφερά την καθημερινότητα του 
παιδιού, αν δημιουργήσουμε μικρές 
αναγνωστικές ρουτίνες (π.χ κάθε 
δεύτερο Σάββατο βόλτα στα 
βιβλιοπωλεία, κάθε βράδυ διάβασμα 
παραμυθιού πριν τον ύπνο κλπ) τότε 
μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά τα 
παιδιά στο βιβλίο. 

Ένα άλλο βιβλίο σας που ξεχώρισα, 
είναι το βιβλίο «Η τάξη που νίκησε τη
κρίση» από τις εκδόσεις 
Ελληνοεκδοτική. Νομίζω ότι πρώτα 
πρέπει να το διαβάσουμε εμείς οι 
μεγάλοι. Έχουμε να μάθουμε πολλά  



πράγματα. Αλλά καλύτερα να μας 
μιλήσετε εσείς για το βιβλίο. 

Γ.ΜΠ.: Το  βιβλίο αυτό γράφτηκε τον 
δεύτερο περίπου χρόνο της 
οικονομικής κρίσης. Ως 
εκπαιδευτικός έβλεπα πράγματα 
στην καθημερινότητα των παιδιών 
που ήθελα να περιγράψω και ως 
παιδοψυχολόγος, ένιωθα την 
ανάγκη να καταθέσω τις δικές μου 
προτάσεις για την αντιμετώπιση της 
νέας οικονομικής πραγματικότητας. 
Αυτό που ήθελα κυρίως, ήταν να 
δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
στους ενήλικες και τα παιδιά. Να 
τους πω ότι όλα μπορούν να γίνουν 
ευκολότερα αν ανοίξουμε στο 
«εμείς» και δεν κλειστούμε στους 
εαυτούς μας. Η «Λερναία Κρίση»  

μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν 
ανατρέξουμε στους εσωτερικούς μας 
θησαυρούς, όπως το χαμόγελο, τη 
χαρά των απλών καθημερινών 
πραγμάτων, την πίστη, την 
εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπο, την 
αλληλοβοήθεια, το μοίρασμα των 
συναισθημάτων μας κλπ. 

Μπορεί να κυκλοφόρησε πρόσφατα 
το τελευταίο σας πόνημα αλλά 
υπάρχει κάποιος ήρωας ή ηρωίδα 
που σας βασανίζει γλυκά και 
περιμένει να πάρει σάρκα και οστά; 

Γ.ΜΠ.: Υπάρχει! Έχει ξεκινήσει δειλά 
δειλά το ταξίδι του στις σελίδες του 
τετραδίου μου. Καθημερινά ανδρώνεται 
και μου χαμογελά, περιμένοντας 
υπομονετικά τη σειρά του για να γίνει  



ενός ολοκληρωμένου βιβλίου. 

Ποιο θεωρείτε καλό παιδικό βιβλίο; 
Εκείνο που ψυχαγωγεί, που 
διδάσκει, που πληροφορεί ένα 
παιδί; 

Γ.ΜΠ.: Για εμένα καλό παιδικό βιβλίο 
είναι εκείνο που θα καταφέρει να κάνει 
ένα παιδί, όταν το τελειώσει να πει: 
«Ήταν τέλειο!. Θέλω να διαβάσω κι 
άλλο ένα!». Μια φορά είχα έναν 
μαθητή που δεν ήθελε να ακούσει για 
λογοτεχνία. Του πρότεινα λοιπόν –με 
το ζόρι, το παραδέχομαι- ένα βιβλίο με 
την υπόσχεση πως αν το διαβάσει, θα 
του χαρίσω κάτι. Όταν το τελείωσε, 
ήρθε όλος χαρά, να μου εξιστορήσει 
την υπόθεσή του και να μου πει πόσο 
τέλειο ήταν. « Θέλεις άλλο ένα τόσο 
ωραίο;» τον ρώτησα. « Αμέ!» μου 
απάντησε και του χάρισα κάποιο  από 
την βιβλιοθήκη μου. 

Όταν δεν ασχολείστε με τη 
διδασκαλία, τη συγγραφή, τι είναι 
αυτό που σας ξεκουράζει; Έχετε 
χρόνο για διάβασμα; 

Γ.ΜΠ.: Πετύχατε διάνα! Το διάβασμα 
είναι εκείνο που με ξεκουράζει! Και με 
ξεκουράζει τόσο πολύ, που οι 
διακοπές μου γίνονται κουραστικές αν 
δεν συνοδεύονται από πολλά βιβλία.  

Με ηρεμούν επίσης οι Σαββατιάτικες 
βόλτες στα βιβλιοπωλεία και οι 
μεγάλοι περίπατοι στη φύση. Εκεί 
νιώθω ότι αναγεννιέμαι! 

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

Γ.ΜΠ.: Θα ήθελα να τους πω να μην 
σταματήσουν ποτέ να διαβάζουν 
βιβλία και να τους ευχηθώ να 
βρίσκουν πάντα εκείνα που 
ταιριάζουν στον χαρακτήρα και τις 
αναγνωστικές τους ανάγκες. 
Πραγματικά, δεν μπορεί να 
φανταστεί τι χάνει όποιος δεν 
διαβάζει... 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
για το χρόνο που μας διαθέσατε 
και να σας ευχηθώ να είναι 
καλοτάξιδο το νέο σας βιβλίο και 
να αγαπηθεί πολύ από τα παιδιά. 

Γ.ΜΠ.: Σας ευχαριστώ κι εγώ 
ειλικρινά. Ό, τι καλύτερο στο site 
σας. Όμορφες, δημιουργικές 
συνέχειες! 



Το αρκουδάκι που δεν αγαπούσε τα 
απογεύματα του συγγραφέα Γιώργου 
Μπουμπούση κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ, σε 
εικονογράφηση του Νίκου 
Γιαννόπουλου. 

Ο Άρης είναι στενοχωρημένος γιατί, 
από τότε που ξεκίνησε το σχολείο, 
όλα τα απογεύματα τα περνάει 
γράφοντας και διαβάζοντας, χωρίς 
να του μένει χρόνος για παιχνίδι. 
Πολλές φορές ζηλεύει την αδελφή 
του που δεν πηγαίνει σχολείο και 
έχει πολύ χρόνο για παιχνίδι. Ενώ 
ο Άρης όταν τελειώνει με τα 
μαθήματα του, είναι πια νύχτα και 
πρέπει να κοιμηθεί. 

Θα ήθελε η μέρα να έχει μόνο πρωί, 
μεσημέρι και βράδυ. Μπορεί  όμως να 
υπάρχει ημέρα χωρίς απογεύματα; 

Διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, θα 
ταυτιστούν μαζί του, πολλοί μαθητές αλλά 
και οι γονείς τους. Ιδιαίτερα οι μαθητές της 
πρώτης δημοτικού που μέχρι να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες του 
δημοτικού σχολείου, η μελέτη στο σπίτι 
είναι μια δύσκολη υπόθεση. 
Η προσαρμογή από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό ταλαιπωρεί τα παιδιά. 
Αισθάνονται ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο 
για να παίξουν, αφού έχουν πολλές 
εργασίες για το σπίτι. 

Ο συγγραφέας, ως δάσκαλος και 
παιδοψυχολόγος στο επάγγελμα, με το 
βιβλίο του καθησυχάζει τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τον 
Άρη, το αρκουδάκι της ιστορίας μας. 
Διαβάζοντας την ιστορία του Άρη, θα 
καταλάβουν ότι τα απογεύματα δεν είναι 
τόσο άσχημα. 

Στο τέλος της ιστορίας, οι μικροί 
αναγνώστες θα βρουν διάφορες 
δραστηριότητες που θα ακονίσουν το 
μυαλό τους, αλλά θα μάθουν και διάφορα 
κόλπα για να κάνουν τα απογεύματά τους 
όμορφα. 
                       Αγγελίνα Παπαθανασίου

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%BF-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B5/


Το βιβλίο του Γιώργου Μπουμπούση 
«Η τάξη που νίκησε την κρίση» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ σε 
εικονογράφηση Θανάση Γκιόκα. 
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-12 
ετών. 

Πρόκειται για το πιο αισιόδοξο 
παιδικό βιβλίο που έχω διαβάσει. 

Ο κύριος Αντώνης, ένας χαρισματικός 
δάσκαλος της τετάρτης τάξης, μαζί με 
τους μαθητές του, καταφέρνουν να 

ξεγελάσουν την οικονομική κρίση, 
που έχει φέρει πολλές αλλαγές στη 
ζωή μικρών και μεγάλων. Βρίσκουν 
τρόπους να ομορφαίνουν τη ζωή, 
να χαμογελούν και να δίνουν λύσεις 
σε ότι πρόβλημα προκύπτει 
εξαιτίας του τέρατος που λέγεται 
οικονομική κρίση. 

Μέχρι και παράσταση ανεβάζουν τα 
παιδιά, με τη βοήθεια κάποιων 
δασκάλων, για να δώσουν ένα 
μάθημα σε όλους τους μεγάλους 
που έχουν τρομοκρατεί από την 
κρίση και έχουν χάσει πια το 
χαμόγελό τους. 

Ένα βιβλίο που πρέπει να 
διαβαστεί πρώτα από τους ενήλικες 
για να κατανοήσουν ότι η 
οικονομική κρίση δεν είναι ανίκητη! 
Αν υπάρχει διάθεση, αγάπη και 
χαμόγελο όλα μπορούν να 
συμβούν. 

            Αγγελλίνα Παπαθανασίου 

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%82-10-12/%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%80/




Η Σκάλα του Μιλάνο είναι  ένα από τα 
πιο διάσημα θέατρα στο κόσμο. Πήρε 
το όνομα του από την ομώνυμη 
πλατεία της πόλης. Τα κύρια 
καλλιτεχνικά δρώμενα του θεάτρου 
είναι η όπερα, οι παραστάσεις 
μπαλέτου και οι συναυλίες κλασικής 
μουσικής. 

Ας γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο 
χρόνο και να γνωρίσουμε την ιστορία 
του! 

Η Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Maria- 
Teresa έδωσε εντολή να 
κατασκευαστεί το 

έ θέ ό λ ό

Teatro alla Scala - Σκάλα του Μιλάνο

θέατρο που φιλοξενούσε την όπερα 
καταστράφηκε από πυρκαγιά, στις 26 
Φεβρουαρίου του 1776. Ο διάσημος 
αρχιτέκτονας Giuseppe Piermarini 
ανέλαβε την κατασκευή του θεάτρου. 

Tο θέατρο εγκαινιάστηκε στις 3 
Αυγούστου του 1778. Η πρώτη 
παράσταση που δόθηκε ήταν η όπερα 
του Antonio Salieri  "L’Europa 
riconosciuta". 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, το θέατρο βομβαρδίστηκε 
τον Αύγουστο του 1943 με 
αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή. 

http://thematofylakes.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1/teatro-alla-scala-%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF/


Γρήγορα, όμως μετά το τέλος του 
πολέμου, οι επισκευές ξεκίνησαν. Στην 
οροφή τοποθετήθηκε ένας τεράστιος 
πολυέλαιος με 400 λαμπτήρες, 
φτιαγμένους από φυσητό γυαλί από 
τεχνίτες της Βενετίας. Έτσι άνοιξε ξανά 
τις πύλες του στις 11 Μαΐου 1946. 

Σημαντική ανακαίνιση έγινε και στη 
διετία 2002- 2004, όπου αυξήθηκε και η 
χωρητικότητά του θεάτρου. 

Πολλά τα σημαντικά πρόσωπα που 
συνδέουν το όνομα τους με το 
συγκεκριμένο χώρο. Ξεχωρίζουμε τον 
συνθέτη Giuseppe Verdi που έκανε το 
ντεμπούτο στη Σκάλα  το 1839 και τη 
Μαρία Κάλλας που πραγματοποίησε την 
πρώτη της εμφάνιση εκεί το 1950.    



Αρχές Σεπτέμβρη και τρία αγόρια παρηγορούν 
την γκρινιάρα φίλη τους που ό, τι έχει διαβάσει το 

τελευταίο διάστημα, την έχει αφήσει παγερά αδιάφορη.«Μα είναι όλα τα ίδια 
και τα ίδια!» παραπονιέται στα ακουστικά της, ενώ τα δυο από τα τρία αγόρια 

γελάνε με την παιδικότητα της. 
«Αφού δεν σε συναρπάζει τίποτα πέρα από βρικόλακες!» φωνάζει ο φίλος μου 

ο Τάκης. Και τότε είναι που ακούω τον φίλο μας, τον Τζίμη να αναστενάζει. 
«Αν σου προτείνω κάτι, εκτός μεταφυσικού, θα το διαβάσεις;» Το 

συλλογίζομαι για ένα λεπτό, ενώ σιωπή πέφτει στην κλήση του discord. 

http://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%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-colleen-hoover/


«Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, 
θα διάβαζα μέχρι και εφημερίδα». Ο 
Τζίμης γελάει και με τραβάει σε ιδιωτική 
κλήση. 
«Σκοτεινή αγάπη. 380 σελίδες που, θα 
με βρίζεις μετά αλλά, θα σε 
συναρπάσουν». 

Η συζήτηση χάνεται μέσα σε χαώδεις 
μέρες και τρελά προγράμματα ώσπου, 
ενώ βρίσκομαι σε μια μεγάλη και γνωστή 
αλυσίδα με βιβλία για να αγοράσω ένα 
manga για έναν φίλο, η κολλητή μου με 
φωνάζει, ταράζοντας έναν ολόκληρο 
όροφο. Τρέχω κοντά της, βέβαιη ότι θα 
έχει θαφτεί κάτω από στοίβες βιβλία, 
όταν μου δείχνει το εν λόγω βιβλίο. 

«Μου έχει πει ο Τζίμης για αυτό. Λες να 
αξίζει;» την κοιτάω για λίγο, ενώ δέκα 
λεπτά αργότερα η ταμίας φορτώνει στην 
κάρτα μου, εκτός από το manga του 
φίλου μου, την «Σκοτεινή αγάπη» της 
Colleen Hoover. 

Γέλασα πάρα πολύ. Και έκλαψα ακόμα 
περισσότερο. Και αυτό θεωρώ την 
μεγαλύτερη επιτυχία ενός συγγραφέα. 
Να καταφέρει να προκαλέσει στον 
αναγνώστη τόσα πολλά συναισθήματα, 
ώστε να τον κάνει να αναρωτιέται πώς 
γίνεται να επηρεάζεται με μερικές λέξεις 
σε ένα μοσχοβολιστό χαρτί. Γιατί, αν 
μου πείτε ότι δεν μυρίζετε και εσείς τα 
καινούργια σας βιβλία, είστε ψεύτες.

Εγώ προσωπικά, δεν θα άντεχα 
να το διαβάσω δεύτερη φορά. Αν 
και γνώστης πλέον της ιστορίας, 
ξέρω ότι θα με συγκινήσει το ίδιο, 
όπως την πρώτη φορά. Ένα 
βιβλίο για δεύτερες ευκαιρίες, 
αγάπη χωρίς όρια και δεσμεύσεις 
και υποσχέσεις που σπάνε. 

                               Νάντια Κίσκα 



http://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%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF/


Όταν πιάνεις στα 

χέρια σου ένα 

βιβλίο διηγημάτων, 

ποτέ δεν ξέρεις τι 

να περιμένεις. Κι 

όταν ο τίτλος σε 

προετοιμάζει για 

κάτι βαθύτερο, 

υπερφυσικό, 

χαμηλώνεις τον 

φωτισμό στο 

δωμάτιο γύρω και 

αφήνεις να πέφτει 

το φως μόνο εκεί - 

στις σελίδες, στο 

πρόσωπό σου και 

στα χέρια. Τα 

ακροδάχτυλα σου 

δειλά γυρνάνε 

σελίδα τη σελίδα, 

όπως βυθίζεσαι.

Βυθίστηκα. Αφού τρόμαξα με τη δημιουργία 
της Βίβλου του Διαβόλου, απορροφήθηκα. 
Δεν άφησα το βιβλίο αυτό, παρά μόνο όταν 
το τελείωσα. Παράξενες ιστορίες, αλλόκοτες, 
απρόσμενες ανατροπές, ήρωες που 
βρίσκονται ξαφνικά ανήμποροι απέναντι από 
το κακό, κάποτε το νικούν, κάποτε 
υπερνικούνται. Δεν θέλω να μιλήσω 
συγκεκριμένα για ιστορίες, για να μην 
χαλάσω καμία από αυτές. Απλά να 
ξεχωρίσω τον ήρωα που τον καταπίνει το 
κήτος. Ακόμη με στοιχειώνει η ιστορία αυτή. 
Ααα ναι, να μην ξεχάσω και το σπαθί και τη 
συμφωνία της αθανασίας σε εκείνο το 
μυστήριο σπίτι... Ολόκληρο το βιβλίο με έχει 
στοιχειώσει. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. 
Μόνο διαβάστε μετά τα μεσάνυχτα, αν θέλετε 
το πακέτο ολόκληρο. Για να απολαύσετε και 
τον εφιάλτη που ακολουθεί. 

Όσο για τη γλώσσα που ο Αντρέας 
Καπανδρέου χρησιμοποιεί στο βιβλίο, την 
βρήκα ενδιαφέρουσα, με μια νότα 
αρχαϊσμού, με αλλεπάλληλους 
ιδιωματισμούς και σημεία όπου η περιγραφή 
γίνεται "βιβλική" για να δικαιολογήσει τον 
εποχιακό χαρακτήρα ορισμένων από τις 
ιστορίες. Ο γιος της Μάγισσας είναι ένα 
βιβλίο που θα ενθουσιάσει τον αναγνώστη 
του υπερφυσικού. 
                                     Xρίστος Ρ. Τσιαήλης 



Σοφία Αθανασοπούλου

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο «συγγραφέας» για άτομα τα οποία 
καταπιάνονται με ιστορίες οι οποίες έχουν ως σκοπό να μας ψυχαγωγήσουν 
και να μας βοηθήσουν να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας. 

Όσον αφορά το λογοτέχνη, τον θεωρούμε σαν κάποιον με περισσότερες 
γνώσεις, ίσως με κάποιον που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο είδος κειμένων 
και σίγουρα αποτελεί μια ειδική κατηγορία συγγραφέα. Όλα αυτά ισχύουν εν 
μέρει, οι περισσότεροι από εμάς όμως θα δυσκολευτούμε να απαντήσουμε αν 
μας ρωτήσει κάποιος ποια είναι η διαφορά. Ας γίνουμε λοιπόν πιο ακριβείς. 

Ο όρος «συγγραφέας» είναι αρκετά γενικός. Ως συγγραφέας μπορεί να 
χαρακτηριστεί οποιοσδήποτε γράφει κείμενα ή και ολόκληρα βιβλία, είτε αυτά 
αποσκοπούν στην ψυχαγωγία του κοινού, είτε είναι επιστημονικού ή άλλου 
περιεχομένου. Συνεπώς, συγγραφέας είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου ο 
οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο πάνω στο αντικείμενό του για να βοηθήσει τους  
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φοιτητές του, κάποιος που γράφει άρθρα για μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό, 
κάποιος που κρατάει ημερολόγιο, ακόμη και ένας μαθητής ο οποίος γράφει 
εκθέσεις για το σχολείο. Βέβαια, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και όλοι 
όσοι γράφουν ιστορίες, φανταστικές ή ρεαλιστικές, μικρότερες ή 
μεγαλύτερες. Με λίγα λόγια, οποιοσδήποτε έχει στο συρτάρι του κείμενα 
ανεξάρτητα από το είδος τους, είναι συγγραφέας. 

Ο λογοτέχνης είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο. Όπως προδίδει και η ίδια η 
λέξη, είναι κάποιος που ασχολείται με την τέχνη του λόγου. Σε λογοτεχνικά 
κείμενα μπορεί να παρατηρήσει κανείς αφηγηματικές τεχνικές όπως ο 
εσωτερικός μονόλογος, οι εγκιβωτισμοί, ο διάλογος, οι αναχρονισμοί και οι 
αλληγορίες. Δηλαδή, τα λογοτεχνικά βιβλία είναι ένα «κόσμημα» της 
γλώσσας, με πτυχές και πλοκή που ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια του 
αναγνώστη χωρίς να το περιμένει. Πολλές ιστορίες δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν λοιπόν ως λογοτεχνία λόγω της φτωχικής δομής τους 
ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν γίνει best sellers. Επιπλέον αξίζει να 
σημειωθεί ότι ένας λογοτέχνης αρκείται σε λίγες λέξεις ή φράσεις για να 
στείλει ένα μήνυμα, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να χρειαστεί ολόκληρες 
σελίδες ή ακόμη και τόμους για να εξηγήσει το ίδιο. Επομένως, το 
συμπέρασμα είναι ότι ο λογοτέχνης έχει τη δυνατότητα να «παίζει» με τη 
γλώσσα και την αφήγηση με μεγάλη ευκολία. 

Έπειτα από όλα αυτά λοιπόν, ξεκαθαρίζεται στο μυαλό μας η διαφορά 
ανάμεσα στις δύο έννοιες. Ένας λογοτέχνης είναι και συγγραφέας, ενώ το 
αντίστροφο δεν ισχύει απαραίτητα. 



Formerly Known As 
The Justice League Of America: 
Ένα άγνωστο διαμάντι

INEEDACODE

Η σειρά Formerly Known As The 
Justice League Of America είναι μια 
σειρά Comics που δημοσιεύτηκε από 
την Dc (Σεπτέμβριος του 2003 μέχρι 
τον Φεβρουάριος του 2004) με 6 
τεύχη. 

Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα 
δημιουργημένη από τον Lord Maxwell 
και τον βοηθό-ρομπότ του L-Ron. 

Ο Maxwell, έχοντας υπάρξει επιρροή 
για την δημιουργία της ομάδας 
Justice League International στο 
παρελθόν, αποφάσισε να 
δημιουργήσει μια νέα ομάδα ηρώων. 
Αυτή η ομάδα αποτελούταν κυρίως 
από μέλη της παλιάς του ομάδας. 
Συγκεκριμένα, μέλη της νέας ομάδας 
ήταν: 
ο Blue Beetle(Ted Kord), ο Booster  
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Gold (Michael Jon Carter), η Fire (Beatriz 
Bonilla), ο Captain Atom (Nathaniel 
Christopher Adam), ο Elongated Man 
(Ralph Dibny), η Sue Dibny (η γυναίκα του 
Elongated Man). Στην ομάδα μπήκε και μια 
ήρωας που δεν ήταν γνωστή στον Maxwell, η 
Mary Marvel, αδερφή του Captain Marvel 
(Shazam). Η σειρά μπορεί να ήταν μικρή, μα 
αποτελεί τρανό παράδειγμα πόσο καλά 
μπορούν να γίνουν τα Comics όταν δεν 
παίρνουν σοβαρά τον εαυτό τους. Η σειρά 
κοροϊδεύει συχνά πράγματα που θεωρούνται 
νορμάλ στον υπερηρωικό κόσμο και μας 
δείχνει ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο 
δημιουργίας και λειτουργίας μιας 
υπερηρωικής ομάδας. 

Γιατί η σειρά είναι τόσο καλή;           

1) Η ομάδα αποτελείται από πολλούς 
διαφορετικούς-κωμικούς χαρακτήρες: 
Maxwell Lord: Ο χαμηλών τόνων 
χαρακτήρας, L-Ron: Το ρομπότ, 
Elongated Man: Ο συμβιβαστικός, Blue 
Beetle: Ο σοβαρός-οξύθυμος, 
Booster Gold: Ο ανόητος, Fire: Η 
σαρκαστική-ειρωνική, Mary Marvel: 
Το αθώο κορίτσι, Captain Atom: 
Ο αρνητικός, αγχώδης. 



2) Δημιουργεί πολλά αστεία που στην συνέχεια τα 
εκμεταλλεύεται για να δημιουργήσει μια πολύ αστεία 
σκηνή: 
Συγκεκριμένα η σειρά από την αρχή παρουσιάζει 
ότι... 

Ο Elongated Man, μαζί με την γυναίκα του και την 
Fire διαφωνούν για το θέμα αν ο Elongated Man είναι 
ένα τεσσάρι (βαθμολογία εξωτερικής εμφάνισης), με 
αποτέλεσμα σε πολλά σημεία ο Ralph να ρωτάει κι 
άλλους αν το πιστεύουν αυτό. 

Η Mary Marvel νομίζει ότι ο Captain Atom εκπέμπει 
ραδιενέργεια και φοβάται να είναι κοντά του κι ας ο 
Captain Atom ελέγχει την ενέργειά του. 

Ο Booster Gold και ο Blue Beetle ήταν κολλητοί 
παλιά, όμως στην σειρά τσακώνονται για θέματα 
όπως τον γάμο του Booster Gold με μια εξηντάχρονη, 
το πρόβλημα στην καρδιά που έχει ο Blue Beetle και 
γίνεται τόσο δραματικός και το γεγονός ότι ο Blue 
Beetle ωρίμασε και ο Booster Gold δεν τον πιστεύει! 

Η Fire έχει μια σελίδα στο ίντερνετ όπου ανεβάζει 
φωτογραφίες της, όταν χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της 
(δηλαδή όταν γίνεται όλη φωτιά) και οι άνδρες την 
φαντάζονται ότι είναι γυμνή. 

Ο Captain Atom δεν θέλει να ενταχθεί στην ομάδα 
και κάνει δεύτερες σκέψεις. 

Και όλα αυτά που έκτισε μέσα σε μερικές σελίδες, τα 
εκμεταλλεύεται και τα συνδυάζει τέλεια σε μια σελίδα, 
στην πρώτη συνάντηση της ομάδας. 



3) Η σειρά είναι μια παρωδία. Σε πολλά σημεία 
κοροϊδεύει τα comics και τους υπερήρωες. Αυτό 
το κάνει με τέσσερις τρόπους: 

Κοροϊδεύει διάφορα κλισέ που υπάρχουν στα 
κόμιξ. 

Αναφέρεται στα κόμιξ και τους δημιουργούς τους. 

Κοροϊδεύει μεγάλους ήρωες και αναφέρει αστεία 
πράγματα για αυτούς. 

Κάνει παρωδία τους ίδιους της τους χαρακτήρες. 

4) Η σειρά έχει εξαιρετικό φυσικό χιούμορ που 
δημιουργείται μέσω του διαλόγου των 
χαρακτήρων. 

5) Η σειρά έχει μανία να χειρίζεται καταστάσεις 
που σε άλλα Comic θα ήταν σοβαρές, ως αστείες: 

Για παράδειγμα, ένας μεγάλος κακός εξωγήινος 
που ζει πιο πολλά χρόνια και από τον γαλαξία μας 
ήρθε στην γη για να πάρει τον L-Ron. Για να το 
καταφέρει αυτό, προσπαθεί να κάνει ανταλλαγή 
έναν άλλον ήρωα. Οι διαπραγματεύσεις 
διακόπτονται όταν κατά λάθος ο Booster Gold 
χτυπάει ένα ρομπότ από τον στρατό των ρομπότ 
του κακού και όλα αρχίζουν πέφτουν κάτω σαν 
ντόμινο. Ο κακός, βλέποντας ότι δεν υπάρχει 
άλλη λύση, απειλεί ότι θα καταστρέψει τον 
πλανήτη, μα τον σταματάει η Sue που του λέει ότι 
δεν θα τον αφήσουν να το κάνει αυτό γιατί θα τον 
απαγάγουν. 



Σε ένα άλλο σημείο, μια κακός 
είχε απαγάγει όλη την ομάδα 
και τους είχε παγιδεύσει σε 
κλουβιά. Η Fire κατάφερε να 
ελευθερωθεί και να ελευθερώ- 
σει τον Blue Beetle, τον 
Booster Gold και τον Elongated 
Man που, αντί να χαρούν που 
ελευθερώθηκαν, άρχισαν να λένε ότι 
προτιμούσαν το κλουβί γιατί βολικό και 
είχε καλό φαγητό! 

6) Δίνει σημασία σε λεπτομέρειες που 
δεν δίνουν οι άλλες υπερηρωικές σειρές: 

Για παράδειγμα, όταν ο Maxwell έφτιαξε 
την ομάδα και μετέφερε τα κεντρικά της 
ομάδας του σε ένα κτίριο, οι γείτονες 
μαζεύτηκαν και του ζήτησαν να φύγει 
γιατί δεν θέλουν εγκληματίες να 
μαζεύονται στην γειτονιά εξαιτίας της 
ομάδας! 

Για πολλούς μπορεί αυτό το άρθρο να 
φανεί περίεργο, διότι μπορεί η σχέση 
τους με την Dc είναι μέσω των ταινιών, 
όπου η Dc δίνει βάση στην σοβαρότητα. 
Μα όποιος διαβάζει Comics της Dc, 
γνωρίζει ότι υπάρχουν σειρές Comics με 
απίστευτη αίσθηση του χιούμορ. Η 
συγκεκριμένη σειρά είναι τρομερή και την 
προτείνω για όσους θέλουν να 
διαβάσουν κάτι καλό. 



Η ΕΛΕΝΑ Χ. ΣΤΑΝΙΟΥ γεννήθηκε στο Βόλο. Είναι Διδάκτωρ Παιδικής 

Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αριστούχος πτυχιούχος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

έχει μεταπτυχιακό στην παιδική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Είναι παντρεμένη κι έχει τρία παιδιά. Έχει παρακολουθήσει διάφορα 

σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες, ενώ έχουν δημοσιευτεί άρθρα της στα 

περιοδικά Διαδρομές, Κείμενα, Εκπαιδευτικά και Bookbird. Από τις 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της με τίτλο ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΡΗ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ και 

ΠΩΛΙΝ, με νέα κυκλοφορία ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΣΕ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ. Με 

αφορμή το νέο της βιβλίο, «Το μικρό ρυμουλκό σε νέο λιμάνι», θελήσαμε 

να τη γνωρίσουμε καλύτερα.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Από πού εμπνευστήκατε αυτό το 
βιβλίο; 

Έλ.Στ.: Το πρώτο βιβλίο, «Το μικρό 
ρυμουλκό», το εμπνεύστηκα από το 
όμορφο λιμάνι μας. «Το μικρό 
ρυμουλκό σε νέο λιμάνι» χρησιμοποιεί 
σαν μαγιά τον επιτυχημένο φόντο του 
πρώτου βιβλίου, με εναρκτήριο 
λάκτισμα, ωστόσο, τη μεγάλη αγάπη 
μου για τα παιδιά και όσους έχουν 
ανάγκη από την ανθρώπινη 
προσφορά και την ευαισθησία μας, 
για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη 
ζωή τους. Τοποθετώ, επίσης, την 
ιστορία, σε ένα λιμάνι της Ιταλίας, γιατί 
τη θεωρώ πανέμορφη χώρα και την 
ιταλική γλώσσα υπέρμετρα αισιόδοξη, 
αλλά και γιατί μου αρέσει, με τις 
κατάλληλες ευκαιρίες, να «ταξιδεύω» 
τους αναγνώστες μου μέσα από τα 
βιβλία μου. Ας θυμηθούμε την 
«Πολίν», που μας ταξίδεψε στο 
Παρίσι… 

Πόσος καιρός χρειάστηκε, για να 
το γράψετε; 

Έλ.Στ.: Για να είμαι ειλικρινής, δεν 
θυμάμαι ακριβώς το χρονικό 
διάστημα, μπορώ να πω, όμως, ότι με 
το που δημιουργήθηκε η ιδέα στο 
μυαλό μου, σε γενικές γραμμές, 
στήθηκε σχετικά γρήγορα και το 
σκηνικό, καθώς ήθελα πάρα πολύ να 
εμπλέξω τα αγαπημένα μου 
πλεούμενα σε μία τρυφερή, αλλά και 
συναισθηματικά έντονη περιπέτεια. 

Συνέντευξη: Υπατία
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Γιατί επιλέξατε τα πλεούμενα ως 
ήρωες; 

Έλ.Στ.: Μου αρέσει πάρα πολύ η 
πόλη μου και ό,τι υπάρχει μέσα σε 
αυτή! Και καθώς, όπως ήδη ανέφερα, 
αρχική έμπνευση ήταν το λιμάνι μας, 
ήθελα οι ήρωες να είναι οι βασικοί 
κάτοικοι του λιμανιού, δηλαδή 
πλεούμενα! Και, φυσικά, είναι 
αλήθεια, πως η απόδοση 
ανθρώπινων χαρακτηριστικών – είτε 
σωματικών είτε ψυχικών – σε μη 
ανθρώπινες φιγούρες είναι κάτι που 
γοητεύει ιδιαίτερα τα παιδιά. 

Ποια είναι τα συστατικά της ζωής 
για να είναι όμορφη; 

Έλ.Στ.: Αυτό μάλλον εξαρτάται από 
τον καθένα και τα προσωπικά του 
κριτήρια. Για μένα, η ζωή είναι 
όμορφη, γιατί απλά… είναι ζωή, γιατί 
μπορούμε να κινούμαστε, να 
επικοινωνούμε, να κάνουμε 
πράγματα, να αγαπούμε, να 
προσφέρουμε. Γι’ αυτό, τα συστατικά 
της είναι, πραγματικά, τόσο απλά… 
λίγη αγάπη και λίγη καλή διάθεση! 

Τι σημαίνει για σας η φιλία; 

Έλ.Στ.: Εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. 

Τι είναι για σας η αγάπη; 

Έλ.Στ.: Η δύναμη του να δίνεις, χωρίς 
να περιμένεις ανταπόδοση ή 
«ευχαριστώ». 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου, που προσφέρει; 

Έλ.Στ.: Νομίζω ότι ένα ζεστό χαμόγελο 
και μια απαλή ματιά είναι ήδη δείγματα 
προσφοράς. Άλλωστε τη μεγαλοψυχία 
και τη γενναιότητα της καρδιάς δεν τα 
βλέπει κανείς, απλά τα αισθάνεται! 

Εσείς τι πιστεύετε πως 
προσφέρετε στους ανθρώπους, που



είναι γύρω σας; 

Έλ.Στ.: Αυτό ίσως πρέπει να το 
απαντήσουν όσοι είναι γύρω μου! 
Αλλά αυτά που ξέρω σίγουρα ότι 
προσφέρω είναι ένα χαμόγελο στον 
καθένα, απεριόριστη αγάπη και 
υπομονή.  

Tι παίρνετε από αυτούς; 

Έλ.Στ.: Τα πάντα! Και τους 
ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό! 

Τι θέμα θα έχει το επόμενο βιβλίο 
σας; 

Έλ.Στ.: Το γενικό πλαίσιο όπου 
κινούμαι συνήθως είναι οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και κάποιο 
σύγχρονο κοινωνικό θέμα. Πιθανόν να 
κινηθώ εκεί. Θα το δούμε στην 
πορεία… 

Σας ευχαριστώ πολύ! 



Η δύναμη της φιλίας και της αγάπης 
εμπλέκονται περίτεχνα , για να μας 
διδάξουν την αξία και τη δύναμή 
τους στη ζωή των ανθρώπων. «La 
vita e bella», όταν έχεις κάποιον να 
σου λέει: 

«Εγώ θα σ΄
 αγαπ

ώ όπως
 και 

να΄σα
ι. Θα ε

ίμαι δ
ίπλα σ

ου ό,τ
ι κι 

αν απ
οφασί

σεις». 

Στην τρυφερή αυτή ιστορία, τα 
ζευγάρια των πλεούμενων μας 
αποκαλύπτουν όλα αυτά τα 
στοιχεία, που είναι απαραίτητα στην 
ανθρώπινη συντροφικότητα: Αγάπη, 
τρυφερότητα, κατανόηση, σεβασμός 
και προσφορά. Για να προσφέρεις 
όμως αγάπη, πρέπει πρώτα να 
ξεχειλίζεις απ΄αυτήν! 

                                            Υπατία
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Το μυστικό της ριγέ βαλίτσας. Ένα 
υπέροχο παιδικό βιβλίο, που μας 
ταξιδεύει στην πλούσια κληρονομιά 
της Ελληνικής μας Μυθολογίας 
μέσω του μύθου, «Το κουτί της 
Πανδώρας» και μας διδάσκει πως, 
η ελπίδα δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. 
Γιατί, «Αν χαθεί η Ελπίδα θα 
χαθούν τα πάντα!». 
Αναδεικνύει την ευαισθησία μα και 
την εξυπνάδα των παιδιών, που 
καταστρώνουν το δικό τους σχέδιο,

για να βοηθήσουν τη Ζωή και το 
γάτο με τη ριγέ βαλίτσα να τη 
βρουν. Τα πολύχρωμα μπαλόνια 
των παιδικών πάρτυ γεμίζουν τον 
ουρανό με το όνομα της Ελπίδας 
και  την καλούν να επιστρέψει στη 
ζωή των ανθρώπων. Και αυτή μην 
μπορώντας να τους αρνηθεί- ποιος 
άλλωστε θα μπορούσε να χαλάσει 
χατίρι στα παιδιά- επιστρέφει, για να 
κυκλοφορεί «ελεύθερη πια ανάμεσα 
στους ανθρώπους», κάνοντας τη 
ζωή τους πιο όμορφη! 
                                            Υπατία 
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Οι ταχυδακτυλουργοί 
της λογοτεχνίας

Κυριάκος Χαλκόπουλος

Καμιά φορά συναντά κανείς στην 

λογοτεχνία την αίσθηση πως θα 

γινόταν με μια και μόνο λέξη να 

παρουσιαστεί κάποιο μεγάλο νόημα· 

για παράδειγμα, στην βιβλιοθήκη της 

Βαβέλ, του Μπόρχες, ο αφηγητής 

φαντάζεται ένα βιβλίο που θα 

περιείχε μια και μοναδική λέξη, ή σε 

ένα ποίημα του ο Καρυωτάκης μιλά 

για την “βασίλισσα λέξη”, κλπ. 

Ωστόσο, το λογικό είναι να υποθέσει 

κανείς πως, εάν κάποτε μια και μόνη 

λέξη αποκτούσε τόση σημασία για 

αυτόν που έγραφε, θα οφειλόταν σε 

υποκειμενικά στοιχεία του ψυχισμού 

του και δεν θα σήμαινε κάτι τόσο 

σπουδαίο για τους αναγνώστες.

Αντίθετα, μπορούμε σε έναν βαθμό να 
δεχτούμε ότι κάποια λεκτικά σχήματα, 
περιγραφές, λίγες παράγραφοι, γίνεται 
να κλείσουν μέσα τους κάτι λίγο 
σαφέστερο και σχετικά λιγότερο 
υποκειμενικό. Άλλωστε, ορισμένα 
διηγήματα είναι πολύ σύντομα, αλλά 
κάνουν και πάλι εντύπωση... 

Καθώς οι λέξεις δεν είναι απαραίτητα 
συνδεδεμένες με αντικείμενα στον 
εξωτερικό κόσμο, ένα κείμενο αποκτά, 
υπό ορισμένες συνθήκες – όχι πάντοτε 
αποσαφηνισμένες... - κάτι σαν δική του 
ζωή. Βέβαια, πρόκειται για ζωή του 
ατόμου που το διαβάζει. 
Παρακολουθεί, κανείς, στον σκοτεινό 
ουρανό ένα πυροτέχνημα, ή βρίσκει 
αναπάντεχα στο σωρό από λέξεις ενός 
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άλλου κάποιο εξάρτημα που του έλειπε για να ολοκληρώσει 
ένα επί μέρους δικού του σχέδιο. 

Η λογοτεχνία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, δηλαδή να είναι 
κάτι άξιο λόγου, αν και με πιο αφηρημένο τρόπο – η πολυσημία 
των λέξεων και οι αναρίθμητοι τρόποι να αντιληφθεί κάτι κανείς 
καθιστούν αδύνατη την ομοιογένεια των εντυπώσεων για το 
ίδιο κείμενο. 

Δυστυχώς, τα περισσότερα κείμενα δεν διαπνέονται από 
τέτοιου είδους έγνοιες, και το σίγουρο είναι πως δεν μπορεί 
κανείς να αξιώνει κάτι από ένα πεδίο, στο οποίο κυριολεκτικά η 
είσοδος είναι ελεύθερη· γράφει στην κυριολεξία όποιος απλώς 
θέλει να γράψει. Πάντως, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και 
οπουδήποτε αλλού... Και όταν δεν υπάρχει καμία 
προϋπόθεση, και μονάχα γενικού τύπου απαιτήσεις από 
κάποιον που γράφει, είναι επόμενο να έχουμε μπροστά μας 
κάτι εφάμιλλο με τις εκδηλώσεις ταχυδακτυλουργίας, δηλαδή 
να εμφανίζεται γενική αμφισβήτηση και η υποψία – συνήθως 
ορθή, και γι αυτό ολοένα αυξανόμενη – πως πρόκειται για 
εξαπάτηση. 

Από την γενικευμένη καχυποψία και εύλογη απόρριψη δεν θα 
γλιτώσει καθόλου και κάποιος που είχε την πρόθεση να 
παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. 

Από την άλλη, όμως, ούτε αυτό έχει σχέση με την ίδια την 
λογοτεχνία· και αν κανείς ετοίμαζε, στα παρασκήνια, κάποιο 
σύνθετο μαγικό κόλπο, αντί για τα τετριμμένα με τους λαγούς 
και τα καπέλα, καλύτερα να αποδεχτεί πως η σκηνή που τον 
φιλοξενεί ολόκληρη στήθηκε λόγω των άλλων θεαμάτων, οπότε 
το δικό του είναι το απρόοπτο, και ας ισχύει πως ο χώρος των 
θεαμάτων αντλεί κάποια αίγλη με βάση πολύ παλιούς ή και 
αρχαίους άλλους ασυνήθιστους ταχυδακτυλουργούς... 



«Εκεί που καίνε βιβλία, 
θα κάψουν στο τέλος και ανθρώπους.»

Σοφία Αθανασοπούλου

Η διάσημη πλέον φράση του 

γερμανού ποιητή Heinrich 

Heine βρίσκεται γραμμένη 

στο έργο του «Τραγωδίες με 
μουσικό διάλειμμα» (στο 

πρωτότυπο “Tragödien 

nebst einem lyrischen 

Intermezzo”), του 1821 και 
προκαλεί φρίκη με την 

ακρίβεια της πρόβλεψής της. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό επιβεβαιώθηκε με 
τραγικό τρόπο παραπάνω από μία φορά 
στη μετέπειτα ιστορία της ανθρωπότητας, 
αφού σε κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς τα 
βιβλία τα οποία «απειλούσαν» την 
ασφάλειά του, απαγορεύονταν και κάποιες 
φορές καίγονταν μπροστά σε κοινό. Αυτό 
ήταν μόνο η αρχή, καθώς όσο περνούσε 
οκαιρός όλο και περισσότεροι πολίτες 
κρίνονταν επικίνδυνοι ή παράνομοι και 
εξορίζονταν ή εκτελούνταν. Χαρακτηριστικό  
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παράδειγμα αποτελεί ο ναζισμός, ο 
οποίος αναδείχθηκε στην πατρίδα του 
Heinrich Heine και το γεγονός ότι η 
φράση αυτή έχει αναγραφεί σε 
πολυάριθμα μνημεία αφιερωμένα στα 
θύματά του. 

Αυτό το γεγονός δεν οδηγεί σε άλλο 
συμπέρασμα πέρα από την 
πολυτιμότητα ενός καλού βιβλίου, η 
οποία κάνει ακόμη και τον ισχυρότερο 
ηγέτη με τον πιο πολυάριθμο στρατό, 
να το τρέμει. Το βιβλίο ανέκαθεν 
υπήρξε ένα μέσο να  

εκφραστούν ιδέες οι οποίες θα 
ακούγονταν με αυτόν τον τρόπο 
από πολύ κόσμο και κάποιοι θα τις 
υιοθετούσαν. Γι’ αυτό, μία από τις 
πρώτες κινήσεις όσων θέλησαν να 
ελέγξουν τη σκέψη του πλήθους, 
ήταν ο έλεγχος των βιβλίων. 

Και όσον αφορά τη σύνδεσή του με 
τον άνθρωπο; Όπως φάνηκε από 
την ιστορία, ήταν πιο στενή απ’ όσο 
φανταζόμαστε. Τα συμπεράσματα 
δικά σας...

Μετάφραση επιγραφής: 
Πάνω αριστερά: «Αυτό ήταν μόνο ένα προανάκρουσμα, εκεί που καίνε βιβλία, 

θα κάψουν στο τέλος και ανθρώπους.» 
Κάτω αριστερά: «Η καύση βιβλίων της 10ης Μαΐου 1933» 

Δεξιά: «Στη μέση αυτής της πλατείας έκαψαν στις 10 Μαΐου 1933 
εθνικοσοσιαλιστές φοιτητές τα έργα εκατοντάδων συγγραφέων, 

δημοσιογράφων, φιλοσόφων και επιστημόνων.»



Βιβλιοθήκη της Χίου: κόσμημα πολιτισμού και ιστορίας
Στέλλα Γιαννοπούλου 

Στην Ελλάδα είναι τόσα πολλά 

τα σπουδαία μνημεία, αρχαία– 

κλασικά–βυζαντινά-νεότερα 

που, δυστυχώς οι 
περισσότεροι, δε μπορούμε να 

τα γνωρίζουμε όλα. Ένα τέτοιο 

μνημείο, κόσμημα του 

ελληνικού πολιτισμού και της 

νεότερης ιστορίας, είναι η 

Δημόσια Κεντρική Ιστορική 

Βιβλιοθήκη της Χίου.

Το 1792, λίγα χρόνια πριν την 
επανάσταση του 1821, ιδρύθηκε η 
βιβλιοθήκη της Χίου, ως παράρτημα της 
Σχολής Χίου, του ιστορικού γυμνασίου του 
νησιού. Σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία 
της παίζει ο Αδαμάντιος Κοραής. Ο 
Κοραής υποστήριζε ότι για να καταφέρει 
να απελευθερωθεί η υποδουλωμένη, 
στους Οθωμανούς Ελλάδα, απαραίτητη 
ήταν η μόρφωση της νέας γενιάς. Η 
Γαλλική Επανάσταση και εν γένει η 
διεκδίκηση κάθε είδους ελευθερίας 
(κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική κτλ) 
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των Ευρωπαίων. Αυτές οι ιδέες 
έπρεπε να φτάσουν και στην ελληνική 
γη. Ο μοναδικός τρόπος για να γίνει 
αυτό ήταν η μελέτη και συγκεκριμένα 
η μελέτη των Ιδεών των 
εκπροσώπων του Διαφωτισμού. Έτσι 
ο Κοραής και άλλοι Έλληνες 
ομογενείς λόγιοι διέθεσαν στην 
βιβλιοθήκη της Χίου τα πρώτα βιβλία, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό 
τον πυρήνα που στη συνέχεια θα 
αποτελούσε τη Δημόσια Κεντρική 
Ιστορική Βιβλιοθήκη της Χίου με το 
όνομα «Κοραής». 

Το 1822 με την τρομερή σφαγή της 
Χίου η Βιβλιοθήκη καταστράφηκε, 
ωστόσο ο Κοραής έστειλε βιβλία εκ 
νέου, αλλά και χρήματα. Μετά τον 
θάνατό του, τον Απρίλιο του 1833, με 
τη διαθήκη του κληροδοτούσε στη 
Σχολή της Χίου την προσωπική του 
βιβλιοθήκη, τα χειρόγραφά του και τις 
εκδόσεις του, συνολικά 3.425 τόμοι. 
Πενήντα χρόνια αργότερα, η 
βιβλιοθήκη της Χίου δέχεται ένα 
ακόμα μεγάλο πλήγμα, τον σεισμό 
του 1881 και μεταφέρεται στο κτίριο 
που στεγάζεται μέχρι σήμερα. 

Κατά το έτος 1948, με πρωτοβουλία 
του Φ. Αργέντη ξεκινάει η ανέγερση 
του δεύτερου ορόφου της 
βιβλιοθήκης. Επιπλέον, σημαντικά  

έργα επέκτασης της βιβλιοθήκης 
πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 
1975-1978. 

Η βιβλιοθήκη της Χίου, λοιπόν, ένα 
σπουδαίο μνημείο της σύγχρονης 
Ελλάδας, ένα μνημείο που έζησε την 
Επανάσταση του 1821, ένα μνημείο 
που αποδεικνύει και επαληθεύει τα 
λόγια του ιδρυτή της «Πολιτεία που 
δεν έχει βάση την παιδεία, είναι 
οικοδόμημα πάνω στην άμμο» και ο 
νοών νοείτω. 



Κωνσταντίνα-Παρασκευή Δουβόγιαννη



Η Κωνσταντίνα-Παρασκευή 
Δουβόγιαννη γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα και μεγάλωσε εκεί. 

 
Σπούδασε στη σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών στο 
Ε.Μ.Π. Μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών της επέστρεψε 

στη γενέτειρά της, όπου 
διαμένει και δραστηριοποιείται 

έως σήμερα. Η συγγραφή 
μπήκε στη ζωή της σε μία 
δύσκολη περίοδο, όπου 

αποδείχθηκε ότι ήταν η μόνη 
διέξοδος. Από τότε έγινε 
τρόπος και ανάγκη ζωής. 

 
To ‘Η Ζωή έχει δύο όψεις’ είναι 
το δεύτερο βιβλίο που έγραψε, 

αν και το πρώτο που 
εκδίδεται. Το πρώτο βιβλίο 

είναι παραμύθι και έχει τίτλο 
‘Τα 3Α’ και βασίζεται στην 

εντροπία. Το τρίτο βιβλίο με 
τίτλο 'Κοιτάζοντας προς τους 

αιθέρες’ είναι εντελώς 
διαφορετικό και είναι 
βασισμένο σε αληθινά 

γεγονότα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Βίκυ Ζηλιασκοπούλου

Καλησπέρα κ. Δουβόγιαννη, ευχαριστώ 
πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε. 
Το βιβλίο «Η ζωή έχει δύο όψεις» είναι 
το πρώτο σας έργο. Πόσο εύκολο ήταν 
να το εκδώσετε; Πώς νιώσατε όταν το 
κρατήσατε τυπωμένο στα χέρια σας; 

Κ.Δ.: Αυτό το βιβλίο ήταν να εκδοθεί από 
έναν άλλο εκδοτικό οίκο, αλλά την 
τελευταία στιγμή αρνήθηκα, κάτι με έκανε 
να διστάσω. Οι εκδόσεις Πηγή μου έκαναν 
την πρόταση να συνεργαστούμε, όταν είχα 
απογοητευθεί, ότι ίσως και να μην γίνει ένα 
από τα όνειρά μου πραγματικότητα. Αλλά, 
τελικά ρίσκαρα. Διάβασα κάπου τη φράση: 
‘μερικές φορές το να ρισκάρεις είναι πιο 
σημαντικό από το να ανασαίνεις’ και 
ταυτίστηκα με αυτό. 
   
Όταν πήγα να παραλάβω το βιβλίο από 
την εταιρία ταχυμεταφορών, ήθελα να είναι 
μαζί μου και μία φίλη μου. Ήθελα να έχω 
έναν μάρτυρα για το γεγονός αυτό της 
ζωής μου. Οι ευχάριστες στιγμές, αν 
μοιράζονται με ανθρώπους που αγαπάμε, 
γίνονται ακόμα πιο έντονες. Όταν το 
κράτησα τυπωμένο στα χέρια μου χάρηκα 
πολύ, κυρίως γιατί χάρηκαν πιο πολύ η 
οικογένειά μου και οι φίλοι μου. 

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/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%89%CE%BD/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA/


Είπατε ότι ξεκινήσατε να γράφετε 
σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής 
σας. Σας βοήθησε η συγγραφή να 
ξεπεράσετε τις όποιες δυσκολίες; 
Ήταν εύκολο για εσάς να 
μεταφέρετε τις σκέψεις σας στο 
χαρτί; 

Κ.Δ.: Η συγγραφή με βοήθησε να 
ξεπεράσω το συναισθηματικό μου 
αδιέξοδο, αλλά το οικονομικό αδιέξοδο 
υπήρχε και υπάρχει ακόμα. Δεν 
πρόκειται να μιλήσω για την 
οικονομική κρίση γιατί όλοι μας λίγο 
πολύ την έχουμε βιώσει, ο καθένας 
μας βέβαια ξεχωριστά. Όσο και να 
θέλω να κατανοήσω τον συνάνθρωπό 
μου που υπέφερε και ακόμα υποφέρει, 
τόσο είναι έντονο το συναίσθημα 
ανησυχίας πώς θα βιοποριστώ. 

Για να βάλω τις σκέψεις μου σε μία 
σειρά, έγραφα συνέχεια, πρώτα σε 
ένα τετράδιο, μετά σε δεύτερο και 
γενικά έγραφα παντού, ακόμα και 
πάνω στα χέρια μου. Υποψιάζομαι ότι 
έχω ένα είδος δυσλεξίας και επιθυμώ 
να μεταφέρω τις σκέψεις μου στο 
χαρτί όσο πιο απλά μπορώ, για να 
γίνουν κατανοητές πρώτα από εμένα 
και μετά από τους υπόλοιπους. 

Από μαθήτρια που ήμουν, για να  

καταφέρω να διαβάσω, έπρεπε να 
αντιγράφω αυτό που έβλεπα και να 
κρατάω σημειώσεις. Μερικές φορές 
δεν μπορώ να κατανοήσω κάτι, αν 
δε το δω πρώτα γραμμένο. Ίσως το 
πρόβλημά μου να ήταν και η 
σωτηρία μου. 

Θα προτείνατε σε φίλους ή 
γνωστούς να καταγράφουν τις 
σκέψεις τους; Πιστεύετε ότι αυτό 
θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν 
δύσκολες καταστάσεις στη ζωή 
τους; 

Κ.Δ.: Ο κάθε άνθρωπος είναι 
μοναδικός και δεν ξέρω αν μπορώ 
να προτείνω τι είναι καλό για τον 
καθένα. Αυτό, όμως, που μπορώ να 
προτείνω είναι να βρούμε όλοι μας, 
τι μας δίνει γαλήνη και ηρεμία στη 
ζωή μας και αυτό θα είναι το 
γιατρικό μας για τις δύσκολες 
καταστάσεις. Για εμένα ήταν η 
συγγραφή, για κάποιον άλλο 
μπορεί να είναι και μία απλή 
βόλτα με το ποδήλατο. 

Ως παιδί διαβάζατε πολλά βιβλία; 
Ως ενήλικας; Υπάρχει κάποιο 
είδος λογοτεχνίας που να 
μπορείτε να πείτε ότι είναι το 
αγαπημένο σας; 



Κ.Δ.: Ως παιδί δεν διάβαζα 
εξωσχολικά βιβλία γιατί είχα 
χορτάσει από τα σχολικά. Ως 
μαθήτρια διάβαζα πολύ και λόγω της 
πιθανής δυσλεξίας μου, κατέβαλα 
παραπάνω χρόνο από τους άλλους 
συμμαθητές μου. Το ίδιο συνέβη ως 
φοιτήτρια. Τα καλοκαίρια όμως μου 
άρεσε να διαβάζω, κυρίως βιβλία 
που μου δάνειζε η αδερφή μου, η 
Στέλλα. 
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
είδος λογοτεχνίας που μπορώ να πω 
ότι είναι το αγαπημένο μου.  

Διαβάζω σχεδόν τα πάντα, εκτός 
αστυνομικού περιεχομένου και 
βιβλία που έχουν μέσα βία. Διάβασα 
πρόσφατα ένα με έγκλημα δύο 
αδερφών και οι εικόνες που 
δημιούργησα στο μυαλό μου, με 
στοίχειωναν για μέρες. 

Μπορείτε να μας προτείνετε ένα 
βιβλίο που αγαπήσατε στα 
παιδικά ή εφηβικά σας χρόνια και 
ένα βιβλίο που σας δημιούργησε 
έντονα συναισθήματα στην 
ενήλικη ζωή σας; 



Κ.Δ.: Το βιβλίο που μου άλλαξε τον 
τρόπο σκέψης μου ήταν «Ο 
παλιάτσος και η Άνιμα» της Μάρως 
Βαμβουνάκη. Το έχω διαβάσει 
αρκετές φορές από τότε και είναι για 
εμένα μοναδικό. 

Επίσης, όταν έδινα για ένα πτυχίο 
αγγλικών, έπρεπε να γράψουμε μία 
έκθεση για ένα βιβλίο που μας 
άρεσε. Αυτό που μπόρεσα να βρω 
στο βιβλιοπωλείο στα αγγλικά ήταν 
‘Ο αλχημιστής’. 

Την πρώτη φορά κόπηκα και έδωσα 
ξανά μετά από κάποιους μήνες. Το 
βιβλίο αυτό το διάβασα τουλάχιστον 
6 φορές και τελικά εξετάστηκα πάνω 
σε αυτό και πέρασα. Όσες φορές και 
να το διάβασα κάτι καινούργιο 
ανακάλυπτα, το οποίο με κέντριζε. 
Το ότι κόπηκα την πρώτη φορά, 
μόνο καλό μου έκανε. Έχω 
συνειδητοποιήσει ότι κάποια 
εμπόδια στη ζωή μας προκύπτουν 
για να φτάσουμε σε υψηλότερους 
στόχους. 



Η εκπαίδευσή σας ως Μηχανικός 
και η ενασχόλησή σας στον 
Τεχνικό κλάδο σας έχει ωθήσει να 
σκέφτεστε και να λειτουργείτε λίγο 
«επιστημονικά», ζητώντας 
αποδείξεις και αιτιολόγηση για τα 
πάντα, ακόμη και για θέματα της 
καθημερινής ζωής; Λειτουργείτε 
πιο πολύ με βάση το συναίσθημα 
ή μπαίνει μπροστά η λογική; 

Κ.Δ.: Πιστεύω ότι σε αυτό που με 
έχει βοηθήσει η ενασχόλησή μου 
στον Τεχνικό κλάδο είναι να 
προσπαθώ να επικεντρώνομαι στη 
λύση του προβλήματος. Μία 
καθηγήτρια στο ΕΜΠ εξήγησε τη 
διαχρονική σημασία της λέξης και της 
έννοιας μηχανικός, 
υπογραμμίζοντας: 
«Μηχανικός είναι αυτός, ο οποίος 
επινοεί λύσεις για την επίλυση των 
προβλημάτων». 
Στην καθημερινότητά μου, επειδή με 
ενδιαφέρει αρκετά η συναναστροφή 
μου με το γύρω περιβάλλον μου, 
προσπαθώ να σκεφτώ γιατί ένας 
άνθρωπος, τον οποίο εκτιμώ, 
λειτουργεί με έναν τρόπο θετικό ή 
αρνητικό, ο οποίος με επηρεάζει 
ανάλογα. Όταν η επιρροή είναι θετική 
προσπαθώ να την μιμηθώ και να την 
μεταδώσω σε άλλους. Όταν όμως  

είναι αρνητική, δεν το κρύβω, ότι 
αφιερώνω χρόνο να βρω την αιτία. 
Αν δεν βρω την αιτία, προσπαθώ να 
του βρω μία δικαιολογία. 
Εννοείται ότι λειτουργώ με βάση το 
συναίσθημα, για αυτό έχω 
ανθρώπους λογικούς δίπλα μου να 
μου προσφέρουν τις ισορροπίες που 
χρειάζομαι. Μόνος του κανείς δεν 
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. 
Έχω ανάγκη τους ανθρώπους που 
αγαπώ! 

Διαβάζοντας τη νουβέλα σας «Η 
ζωή έχει δύο όψεις» αισθάνθηκα 
ότι θέλατε να μεταφέρετε ένα 
επιπλέον μήνυμα εκτός από το 
προφανές (ότι πρέπει να 
φροντίζουμε και για την ψυχή μας 
εκτός από το σώμα μας). Για εμένα 
ήταν το ότι θα πρέπει να μάθω να 
έχω υπομονή και να δέχομαι τη 
διαφορετικότητα των ανθρώπων 
με τους οποίους συμβιώνω. 
Πιστεύετε ότι το ίδιο βιβλίο μπορεί 
να αφήσει κάτι διαφορετικό στον 
κάθε άνθρωπο που το διαβάζει; 

Κ.Δ.: Πάντα μου άρεσε η έννοια της 
θερμοδυναμικής, η εντροπία. Είναι η 
έννοια μέσω της οποίας μετράται 
η αταξία, της οποίας η μέγιστη τιμή 
αντικατοπτρίζει την πλήρη  



αποδιοργάνωση (ομογενοποίηση 
των πάντων) και ισοδυναμεί με την 
παύση της ζωής ή αλλιώς 
της εξέλιξης. Αυτό σημαίνει ότι αν 
γίνουμε όλοι ίδιοι μεταξύ μας, τότε θα 
πάψει να υφίσταται η ζωή. Η 
διαφορετικότητά μας θα σώσει τον 
κόσμο! 

Πιστεύω ότι και στον ίδιο τον 
άνθρωπο, ανάλογα σε ποια περίοδο 
της ζωής του το διαβάζει, του αφήνει 
κάτι διαφορετικό. Μπορεί και να μην 

του αφήσει και τίποτα, όλα αποδεχτά 
είναι.  

Οι ονομασίες των βασιλείων είναι 
λατινικές; Πώς επιλέξατε αυτή τη 
γλώσσα; Υπήρχε κάποιος λόγος 
που δεν γράψατε την ελληνική 
έννοια της λέξης ή απλά αγαπάτε τα 
λατινικά; 

Κ.Δ.: Μου αρέσει η λατινική λέξη 
‘anima’, την οποία είχα ανακαλύψει 
από το βιβλίο της Μάρως 



Βαμβουνάκη, όπως ανέφερα και 
παραπάνω. Αυτό ήταν το κίνητρο να 
ψάχνω λατινικές λέξεις και 
αποφθέγματα. Λατινικά δεν γνωρίζω, 
αλλά με βοήθησε η αδερφή μου, η 
Γεωργία σε αυτό. 

Τα ονόματα των ατόμων που 
εμφανίζονται στο βιβλίο είναι 
συμβολικά; Η ενασχόληση με την 
αρχαία ελληνική μυθολογία και 
ιστορία είναι κάτι σαν χόμπι για 
εσάς ή πιστεύετε ότι θα βοηθούσε 
τον καθένα να ερχόταν σε επαφή με 
την ιστορία και τους μύθους της 
αρχαίας Ελλάδας; 

Κ.Δ.: Τα ονόματα, ίσως είναι το πιο 
δύσκολο για εμένα, γιατί θέλω να 
αντιπροσωπεύουν τον χαρακτήρα του 
κάθε ατόμου του βιβλίου. Η 
ενασχόλησή μου με την ελληνική 
μυθολογία προέκυψε, όταν την ίδια 
περίοδο που έγραφα το βιβλίο, έκανα 
σεμινάρια για την ιστορία της τέχνης. 
Ιδίως, το όνομα του Γανυμήδη το 
εμπνεύστηκα από ένα πίνακα του 
Ρεμπράντ, του Ολλανδού ζωγράφου. 
Με είχε συγκλονίσει η ιστορία του και 
ήταν κίνητρο να ασχοληθώ 
περισσότερο με τη μυθολογία. 
Με βάση την ονοματολογία, αναλύω τι 
σημαίνει το κάθε όνομα: 

Ζωή: Χαρούμενη και αισιόδοξη, η 
Ζωή έχει καλή επαφή με τα παιδιά. 
Τίτος: Από το λατινικό όνομα Titus 
(συγκεκομμένη μορφή της λέξης 
titulus=τίτλος). Υποδηλώνει 
πρόσωπο που χαίρει σεβασμού. 
Ερατοσθένης: (Κυρήνη 276π.Χ. – 
Αλεξάνδρεια 194π.Χ.) ήταν 
αρχαίος Έλληνας μαθηματικός,  
γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδαίτης, 
ιστορικός και φιλόλογος. Θεωρείται 
ο πρώτος που υπολόγισε το μέγεθος 
της Γης και κατασκεύασε 
ένα σύστημα συντεταγμένων με 
παράλληλους και μεσημβρινούς. 
Ακόμα κατασκεύασε ένα χάρτη του 
κόσμου όπως τον θεωρούσε. 
Μάξιμος: Λατινικό όνομα που αρχικά 
χρησιμοποιούνταν ως επίθετο και 
σημαίνει "ο σπουδαιότερος, ο 
μέγιστος". 
Μαρκέλλα: Όνομα πολύ διαδεδομένο 
στη Ρωμαϊκή εποχή, συναντάται και 
σε αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Ανοιχτόκαρδη κι αθλητική η 
Μαρκέλλα έχει ένα χαρακτήρα που 
δεν κρύβει εκπλήξεις. 
Φραγκίσκος:  Άγιος της Καθολικής 
Εκκλησίας. Ο Φραγκίσκος είναι 
συναισθηματικός, ζηλιάρης και πολύ 
ερωτιάρης! Είναι ευχάριστος στην 
παρέα και ξέρει να διηγείται πολύ 
ωραία τις περιπέτειες που γεμίζουν,  



συνήθως, τη ζωή τους. 
Υπατία: φιλόσοφος και μαθηματικός 
της Αλεξάνδρειας, έζησε στο δεύτερο 
μισό του 4ου αιώνα. Δυναμική γυναίκα, 
που επιδιώκει να συνδυάζει καριέρα 
και οικογένεια και μπορεί να τα 
καταφέρει μια χαρά και στα δυο. Έχει 
κυρίως πρακτικό μυαλό, διαθέτει 
ευαισθησία και αγαπάει πολύ τα 
παιδιά. Θυμώνει εύκολα και συγχωρεί 
εξίσου εύκολα. 
Σοφοκλής: (σοφός + κλέος), ο έχων 
δόξα σοφού. Ο δεύτερος μεγάλος 
τραγικός ποιητής μετά τον Αισχύλο. 
Έγραψε 123 έργα από τα οποία 
σώζονται επτά τραγωδίες του. Δίκαιος 
και καλός χαρακτήρας, του αρέσει να 
παίρνει πρωτοβουλίες και να  

καθοδηγεί τους άλλους. Τον 
ενδιαφέρουν πολύ τα κοινά και 
ασχολείται συχνά με την πολιτική. 
Γανυμήδης:  Στην Ελληνική 
Μυθολογία, ήταν θεοποιημένος 
μυθικός νέος, περίφημος για την 
ομορφιά του, από την Τρωάδα. Ήταν 
πρίγκιπας της Τροίας. O Δίας 
μεταμορφώθηκε σε αετό και 
αρπάζοντας τον, τον μετέφερε στον 
Όλυμπο, όπου του έδωσε αθανασία 
και έζησε αιώνια εκεί ως οινοχόος των 
θεών. Ως αποζημίωση, ο Δίας έστειλε 
τον Ερμή να προσφέρει για 
λογαριασμό του στον Τρώα, πατέρα 
του Γανυμήδη, ένα ζευγάρι άλογα 
γοργοπόδαρα σαν τον άνεμο κι ένα 
χρυσό κλήμα, έργο του Ηφαίστου. 



Τον Γανυμήδη οι αρχαίοι τον 
ταύτισαν με το θεό των πηγών του 
Νείλου και τον έκαναν αστερισμό. 
Είναι ο Υδροχόος του ζωδιακού 
κύκλου και προσωποποιεί το 
ανεξάντλητο νερό των σύννεφων 
που γονιμοποιεί τη γη. 

Υπάρχει μέσα στο μυαλό σας η 
πλοκή και οι ήρωες για επόμενο 
μυθιστόρημα; Θα επιχειρούσατε 
να γράψετε κάτι διαφορετικό- ένα 
πολυσέλιδο μυθιστόρημα για 
παράδειγμα; 

Κ.Δ.: «Η Ζωή έχει δύο όψεις» είναι 
το δεύτερο βιβλίο που έγραψα. Το 
πρώτο βιβλίο είναι παραμύθι και 
έχει τίτλο ‘Τα 3Α’ και βασίζεται στην 
εντροπία. Το τρίτο βιβλίο με τίτλο 
«Κοιτάζοντας προς τους αιθέρες’ 
είναι εντελώς διαφορετικό και είναι 
βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 
Είναι μυθιστόρημα σχεδόν 
διπλάσιου μεγέθους σε σελίδες από 
το ‘Η Ζωή έχει δύο όψεις’. 

Ελπίζω κάποια στιγμή να κρατήσω 
στα χέρια μου και τα υπόλοιπα 
βιβλία και η χαρά που θα έχω να 
είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το 
κυριότερο είναι να την μοιραστώ με 
πιο πολλούς αγαπημένους μου 
ανθρώπους.

Κλείνοντας και αφού σας 
ευχαριστήσω για την ειλικρίνειά 
σας, θα θέλατε να ευχηθείτε κάτι 
στους αναγνώστες μας; 

Κ.Δ.: Πριν ευχηθώ κάτι, θα ήθελα να 
μοιραστώ μαζί σας την ιστορία του 
εξώφυλλου του βιβλίου. Είναι ένας 
πίνακας του Καραβάτζιο, ο 
Νάρκισσος (1597–1599). Την ιστορία 
του όλοι λίγο πολύ την ξέρουμε, του 
ωραίου αγοριού που κάθε μέρα 
θαύμαζε την ομορφιά του σε μια 
λίμνη. Τόσο πολύ είχε γοητευτεί από 
τον ίδιο τον εαυτό του, που κάποια 
μέρα έπεσε μέσα στη λίμνη και 
πνίγηκε. Στη θέση όπου έπεσε, 
φύτρωσε ένα λουλούδι που το 
ονόμασαν Νάρκισσο. Όμως, θα 
ήθελα να την συσχετίσω με τον 
πρόλογο του αλχημιστή. Στο τέλος 
του διαλόγου των Νυμφών του 
Δάσους με τη λίμνη, η οποία έκλαιγε 
συνέχεια για την απώλεια του 
Νάρκισσου, λέει: 

- Κλαίω για τον Νάρκισσο, αλλά 

δεν είχα καταλάβει ότι ήταν 

όμορφος. Κλαίω για το Νάρκισσο 

γιατί, κάθε φορά που έσκυβε στις 
όχθες μου, εγώ μπορούσα να 

βλέπω στα βάθη των ματιών του 

την αντανάκλαση της ίδιας μου 

της ομορφιάς. 
 



Μία από τις γνωστές 
εκφράσεις του Φ. 
Ντοστογέφσκι (Ηλίθιος) 
είναι ότι «Η ομορφιά θα 
σώσει τον κόσμο». Και 
δεν αναφέρεται στην 
ομορφιά του Νάρκισσου, ο 
οποίος πέρα από τον 
εαυτό του, δεν μπορεί να 
αγαπήσει κανέναν άλλον, 
αλλά για την ομορφιά της 
λίμνης. Η λίμνη 
αντανακλούσε την 
ομορφιά της σε αυτόν που 
έσκυβε και την κοίταζε. 

Ο καθένας μας μπορεί να 
ερμηνεύσει αυτή την 
ιστορία όπως θέλει, 
ανάλογα με το ποιος 
είναι.  Η δική μου ερμηνεία 
είναι ότι, το τι είμαστε 
πραγματικά, αντανακλάται 
στα μάτια του ανθρώπου 
που έχουμε απέναντι μας.  

Αυτό που θέλω να 
ευχηθώ στους 
αναγνώστες σας είναι ότι 
κάποιες φορές, καλό είναι 
να κοιτάμε τον άλλον, 
όπως ένα παιδί και να τον 
βλέπουμε με αθωότητα.



http://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%B6%CF%89%CE%AE-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%B2%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84/


Δεν μπορώ καθόλου να διαβάζω 
βιβλία αυτοβοήθειας ή ψυχολογίας. 
Δε λέω ότι δεν χρειάζεται, το 
αντίθετο μάλιστα, πιστεύω ότι ένα 
καλό βιβλίο μπορεί να σε βοηθήσει 
πολύ να μάθεις πράγματα για τον 
εαυτό σου ή να ανοίξεις το μυαλό 
σου και να μάθεις τρόπους να 
διαχειρίζεσαι καταστάσεις και 
συναισθήματα. Όμως, δεν μπορώ να 
πάρω ένα βιβλίο και να κάθομαι να 
διαβάζω σαν να παρακολουθώ 
μάθημα ψυχολογίας, με κουράζει. 
Ψάχνω να βρω βιβλία που να 
παρέχουν αυτή τη "βοήθεια" 
καλυμμένη σε μια όμορφη ιστορία, 
να περνάνε δηλαδή μηνύματα ή να 
με βάζουν να σκεφτώ και να 
επαναπροσδιορίσω πράγματα μέσω 
των εμπειριών των πρωταγωνιστών 
ενός μυθιστορήματος. 

Η νουβέλα "Η ζωή έχει δύο όψεις" 
για εμένα ανήκει σε αυτήν την 
κατηγορία. 

Η πλοκή του βιβλίου είναι απλή: η 
Ζωή, ο Τίτος και η συνοδός τους 
ξεκινούν ένα ταξίδι από το βασίλειο 
του "Ρελιγκάρε" προς το βασίλειο 
"Άνιμα". Να βάλω και μετάφραση; Ας 
βάλω. Από το βασίλειο "Συνδέομαι, 
ενώνομαι" προς το βασίλειο "Ψυχή".  

Στο δρόμο συναντούν δύο κατοίκους 
του βασιλείου "Σιέντια" (επιστήμη) με 
τους οποίους πορεύονται μαζί, 
περνώντας μέσα από τα βασίλεια 
"Στέριλε" (άγονο) και  
"Πουλγκριτούντο" (ομορφιά), για να 
καταλήξουν στο "Άνιμε". Η επαφή και 
η συνεργασία τους θα τους αλλάξει, 
με αποτέλεσμα να καταλήξουν πια, 
στο τέλος του βιβλίου, διαφορετικοί 
από ότι στο ξεκίνημα του ταξιδιού 
τους. Δε χρειάζεται νομίζω να 
αναλύσω το συμβολισμό της 
ονομασίας των βασιλείων, αρκεί να 
πω ότι ο κάθε ήρωας έχει 
χαρακτηριστικά του βασιλείου από το 
οποίο προέρχεται, εκτός φυσικά από 
τη Ζωή, τη βασική πρωταγωνίστρια 
του βιβλίου. 

Μου άρεσε πάρα πολύ που έδωσε 
πρόσωπο στην Επιστήμη. Ο 
Ερατοσθένης, η προσωποποίηση της 
Επιστήμης, είναι ακριβώς η απόδοση 
του στυγνού προσώπου της όπως 
την έχω εγώ στο μυαλό μου, 
αυταρχική, τυπική, ενδιαφέρεται μόνο 
για γεγονότα και κατά βάση τα πάντα 
για αυτήν συμπηκνώνονται στο εξής 
τρίπτυχο: πληροφορία- απόδειξη- 
αποδοχή ως γεγονός ή απόρριψη ως 
μη υπαρκτό (δική μου ερμηνεία της 
επιστήμης αυτά). Μου άρεσε επίσης   



και η σταδιακή αλλαγή στον τρόπο 
σκέψης του Ερατοσθένη, το πώς 
σιγά σιγά αρχίζει να ενδιαφέρεται 
και για τον Άνθρωπο (τα 
συναισθήματα, τις σκέψεις) εκτός 
από τα γεγονότα. 
Στο οπισθόφυλλο λέει για τη 
ναρκισσιστική και την αληθινή όψη 
της ζωής. Έτσι ακριβώς είναι, 
συμφωνώ. Η συγγραφέας έχει 
παραλληλίσει την ναρκισσιστική 
όψη της ζωής με την επιστήμη και 
την αληθινή όψη με την αγάπη 
(κατά κύριο λόγο, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες 
εκφάνσεις του ναρκισσισμού μέσα 
στο βιβλίο). Ο απόλυτος εγωισμός 
της επιστήμης απέναντι στην 
αληθινή ζωή. 

Ας πάμε στα σημαντικά τώρα. Να 
σου πω πώς κατάλαβα εγώ το 
βιβλίο; Φαντάσου έναν άνθρωπο να 
σου μιλάει με στόμφο και να είναι 
αμετακίνητος στην μία και μοναδική 
βασική του άποψη: ότι μόνο τα απτά 
πράγματα έχουν σημασία και τίποτα 
άλλο δεν υπάρχει. (Εδώ βάλε εσύ 
ότι θέλεις ορίζοντας τις λέξεις "απτά 
πράγματα", λεφτά, σπίτια, ρούχα, 
αυτοκίνητα, χωράφια, δουλειά κτλ) 
Μπορεί κάποιος να ζήσει μόνο με 
αυτό και να είναι πλήρης; 

Χρειάζεται και η αγάπη, η επαφή με τους 
άλλους, το νοιάξιμο. Πρέπει να μάθεις 
τον εαυτό σου καλά για να μπορέσεις να 
τον αλλάξεις, ώστε να γεμίσει η ζωή και 
η καρδιά σου. 

Δεν θα πω πολλά ακόμη, φοβάμαι μη 
σας επηρεάσω αν κάνω περισσότερη 
ανάλυση. Αυτά που έγραψα είναι ο 
τρόπος που κατάλαβα εγώ το βιβλίο, το 
πώς μίλησε σε εμένα και τα μηνύματα 
που πήρα εγώ. Το βιβλίο είναι πολύ 
καλογραμμένο, εύκολο στην ανάγνωσή 
του, αλλά σίγουρα θα σας κάνει να 
σκεφτείτε πολύ για πολλά πράγματα. Αν 
είστε τυχεροί και έχετε ανοιχτό το μυαλό 
σας και την ψυχή σας σε αλλαγές την 
ώρα που το διαβάζετε, θα το κλείσετε 
και θα είστε διαφορετικός άνθρωπος 
από αυτόν που το ξεκίνησε, λίγο 
καλύτερος. Και εσείς που σας αρέσει να 
σημειώνετε όταν διαβάζετε, πάρτε 
καινούριο μολύβι, εγώ ποτέ δεν 
σημειώνω αγαπημένες φράσεις, αλλά 
εδώ κατέγραψα μερικές. 
Θα κλείσω με αυτήν την πρόταση που 
μου άρεσε πολύ: 
"Αν έστω και αργά ένας άνθρωπος 
αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο με 
την καρδιά, παρά με το μυαλό, υπάρχει 
ελπίδα ο κόσμος να γίνει καλύτερος". 

                          Βίκυ Ζηλιασκοπούλου 



Τζίμης Πανούσης
Σαν λουλούδι μαραμένο...

http://thematofylakes.gr/%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF/


13 Ιανουαρίου 2018. 

Η ελληνική καλλιτεχνική 

σκηνή, έχασε έναν 

ακόμα άξιο εκπρόσωπό 

της. 

Ο Τζίμης Πανούσης 

έφυγε. Ο ευρηματικός 

αυτός καλλιτέχνης, που 

μοίρασε άφθονα γέλιο 

αλλά και 
προβληματισμό με 

τραγούδια όπως το 

“Νεοέλληνας” και το 

“Σουζάνα”, με 

παραστάσεις όπως το 

“Όλοι οι χαζοί 
μπορούμε” και το “Με 

λένε Πόπη”, δεν είναι 
πια κοντά μας. Ανέβηκε 

στον ουρανό για να 

βρει από κοντά τον 

Μεγαλοδύναμο και να 

Του ζητήσει να βάλει 
τους αγγέλους Του να 

πουν το νάνι-νάνι...

Ο Τζίμης Πανούσης γεννήθηκε στις 12 
Φεβρουαρίου 1954 από Μικρασιάτες 
πρόσφυγες γονείς, στην Αθήνα. Πέρασε από 
διάφορα περιστασιακά επαγγέλματα μέχρι 
να καταλήξει να ασχοληθεί με το χώρο της 
τέχνης. Στο β΄ μισό της δεκαετίας του 1970 
σχημάτισε το συγκρότημα Μουσικές 
Ταξιαρχίες, με το οποίο κυκλοφόρησε 
τέσσερις δισκογραφικές δουλειές, πριν 
αποφασίσει να μείνει και πάλι σόλο. 
Κυκλοφόρησε άλλα πέντε άλμπουμ, μέχρι να 
ενωθεί και πάλι με τις Μουσικές Ταξιαρχίες για 
μια σειρά εμφανίσεων το 2015 στο Κύτταρο, 
στην Αθήνα. 
Παράλληλα με τη μουσική του πορεία, 
παρουσίασε και αρκετές καυστικές, σατιρικές 
παραστάσεις και έγραψε βιβλία όπως το 
“Μικροαστική καταστροφή” και “Ο Στάλιν 
σκέφτεται για σένα στο Κρεμλίνο”. 

Αγαπήθηκε και μισήθηκε από πολλούς. Είχε 
αρκετές διαμάχες με έταιρους καλλιτέχνες 
αλλά και με αρκετούς πολιτικούς, στους 
οποίους κυρίως επικεντρωνόταν όταν έπιανε 
τη πένα για να ρίξει τα βέλη του. Έφτασε 
πολλούς στο αμήν με τις ατάκες του, έκανε 
άλλους τόσους να κουνήσουν το κεφάλι και να 
συμφωνήσουν. Ένα όμως είναι το σίγουρο – 
σε όλους μας θα λείψει. 

Δεκαπέντε χιλιάδες και μία λοιπόν – 
απολύθηκε κι ο Τζιμάρας… 

                                     Δημήτρης Μπονόβας  



Οι Ήρωες με τα Κολάν - Οι φτωχοί συγγενείς της βιομηχανίας των comics

Πριν από οτιδήποτε άλλο, χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία 
και πολλά, ενδιαφέροντα comics. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές με 
κράτησαν για λίγο καιρό μακριά, αλλά τώρα επέστρεψα ορεξάτος να 

μιλήσουμε για την 9η Τέχνη. 
 

Σήμερα, είπα να ασχοληθούμε λιγάκι με τις άγνωστες στον πολύ κόσμο 
εταιρείες που δυστυχώς είναι καταδικασμένες να βρίσκονται στην τεράστια, 

παχιά αλλά όχι αδιαπέραστη σκιά των κολοσσών Marvel και DC. 
 

Ηλίας Τσιάρας

http://thematofylakes.gr/custodians-art/%CE%BF%CE%B9-%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CF%84%CF%89%CF%87%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5/


Η Image ιδρύθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του 
`90 από 8 καλλιτέχνες, 
ανάμεσά τους και ο 
Todd McFarlane, ο 
δημιουργός του 
αντιήρωα Spawn. 
Άκρως ενδιαφέρον είναι 
το γεγονός πως η 
νεοΐδρυθείσα εταιρεία 
στην ουσία αποτελείτο 
από διαφορετικά 
στούντιο που το καθένα 
ανήκε σε κάποιον 
εταίρο και οι υπόλοιποι 
δεν ασκούσαν κανέναν 
απολύτως έλεγχο στα 
έργα που αποφάσιζε να 
εκδόσει, παρόλο που 
τελικά θα είχαν το 
λογότυπο της Image. 
Πέρα από τον 
McFarlane, που 
εκτόξευσε τη φήμη της 
εταιρείας με τον 
κολασμένο του ήρωα, 
ειδική μνεία αξίζει 
σίγουρα και ο Larsen, δημιουργός του Savage Dragon (που, σημειωτέον 
κυκλοφορεί ακόμα) ο Jim Lee με τους αγαπημένους μου WildC.A.T.s. 
καθώς επίσης και ο Silvestri με τους μεταλλικού X-Men… αχμ, τους 
Cyberforce ήθελα να πω. Σήμερα, η Image σαρώνει στις πωλήσεις των 
graphic novels, έχοντας στο ενεργητικό της τίτλους όπως τα Saga, The 
Walking Dead, Rat Queens (αγάπη μόνο) και Monstress.  

image



Έχοντας συνδέσει το 
όνομά της με άκρως 
επιτυχημένα 
franchises όπως τα 
Star Wars, Aliens και 
(αναπόφευκτα) 
Predator, η Dark 
Horse δεν έχει 
περάσει 
απαρατήρητη. Από το 
1986 όταν και 
ιδρύθηκε, μας έχει 
προσφέρει απλόχερα 
υπέροχα δείγματα 
δουλειάς όπως το 
κορυφαίο έργο του 
Frank Miller Sin City 
και τον απολαυστικό 
Hellboy του Mignola. 
Πέραν αυτών όμως, 
αξιοποιεί άψογα τα 
trends της pop 
κουλτούρας, αλλά και 
της gaming 
κοινότητας, 
εκδίδοντας comic που 
βασίζονται σε  

διάσημους κόσμους όπως τα Mass Effect, Dragon Age και Zelda. Τέλος, να 
σημειωθεί πως για μια δεκαπενταετία περίπου, ο πιο γνώστος βάρβαρος της 
λογοτεχνίας και όχι μόνο, φιλοξενείτο στις σελίδες των εκδόσεων αυτών. Το 
τελευταίο τεύχος του Conan από την Dark Horse θα είναι αυτό του 
Φεβρουαρίου, αφού από το 2019 θα επιστρέψει και πάλι στην αγκαλιά της 
Marvel. 

dark horse



IDWΗ IDW ιδρύθηκε το 
1999 και λίγο πολύ 
ακολουθεί παρόμοια 
διαδρομή με την Dark 
Horse, δίχως όμως τα 
πολύ μεγάλα ονόματα 
της δεύτερης. Παρόλα 
αυτά, δεν παύει να 
έχει μερικούς άκρως 
εντυπωσιακούς 
τίτλους στο ενεργητικό 
της, άκρως 
επιτυχημένα 
franchises όπως τα 
τηλεοπτικά CSI, Star 
Trek και Doctor Who 
καθώς επίσης και τα 
θρυλικά video games 
Silent Hill, 
Castlevania 
(λατρεμένα και τα 
δύο) και Metal Gear 
Solid. Πρόσφατα 
μάλιστα, η εταιρεία 
έκλεισε συμφωνία με 
τη Walt Disney, οπότε 
όλοι οι αγαπημένοι  
ήρωες των παιδικών μας χρόνων, ο Ντόναλντ, ο Μίκυ, ο  θείος Σκρουτζ 
και τα ανιψάκια, κυκλοφορούν πλέον με το λογότυπό της. Επίσης, να μην 
ξεχάσω να αναφερθώ στη μεταφορά του ξεκαρδιστικού ντετέκτιβ Dirk 
Gently, δημιούργημα του σπουδαίου Douglas Adams (περισσότερο 
γνωστός για το Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), το σκίτσο της οποίας 
υπογράφει ο ‘δικός’ μας Ηλίας Κυριαζής.



VALIANT Η συγκεκριμένη 
εταιρεία, αν και 
υπάρχει στον 
χώρο σχεδόν 30 
χρόνια πλέον, 
απέκτησε την 
όποια φήμη της 
(δεν είναι και λίγη 
στους κύκλους των 
φαντατικών 
κομιξάδων!) την 
τελευταία 
πενταετία, μετά 
από τις 
πολυάριθμες 
υποψηφιότητες 
που απέσπασε σε 
διάφορα σχετικά 
βραβεία. Τη 
ναυαρχίδα της 
αποτελούν 
εναλλακτικοί, 
ελαφρώς σκοτεινοί 
ήρωες όπως οι X- 
O Manowar, 
Shadowman, 
Harbringer, 
Rai και 

(ίσως ο πιο γνωστός) Bloodshot. Μάλιστα, έχει υπογραφεί συμφωνία για τη 
μεταφορά του τελευταίου στη μεγάλη οθόνη από την Sony και για τον ρόλο του 
ομώνυμου υπερστρατιώτη ακούγεται έντονα το όνομα του Vin Diesel. 



Η σχετικά μικρή 
και εν πολλοίς 
άσημη εταιρεία 
είναι η χαρά του 
βιβλιοφάγου, αφού 
έχει μεταφέρει στα 
πολύχρωμα καρέ 
έργα 
βραβευμένων 
συγγραφέων 
όπως ο Philip K. 
Dick και ο Michael 
Moorcock. Πέραν 
αυτών, είχε 
καταφέρει να 
σημειώσει κάποια 
επιτυχία και 
αρκετές πωλήσεις 
κατά την 
προηγούμενη 
δεκαετία, όταν και 
είχε συνεργαστεί 
με τον κολοσσό 
του war gaming 
που ακούει στο 
όνομα Games 
Workshop, 
εκδίδοντας    

boom

συνολικά 42 κόμικ από τον αιματοβαμμένο κόσμο του Warhammer, 
Warhammer 40000 αλλά και του πιο επικίνδυνου αθλήματος που επινοήθηκε 
ποτέ, του Blood Bowl.



chaos Το παρόν άρθρο θα ήταν 
ελλειπές αν δεν έκλεινε 
με μια μικρή ωδή στην 
εταιρεία που γνώρισα 
χάρη στους 
αγαπημένους μου Iced 
Earth. Η ονείρωξη κάθε 
μεταλλά εφήβου, οι 
σελίδες των Chaos 
Comics ήταν γεμάτες 
γυμνές καλλονές, κατά 
κύριο λόγω vampires. 
Μη νομίζετε όμως πως η 
φαντασία του Brian 
Pullido, θεμέλιο λίθο των 
εκδόσεων αυτών, 
περιοριζόταν εκεί. Ζόμπι, 
ο Lucifer και η 
σαγηνευτική Lady Death 
είναι μερικοί μόνο από 
τους δεκάδες 
πρωταγωνιστές ιστοριών 
γεμάτες γυμνό (το είπα 
ήδη, ε;), βία, αίμα και 
σωθικά. Προσωπική 
αγαπημένη πάντως,  

παραμένει αυτή που αντίκρισα στο άλμπουμ του συγκροτήματος, η μία και 
μοναδική vampire goddess Purgatori. Σήμερα, μπορείτε να την απολαύσετε 
μέσω της Dynamite Entertainment, μαζί με ανάλογα ντυμένες ηρωίδες, όπως 
η Vampirella και η Red Sonya. 

Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να 
απολαμβάνετε τα comics του αγαπημένου σας ήρωα. 
Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα τον πεθάνουν! 
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Όταν μια τριλογία ονομάζεται 
Επικίνδυνοι εραστές, σίγουρα δεν 
εκπλήσσεσαι ως προς το 
περιεχόμενό της. Και αν σου 
αρέσουν οι ρομαντικές και... 
επικίνδυνες ιστορίες, τότε ξέρεις 
πως κρατάς τα σωστά βιβλία στα 
χέρια σου. 

Τρεις άντρες. 
Ο Λίνκολν Γουέστ είναι ο Έξυπνος. 
Ο Μπεκ Όκλι είναι ο Όμορφος. 
Ο Τζέις Χόλιστερ είναι ο Άγριος και 
με αυτόν ξεκινάει η γνωριμία μου με 
αυτήν την αντροπαρέα. 

Υπάρχει ένα παραμυθένιο μέρος 
κάπου στον νότο των ΗΠΑ. Το 
Στρόμπερι Βάλεϊ. Ένα ειδυλλιακό 
τοπίο που ο αέρας μοσχομυρίζει 
φράουλες. Μια κωμόπολη, όπου 
όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Ένας 
παράδεισος για τους κατοίκους της. 
Σε αυτήν την κωμόπολη 
μετακομίζουν οι τρεις φίλοι, 
θέλοντας να κάνουν μια νέα αρχή 
στη ζωή τους. Μετά από ένα 
πολύπαθο και επικίνδυνο παρελθόν, 
το Στρόμπερι Βάλεϊ φαντάζει ιδανικό 
για το νέο τους ξεκίνημα. 

Ο Τζέις είναι είκοσι οχτώ χρονών, 
ψηλός, μελαχροινός με γυμνασμένο 
σώμα γεμάτο τατουάζ. Αγέλαστος 

και αμίλητος. Απόμακρος. 
Μελαγχολικός και άγριος. Κλειστός 
στον εαυτό του. Με ουλές στο σώμα 
και στην ψυχή. Έχοντας περάσει τα 
προηγούμενα εννιά χρόνια στη 
φυλακή για ανθρωποκτονία, η ζωή του 
κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Η 
προσαρμογή στη φυσιολογική ζωή 
δύσκολη (ευτυχώς που υπάρχουν οι 
κολλητοί και τα δεκάδες 
εκατομμυριάκια δολάρια στον 
τραπεζικό του λογαριασμό που 
διευκολύνουν την καθημερινότητά 
του!). Η φυλακή τον σημάδεψε στο 
σώμα και του δημιούργησε εφιάλτες. 
Ένα μυστικό από το παρελθόν τον 
βαραίνει. Θέλει να μείνει μακριά από 
μπλεξίματα. Εμπιστεύεται μόνο τους 
φίλους του. Μέχρι που γνωρίζει την 
Μπρουκ Λιν. 

Ένα κορίτσι μάλαμα. Γλυκιά, τρυφερή, 
δοτική. Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει 
και να προστατέψει. Και φυσικά, 
κούκλα. Η ίδια βίωσε τον ρατσισμό, 
λόγω της υπεραισθησίας των αυτιών 
της στους ήχους. Τα εμφυτεύματα στα 
αυτιά της δυσκόλεψαν τη ζωή της και 
ντρέπεται για αυτά. Ορφανή από 
γονείς, κάνει δυο δουλειές για να 
καταφέρει να επιβιώσει και να μαζέψει 
τα χρήματα, να αγοράσει μια 
επιχείρηση κοσμημάτων. Πασίγνωστη 
στην περιοχή για τα νεύρα της και την  



απειλή με το ανασήκωμα των 
δαχτύλων «ένα, δύο,...» και στο τρία 
σου ορμάει. Με μία αδελφή άμυαλη, 
που μόνο προβλήματα της 
δημιουργεί, αλλά την οποία 
υπεραγαπά. Και με τη βεβαιότητα 
πως κάποτε τα ζόμπι θα 
κατακλύσουν τον πλανήτη και η ίδια 
πρέπει να είναι πανέτοιμη για εκείνη 
τη ζοφερή στιγμή. 

Όταν αυτοί οι δυο συναντιούνται, 
γοητεύονται αμέσως ο ένας από τον 
άλλον και η έλξη είναι έντονη. 

Και ο κόσμος τους αναποδογυρίζει. 

Τα εμπόδια πολλά.  
Ο Τζέις αντιλαμβανόμενος τα 
οικονομικά προβλήματά της, 
αποφασίζει να τη βοηθήσει 
προσφέροντάς της δουλειά ως 
βοηθό του. Δεδομένου ότι η δουλειά 
του Τζέις είναι να επισκευάζει το 
σπίτι στο οποίο πρόσφατα 
μετακόμισαν, η δουλειά της Μπρουκ 
Λιν είναι να κάνει τις δουλειές του 
σπιτιού του και να μαγειρεύει. 
(Αμφιβάλλει κανείς πως ο έρωτας 
περνάει από το στομάχι ενός άντρα;) 

Έχει λοιπόν η Μπρουκ Λιν τον 
παίδαρο να βρίσκεται στην αυλή,  

επισκευάζοντας το ερειπωμένο σπίτι 
με τον ήλιο να καψαλίζει και σαράντα 
βαθμούς Κελσίου. Ένα παγωμένο 
ποτήρι νερό επιβάλλεται να του 
προσφέρει, ως υπάλληλός του και ως 
άνθρωπος συμπονετικός. Πάει και τον 
βρίσκει στο πίσω μέρος της αυλής. Το 
πώς μένει το ποτήρι στο χέρι της... 
άγνωστο -ένα μυστήριο το οποίο 
χρίζει ιδιαίτερης ανάλυσης! 

Μόνο που ο Τζέις δεν επιθυμεί να 
κάνει δεσμό και η Μπρουκ Λιν θέλει 
μονιμότητα και σταθερότητα. Αλλά 
μετά το παραπάνω απόσπασμα, 
καταλαβαίνεις αμέσως πως είναι 
αδύνατον να κρατηθεί μακριά από 
τέτοια λιχουδιά... 

Θα καταφέρουν να ξεπεράσουν 
ανασφάλειες, φόβους, προκαταλήψεις; 
Θα υποκύψουν στο πάθος που τους 
καίει και ψάχνει διέξοδο; 
Θα κρατήσουν ο ένας τον άλλον 
σφιχτά; 
Δε θα σας σοκάρω με λεπτομέρειες 
ούτε και θα μαρτυρήσω την... 
απολαυστική συνέχεια. Θα σας 
αφήσω και εσάς να τσουρουφλίζεστε, 
σαν τον Τζέις και την Μπρουκ Λιν. 

Έχω διαβάσει αρκετά ερωτικά 
μυθιστορήματα. Γνωρίζω εξαρχής  



πως θα περάσω ευχάριστα μερικές 
ώρες, με ήρωες που διαθέτουν όλο το 
πακέτο το οποίο φαντασιώνεται μια 
ρομαντική... κορασίδα, που όταν 
μεγαλώσει θα επιθυμούσε ο έρωτας 
της ζωής της να είναι κάπως έτσι: 
κούκλος, πάμπλουτος και δοσμένος 
ψυχή και σώματι σε αυτή. 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, η 
συγγραφέας εμβάθυνε και στην 
προσωπικότητα των ηρώων (όχι μόνο 
στις ερωτικές σκηνές) και αυτό έκανε 
την ιστορία του Τζέις και της Μπρουκ 
Λιν πιο ενδιαφέρουσα. 
Επιπροσθέτως, έχει πλοκή. Υπάρχει 
ένα παρελθόν για κάθε ήρωα, 
εξηγούνται και αναλύονται επαρκώς οι 
επιλογές τους, υπάρχουν ηθικά 
διλήμματα και κοινωνικοί 
προβληματισμοί. Η οπτική από τη 
μεριά των δύο βασικών 
πρωταγωνιστών δίνει μια πικάντικη 
και ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο κείμενο. 
Πολλές και περιγραφικές σκηνές, 
ωραίοι διάλογοι. Έχει επίσης και 
ανατροπές. Μια πρώην που έρχεται 
στην πόλη με ένα παιδί και 
υποστηρίζει πως ο πατέρας της 
μικρής είναι ο Τζέις και ένας περίεργος 
τύπος, ο Σταν, που όλο και 
εμφανίζεται εκεί που δεν τον 
περιμένεις και απειλεί την ευτυχία του 
ζεύγους. 

Ο απόμακρος ήρωας κερδίζει τις 
εντυπώσεις από την αρχή και κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον καθ' όλη τη 
διάρκεια, καθώς αποκαλύπτεται σιγά- 
σιγά εκτός από το υπέροχο σώμα του 
και τις φανταστικές... ικανότητες που 
έχει αυτό, ο ψυχισμός του (ναι, λέμε! - 
διαθέτει και τέτοιον ο Τζέις!) που 
πραγματικά απολαμβάνεις. Μου 
άρεσε πολύ το κακό παιδί της 
ιστορίας. Υπερβολικά πολύ! 

Από την άλλη, η Μπρουκ Λιν (πρέπει 
να πω τη γνώμη μου και γι αυτή;). 
Εντάξει, αφού τη θέλει ο Τζέις, εμένα 
δε μου πέφτει λόγος. Αλλά έλεος πια 
με τις ηρωίδες που δεν ξέρουν τι 
θέλουν, που τις θεωρείς ελαφρώς 
ανισόρροπες και τρελές, που η 
βλακεία μερικές φορές σε κάνει να 
κλείνεις το βιβλίο, γιατί πολύ απλά δεν 
αντέχεις να διαβάζεις άλλο αλλά 
πάντοτε καταφέρνουν αβίαστα να 
γοητεύσουν τον τέλειο άντρα, ο 
οποίος παρεμπιπτόντως, θαυμάζει 
εκτός από την τελειότητα της 
κορμοστασιάς τους και τη θεϊκότητα 
του προσώπου τους και το 
υπέρλαμπρο μυαλό τους. (Άλλο ένα 
θέμα που χρίζει ιδιαίτερης μελέτης και 
ανάλυσης για τα γούστα των αντρών!) 
Και φυσικά, η συγκεκριμένη ηρωίδα 
τρελαίνεται από χαρά όταν ο καλός 
της, ως απόδειξη της αγάπης του,



χτίζει ένα καταφύγιο για να έχει 
πρόχειρο, όταν κινδυνέψει από τα 
μυριάδες ζόμπι που θα φτάσουν 
στην αυλή της...  

Να εκφράσω, ως κατακλείδα,  την 
ειλικρινή μου ευαρέσκεια για το όχι 
πρωτότυπο, αλλά σίγουρα 
ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Και 
επειδή ο Τζέις είναι καταπληκτικός 
τύπος, ανυπομονώ να γνωρίσω και 
τους φίλους του καλύτερα 
διαβάζοντας 

και τα επόμενα δύο βιβλία της σειράς. 
Να γνωρίσω όλα τα κακά παιδιά των 
Επικίνδυνων εραστών. 

Να σχολιάσω επίσης πως τα 
εξώφυλλα της ελληνικής έκδοσης είναι 
πολύ ωραιότερα από τα αντίστοιχα 
που είδα να κυκλοφορούν σε άλλες 
χώρες. 

                  Παναγιώτα Γκουτζουρέλα
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Πριν ένα χρόνο βρέθηκα τυχαία στην 
βιβλιοπαρουσίαση της συγγραφέως 
και αγόρασα το βιβλίο "Τι συμβαίνει 
με τα βατόμουρα;", το οποίο είναι 
δυστοπικές ιστορίες που έχουν, ναι 
μεν, αυτοτέλεια ως διηγήματα, αλλά 
μπορούν και να διαβαστούν και ως 
νουβέλα. 

Πριν προχωρήσω στην ανάλυσή του, 
θα ήθελα να αναφερθώ στον 
θαυμασμό μου για την γραφή της 
συγγραφέως που εισάγει μυρωδιές 
και γεύσεις διάσπαρτα εδώ κι εκεί και 
ονοματίζει τους χαρακτήρες 
σύμφωνα με την προσωπικότητα 
τους π.χ ο ψυχαναλυτής λέγεται Τοντ 
Χμου-χμους και η Σοφή Κυρία 
Χράτς. Γέλασα και μόνο που τους 
σχημάτισα στην φαντασία μου κι 
αυτό είναι αφάνταστα έξυπνο για ένα 
ανάγνωσμα που σκοπό έχει να σε 
προβληματίσει βαθιά. Τα διηγήματα 
είναι σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο 
πρόσωπο και στην ουσία αποτελούν 
συνολικά ένα καλομελετημένο 
ψυχογράφημα της ίδιας μας της 
κοινωνίας. 

Τι συμβαίνει λοιπόν με τα 
βατόμουρα; Όπως δηλώνει ο τίτλος, 
στο σύμπαν της συγγραφέως 
υπάρχει μια τεράστια πολυεθνική η 
Βατόμουρο Ελ τι Ντι που δίνει 

δουλειά στους μισούς κατοίκους και ο 
κόσμος συγκρατείται απ’ το μεγάλο 
γρανάζι στα έγκατα της γης τους. 

Μεταφερόμαστε σε μια χώρα όπου οι 
γελωτοποιοί των τραπεζών κρατάνε 
παρέα στον κόσμο, μέχρι να φτάσει η 
σειρά τους με τα γνωστά παιχνίδια 
τους, οι Καταμετρητές στέλνουν τους 
χοντρούς να ζεσταθούν στο 
Παρατηρητήριο Γραναζιού για να 
χάσουν κανένα δράμι, καθώς 
ζεσταίνονται στα έγκατα της γης και οι 
ομοφυλόφιλοι πολίτες μαρκάρονται με 
σφραγίδα και στέλνονται να 
κατοικήσουν στις Υπόγειες Στοές, να 
κάνουν μπάνιο σε τηλεφωνικούς 
θαλάμους του καταυλισμού και να 
ψωνίζουν σε πάγκους στις εξόδους 
των στοών με την κόκκινη κάρτα ανά 
χείρας. Σας θυμίζει κάτι ο 
παραλληλισμός; 

Με τον μανδύα του σουρεαλισμού 
καλύπτονται οι ήρωες-στερεότυπα 
που συναντάμε στην διπλανή μας 
πόρτα. Ζευγάρια που δεν ομολογούν 
τα θέλω τους, όπως ο Τζέι και η Τίκι, 
αλλά και ζευγάρια που κάνουν την 
υπέρβαση για να είναι μαζί, όπως η 
Ρει για τον καλό της, νάρκισσοι 
γυμναστές και αυτοκτονικοί 
τραπεζίτες, ράφτρες που κάνουν τα 
πάντα για να βγουν στο γυαλί,   



νταλικέρηδες με περίεργα πάθη και 
σταθμάρχες που πάντα είχαν τόσο 
συγκεκριμένη ρουτίνα που πέθαναν 
και δεν το κατάλαβαν. Μαζί τους 
λοιπόν παρακολουθούμε την 
παράλογη πορεία της κοινωνίας (την 
δική τους ή την δική μας, άραγε...), 
που είναι έτοιμη να τρελαθεί για τα 
καλά μέχρι που τελικά γυρίζει η βίδα, ή 
αλλιώς το γρανάζι! 
Μετά το σπάσιμο του γραναζιού, οι 
πολίτες Άλφα κατηγορίας κληρώθηκαν 
στις κατοικίες που γέρνουν πάνω στον 
λόφο και κρατιούνται από τεράστιες 
αλυσίδες που είναι χωμένες στο βουνό 
και στηρίζονται από την κορυφή του. 
Το σπίτι τους μπορεί να πέσει ανά 
πάσα στιγμή σαν τραπουλόχαρτο, 
όπως συμβαίνει συνήθως με όλα τα 
σπίτια της πλουτοκρατίας…  

Οι πολίτες Βήτα κατηγορίας μένουν 
στις εναέριες κατοικίες πάνω στα 
δέντρα και κάθε βράδυ ένας φύλακας 
κρέμεται στα σχοινιά κι ελέγχει αν 
έχει μπει κάποιος λαθραία από άλλες 
κατηγορίες πολιτών. 

Οι πολίτες Γάμα κατηγορίας μένουν 
στις πλωτές κατοικίες και πρέπει 
κάθε φορά να τραβάνε την άγκυρα 
να κάνουν κουπί για να μην βρεθούν 
στ’ ανοιχτά. 

Οι πολίτες Δέλτα κατηγορίας 
διαμένουν στις υπόγειες στοές με τον 
υπερσύγχρονο φωτισμό και τα 
λουλούδια που έχουν τοποθετηθεί σε 
ειδικές γυάλες ψύξης για να 
διακοσμούν τους μικρούς χώρους. 



Υπάρχει μια πινακίδα στο τέλος του 
κόσμου, μετά τα νησιά των 
ιθαγενών Κάου-Κάου, που γράφει 
Ως εδώ και που γι' αυτήν άκουγαν 
οι πολίτες σε όλη τους τη ζωή. 
Βρισκόταν στην αρχή και το τέλος 
του κάθε σχολικού εγχειριδίου. 
Άραγε, θα καταφέρει ο 
ψυχαναλυτής που φτάνει μέχρι την 
πινακίδα, να την ξεπεράσει; Ν’ 
ανακαλύψει τι υπάρχει πέρα απ’ 
αυτήν; Και μαζί κι εμείς οι 
αναγνώστες; 

                   Αναστασία Νεραϊδόνη 
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Μπαμ! Έτσι απλά και ακαριαία. Με 
την πρώτη ματιά. 

Με το εξώφυλλο που λάτρεψα και τον 
τίτλο που με αναστάτωσε. 
Τόσο απλά  και ακαριαία ερωτεύτηκα 
αυτό το βιβλίο. Χωρίς καν να 
προλάβω να δω το όνομα του 
συγγραφέα (sorry Πολυχρόνη 
Κουτσάκη), πριν καν διαβάσω την 
περίληψη στο οπισθόφυλλο (ξανά 
sorry). Για τέτοιον κεραυνοβόλο 
έρωτα μιλάμε. 
Και αυτός ο έρωτας καλά κρατεί από 
τότε που απέκτησα το βιβλίο 
(πιρουέτα χαράς!) 

Ο Γιώργος Δάντης, ετών 16, μαθητής 
της Β΄Λυκείου στα Χανιά.  
Ο Γιώργος είναι το αγόρι της 
διπλανής πόρτας. Μεσοαστική 
οικογένεια, με τον πατέρα να έχει 
χάσει τη δουλειά του και να αφιερώνει 
τον χρόνο του σε παιχνιδομηχανή. Με 
μητέρα που δουλεύει γραμματέας σε 
δικηγορικό γραφείο και λείπει πολλές 
ώρες από το σπίτι. Με αδελφή που 
ευτυχώς λείπει για σπουδές στην 
Αθήνα, γιατί το να μοιράζονται το ίδιο 
δωμάτιο του είναι ανυπόφορο. 

Ερωτεύτηκε τη Ρέα στα δώδεκά του 
και δεν τολμάει να της δείξει πώς 

νιώθει. Αλλά και μόνο που την βλέπει 
από μακριά, η καρδιά του χτυπάει 
δυνατά. 

Βασικός παίκτης της ομάδας βόλεϊ 
του σχολείου, εργαζόμενος σε ένα 
στριπτιζάδικο για να βγάζει το 
χαρτζιλίκι του και με ιδιαίτερη έφεση 
στον αυτοσαρκασμό. 

Με ηθικούς κανόνες που πάντοτε 
ακολουθεί αντιμετωπίζει τη ζωή του 
με χιούμορ. Επίμονος μέχρι τελικής 
πτώσης, αναλύει τα πάντα και δεν 
σταματά μέχρι να καταφέρει τον 
στόχο του. 

Με τίποτε ιδιαίτερο πάνω του (έτσι 
νομίζει, γιατί η υποφαινόμενη έχει 
διαφορετική άποψη!), πέρα από την 
ανάγκη να βοηθάει τους πάντες. Την 
Κάλλια που είχε μπλεξίματα με το 
αγόρι της, τη Χρύσα που η Ρέα είδε 
ότι κινδύνεψε, την κόρη του Κόσμιν 
που χρειάζεται επειγόντως 
επέμβαση, ... το σύνδρομο του ήρωα 
σε όλο το μεγαλείο του. Αν και ο 
φίλος του, ο Νικ, δε συμφωνεί με την 
ασίγαστη αυτή εμμονή να σώσει τους 
πάντες, δεν τον αφήνει μόνο. 

Ο Νικ. Ένας όμορφος, με πολλές 
ιδιοτροπίες και φανταστικές ατάκες 



νεαρός... Με εκπληκτικό διαμέρισμα 
στο οποίο, μένει μόνος, με πολλά 
χρήματα, με τεράστια βιβλιοθήκη και 
άριστη γνώση  πολεμικής τέχνης που 
γονατίζει και τον πιο σκληρό 
αντίπαλο. Που όλα τα κορίτσια είναι 
ερωτευμένα μαζί του, αλλά εκείνος 
αδιαφορεί γιατί έχει ήδη δεσμό. Μια 
σχέση μυστική από όλους, εκτός από 
τον Γιώργο. Λέει τα πιο εκπληκτικά 
πράγματα με το σοβαρό ύφος του. 
Αν και δε συμφωνούν πάντα με τον 
Γιώργο, καταφέρνουν και βρίσκουν 
τρόπους συνεργασίας. 

Η Ρέα είναι μια ευαίσθητη κοπέλα 
που θεωρεί πως η ζωή της δεν έχει 
νόημα και ήδη στα δεκαέξι της  

μετράει δυο απόπειρες αυτοκτονίας. 
Νομίζει πως ο έρωτας της ζωής της (ο 
Γιώργος μας ντε!) δεν ενδιαφέρεται γι 
αυτήν. Μέχρι που διαπιστώνει πως 
κάνει λάθος. 

Με τη Ρέα να κάνει απόπειρα 
αυτοκτονίας αρχίζει η ιστορία. Πριν τη 
βουτιά στο κενό, βλέπει στο 
διαμέρισμα της απέναντι 
πολυκατοικίας μία δολοφονία. 
Ευτυχώς για όλους μας, η Ρέα 
αποτυγχάνει με την απόπειρα και 
καλεί τον Γιώργο για βοήθεια. Ο 
οποίος φυσικά και σπεύδει (Καιρός 
για ήρωες λέγεται το βιβλίο, το 
ξεχάσατε;).  
Μαζί με τον Νικ αναλαμβάνουν την   



προστασία της Ρέας και τη διαλεύκανση 
του μυστηρίου του διαμερίσματος της 
απέναντι πολυκατοικίας. Κι εδώ τα 
πράγματα περιπλέκονται... Με φόντο 
τα πανέμορφα Χανιά, ο Γιώργος, Ο Νικ, 
η Ρέα και η Βάλια, γίνονται μια ομάδα 
και τα βάζουν με τους κακούς της 
υπόθεσης: την τοπική μαφία. 

Η πλοκή της ιστορίας στα Χανιά. 
Λεπτομερής περιγραφή της πόλης, 
διευθύνσεις και ονόματα, νομίζεις 
πως πράγματι εξελίσσονται όλα όσα 
διαβάζεις στην πραγματικότητα. Μια 
διεισδυτική ματιά στον τρόπο ζωής 
των Ελλήνων μέσα στα πλαίσια της 
οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το 
περιβάλλον οι δύο φίλοι καλούνται 
να βρουν τη λύση της απόπειρας 
δολοφονίας και της μυστηριώδους 
εξαφάνισης μιας συμμαθήτριάς τους. 
Το ότι είναι έφηβοι έχει θετικά και 
αρνητικά στοιχεία, τα οποία 
καταφέρνουν και διαχειρίζονται άψογα, 
χαρίζοντάς μας πάμπολλες σκηνές 
δράσης αλλά και αστείων 
καταστάσεων. 

Χορηγός στη δράση και ο αστυνομικός 
Βακάκης που θα παίξει τον ρόλο του 
την κατάλληλη στιγμή. 

Μια ιστορία που λάτρεψα, λατρεύω και 
θα λατρεύω. 

Κινηματογραφική ροή, άπλετο 
χιούμορ, συγκινητικές στιγμές και 
ανεξάντλητη δράση. 

Η Τριλογία της Κρήτης είναι 
συναρπαστική! 

Ερωτεύτηκα τον Γιώργο. 
Ερωτεύτηκα τον Νικ. Ερωτεύτηκα 
τον Πολυχρόνη. 

Καιρός να τους ερωτευτείτε κι εσείς! 

             Παναγιώτα Γκουτζουρέλα



Ανθρώπινες δομές
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Πρόσφατα επισκέφτηκα την έκθεση 
Studios 2017 στο T.A.F / the art 
foundation στο Μοναστηράκι, η 
οποία φιλοξενεί επιλεγμένα έργα 
αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών της Αθήνας και θα 
είναι ανοιχτή για το κοινό λίγες 
μέρες ακόμα ως και τις 4 
Φεβρουαρίου 2018. 

Η ομαδική έκθεση αυτή με ποικιλία 
υλικών και μέσων, συνθέσεις, 
εγκαταστάσεις, γλυπτά, βίντεο, 
ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, 
εκφράζει την προσωπικότητα και 
τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν 
τον κόσμο οι νέοι εικαστικοί. 

Έτσι αποφάσισα να γνωριστώ μαζί 
σας, με το πρώτο μου άρθρο να 
έχει αναφορά στην εικόνα, μια και 
αυτή είναι εξ' επαγγέλματος και η 
βασική μου απασχόληση. 
Φυσικά, στην επιλογή μου αυτή 
αφορμή στάθηκε και το έργο ενός 
από αυτά τα νέα παιδιά, που μόλις 
βρέθηκα μπροστά του μου έφερε 
στο μυαλό εκείνα τα βιβλία που 
όταν τα ανοίγεις ξεδιπλώνεται ένας 
τρισδιάστατος κόσμος μπροστά 
στα μάτια σου. 
Ο κόσμος που παρουσιάζει η 
Αικατερίνη Διαμαντή μας γυρίζει σε 

μνήμες παιδικών εικονογραφήσεων 
κόμικ, παραμυθιών και μύθων. 
Αναπόφευκτη λοιπόν η αμφίδρομη 
σχέση του έργου της με τη τέχνη του 
λόγου και της γραφής, καθώς 
μεγαλώσαμε με ιστορίες που άλλοτε 
δημιουργούσαν εικόνες στο μυαλό 
μας, άλλοτε συνοδεύονταν από αυτές 
και άλλοτε πάλι μας οδηγούσαν στο 
να πλάσουμε καινούριες και να 
γίνουμε μέρος αυτού του αέναου 
δημιουργικού κύκλου. 

Η αμεσότητα και ειλικρίνεια του ίδιου 
του τίτλου "It's Nina's World" που μας 
προτείνει, αναφέρεται στην παιδική 
διάθεση, τον αυθορμητισμό και 
ακόρεστη επιθυμία για δημιουργία 
φανταστικών ηρώων και κόσμων που 
διακατέχει τα παιδιά. Ακόμα η 
αφήγηση του προσωπικού της 
παραμυθιού με πηλό, έχω την 
αίσθηση ότι λειτούργησε σαν είναι 
ένα ακόμα στοιχείο αναφοράς μέσω 
του ίδιου του υλικού στον παιδικό 
χρόνο, που όλοι λερωθήκαμε με 
χώματα σε πάρκα ή παραλίες και 
συχνά προσπαθήσαμε να χτίσουμε 
κάστρα και κάθε λογής μορφή. Αλλά 
και όταν επιστρέφαμε στα σπίτια μας 
πάλι χτίζαμε ολόκληρους κόσμους με 
χρωματιστά τουβλάκια, όπως κάνει 
σήμερα και η καλλιτέχνης. 





Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, 
η ίδια φτιάχνει τα τούβλα της από 
τερακότα χειροποίητα, ένα προς ένα, 
με όλη την επεξεργασία και την 
αγάπη της κεραμικής τέχνης. Έτσι 
μέσα από αλλεπάλληλες και 
διαδοχικές επεξεργασίες 
επιμελήθηκε το κάθε ένα από τα 
πάνω από πεντακόσια τουβλάκια 
της ξεχωριστά, μέρος των οποίων θα 
δείτε στην συγκεκριμένη έκθεση, για 
να δομήσει τον παραμυθόκοσμό της, 
τη χωρική δομή του προσωπικού της 
οικοδομήματος. 

Η μορφή που στέκεται στην είσοδο 
αυτού του οικοδομήματος μου έδωσε 
την εντύπωση Μινώταυρου, 
κοιτάζοντάς την. Παρατηρώντας 
καλύτερα τον φύλακα του κόσμου 
αυτού, μου θύμισε κάτι που είχα δει 
πριν λίγο καιρό σε μία σελίδα με 
παλιά παιχνίδια. Ήταν μια 
καμηλοπάρδαλη-πολεμιστής της 
σειράς παιχνιδιών "τερατομάχοι" 
που όπως φαίνεται ήρθε στο nina's 
world σαν πρωταγωνιστική φιγούρα 
να μας εισάγει στο πνευματικό 
λαβύρινθο του καλλιτέχνη. 

Κατά κάποιον τρόπο, η παρουσία 
ενός παιχνιδιού-πολεμιστή στην 
είσοδο του κόσμου αυτού έρχεται να 
μας υπενθυμίσει ότι ο παιδικός  

κόσμος δεν είναι κάτι απλό. 
Θα εμπλακούμε νοητικά, θέλοντας 
και μη, στη θέα αυτής της 
εγκατάστασης και όπως σε κάθε 
πετυχημένο επικοινωνιακά έργο, θα 
συναντήσουμε τον εαυτό μας. 

Σαν σε πολύχρωμη αρχαία 
ανασκαφή, γεμάτη σύγχρονους 
παιδικούς ήρωες "παραμυθιών", τα 
γλυπτά παιχνίδια της καλλιτέχνιδας 
μας φέρνουν τώρα αντιμέτωπους με 
τον ίδιο το χρόνο. Γίνονται μια 
νοσταλγική υπενθύμιση του 
εφήμερου κόσμου, αλλά και των 
αιώνιων ιδεών. 

Η φόρμα συνάπτει με το 
περιεχόμενο του έργου καθώς το 
ανθρώπινο οικοδόμημα, με τη 
βοήθεια των αρχαιοτέρων 
διδακτικών εργαλείων, των 
παραμυθιών, ολοκληρώνεται. 

Οι δομές που ορίζει ο κόσμος της 
καλλιτέχνιδας δεν είναι τοίχοι 
αποκλεισμού, τα πολύχρωμα τούβλα 
δεν βρίσκονται εκεί για να 
φυλακίσουν αλλά για να 
δημιουργήσουν χώρους στο μυαλό 
μας. 

Η Αικατερίνη Διαμαντή φαίνεται να 
μας εμπλέκει με αναφορές στην 

δ ή ή ίδ



γνωστική διαδικασία, τα σύμβολα και 
τους μύθους, μέσα από ένα έργο που 
ανάλογα με τη διάθεση και την 
φαντασία της ίδιας συναρμολογείται in 
situ ξανά και ξανά προσφέροντας 
άπειρες εικαστικές δυνατότητες. 
Έτσι πιστεύω ότι πολλοί φίλοι των 
βιβλίων θα τους αρέσει να επισκεφτούν 
αυτή την εκδοχή του κόσμου της και 
ίσως εμπνευστούν να γράψουν ένα 
καινούριο παραμύθι, όπως κατά 
κάποιο τρόπο έκανα και 

 εγώ σήμερα. 

Αφήνοντάς σας, θα μοιραστώ μαζί 
σας μια ακόμα σκέψη. Kοιτώντας το 
nina's world έφερα στη θύμηση μου 
το The Wall των Pink Floyd. 
   
"Tο τείχος έχει σπάσει και τα 
θραύσματα που απομένουν στον 
κόσμο μας έχουμε τη δυνατότητα και 
την ευθύνη να τα μετασχηματίσουμε 
σε καλύτερες ανθρώπινες δομές." 

               Νεφέλη Εκάτη Κατσαρού 
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Το 2017 έφυγε, το 2018 ήρθε, αλλά 
δυστυχώς κάποιες συνήθειες - και 
ιδίως οι κακές – δύσκολα κόβονται. 
Έτσι και η συνήθεια του 
προηγούμενου χρόνου να “παίρνει” 
αξιόλογα άτομα από το χώρο της 
μουσικής για το μακρινό ταξίδι σε 
άλλες πολιτείες, συνεχίζεται και 
φέτος, όπως φαίνεται. Δύο μέρες 
λοιπόν μετά το θάνατο του Τζίμη 
Πανούση, το πεντάγραμμο έγινε 
ακόμα πιο φτωχό. 

Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν. Εξαιρετική 
φωνή, περίεργος χαρακτήρας – 
κυρίως εξαιτίας της διπολικής 
διαταραχής που την 
ταλαιπωρούσε. Αλλά, ποιος δεν 
έχει σιγοτραγουδήσει έστω 
και μια φορά το “Zombie”; 

Το 2017 έφυγε, το 2018 ήρθε, αλλά 
δυστυχώς κάποιες συνήθειες - και 
ιδίως οι κακές – δύσκολα κόβονται. 
Έτσι και η συνήθεια του 
προηγούμενου χρόνου να “παίρνει” 
αξιόλογα άτομα από το χώρο της 
μουσικής για το μακρινό ταξίδι σε 
άλλες πολιτείες, συνεχίζεται και 
φέτος, όπως φαίνεται. Δύο μέρες 
λοιπόν μετά το θάνατο του Τζίμη 
Πανούση, το πεντάγραμμο έγινε 
ακόμα πιο φτωχό. 



Ντολόρες Ο’ Ριόρνταν. Εξαιρετική φωνή, 
περίεργος χαρακτήρας –κυρίως εξαιτίας 
της διπολικής διαταραχής που την 
ταλαιπωρούσε. Αλλά, ποιος δεν έχει 
σιγοτραγουδήσει έστω και μια φορά το 
“Zombie”; 

Το 2014 ξεκίνησε να ηχογραφεί νέο υλικό 
με τους Jetlag, μια συνεργασία ανάμεσα 
στον Andy Rourke των The Smiths και 
τον Ole Koretsky. Δημιούργησαν ένα τρίο 
με το όνομα D.A.R.K. Το πρώτο 
άλμπουμ τους, Science Agrees, 
κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016. 

Μητέρα τριών παιδιών, με έναν γάμο 
που δεν άντεξε, βασανιζόταν τα 
τελευταία χρόνια να επανέλθει. Το 2013, 
σε συνέντευξή της, δήλωσε ότι είχε 
υποστεί σεξουαλική κακοποίηση επί 
τέσσερα χρόνια, από την ηλικία των 8 
ετών έως τα 12. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, αργότερα, να οδηγηθεί σε 
νευρική ανορεξία και νευρικό κλονισμό.  

Αυτή ήταν λοιπόν η Ντολόρες. Αυτή 
γνωρίσαμε, αυτήν αγαπήσαμε μέσα από 
τραγούδια όπως “Animal instinct”, “Ode 
to my family” και “Linger”. Αυτή ήταν η 
δεύτερη απώλεια μέσα στο 2018. Και 
όλοι ελπίζουμε να μην υπάρξουν κι 
άλλες. 
                          Δημήτρης Μπονόβας 



Τα βιβλία ενώνουν



Παρουσίαση βιβλίου Η ζωή έχει δύο όψεις  
Κωνσταντίνα-Παρασκευή Δουβόγιαννη

Πέντε άνθρωποι από 
διαφορετικούς κόσμους πορεύονται 
προς έναν τελικό προορισμό. Κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο 
καθένας ανακαλύπτει καλύτερα τον 
εαυτό του, και ίσως τον γνωρίζει για 
πρώτη φορά. 

Όπως θα διαπιστώσουν, η «ζωή 
έχει δύο όψεις». 

Η πρώτη όψη είναι η ναρκισσιστική, 
που έχει ως κύριο στοιχείο της τον 
εγωισμό και δεν σου επιτρέπει να 
ζήσεις πέρα από τα στενά όρια της 
λογικής. Η δεύτερη όψη είναι η αληθινή, με κύριο γνώμονα την αγάπη, η οποία 
σε απελευθερώνει από κάθε στενό όριο του μυαλού και σε ταξιδεύει πέρα από 
τα όρια της φαντασίας… 

Για το βιβλίο εκτός από τη συγγραφέα μίλησαν οι: Γεωργία Δουβόγιαννη 
(Δικηγόρος) και Μαίρη Τσουλάκου (Αρχαιολόγος, ΜSc Πολιτιστική Διαχείριση) 
στο Accordo Café Αντωνοπούλου 10 στην Καλαμάτα. 

Βιογραφικό: Η Κωνσταντίνα-Παρασκευή Δουβόγιαννη γεννήθηκε στην 
Καλαμάτα και μεγάλωσε εκεί. Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο 
Ε.Μ.Π. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της επέστρεψε στη γενέτειρά της, 
όπου διαμένει και δραστηριοποιείται έως σήμερα. Η συγγραφή μπήκε στη ζωή 
της σε μία δύσκολη περίοδο, όπου αποδείχθηκε ότι ήταν η μόνη διέξοδος. 
Από τότε έγινε τρόπος και ανάγκη ζωής. 





Παρουσίαση του βιβλίου του Πασχάλη Τσαρούχα 
«Και να σκεφτείς, είχαμε σχεδόν νικήσει»

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/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CF%83/


Ερωτήματα δύσκολα για κάθε άνθρωπο – και επίπονα πολλές φορές – 
έρχεται να απαντήσει με το δικό του τρόπο το νέο βιβλίο του γνωστού 

ηθοποιού και συγγραφέα Πασχάλη Τσαρούχα 
«Και να σκεφτείς, είχαμε σχεδόν νικήσει».

Ο έρωτας έχει όρια; 

Η αγάπη είναι μια 

πράξη επαναστατική; 

Ποια είναι τα όρια του 

έρωτα και της 

επανάστασης; Τι 
είναι πιο 

επαναστατικό; Να 

επιβιώνεις ή να 

ερωτεύεσαι; Χωράνε 
το πάθος και η 

επανάσταση σε μια 

εποχή όπως η 

σημερινή; Και με 
ποιες συνέπειες; Η 

νουβέλα του Π. 

Τσαρούχα διαβάζεται 
σχεδόν απνευστί, 
όπως ακριβώς, 

περνάει εξάλλου η 

ίδια η ζωή... Ο ίδιος 

βρέθηκε στην 

Καλαμάτα τη Δευτέρα 

4 Δεκεμβρίου, για να 

εξηγήσει 
περισσότερα για το 

βιβλίο του. 

Η παρουσίαση έγινε στην Εφημερίδα 
«Ελευθερία» στην αίθουσα εκδηλώσεών της 

(Γεωργούλη 26, 2ος όροφος, Καλαμάτα). Για το 
βιβλίο μίλησαν η Μαρία Θεοδωρακάκου 
(ραδιοφωνική παραγωγός – ερασιτέχνης 

ηθοποιός), ο Γιώργος Ηλιόπουλος (ηθοποιός – 
πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Μουσικού 
Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας») και ο 
Γιώργος Κόντος (ελεύθερος επαγγελματίας). 

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Κώστας Αλεξίου (μέλος 
συντονιστικής επιτροπής ΕΣΔΟΓΕ - Εθνικό 

Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών Γερμανίας στην 
Ελλάδα), ενώ αποσπάσματα διάβασε ο Γιώργος 

Τσαπόγας (ηθοποιός).



Στην κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα εκδηλώσεων  του Ι. Ν. 

Αγίου Νικολάου Λιτοχώρου, 
ανάμεσα σε φίλους, συναδέλφους, 

συγγενείς και παρουσία των 
τοπικών αρχών, 

 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Τετάρτης 3 Ιανουαρίου 2018 η 
παρουσίαση του πρώτου βιβλίου  

της κυρίας Δέσποινας Καρτσιούνα- 
Παπαζαχαρία, με την υποστήριξη 

του Πολιτιστικού Ομίλου 
Λιτοχώρου, από τις εκδόσεις 

University Press.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συλλογή 
διηγημάτων, όπου προσωπικές 
μνήμες, αναφορές, εικόνες του παλιού 
Λιτοχώρου και της γύρω περιοχής,  
χαρές και λύπες, λαϊκή παράδοση 
αλλά και Ιστορία…  όλα είναι θύμησες! 

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, το 
πρώτο που αφορά ιστορίες που τις 
διηγήθηκαν στη συγγραφέα και το 
δεύτερο με καθαρά δικές της 
διηγήσεις, ζωντανές εικόνες όλες που 
μας μεταφέρουν σε άλλη εποχή με τη 
βοήθεια  ασπρόμαυρων φωτογραφιών 

από το Λιτόχωρο της καθημερινότητας 
αλλά και των εορτών, που συνοδεύουν 
την έκδοση. Τα τραγούδια του γάμου, 
τα κάλαντα, οι καντάδες ηχούν και στα 
δικά μας αυτιά και δείγματα γευθήκαμε 
ήδη, ευχαριστώντας την ικανότατη 
μουσικό και ηθοποιό Μαρίκα 
Φωτοπούλου. 

Την παρουσίαση του βιβλίου 
μοιράστηκαν η Φωτεινή Ντάβανου 
Γερολιόλιου (φιλόλογος) και η Νίκη 
Γιάνναρου Κουκιώτη (δασκάλα), ενώ 
τον συντονισμό όλης της εκδήλωσης  

Όπως φέρνει ο αγέρας θύμησες – Δέσποινα 
Καρτσιούνα-Παπαζαχαρία



ανέλαβε και έφερε σε πέρας  ο 
Μιχάλης Φαργκάνης (Διδάκτωρ 
Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 
εκπαιδευτικός), ενώ  πήρε το 
λόγο εκτάκτως ο καθηγητής της 
Ιατρικής κος Ιωάννης Μπόντης, 
θυμίζοντας περιστατικά από τα 
παιδικά του χρόνια στο 
Λιτόχωρο. 

Μια συλλογή διηγημάτων που 
έλειπε από το αναγνωστικό κοινό 
της περιοχής, με λογοτεχνικό, 
λαογραφικό και ιστορικό 
περιεχόμενο. Ας είναι καλοτάξιδο 
το νέο βιβλίο! 

                    Ευγενία Κορτσάρη 



Β' Παρουσίαση Καταδικασμένη να είμαι 
σπάνια - Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, 
στις 6 το απόγευμα, στην 

Θεσσαλονίκη, στον Ιανό της 
Αριστοτέλους, η Αγάπη Ντόκα 

παρουσίασε για δεύτερη φορά το 
βιβλίο της «Καταδικασμένη να είμαι 
σπάνια», με αφορμή την Β’ έκδοσή 
του και τον έναν χρόνο κυκλοφορίας 

του. 
  

Η πρώτη παρουσίαση είχε γίνει στον 
ίδιο χώρο στις 23 Φεβρουαρίου. 

 
Αυτά τα γενέθλια γιορτάστηκαν με 

λίγα λόγια, πολύ θεατρική ανάγνωση 
κι ακόμη περισσότερο τραγούδι! 

 
Η Αγάπη Ντόκα ανέφερε κάποια 

παραλειπόμενα από την στιγμή της 
έκδοσης, μίλησε για την ιστορία της 
Χαράς, τα Πρέπει του κόσμου και τα 
Θέλω της ηρωίδας, τα διαχρονικά 
διλήμματα της κοινωνίας και έβαλε 

τεστ ανάμεσα στους 
παρευρισκόμενους για την φράση 

που βρίσκεται γραμμένη στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου, 

προκαλώντας γέλιο ανάμεσα στο 
κοινό! 

 

Ο Δημήτρης Άνεμος-συγγραφέας, 
ταξίδεψε από την Αθήνα ειδικά για να 
είναι στην παρουσίαση. Για την ίδια και 
το βιβλίο μίλησε επίσης και η Ζωγραφιά 
Τσαβέα-συγγραφέας. Συντονισμό έκανε 
η εξ Αθηνών Κατερίνα Ρόη. 
Διάβασαν αποσπάσματα και 
ζωντάνεψαν τους διαλόγους ο Νίκος 
Ιγνατιάδης-εικαστικός, η Χαρά Γκιουσλή- 
ηθοποιός και η Δόμνα Κουτσουμπάκη- 
ηθοποιός. 
Η μουσική επένδυση ήταν του Δημήτρη 
Κεχαγιά 

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/%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%B2-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CF%83/




Η δυναμική του παραμυθιού  
Αντιμετωπίστε τους δράκους-φόβους

Οι Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών 
βρέθηκαν σήμερα (8 Ιανουαρίου) το 
μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Hilton για 
να παρακολουθήσουν το σεμινάριο- 
ομιλία της συγγραφέως παιδικής 
λογοτεχνίας Εύας Πετροπούλου – 
Λιανού «Η δυναμική του 
παραμυθιού. Αντιμετωπίστε τους 
δράκους- φόβους». 

Η συγγραφέας διάβασε 
αποσπάσματα από το βιβλίο της 
«Η κόρη της Σελήνης» καθώς και τη 
δική της χριστουγεννιάτικη  ιστορία 
από το βιβλίο «Μικρές 
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες για 
παιδιά», όπου τα έσοδα από τις 
πωλήσεις του βιβλίου δίνονται στη 
Φλόγα (σύλλογος γονιών παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια). 

Στη συνέχεια και αφού εξήγησε 
στους συμμετέχοντες τι είναι φόβος 
και σε τι βοηθούν τα παραμύθια, οι 
συμμετέχοντες, μίλησαν για τους 
φόβους τους, συμμετείχαν σε 
διαδραστικά παιχνίδια και έφτιαξαν  
το δικό τους παραμύθι. 

                Αγγελίνα Παπαθανασίου 

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%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF/


AthensCon 2017

Μετά το Φantasticon τον Οκτώβριο 
2017, ήταν η πρώτη φορά που 
συμμετείχα ως εκθέτρια -αλλά και 
επισκέπτρια- και στο AthensCon 2017. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο 
κόμικ και ποπ κουλτούρας στην 
Ελλάδα για τον κόσμο της φαντασίας 
σε όλες του τις εκφράσεις (λογοτεχνία, 
κινηματογράφο, τηλεόραση, κόμικς, 
video games, επιτραπέζια παιχνίδια, 

cosplay κλπ), και πραγματοποιήθηκε 
στις 2-3 Δεκεμβρίου στο κλειστό 
γήπεδο Παλαιού Φαλήρου. Πάνω 
από 16.000 επισκέπτριες και 
επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να 
έρθουν σε επαφή με αγαπημένα τους 
αντικείμενα, να θαυμάσουν τα έργα 
αγαπημένων τους καλλιτεχνών, να 
αυξήσουν τις συλλογές τους, να 
παρακολουθήσουν εργαστήρια, να 
φωτογραφηθούν με cosplayers, και  

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/%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB/athenscon-2017-2/


φυσικά να γνωρίσουν από κοντά 
τον ονειρόκοσμο “Angel Eyes” στο 
περίπτερο της “Angel Eyes fantasy 
art”. 

Mε 121 AthensCon Warriors που 
βοήθησαν εθελοντικά για την 
επιτυχημένη διεξαγωγή του 
φεστιβάλ, με τους ευγενικούς 
χορηγούς, με τους εκθέτες και 
όλους τους διοργανωτές που 
ενώθηκαν κάτω από τη σημαία του 
AthensCon, κανένας δεν έφυγε 
παραπονεμένος.

Το event τίμησαν με την παρουσία 
τους οι guests Ian Whyte (Game of 
Thrones), Steve Cardenas (Power 
Rangers), Narga & Aoki cosplay 
και πολλοί comic artists. Επίσης, ο 
διοργανώτης Ανδρέας Πεφάνης 
μας έδωσε την ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε στο κοινό του 
AthensCon τα δύο Βιβλία Ι και ΙΙ 
του μυθιστορήματος “Angel Eyes”. 
Γενικά ήταν ένα συνέδριο 
επαγγελματικών προδιαγραφών, 
εφάμιλλο των αντίστοιχων του 
εξωτερικού, και σίγουρα έκανε το… 
παιδί μέσα μας να χαρεί με την 
ψυχή του! 

                                 Λίλα Κίσσα 



Το χρυσαφένιο κουκούτσι στο Βόλο

Η παρουσίαση, πραγματοποιήθηκε 
στο Ξενοδοχείο «Κυψέλη» στο Βόλο 
την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018. Η 
κυρία Δωροθέα Πέρπερα, φιλόλογος 
και διαχειρίστρια του δικτύου 
«Μαμάδες της Μαγνησίας», καθώς 
και του perpera.Online, προλόγισε το 
βιβλίο. 

Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας 
κύριος Διονύσης Λεϊμονής, διάβασε 
αποσπάσματα του βιβλίου. Κύριος 
ομιλητής της εκδήλωσης ο 
διατροφολόγος και διαιτολόγος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριος 
Κωνσταντίνος Λάμπης. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο δημοσιογράφος  Ηλίας 
Κουτσερής. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο 
συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα του 
βιβλίου του. Ενός βιβλίου που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
«Ελληνοεκδοτική», με σκοπό  να 
μυήσει τα παιδιά  στην υγιεινή 
διατροφή. 

Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το 
βιβλίο και να φτάσει ψηλά, 
αλλάζοντας τις διατροφικές 
συνήθειες των παιδιών μας. 

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/%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/%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF/



