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«Θεέ μου να ’ρταν οι Λαμπρές να κρεμμαστούν οι σούσες  

τζαι να γεμώσουν τα στενά ούλλον μαυροματούσες»  

καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση 

Το περιοδικό μας έχει ντυθεί στα πασχαλινά του και σας εύχεται 

καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.  

Καλή Ανάσταση στην Κύπρο μας, που εδώ και 38 χρόνια 

περίπου είναι σκλαβωμένη και περνά το δικό της βάσανο.  

Καλή Ανάσταση στους Έλληνες, που περνούν δύσκολους καιρούς αλλά σύντομα «θα 

σαλέψει σαν το σπέρμα σε μήτρα σκοτεινή / το φοβερό της μνήμης έντομο μες την γη / 

Κι όπως δαγκώνει αράχνη  θα δαγκώσει το φως. Θα λάμψουν οι γιαλοί  κι όλο το 

πέλαγος». (αλλοίωση του άσματος δ’ από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη). 

Το τεύχος Απριλίου (2ον), έφτασε κοντά σας ανανεωμένο, εμπλουτισμένο. Να 

ευχαριστήσω την Εύα Πετροπούλου, την Βάσω Αριστείδου, την Μαρία Δανιήλ και την 

Ειρήνη Φραγκάκη για την συνεργασία μας που ξεκινά στο παρόν τεύχος. 

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είπατε καλά λόγια για την πρώτη μας έκδοση… 

Καλή επιτυχία Σύλβια. Με τον ενθουσιασμό σου είναι σίγουρη. Πάντα καλά και σου εύχομαι 

πάντα επιτυχίες. ( από την κ. Μαρούλλα Πανάγου). 

Congratulations!!!Mou aresei auti I prwtovoulia……Go for it!!!!!:)……………….. (Έλενα 

Ελευθερίου). 

Καλή επιτυχία και καλή ανταπόκριση να έχεις. Να πρωτοτυπείς σε ιδέες και υλικό, και να 

βοηθάς πάντα στο να αναβαθμίζεται το γούστο, του αναγνώστη σου σε όλα τα επίπεδα και τους 

τομείς που θα επιχειρήσεις. Θα έχεις ένα όπλο στα χέρια σου, που εύχομαι η χρήση του να είναι 

για το δίκαιο, την ειρήνη και την πρόοδο. ( από την κ. Ελένη Στασινού). 

Καλή επιτυχία Σύλβια ,εύχομαι πάντα τα καλύτερα!!!!!!! ( από Χριστίνα) 

Αυτά και άλλα πολλά λάβαμε από τους αναγνώστες μας… Περιμένουμε και τις δικές σας 

συμμετοχές, εισηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε στο mplimplia@yahoo.gr. 

 

Καλή ανάγνωση, 

 

Με εκτίμηση, 

Σύλβια Α. Λουκά 
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Συνέντευξη με τον συγγραφέα Φώτη Σιμάτο

1. Πώς πήρατε την απόφαση να παρακολουθήσετε σεμινάρια 

για συγγραφή μυθιστορήματος; 

Για πολλά χρόνια, μέσα από την πολιτική και συνδικαλιστική μου δράση, 

ασχολιόμουν με εκδόσεις μηνιαίων εφημερίδων και με συγγραφή πολιτικών και 

εργατικών μπροσούρων. Όταν πήρα σύνταξη αποφάσισα πως το καλύτερο που ‘χα να 

κάνω ήταν να γεμίσω τον πολύ (πλέον) ελεύθερο χρόνο μου με το γράψιμο –μ’ ένα 

άλλο όμως γράψιμο –πιο λογοτεχνικό. Έτσι ανακάλυψα το ΕΚΕΒΙ (το Εθνικό 

Κέντρο Βιβλίου) και τα καταπληκτικά σεμινάριά του. Παρακολούθησα τρία: Για 

συγγραφή μυθιστορήματος, για συγγραφή Νουβέλας και για  κριτική Βιβλίου. 

Λίγα λόγια για το «Bésame mucho» 

Το “BÉSAME MUCHO” είναι ένα μυθιστόρημα, ένα ερωτικό ταξίδι σε 

Λατινική Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα, γεμάτο νοσταλγία και συνειδησιακά 

φαντάσματα. Ένα ταξίδι σε «χαμένες» και «κερδισμένες» υποσχέσεις αγάπης, σε 

γυναίκες-σύμβολα. Ένα ονειροπόλημα της νιότης. Οι πληγές ενός «περπατημένου» 

άντρα, όπου το ασίγαστο πάθος του για τις γυναίκες του εξυφαίνει μελλοντικούς 

έρωτες. Νοσταλγίες, αναγκαιότητες, φυγές, συνειδησιακά φαντάσματα, σεξ… Και 

όλα αυτά με κοσμογυρισμένο μάτι. 

 

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ  

Ο Φοίβος έχει χωρίσει με τη Φανή και ζει απομονωμένος σ’ ένα χωριό. Στο 

ίδιο χωριό  ξεκαλοκαιριάζει κάθε χρόνο και η  Ιζαμπέλ, η “Αργεντινέζα” που τη λένε 

οι ντόπιοι.  

Ο Νίκος, ένας φίλος απ’ τα παλιά, επισκέπτεται το Φοίβο και γνωρίζει την 

πανέμορφη νοτιαμερικανή. Αμέσως καταλαβαίνει ότι φλερτάρει το φίλο του. Του το 

λέει. Εκείνος αντιδρά. Του θυμίζει πως δεν απομονώθηκε σ’ ένα χωριό για να κάνει 

το γαμπρό, αλλά για να αυτοτιμωρηθεί για τα λάθη που τον οδήγησαν στο χωρισμό 

του και να νικήσει τους «δαίμονες» των τύψεών του.  Ο Νίκος επιμένει. Του λέει να 

συγχωρέσει τον εαυτό του και να προχωρήσει μπροστά: «Το σύμπαν σε βοηθά κι εσύ 

δεν το βλέπεις. Εθελοτυφλείς. Σου στέλνει μηνύματα μέσω αυτής της γυναίκας, κι εσύ 

κολλημένος με τη Φανή τα αγνοείς…»  

Ο Φοίβος θέλει να σταματήσει αυτή τη συζήτηση και γι’ αυτό το γυρίζει στο 

τρελό. «…Εντάξει λοιπόν, φιλαράκο μου», του λέει, «αν το σύμπαν με θέλει ζευγάρι με 

την Ιζαμπέλ, τότε καμιά αντίρρηση· εδώ είμαι και την περιμένω. Ας τη στείλει να μου 

χτυπήσει την πόρτα και μετά βλέπουμε…»  



 

…Και το σύμπαν του τη στέλνει!  

Λίγες μέρες μετά, περασμένα μεσάνυχτα, το κουδούνι της εξώπορτας χτυπάει. 

Είναι η Ιζαμπέλ. Τον ρωτάει αν θέλει να πάνε για βραδινό μπάνιο –ο άντρας της 

λείπει στο εξωτερικό κι είναι μόνη. Εκείνος αρνείται. Φοβάται το σκάνδαλο. Ελπίζει 

ακόμη σε μια επανασύνδεσή του με τη Φανή. Εκείνη επιμένει. Τον αναγκάζει να της 

ανοίξει. Στο φώτισμα της λάμπας του δρόμου τη βλέπει να του χαμογελά. Είναι ένα 

αλλιώτικο χαμόγελο –ελκυστικό, όπως πάντα, αλλά συνάμα και προτρεπτικό για 

άλλες πιο πονηρές καταστάσεις. Θυμάται τα λόγια του φίλου του: «Σε φλερτάρει, ρε 

Φοίβο, δεν το βλέπεις;». Η σκέψη αυτή τον επηρεάζει. Της προτείνει να περάσει 

μέσα. Εκείνη δέχεται –δείχνει προετοιμασμένη για μια τέτοια πρόσκληση. 

Το παιχνίδι μόλις αρχίζει. Ο Φοίβος νιώθει παράξενα. Είναι περασμένα 

μεσάνυχτα και μια νέα και όμορφη γυναίκα βρίσκεται σπίτι του. Τα ’χει χαμένα. Δε 

ξέρει το παρακάτω. Η πολύχρονη μονογαμική σχέση του με τη Φανή τον έχει κάνει 

να ξεχάσει πως φλερτάρουν.  

Από δω και πέρα όλα κινούνται σ’ ένα ρευστό περιβάλλον. Οι λογικές, τα 

συναισθήματα, τα διλήμματα  κι η ψυχοσύνθεση των ηρώων μεταβάλλονται συνεχώς. 

Το ίδιο κι ο χρόνος κι ο τόπος που εκτυλίσσεται η ιστορία: ένα κεφάλαιο στο παρόν 

κι ένα κεφάλαιο πριν από είκοσι πέντε χρόνια στην Αργεντινή. Η απάντηση της 

Ιζαμπέλ, στην ερώτηση του Φοίβου: «από ποια πόλη της Αργεντινής κατάγεσαι;», 

γίνεται η αιτία αυτής της συνεχούς εναλλαγής των δυο παράλληλων ιστοριών. Η 

πόλη Ροζάριο κάνει το μυαλό του Φοίβου να  εκτιναχθεί πίσω, στα είκοσι του χρόνια, 

όταν, δόκιμος πλοίαρχος, είχε ταξιδέψει σ’ αυτήν την πόλη. Η Αμίντα, μια 

πανέμορφη γυναίκα της νύχτας που την είχε τότε αγαπήσει, είχε και μια οχτάχρονη 

κορούλα, την Ιζαμπέλ. Πέρα από το όνομα και την πόλη καταγωγής, οι συμπτώσεις 

που παρουσιάζονται, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, προβληματίζουν.  

Η συνέχεια της ιστορίας είναι συναρπαστική. Οι ανατροπές και τα ανεπάντεχα 

διαδέχονται το ένα το άλλο και συνεχίζονται μέχρι και τη τελευταία σελίδα του 

βιβλίου…    

Πιστεύετε ότι οι Έλληνες αναγνώστες ξέρουν να διαβάζουν ποιοτικά βιβλία; 

Ήξεραν. Όπως ήξεραν και ν’ ακούν ποιοτικό τραγούδι. Όπως ήξερα και να κάνουν  

ποιοτικούς αγώνες.  

…Για λίγο, όμως, χάθηκαν. Ο καταναλωτισμός, το life style, τα γκρίκλις, το εύκολο 

δανεικό χρήμα, η κουλτούρα του ωχαδερφισμού, τους ξεστράτισαν.  

…Για λίγο, όμως. «Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες…» που θα τραγούδαγε κι ο Μίκης 

Θεοδωράκης…   

…και μέσα στο νέο ξεκίνημα είναι κι η στροφή στην ποιότητα –στην ποιότητα της 

ανάγνωσης, της μουσικής, της διασκέδασης, της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.   

 



 

Επόμενο σας βήμα; 

Γράφω κάτι που ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις μου μέσα στις γειτονιές του Πειραιά και 

της Αθήνας στις δεκαετίας του ’60 και 

του ’70. Στους χαρακτηριστικούς 

τύπους της εποχής εκείνης. Στους 

έρωτες και στα όνειρα που μας 

κατέκλυζαν. Στην κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση που μας 

περιέβαλε.   

Για την ώρα γράφω, βασικά, για μένα. 

Για την ομορφιά της αναπόλησης. Για 

το ζωντάνεμα του χτες. Αν τελικά βγει 

και βιβλίο τότε καλό θα ‘ναι. 

Σύλβια Α. Λουκά 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 

Ο Φώτης Σιμάτος γεννήθηκε στην 

Κεφαλονιά 

και μεγάλωσε στον Πειραιά. 

Τέλειωσε 

το Ναυτικό Λύκειο και ταξίδεψε με 

φορτηγά 

καράβια, φτάνοντας μέχρι το βαθμό 

του υποπλοιάρχου. Σε ηλικία 27 

ετών 

προσλήφθηκε στην Ολυμπιακή 

Αεροπορία,  

ως Ιπτάμενος Φροντιστής, και για 

25 χρόνια 

πετούσε σ’ όλα τα μήκη και τα 

πλάτη της γης. 

Τα τελευταία χρόνια, 

παρακολούθησε 

στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

(ΕΚΕΒΙ) τρεις 

θεματικούς κύκλους σεμιναρίων 

για: 

Συγγραφή μυθιστορήματος, 

Συγγραφή 

νουβέλας και Κριτικής βιβλίου. 

Έχει γράψει το μυθιστόρημα,  

«Bésame mucho» που εκδόθηκε το 

2011 από τις εκδόσεις Τετράγωνο, 

το «ΚΟΚΚΙΝΑ 

ΟΛΑ» που εκδόθηκε το Μάη του 

2005 από εκδόσεις Στ. 

Ζαχαρόπουλου 

και συμμετείχε, - μαζί με άλλους 

έξη συγγραφείς 

–όλοι πρώην ιπτάμενοι Ο.Α.– στο 

«ΕΝΑ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΟΥΡΑΝΟΥ», που 

εκδόθηκε το Μάη 

του 2007 από τις εκδόσεις Λιβάνη. 
 



 

 

Λιγκρί:  

Το λιγκρί είναι ατομικό παιχνίδι. Το λιγκρί είναι ένα κομμάτι ξύλο το οποίο 

τοποθετείται ελάχιστα εκατοστά πάνω από το έδαφος στηριζόμενο σε δύο πέτρες. 

Κάθε παίχτης προσπαθεί με ένα άλλο ξύλο να σηκώσει με ένα κτύπημα το λιγκρί 

ψηλά στον αέρα και με δεύτερο κτύπημα να το πετάξει μακριά. Νικητής του 

παιχνιδιού είναι αυτός που θα πετάξει το λιγκρί στη μεγαλύτερη απόσταση. 

 

Διτζιήμιν: 

Το διτζιήμιν είναι μια μεγάλη και βαρετή πέτρα την οποία προσπαθούν ένας ένας τα 

παλικάρια να σηκώσουν ψηλά. Νικητής είναι αυτός που θα σηκώσει το διτζιήμιν 

ψηλότερα και για περισσότερο χρόνο. 

 

Σακκουλοδρομίες: 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος βάζει τα πόδια μέσα σε μια σακούλα. Νικητής αναδεικνύεται 

αυτός που θα διανύσει την καθορισμένη απόσταση πρώτος. 

 

Κουταλοδρομίες: 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος βάζει στο στόμα  ένα κουτάλι που έχει πάνω αυγό ή πατάτα. 

Νικητής είναι αυτός που θα τερματίσει πρώτος χωρίς να του πέσει το κουτάλι με το 

αυγό ή την πατάτα. 

 

Γαϊδουροδρομίες: 

Νικητής είναι ο αναβάτης του γαϊδάρου που θα τερματίσει πρώτος διανύοντας 

καθορισμένη απόσταση. Συνήθως, η απόσταση είναι ένας γύρος της πλατείας του 

χωριού.  

 

Τράβηγμα σχοινιού: 

Το παιχνίδι παίζεται με δύο ομάδες. Το σχοινί σημαδεύεται στη μέση και η κάθε 

ομάδα παίρνει μία άκρη του σχοινιού. Με το σύνθημα  έναρξης του παιχνιδιού η κάθε 

ομάδα προσπαθεί να τραβήξει προς το μέρος της την άλλη ομάδα. Νικήτρια είναι η 

ομάδα που θα τραβήξει την άλλη ομάδα προς το μέρος της πέρα από ένα 

καθορισμένο σημείο. Σε μερικές περιοχές το παιχνίδι παίζεται σε λασπωμένο μέρος 

με αποτέλεσμα οι ηττημένοι να σύρονται μέσα στη λάσπη.     

 

Κάμηλος: 

Είναι ομαδικό παιχνίδι. Η μια ομάδα στήνεται ως εξής: Ο πρώτος παίχτης ακουμπά 

όρθιος σε ένα τοίχο (μαξιλάρι, μαουλούτζιη). Ο δεύτερος σκύβει μπροστά από τον 

πρώτο με κλίση 90˚ και τον πιάνει με τα χέρια του από τη μέση. Οι υπόλοιποι παίχτες 

κάνουν το ίδιο πιάνοντας τον παίχτη που είναι μπροστά  τους από τη μέση 

σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κάμηλο.  

Οι παίχτες της άλλης ομάδας πηδούν ένας ένας όσο πιο κοντά  μπορούν στον όρθιο 

παίχτη της πρώτης ομάδας. Πηδώντας ο κάθε παίχτης της δεύτερης ομάδας  πάνω 

από τους παίχτες της πρώτης φωνάζουν «Αππήησεν ο κάμηλος τζαι φώναξε Μαρία 

Κρι Κρι». Επίσης, οι παίχτες της πρώτης ομάδας πηδώντας βάζοντας τα χέρια  στην 

πλάτη του τελευταίου της άλλης ομάδας, τον κλωτσούν. Στόχος της δεύτερης ομάδας 

είναι να ανέβουν όλοι οι παίχτες στην πλάτη των παιχτών της πρώτης. Αν ανέβουν 

όλοι τότε οι παίχτες της πρώτης ομάδας ξεκινούν να κουνιούνται προσπαθώντας να 



 

ρίξουν από τις πλάτες τους τούς παίχτες της δεύτερης ομάδας. Ακολούθως οι ο 

ομάδες αλλάζουν ρόλους. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα παραμείνει το μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα πάνω στις πλάτες της άλλης ομάδας  

 

Σκατούλικα: 

Το παιχνίδι είναι ατομικό. Στήνονται πέντε πέτρες με πλακοειδές σχήμα η μια πάνω 

από την άλλη. Νικητής είναι ο παίχτης που θα καταφέρει να ρίξει όλες τις πέτρες 

χάμω ρίχνοντας τη δική του πέτρα μόνο μια φορά από καθορισμένη απόσταση. 

 

Ζίζυρος: 

Οι διαγωνιζόμενοι κάνουν ημικύκλιο. Κάποιος γυρίζει την πλάτη του στους 

υπόλοιπους βάζοντας το ένα του χέρι κάτω από τη μασχάλη με ανοιχτή την παλάμη 

ενώ με το άλλο καλύπτει τα μάτια για να μην βλέπει. Ένας από τους υπόλοιπους 

κτυπά με δύναμη στο χέρι αυτόν που είναι στη μέση, ενώ μετά το κτύπημα όλοι 

κουνούν το δείκτη του χεριού τους κάνοντας τον ζίζυρο (ζζζζζζ….). Αυτός που είναι 

στη μέση προσπαθεί να μαντέψει ποιος τον κτύπησε. Αν τον βρει, τότε αυτός που 

κτύπησε μπαίνει στη μέση. Αν δεν τον βρει παραμένει μέσα.  

 

Βεζίρης και βασιλιάς: 

Απαραίτητο για το παιχνίδι είναι ένα κόκαλο από αρνί σε σχήμα καμπύλης. Κάθε 

πλευρά του κόκαλου είχε και μια ονομασία: βεζίρης, βασιλιάς και κλέφτης. Κάθονταν 

όλοι οι παίχτες σε κύκλο και γύριζαν το κόκαλο. Αυτός που κληρωνόταν με βάση το 

κόκαλο βασιλιάς ήταν ο νικητής του παιχνιδιού και πρόσταζε αυτόν που κληρωνόταν 

βεζίρης να κάνει κάτι. Αυτός που κληρωνόταν κλέφτης έβγαινε από το παιχνίδι. 

 

 

 

 

Σούσες:     

Οι σούσες είναι παιχνίδι και τραγούδι μαζί. Κρεμάζονταν πάνω σε δέντρα ή ξύλινους 

πασσάλους κούνιες. Οι ελεύθερες κοπέλες του χωριού κουνιόντουσαν στις σούσες 

τραγουδώντας το πασχαλινό παραδοσιακό τραγούδι «Σούσες»: 

 

«Θεέ μου να ’ρταν οι Λαμπρές να κρεμμαστούν οι σούσες  

τζαι να γεμώσουν τα στενά ούλλον μαυροματούσες»  

 

Τυφλόμυγα (καττόμουγια): 

Ένας παίχτης δένει τα μάτια με ένα ρούχο. Οι υπόλοιποι τον στριφογυρίζουν τόσες 

στροφές όσο και η ηλικία του για να ζαλιστεί. Ακολούθως, ο παίχτης με τα δεμένα 

μάτια προσπαθεί να πιάσει τους υπόλοιπους που σκορπίζονται στο χώρο. Μόλις 

πιάσει κάποιον πρέπει να βρει ποιος είναι και να πει το όνομά του. Αν τον βρει τότε 

φεύγει από καττόμουγια και μπαίνει αυτός που βρήκε. Αν κάνει λάθος, τότε 

παραμένει και ξεκινά το παιχνίδι ξανά από την αρχή. 

 

Παίξιμο της καμπάνας:  

Είναι ατομικό παιχνίδι. Νικητής ανακηρύσσεται αυτός που θα κτυπήσει την καμπάνα 

πιο δυνατά.  

 

 

 



 

Αβκά αβκά πουλώ τα 

 

Οι παίχτες κάνουν ένα κύκλο και τραγουδούν καθήμενοι το εξής δίστιχο:  

 

«Αβκά αβκά πουλώ τα του θκειού μου του Κολόκα  

που κάμνει κολοκούθκια να φαν τα κοπελλούθκια» 

 

Ένας από τους παίχτες κρατώντας ένα μαντηλάκι κάνει στροφές γύρω από τους 

υπόλοιπους. Σε μια στιγμή αφήνει το μαντηλάκι που κρατά πίσω από άλλο παίχτη 

που κάθεται και τραγουδά. ο παίχτης πρέπει να πάρει το μαντηλάκι και να κυνηγήσει 

τον παίχτη που του το έβαλε γύρω από τον κύκλο. Αν τον πιάσει τότε παραμένει ο 

ίδιος παίχτης να στριφογυρίζει γύρω από τον κύκλο. Θα καθίσει κάτω στον κύκλο ο 

πρώτος παίχτης μόνο αν καταφέρει να καθίσει στη θέση του παίχτη που άφησε το 

μαντηλάκι. 

Από το διαδίκτυο 

 

  

 

 

 

Γιατί το λαγουδάκι του Πάσχα φέρει τα αυγά; 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια σχέση έχουν; 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Ο λαγός του Πάσχα 

Τον βρίσκουμε κι αυτόν στα παιχνίδια και στα δώρα του Πάσχα, αλλά δεν μας είναι 

γνωστός από την ελληνική παράδοση. Μας ήρθε από τη Δυτική Ευρώπη. Ιδιαίτερα 

στις γερμανικές χώρες ο λαγός του Πάσχα έρχεται από την εξοχή και φέρνει τ’ αυγά 

στα παιδιά. Το ζώο αυτό παρουσιάζεται με μαγικές ικανότητες κι είναι συνήθως 

ταξιδευτής ταχυδρόμος, αλλά και καλό πνεύμα της βλάστησης, πράγμα που το 

συναντούμε και σε ελληνικά έθιμα θερισμού. Οι λαγοί στη γερμανική παράδοση ήταν 

συνδεδεμένοι με τη γονιμότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που το Πάσχα γιορτάζεται την 

Άνοιξη που η φύση αναγεννάτε, οι λαγοί συνδέθηκαν αναπόφευκτα με τη μεγάλη 

θρησκευτική  γιορτή. 

http://www.asxetos.gr/pedia/giortes-epoxes/symvola-toy-pasxa/o-lagos-tou-pasxa-19629.html


 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Η ζωή του καθενός είναι σημαδεμένη από μυριάδες πετραδάκια. Στην πρώτη 

ποιητική συλλογή της, που εκδόθηκε από τις Βιβλιοεκδόσεις Αναζητήσεις το 

Σεπτέμβριο του 2010, η Βάσω Αριστείδου εκθέτει μερικά από τα πετραδάκια 

που σημάδεψαν τη δική της ζωή, αποσκοπώντας να αγγίξει τον αναγνώστη 

βαθιά μέσα στο είναι του. Η ποίησή της εξυμνεί στοιχεία της ζωής όπως ο 

έρωτας, η φύση, το φως, η κίνηση. Οι φιλοσοφικές προεκτάσεις των 

ποιημάτων αποτελούν προοπτική καθενός που εντοπίζει παραλληλισμούς με τη 

δική του προσωπική ζωή. 

Ζητήστε τη συλλογή στο τηλ. 00357-25561963 (εκδ. Αναζητήσεις) προς €10.  



 

Κάποτε ζούσε ένας βασιλιάς σ ένα Παλάτι κτισμένο πάνω στην κορυφή ενός ψηλού 

βουνού. Ο βασιλιάς ήταν  πολυμήχανος, τετραπέρατος. Είχε φτιάξει την πόλη του 

τόσο όμορφα και οργανωμένα και είχε κτίσει γύρω γύρω από την πόλη και πολύ  

ψηλά τείχη, για να προστατεύουν  τους 

κατοίκους από τις επιθέσεις βαρβάρων. Έτσι  

όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. 

Όλα κυλούσαν τόσο αρμονικά στην Πόλη. Ο 

βασιλιάς είχε προνοήσει για όλα κι ακόμη και 

για το πρόβλημα με το πόσιμο νερό, που είχε 

δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, μια και δεν 

έβρεχε πια. Ο βασιλιάς λοιπόν αφού είχε 

συμβουλευτεί κι άλλους αρχιτέκτονες κι 

επιστήμονες πόλη θα κινδύνευε στο μέλλον 

από την ξηρασία. Είχαν κτίσει το Παλάτι κι 

όλη την πόλη πολύ ψηλότερα από τις πηγές 

του ποταμού και το νερό κυλούσε προς τα 

κάτω, τη θάλασσα, έτσι λοιπόν να ξανακτίσει 

την πόλη ήταν μάλλον αδύνατο, αυτό όμως 

που έκανε ήταν να φτιάξει μια πλατφόρμα σε 

όλες τις στέγες των σπιτιών. Οι στέγες των 

σπιτιών κτιζόντουσαν επίπεδες και ο Βασιλιάς 

μαζί με τους συμβούλους του, δημιούργησαν 

μια επίπεδη πλατφόρμα σε κάθε στέγη. Η 

Πλατφόρμα αυτή κατέληγε σε τρία τοιχώματα, που κι αυτά κατέληγαν σε τρεις 

σωλήνες κι αυτοί οι σωλήνες οδηγούσαν σε μια τεράστια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή 

βρίσκονταν πολύ βαθειά στα έγκατα της γης, πιο βαθιά και από τα θεμέλια του 

Παλατιού. Η δεξαμενή είχε δύο ανοίγματα με φίλτρα από εκεί λοιπόν περνούσε το 

νερό της βροχής κι αφού φιλτραριζόταν, από εκεί πήγαινε σε μια άλλη μεγαλύτερη 

δεξαμενή που είχε κτιστεί ακριβώς δίπλα σην πρώτη. Από αυτή τη δεύτερη δεξαμενή, 

δυο μεγάλες σωληνώσεις οδηγούσαν στην κεντρική υδρορροή , σε ένα άλλο ακόμη 

πιο πολύπλοκο σύστημα από μικρές και μεγάλες σωλήνες και σωληνάκια που το 

καθένα συνδεόταν με τους σωλήνες των σπιτιών κι από εκεί κυλούσε από τις βρύσες 

γάργαρο και δροσερό. Οι κάτοικοι της Πόλης αυτής ως επί το πλείστον 

ασχολιόντουσαν με την αναπαραγωγή κι εκτροφή των σύννεφων. Λόγω του ύψους 

που ήταν κτισμένη η Πόλη, οι κάτοικοι με τις οδηγίες του Βασιλιά, είχαν εφεύρει μια 

μηχανή , πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη, την «συννεφο-αναγέννηση». Κάθε μέρα 

ηλιόλουστη οι κάτοικοι της Χώρας αυτής, έβγαιναν πρωί – πρωί και συγκέντρωναν 

σκέψεις, τις χαρούμενε σκέψεις όλων. Αυτές λοιπόν τις έβαζαν σε ένα τεράστιο χωνί 

που οδηγούσε σε ένα τεράστια μπουκάλα. Εκεί λοιπόν κάθε βράδυ, στοιβάζονταν οι 

χαρούμενες σκέψεις και περίμεναν ολόκληρες βδομάδες, μήνες άλλες φορές και 

ύστερα από μια ιδιαίτερη και επίπονη διεργασία κι αφού ανακατεύονταν μέσα σε μια 

τεράστια χύτρα με μπόλικη κρέμα σαντιγί  για να είναι αφράτες στη συνέχεια 

έμπαιναν σε ένα τεράστιο μηχάνημα, που έμοιαζε πιο πολύ με κανόνι!! 

Κάθε δυο ώρες λοιπόν ακούγονταν κανονιοβολισμοί από τις αποθήκες του Παλατιού 

και πουφ και παφ και παφ και πουφ οι σκέψεις ταξίδευαν στον ουρανό κι έπαιρνα 

μορφές και σχήματα περίεργα. Γίνονταν σύννεφα κι ένα ένα στη σειρά, άλλο άσπρο, 

ροζ, μπεζ κρεμ και να τα σύννεφα σιγά σιγά  παφ παφ . πουφ παφ  συγκρούονταν το 



 

ένα με το άλλο και παστώνονταν κι άλλαζαν χρώμα από τα νεύρα τους και άλλαζαν 

το χρώμα τους σε γκρι και άρχισαν να κλαίνε γιατί ένιωθαν απόγνωση και 

αγανάκτηση κι αδικία. Όταν  έκλαιγαν αυτά τα σύννεφα , έκλαιγαν για ώρες, ημέρες 

ακόμη κι εβδομάδες ολόκληρες και τα δάκρυα έτρεχαν στις επίπεδες σκεπές, το νερό 

συγκεντρωνόταν στην πλατφόρμα κι από εκεί περνούσε από τα χιλιάδες μεγάλα 

μικρά και μικροσκοπικά σωληνάκια κι έφτανε στη δεξαμενή. Από εκεί φιλτραριζόταν 

και έφευγε όλη η αλμυρά και το καθαρό νερό κυλούσε σε μια άλλη δεξαμενή κι από 

εκεί έπαιρνε το δρόμο του για τις σωληνώσεις και το μεγάλο υδραγωγείο, όπου 

αποθηκευόταν για τις επόμενες δύσκολες μέρες που δε θα υπήρχε νερό στο Παλάτι.  

Τα καμάρια του Βασιλιά όμως, ήταν τα τέσσερα αηδόνια του, που ο καθένα είχε ένα 

ξεχωριστό κελάηδισμα κι είχαν την ικανότητα, κελαηδούσαν , να κάνουν τον Ήλιο να 

ανατέλλει , τα λουλούδια να ανθίζουν , τους ανθρώπους να ερωτεύονται και  να 

χαμογελούν. Τα αηδόνια δεν είχαν κλουβιά, αλλά πετούσαν  ελεύθερα στον κήπο του 

Παλατιού κι όταν άκουγαν τα ονόματα  τους, επέστρεφαν πίσω στα δωμάτια τους, 

στο Παλάτι . Το καθένα είχε από ένα παρατσούκλι κι όλα μαζί , όταν τα φώναζες, 

σχημάτιζαν τη λέξη «Ελπίδα» . Το πρώτο και μεγαλύτερο  το ονόμαζαν  Ελ, το 

δεύτερο  και πιο σκανταλιάρικο  το φώναζαν Πι, το τρίτο αηδόνι και το πιο σοφό 

Δέλτα και το τέταρτο , το πιο όμορφο  το έλεγαν Άλφα. Ήταν σ αυτό που είχε 

αδυναμία ο βασιλιάς. Αλλά και ο Άλφα ένιωθε το  ίδιο δέσιμο με το βασιλιά του .  

Όλοι γνώριζαν και στο Παλάτι και στην Πόλη ότι ο Άλφα ,ήταν το αηδόνι , που 

κελαηδούσε πολύ  όμορφα και κρυστάλλινα, ήταν τόσο μελωδικό το τραγούδι του, 

που  έκανε τις χρυσές ακτίνες του Ήλιου, να χορεύουν και να θέλουν να σηκωθούν 

πιο νωρίς από τη μέρα, προτού γεννηθεί το πρωινό, να πάνε να τον θαυμάσουν . 

 Οι κάτοικοι σέβονταν κι αγαπούσαν πολύ τα τέσσερα αηδόνια του Παλατιού και 

πολλές φορές πήγαιναν στους κήπους, τα παιδιά τους , για να τα θαυμάσουν και να τα 

ακούσουν να γλυκοκελαηδούν.Η ζωή κυλούσε σαν το νερό στο Παλάτι , εκεί ψηλά 

Κανένας δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να συμβεί . Την επόμενη μέρα, αγγελιαφόροι 

έφερναν στο Βασιλιά γράμμα, ότι κάποιος γείτονας επιθυμούσε να επισκεφτεί την 

Χώρα και να συνομιλήσει μαζί του , για το πρόβλημα του νερού που αντιμετώπιζε κι 

αυτός.  

Χαρούμενος ο Βασιλιάς καλεί το συμβούλιο του, να μαγειρευτούν από όλα τα καλά 

για τους ξένους και να είναι έτοιμη η μηχανή «συννεφο-αναγέννηση» για 

παρουσίαση. Τα αηδόνια του στον κήπο μόλις είχαν αρχίσει να κελαηδούν και να 

ονοματίζουν τη στιγμή, πρωί ,  καλώντας τις ακτίνες του Ήλιου σε ένα χορό 

διονυσιακό, η πλάση λούστηκε από φως και τα λουλούδια άνθισαν. Τα παιδιά 

άρχισαν να τρέχουν εδώ κι εκεί ανάμεσα σε λουλούδια του αγρού . Πόση ευτυχία 

χωράει αυτός ο κήπος;  

Παρατηρούσαν οι καλεσμένοι, που είχαν φτάσει στην ηλιόλουστη Πολιτεία .  Όλη 

την ευτυχία και τα πλούτη που βρίσκονταν μπροστά τους, δεν τα χόρταιναν ..ούτε με 

τα μάτια ,ούτε με το νου .  Δυο από αυτούς με μύτες κυρτές και χαιρέκακο πρόσωπο , 

με τα βίας έκαναν ένα ελαφρύ μειδίαμα και στραβοκοιτάζοντας τα πάντα, έλεγαν 

μεταξύ τους : « πρέπει να είναι μεγάλοι μάγοι αυτοί και να έχουν ξόρκια δυνατά !» 

εκείνη την  σκηνή ,σαν από μια παράσταση θεατρική ξεπήδησε μπροστά τους κι   

δούλευε σαν καλοκαρδισμένο ρολόι , χωρίς να χρειάζεται ούτε ένα υποβολέα, για να 

την υποστηρίξει, η χαρά και η ευτυχία ξεχείλιζαν από τη μια άκρη της Χώρας  ως την 

άλλη. Σε κάθε μπαλκόνι ανθούσαν τα λουλούδια και τα φύλλα των δέντρων 

γινόντουσαν πιο πυκνά. Ο κύκλος της ζωής μεγάλωνε … 

- «Είναι άδικο να υπάρχει τόση ομορφιά , μόνο σε μια γειτονιά!. Γιατί αυτοί οι 

εδώ να τρώνε και να πίνουν ;» είπε ο πιο σκοτεινός στη μορφή καλεσμένος. 

«Μα κι εμείς σε λίγο θα έχουμε αυτή την ευκαιρία , θα μοιραστούμε όλη τη 



 

γνώση και θα έχουμε κι εμείς πόσιμο νερό και μια στάλα φως, ο Βασιλιάς θα 

μας δανείσει ένα από τα αγαπημένα του αηδόνια , για να προσκαλέσει μια από 

τις ακτίνες του Ήλιου και στο δικό μας μέρος.» 

-  «Σιγά τα αυγά!» .Αντιμίλησε ο άλλος καλεσμένος, που είχε μια μύτη γαμψή 

σα του γύπα, «εγώ θέλω τώρα να έχω τα πάντα αλλιώς να μην έχουν ούτε 

αυτοί... Τα θέλω τώρα !!!» 

Σκέψεις βλοσυρές έκαναν αναμεταξύ τους οι καλεσμένοι και ξαφνικά η μηχανή η 

«συννεφο – αναγέννηση» , άρχισε να παίρνει εμπρός . Άρχισε να αρπάζει μια – μια 

τις σκέψεις τους και να τις εκτοξεύει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, παφ-πουφ..παφ-

πιφ  και κουλουκούρου.. μπαμ ..και μπουμπουνητά ακούστηκαν και αστραπές και 

ένας πανζουρλισμός. Ξέσπασε μπόρα δυνατή ..Όλοι έτρεχαν να κρυφτούν κάτω από 

στέγες κι υπόστεγα. Μέσα σε αυτό το χαμό, ένας από τους κακούς καλεσμένους, 

άρπαξε το τέταρτο αηδόνι,  τον Άλφα, μέσα σε μια δερμάτινη σακούλα το έβαλε και 

έτρεξε  γρήγορα μακριά από το Παλάτι. 

 

Η Βροχή συνεχιζόταν και αστραπές και κεραυνοί.  

- «Κάποιος έκανε πολύ κακές σκέψεις , πολύ τρομερές¨» έλεγε ο Βασιλιάς.  

«Θα έχουμε νερό για τα επόμενα πέντε χρόνια... προστατέψτε τα αηδόνια μου ! 

Γρήγορα στα δωμάτια τους..» 

-«Οι αυλικοί άρχισαν σα σφυρίζουν στα αηδόνια.. Ένα – ένα έμπαιναν από το 

παράθυρο και πήγαιναν να κουρνιάσουν στα στεγνά καγκελάκια τους, όμως ο Άλφα 

δε φαινόταν πουθενά. Για ώρες σφύριζαν οι αυλικοί του Παλατιού . Κατέβηκαν στα 

κάτω πατώματα του Παλατιού, στο πλειστιαριό, στο μαγειρειό, στους στάβλους. 

Πουθενά το τέταρτο αηδόνι. Είχε κάνει .. φτεράαα ! Έτρεξαν να πουν στο βασιλιά τα 

κακά μαντάτα.  

Μετά από κάποιες ώρες τρέξιμο ο άνθρωπος με τη γαμψή μύτη έφτασε σε μια πόλη 

σκοτεινή κι άσχημη . Μια σιδερένια πόρτα άνοιξε στο άκουσμα της φωνής του .  

«Άνοιξε πόρτα , σφηνοπόρτα !! άνοιξε στα δυο !» 

Η μεγάλη σιδερένια πόρτα άνοιξε διάπλατα και η θέα ήταν ακόμα πιο αποκρουστική 

από μέσα. Υπήρχε μια άσχημη μυρωδιά που απλώνονταν σε όλη την περιοχή . Κι 

αυτή η σκοτεινιά.. παντού. 

Ο Μοβενέ, έτσι έλεγαν τον άνθρωπο που έκλεψε το αηδόνι, προχώρησε  σ' ένα 

ανηφορικό κακοτράχαλο δρόμο κι όταν έφτασε μπροστά από ένα κακοφτιαγμένο και 

σκοτεινό φρούριο, που το φύλαγαν τέσσερις το ίδιο  ασχημομούρηδες φρουροί.  

- « Κάντε πέρα !!! Κάντε πέρα βρωμερά σκουλήκια …» 

Άστραψε και βρόντηξε ο Μοβενέ, έσπρωξε με τις μακριές χερούκλες του την πόρτα 

και μπήκε στο δωμάτιο του. Το ίδιο σκοτεινό και κρύο .  

Έβγαλε το αηδόνι από το δερμάτινο σακούλι  του και το έβαλε σ ένα κλουβί.  

- «Εδώ θα μείνεις μέχρι αύριο το πρωί και μετά θα αρχίσεις να κελαηδάς, όταν σε 

διατάξω. Να κελαηδάς δυνατά και καθαρά , να φωνάξεις τις ακτίνες του Ήλιου, να 

έρθουν στη Χώρα μου .» αυτά είπε ο κακάσχημος άντρας . 

Το αηδόνι πήγε και κρύφτηκε σε ένα σωρό από χαρτιά, στη γωνία του κλουβιού του. 

Ήταν πολύ τρομαγμένο. Και ένιωθε τόσο μόνο μακριά από τα αδέρφια του . 

Παρακαλούσε να το βρουν γρήγορα  τα αδέρφια του και να 'ρθει να το πάρει ο καλός 

του Βασιλιάς πίσω στην φωτεινή Χώρα του . 

 

Το επόμενο πρωί, μέρα δεν ξημέρωσε. Τα σκοτάδι απλωνόταν παντού και σύννεφα 

γκρίζα έκαναν βόλτες. Τι αποκρουστική είναι αυτή η χώρα , σκέφτηκε το αηδόνι. 

- «Σήκω τεμπέλη, ώρα για δουλειά. Εμπρός ξεκίνα να κελαηδάς. Κάλεσε τις 

αχτίδες  του Ήλιου ,να έρθουν και στη χώρα μας. Να έρθουν γρήγορα και να 



 

έρθει η ημέρα και σε εμάς.» είπε ο Μοβενέ , ταρακουνώντας το κλουβί του 

Άλφα. 

Το αηδόνι τρόμαξε. Έκανε μια βόλτα στο κλουβί. Ήπιε λίγο νερό. Έκανε μερικές 

γαργάρες.  Άνοιξε το στόμα του να κελαηδήσει… Μα τίποτα δεν ακούστηκε. 

Αυτός , που ήταν το πιο όμορφο αηδόνι με την πιο κρυστάλλινη λαλιά, δεν 

κελαηδούσε πια… Τι φοβερόοο.. Είχε χάσει πια τη φωνή του ! 

 

- « Έλα λοιπόν , τεμπέλικο πουλί!!  Σήκω.. σήκω! Σε διατάζω…» 

Μάταια όλες οι φοβέρες και οι κραυγές του Μοβενέ . Ο Άλφα δεν κελαηδούσε 

πια. Είχε χάσει τη λαλιά του. Μπήκε στο κλουβί του πάλι. Σκυφτός. Πήγε στη 

γωνιά του κλουβιού και κρύφτηκε κάτω από τα χαρτιά.  Τώρα που έφυγε το 

κελαίδισμα του, δε θα μπορούσε να φωνάξει τις αχτίδες ,ούτε για τον Αγαπημένο 

του Βασιλιά. Ο Άλφα δεν έτρωγε πια. Έχασε  σιγά – σιγά  και τα όμορφα 

πούπουλα του .  

Περνούσαν οι στιγμές , οι ώρες και οι μήνες και ο Ήλιος δεν  φαινόταν. Ούτε τα 

αδέρφια του. Κάποιοι είπαν ότι από την Ηλιόλουστη Χώρα , «η συννεφο- 

αναγέννηση» δούλευε κάθε μέρα , γιατί οι άνθρωποι έκαναν μονάχα στενάχωρες 

σκέψεις και τρομερές. Έβρεχε τόσο πολύ ,που είχε πλημμυρήσει όλη η πλάση και 

πλέον όλοι έμεναν στα ψηλότερα δέντρα. 

 Στο μεταξύ , ο  Μοβενέ ούρλιαζε  κάθε στιγμή και κάθε πρωί – νύχτα κι 

απαιτούσε από τον Άλφα να κελαηδήσει για να φέρει τον Ήλιο. Μάταια , όμως. Ο 

Άλφα είχε μείνει σκυφτός σε μια γωνιά στο κλουβί του. Δεν μπορούσε ούτε να 

σφυρίξει πια. Έτσι κάλεσε τους μάγους και τους σοφούς της Σκοτεινής του 

Χωράς, για να  λύσει το μυστήριο με το αηδόνι Άλφα.  

Μετά από μια μεγάλη σύσκεψη , οι σοφοί αποφάσισαν .  

«Το αηδόνι δεν μπορεί να κελαηδήσει , γιατί δεν είναι μαζί με τα αδέλφια του. Το 

αηδόνι ονομάζεται Άλφα. Αλλά δεν έχει λαλιά όσο είναι μόνο του. Το όνομα του 

συμβολίζει μια λέξη μαγική , που μόνο όταν είναι και τα τέσσερα αηδόνια μαζί, 

μπορούν να καλέσουν τις αχτίδες  του ήλιου. Αυτή η λέξη είναι η Ελπίδα !! 

Μονάχα τότε οι αχτίδες  θα υπακούσουν . Είναι ανούσιο να κρατάς το αηδόνι 

φυλακισμένο . Στο τέλος θα πεθάνει από μελαγχολία ! Το κρίμα στο λαιμό σου , 

Μοβενέ » αυτά είπαν οι σοφοί και οι μάγοι.  

Ο Μοβενέ είχε αλλάξει τόσα χρώματα στο πρόσωπο του από το θυμό του.  

Τρόμαξε όμως. Δεν ήθελε να κάνει κακό στο αηδόνι .Τον Ήλιο ήθελε να φέρει 

στη Πόλη του. Οι μάγοι και οι σοφοί όμως έλεγαν την αλήθεια.  Το αηδόνι έχει 

αρρωστήσει . Μια  λύση υπήρχε . Θα έπρεπε να ελευθερώσει το αηδόνι, έκανε ότι 

μπορούσε για τη Πόλη  του τη μαυριδερή , αλλά δεν ήθελε να φορτωθεί και το 

θάνατο ενός αηδονιού. 

 

Ανέβηκε στο σκοτεινό δωμάτιο που κρατούσε φυλακισμένο το αηδόνι. Πλησίασε 

το κλουβί κι άνοιξε την πόρτα. «Ορίστε τεμπέλικο πουλί είσαι ελεύθερο. Φύγε 

πριν αλλάξω γνώμη.!!»  

Ο Άλφα έκανε ένα κύκλο γύρω από το Μοβενέ κι βγήκε  πετώντας από το 

ανοιχτό παράθυρο. Πέταξε γρήγορα . Πέταξε μακριά. Στη χώρα του. Στη  Χώρα 

της Ελπίδας . 

 

Εύα Πετροπούλου Λιανού   

 

 



 

 
 
 

     Ζητήστε το μυθιστόρημα 
«Μάδησε την Μαργαρίτα» σε όλα τα βιβλιοπωλεία 

από τις εκδόσεις Αναζητήσεις 00357-25561963 
Τιμή πώλησης 15 ευρώ 



 

 
Ο Νικόλας, ξύπνησε πολύ ανήσυχος εκείνο το πρωινό. Είχε νεύρα, 
πηγαινοερχόταν πάνω κάτω άσκοπα. 
 
-Μωρό μου… 
 
-Μη μου μιλάς και δεν είμαι καλά. 
 
-Τι έπαθες; 
 
-Δεν ξέρω. Δεν μπορώ τώρα… άσε με… 
 
-Έκανα κάτι, Νίκο μου; Ρώτησα τώρα πραγματικά ανήσυχη. 
 
 
-Όχι, απάντησε κοφτά. Μη ρωτάς. Αν είναι θα σου πω αργότερα. 
 
Τον άφησα κι εγώ ήσυχο, διότι αν συνέχιζα να ρωτώ ίσως και να έκανα τα 
πράγματα χειρότερα. Αγχώθηκα πολύ εκείνη την ημέρα. Μήπως ο Νικόλας 
επέστρεφε στον παλιό του, άσχημο εαυτό; Τα μάγια είχαν λυθεί και ο καλός 
του χαρακτήρας είχε εξαφανιστεί; Μπήκα στο αυτοκίνητο και άφησα τον 
εαυτό μου να κλάψει λίγο. Αν δεν το έκανα αυτό, ίσως να ήμουν κι εγώ όλη 
μέρα σε ένταση. 
 
Επέστρεψα πιο νωρίς στο σπίτι, καθώς δεν ένιωθα καλά εξαιτίας της πρωινής 
συμπεριφοράς του Νικόλα. Τον βρήκα στον καναπέ κουλουριασμένο, με το 
κεφάλι σκυμμένο στα γόνατα. Άφησα τα πράγματά μου αμέσως κάτω κι 
έτρεξα κοντά του. 
 
-Είσαι καλά, αγάπη μου; Νίκο μου; 
 
Καμιά απάντηση. 
 
-Κάνε το κεφάλι σου πάνω, μωρό μου, για να σε δω. 
 
Με τη βία κατάφερα να κάνω πάνω το κεφάλι του. Τον βρήκα να κλαίει. 
Πρώτη φορά τον έβλεπα να κλαίει. 
 
-Θεέ μου, Νίκο, τι έγινε; Μίλησέ μου! 
 
Τον έβαλα στην αγκαλιά μου και άρχισα να τον φιλάω παντού. « Πες μου, πες 
μου σε παρακαλώ… Μη με κρατάς σε αγωνία ». 
 



 

Το μόνο που κατάφερε να μου πει ήταν να πάω στην κουζίνα. Υπάκουσα κι 
εγώ και πήγα. Τότε, βρήκα πάνω στο τραπέζι ένα μεγάλο φάκελο που έγραφε: 
 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΟΥ 

ΕΤΩΝ 30 
 

Ταράχτηκα, όταν διάβασα τη λέξη « νοσοκομείο ». Ο Νικόλας έκλαιγε με 
λυγμούς τώρα, σαν ένα μικρό παιδάκι. Βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν 
ήθελα να ανοίξω το φάκελο μόνη μου. Έτσι, ξαναγύρισα κοντά του. Τον 
έβαλα να ξαπλώσει επάνω μου και του χάιδευα τα μαλλιά. Ήταν κάτι που τον 
ηρεμούσε. 
 
Πέρασαν δεκαπέντε λεπτά μέχρι ν’ αποφασίσω να ανοίξω το φάκελο. Μου 
ήταν αδύνατο. Δεν ήξερα ποιο θα ήταν το περιεχόμενο. Το κλάμα του Νικόλα 
ήδη δήλωνε πως ήταν κάτι πολύ άσχημο. Έπρεπε να φανώ δυνατή. Ο Νικόλας 
με χρειαζόταν κι έπρεπε να είμαι ένα γερό στήριγμα γι’ αυτόν. 
 
Έβγαλα αργά τα φυλλάδια από το φάκελο. Τους έριξα μια γρήγορη ματιά και 
το βλέμμα μου εντόπισε αυτό που έπρεπε. […] 
 
Ο Νικόλας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Ένιωθα τα δάκρυά του να 
πέφτουν καυτά πάνω στα πόδια μου. Μούδιασε ολόκληρο το κορμί μου. Το 
μυαλό μου θα εκρήγνυτο σε λίγο από το συνεχόμενο βόμβο στο κεφάλι μου. 
Πρώτος σηκώθηκε ο Νικόλας επάνω. 
  
-Συγγνώμη που δε σου είπα κάτι, ψέλλισε με δυσκολία. 
 
-Άγγελέ μου, ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ. Είμαι δίπλα σου. Θα το παλέψουμε μαζί. 
Ίσως να έγινε λάθος. 
 
-Κι αν δεν έγινε; […] 
 
 -Σ’ αγαπώ, Μαργαρίτα. Μη φύγεις ποτέ από κοντά μου. 
 
-Ποτέ, Νίκο μου. Ποτέ… Παντρευόμαστε σε δυο μήνες! Το ξέχασες; 
 
-Αν ζήσω μέχρι τότε… 

 
 
 

Σύλβια Α. Λουκά 
 
 
 



 

 

Νεράιδα του κορμιού σου μ' αποκάλεσες 
κι ήταν σαν όνειρο γλυκό, μεθυστικό! 

Στης λίμνης την ψυχή σου ξεκουράστηκα 
κι ήπια του λυτρωμού τον γυρισμό! 

 
Αντίθετα σε όλα και σε όλους 

αντιμετώπισα τους φόβους μου δειλά 
μα τι κι αν ήρθαν και με ’ζώσαν άγρια φίδια 

τα 'κανα πέρα θαρρετά και μονομιάς! 
 

Ειρήνη Φραγκάκη 
27/05/2011 



 

 

Η Σοφία Στεκουλέα αγαπημένη φίλη και συγγραφέας. Μάνα πάνω απ όλα, 
μετά γυναίκα καριέρας . Όταν γράφει, χειρίζεται το γραπτό λόγο με 
μαεστρία και αγάπη. Είναι σπάνιο να βλέπεις ένα τέτοιο λογοτεχνικό 
χείμαρρο. Οι λέξεις καλά βαλμένες, η μια δίπλα στην άλλη μας οδηγούν σε 
μια γένεση. Έτσι δημιουργήθηκε το βιβλίο της Σοφίας Στεκουλέα , «Μια 
Πεταλούδα στην Πανεπιστημίου» εκδόσεις Λευκή Σελίδα .Έξι χρόνια μετά 
από το επιτυχημένο μυθιστόρημα της «Η γύμνια της Γιούκας» εκδόσεις 
Ελληνικά Γράμματα. 
Η Σοφία Στεκουλέα σε κερδίζει από τη πρώτη στιγμή για το ήθος της αλλά 
και για την πένα της.  
 
Μια γυναίκα- συγγραφέας ανάμεσα μας . Ας τη γνωρίσουμε :  
   

 

Ε.Π.: Αγαπητή κα. Στεκουλέα, έξι χρόνια μετά το επιτυχημένο μυθιστόρημά σας, 

«Η γύμνια της Γιούκας» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, εμφανίζεστε με 

ένα δεύτερο μυθιστόρημα, «Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου» από τις 

εκδόσεις Λευκή σελίδα. Μιλήστε μας γι’ αυτό; 

    

 Σ.Σ.:  Μόνο να «περιδιαβώ» μπορώ στο βιβλίο μου κι όχι να μιλήσω για αυτό. Να 

σας πάρω από το χέρι και να βαδίσουμε στην Πλάκα μαζί με την Ελπίδα, να 

φτάσουμε Πανεπιστήμιου, να γίνουμε μάρτυρες του ατυχήματός της, αγνοώντας την 

ύπαρξη της πεταλούδας που ξελόγιασε το βλέμμα της, να δούμε την αγωνία του 

Μιχάλη για το πεσμένο κορίτσι κι έπειτα να τον ακολουθήσουμε στην 

καθημερινότητά του, στα μικρά και τα μεγάλα της μέρας του έως τότε κι έπειτα το 

πώς ριζώνει μέσα του ο έρωτας και τον οδηγεί στην προδοσία, στο ψέμα, στην απάτη, 

στην αγάπη, στη ζωή, στη συγνώμη που γίνεται πράξη.  

    

Ε.Π.:   Οι ήρωες σας κινούνται έχοντας αφήσει κάποια πράγματα στη τύχη. 

Εσείς πιστεύετε  στη Θεά Τύχη; 

    



 

Σ.Σ:   Ο διάολος υπάρχει στην αμφιβολία κι ο Θεός στην… τύχη, γι’ αυτό κι η κυρά 

Ζαμπία, η αγράμματη Μικρασιάτισσα που στο υπόγειο καμαράκι της συνομιλεί με το 

Θεό και του θυμώνει λέει στον Μιχάλη «Ένα ξέρω. Το κορίτσι μου έχει ελπίδα να 

ξυπνήσει γιατί ο Θεός σε έστειλε στο δρόμο της. Όχι αναίτια, ποτέ αναίτια». 

    

 Ε.Π.:  «Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου», τι σας ενέπνευσε  και σε ποια 

χρονική στιγμή αποδίδετε το θέμα του βιβλίου σας; 

    

Σ.Σ.:   «Μπαλώματα» είναι η δική μου έμπνευση (αν πρέπει να την «χαρακτηρίσω»), 

σαν τα πάτσγουερ καλύμματα που έφτιαχναν οι μανάδες μας από περισσευούμενα 

υφάσματα. Εικόνες και συναισθήματα που γεννήθηκαν σε μοναχικές, άσκοπες βόλτες 

στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Αντιθέσεις που με ξάφνιασαν, 

ασχήμιες που με πίκραναν, ομορφιές που με πλάνεψαν, προσπεράσματα των 

ανθρώπων βιαστικά που με πόνεσαν κι όσο ο καιρός περνούσε κι εγώ περιδιάβαινα 

(χθες, σήμερα) γίνονταν όλο και πιο οικεία τα γεννήματα αναζητώντας να υπάρξουν. 

«Πόσο ευτυχείς ήμουν μες την άγνοιά μου; Πόσο δυστυχής είμαι μες τη γνώση 

μου…» μονολογεί ο Μιχάλης όταν δίνεται άνευ όρων στον ανεκπλήρωτο έρωτα που 

τον καίει. 

    

Ε.Π:   Υπάρχουν κρυμμένα μηνύματα, που να αναφέρονται σε πραγματικούς 

ανθρώπους; Η ιστορία με τα πνευματικά δικαιώματα είναι αρκετά σκληρή. 

Εσείς τι θα κάνετε, εάν κάποιος σας έκλεβε την ιστορία σας; 

    

Σ.Σ:   «Κρύψε κάτι» ψιθυρίζω πολλάκις όταν γράφω και χαμογελώ. Δεν το 

καταφέρνω πάντα. Οι «ήρωές» μου (αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος) με 

ξεσκεπάζουν γρήγορα με τις σκέψεις τους, τις πράξεις τους, πάντα υπερβολικές, τις 

φοβίες τους, τις αδυναμίες τους, το ό,τι κουβαλάνε.  

Ναι, ο Μιχάλης κλέβει το βιβλίο της Ελπίδας κι από την άλλη φτάνει στην απάτη για 

να την κρατήσει στη ζωή. Η σκέψη μου είχε να κάνει με τις αντιθέσεις των 

ανθρώπων. Ο ίδιος άνθρωπος ικανός να κλέψει και να αυτοθυσιαστεί. Είχε να κάνει 

με τον έρωτα και πως μπορεί να μας φανερώσει έναν εαυτό που αγνοούμε. Με την 

αγάπη που δεν αναγνωρίζει τα αδιέξοδα, δεν θυμώνει με την προδοσία. «Εάν κάποιος 

έκλεβε το βιβλίο μου…;» Θα τον καλούσα να το υπερασπιστεί δημόσια κι αν με 

«νικούσε», έπειθε τους αναγνώστες ότι είναι δικό του, τότε θα μου άξιζε αυτό που 

έπαθα αφού δεν θα ήμουν ικανή να υπερασπιστώ τα… γεννήματά μου. 

    

Ε.Π:   Πιστεύετε ότι με την επερχόμενη κρίση στην Ελλάδα, έχει επέλθει και η 

κρίση στον Πολιτισμό ; 

    

Σ.Σ:   Ο πολιτισμός βάδιζε πάντα παράλληλα με την κρίση, ποτέ δεν συναντήθηκαν 

στα περάσματα της ιστορίας. Και στους πιο σκοτεινούς καιρούς οι άνθρωποι 

δημιουργούσαν, πιο επώδυνα, πιο δύσκολα αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν να δίνουν 

πνοή στις ιδέες τους, στις σκέψεις τους, στην τέχνη τους. Στη διαδρομή του 

πολιτισμού δεν υπάρχουν αδιέξοδα κι οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν γνωρίζουν 

ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει να βαδίσουν. Μπροστά. 

    

 

 

 

 



 

Ε.Π.:   Πως βλέπει η Σοφία Στεκουλέα το μέλλον του 

βιβλίου ; 

    

Σ.Σ.:   Είμαι της παλαιάς σχολής. Αγαπώ την διαδικασία του 

κρατώ στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ως αναγνώστρια ξεκινώ με 

σεβασμό τη σχέση μου μαζί του και όσο ξεφυλλίζω τις σελίδες 

του γνωριζόμαστε κι η οικειότητα φέρνει τσάκισμα σελίδων, 

υπογραμμίσεις, κακογραμμένες σημειώσεις στα κενά. Αυτή η 

σχέση αναγνώστη και βιβλίου δεν μπορεί να χαθεί. Είναι 

διαδικασία που ακόμα και τα νέα παιδιά αποδέχονται κι ας 

ξοδεύουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε ιστότοπους για να 

ενημερωθούν. Όταν κάτι αξίζει τον κόπο να το μελετήσουν 

θέλουν να το κάνουν κτήμα τους κι όχι να το σώσουν σε 

φάκελο. Στο μέλλον ίσως να επιλέγουμε με πιο αυστηρά 

κριτήρια, του τι θα μπει στη βιβλιοθήκη μας, ίσως να γίνεται η 

εκτύπωση κατόπι της επιθυμίας μας (πολιτική που ακολουθεί ο εκδοτικός οίκος 

«Λευκή σελίδα»), αλλά έντυπο βιβλίο θα υπάρχει δίπλα στο κομοδίνο μας. 

    

 Ε.Π.:  Το βιβλίο σας κυκλοφορεί και σε e-book αλλά και σε έντυπη μορφή; Τι 

άποψη έχετε για τη τεχνολογία και ποια είναι η σχέση με το βιβλίο του 

μέλλοντος;  

  

Σ.Σ:   Κυκλοφορεί σε e-βbook σημαίνει ότι οι Εγγλέζοι γείτονές μου, τα καλοκαίρια 

στη Μάνη, «επισκέφτηκαν» τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα» όπου εξέδωσαν το βιβλίο 

μου «Μια πεταλούδα στην Πανεπιστημίου» μέσω ιντερνέτ, έκαναν μετάφραση του 

βιβλίου στα αγγλικά (κακή, αλλά μετάφραση) και μου έστειλαν συγχαρητήρια με e-

mail. Αυτό το αναφέρω γιατί εξεπλάγην κι εγώ με την αμεσότητα του e-βbook, την 

κατάργηση των αποστάσεων. Σήμερα η επικοινωνία, η γνώση δεν αναγνωρίζει 

σύνορα κι ομολογώ ότι μ’ αρέσει αυτό το ταξίδι στον κόσμο. Η πίστη μου όμως είναι 

ότι, ναι, για το «μοίρασμα» εξυπηρετεί η τεχνολογία, για να σωθεί όμως η ιστορία 

στο χρόνο χρειάζονται το μελάνι και το χαρτί.  

Ε.Π.:   Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον ;  

    

Σ.Σ:   «Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων αλλά δε θεός κελεύει» κι επανερχόμαστε στο 

θέμα «τύχης» κι έτσι δεν κάνω σχέδια για το μέλλον. Αυτό που για μένα είναι 

πρόκληση είναι το παρόν. 

    

 Ε.Π:  Πόσο αξία έχει στη ζωή σας το «Ντουκάτεμε». 

    

Σ.Σ   Το «Ντουκάτεμε» δεν έχει αξία στη ζωή μου είναι η αξία της ζωής μου, 

απόλυτη κι αδιαπραγμάτευτη κι ας λέει η Ισμήνη, ο «κακός» χαρακτήρας της 

ιστορίας «Σ΄ όποια γλώσσα κι αν το πεις θα σε προδώσει». Εκείνη νοιώθει προδομένη 

γιατί δεν αφέθηκε στα «κλεμμένα» σ’ αγαπώ. 

  

Σοφία Στεκουλέα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή  τη συνέντευξη . Εύχομαι να είναι 

καλοτάξιδη «Η πεταλούδα στην Πανεπιστήμιου» εκδόσεις Λευκή Σελίδα. Θα βρείτε 

το βιβλίο της κας Στεκουλέα  σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εάν επιθυμείτε να λάβετε το 

βιβλίο με προσωπική αφιέρωση, γράψτε στο sofiastekoulea@yahoo.gr. 

 Εύα Πετροπούλου-Λιανού 

mailto:sofiastekoulea@yahoo.gr


 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 

Το εκπληκτικό μυθιστόρημα της Μαρίας Στυλιανού είναι βασισμένο στην προσωπική ιστορία μιας φίλης 

της συγγραφέως. Πραγματεύεται την ιστορία μιας κοπέλας η οποία στην παιδική της ηλικία βιώνει 

τραυματικές εμπειρίες από τον έκλυτο βίο της μητέρας της που βρίσκει τραγικό θάνατο στο πεζοδρόμιο 

εθισμένη στα ναρκωτικά. Και η ίδια, μοιραία μπλέκεται στα γρανάζια του ιδίου μηχανισμού και πεθαίνει 

σχεδόν με τον ίδιο τρόπο αφού όμως πρώτα ανακαλύπτει το πραγματικό νόημα της ζωής. 

 

http://www.perizitito.gr/product.php?productid=178623
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=392778984084072&set=a.104036989624941.9068.100000559204334&type=1


 

 

Το «Δακρύων μειδίαμα» ήρθε να 

δώσει στη ζωή μου ένα άλλο νόημα 

και να με γεμίσει όρεξη να 

δημιουργώ, να γράφω, να 

σκέφτομαι. Μέσα από στιχάκια, 

συνήθως μικρά, μπορώ να εκφράσω 

καλύτερα αυτό που βγαίνει μέσα 

από την ψυχή μου. Τα ποιήματα της 

συλλογής αυτής, δεν γράφτηκαν 

αρχικά για να καταλήξουν σε 

κάποιο βιβλίο. Αλλά, ήταν πηγαία 

δημιουργήματα σε διάφορους 

χρόνους. Τα έψαξα, τα μάζεψα και 

τα έδεσα κάτω από τον γενικό τίτλο 

«Δακρύων μειδίαμα». Θα παρατηρήσετε σ’ αυτά πως παρόλο που 

υπάρχουν πολλά δάκρυα κάπου ξεπροβάλλει ένα μειδίαμα που ήταν 

κρυμμένο και σιγά σιγά θα γίνει φανερό χαμόγελο. Στο τέλος, όταν πια 

τα δάκρυα ξεθωριάσουν, το χαμόγελο θα γίνει γέλιο χαράς, ευτυχίας.  

Εύχομαι, μέσα από το δικό μου βιβλίο να βρείτε κάπου και το δικό σας εαυτό 
και τότε θα χαμογελάσετε ευχαριστημένοι. Όμως, ακόμη κι αν κλάψετε θα 
είναι από συγκίνηση ή νοσταλγία μιας παλιάς ανάμνησης. 

 

Τιμή πώλησης 10 ευρώ. 

Ζητήστε το απευθείας από την συγγραφέα στο mplimplia@yahoo.gr 

 



 

Σ’ αυτή τη φτωχογειτονιά 

Που μοιάζει με μπουντρούμι 

Τον πόνο μας και τον καημό 

Τον κάναμε τραγούδι. 

Κάτω απ’ τη μπότα του φονιά 

Και του ληστή το βλέμμα 

Κομποδεμένη ελπίδα μας 

Μες της καρδιάς το αίμα. 

Μη μας ρωτάτε για ψωμί, 

Δεν τρώμε, δεν πεινάμε. 

  Μιλάτε μας για λευτεριά, 

Αυτή μόνο διψάμε. 

Κύπρος μου θα σε τραγουδώ 

Και κάτω απ’ τον τάφο 

Θα πιω τα’ αθάνατο νερό 

Για να μην σε ξεχάσω. 

Παύλος Ανεμόμυλος 

 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82&hl=el&biw=1366&bih=641&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ZMKG07c4o2r3QM:&imgrefurl=http://www.defence-point.gr/news/?p=34483&docid=3tzBiIBnoZQ_pM&imgurl=http://www.defence-point.gr/news/wp-content/uploads/2012/01/Cyprus-Den-Xehno.jpg&w=500&h=408&ei=D35nT6n4DYrH0QWbx-StCA&zoom=1


 

 

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μακρή 

Απ’ ότι γνωρίζω έχεις σπουδάσει ψυχολογία. Οι 

σπουδές σου σε έχουν βοηθήσει να 

δημιουργήσεις πιο ισορροπημένους 

χαρακτήρες στο έργο σου; 

Δεν μπορώ να πω ότι η σπουδή μου με οδήγησε, 

ή με βοήθησε να φτιάξω πιο ισορροπημένους  

χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες του έργου μου όμως, 

σε μια μετα-ανάλυση αν θες, μπορώ να πω πως 

κινούνται με βάση τη λιβιδό. Την ικανοποίηση 

των πρωτογενών τους ενστίκτων σε αρχικό 

επίπεδο, και έπειτα σε ανώτερο ψυχικό επίπεδο, 

στην επίτευξη της ευδαιμονίας, σωματικής και 

ψυχικής μέσω της σεξουαλικής- ερωτικής 

απελευθέρωσης. Το όλο έργο λειτουργεί σαν 

διαδικασία ονείρου ή ονείρωξης αν προτιμάς, μέσα στο οποίο συγχέονται οι 

επιθυμίες και οι φόβοι, που περιπλέκονται με τη δράση του έργου και 

επεκτείνονται σε όλο το εύρος του.  Είναι ένα αποτέλεσμα  που βγήκε εντελώς  

ανεπιτήδευτα όσο αφορά αυτή του την διάσταση.  

 

Πώς πήρες την απόφαση να εκδώσεις το τολμηρό βιβλίο «Εκχυλίσματα πάθους»; 

Είμαι από κείνους, που πιστεύουν ότι η τέχνη πρέπει να κοινωνεί. Ο σκοπός κάθε τεχνίτη 

του λόγου ή άλλης τέχνης, για μένα, είναι να καταφέρνει να περνά τα μηνύματα του μέσω 

της τέχνης του στον κόσμο. Είμαι κάθετα ενάντιος στην αυτιστική τέχνη που παρατηρείται 

τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αναλώνεται στην 

αυτοαναφορικότητα  της, κι απέχει μακράν από τον Σκοπό. Και για να γίνει αυτό, 

οφείλουμε καμιά φορά να είμαστε τολμηροί, απ’ όλες τις απόψεις.  

 

Πιστεύεις ότι το αναγνωστικό κοινό της Κύπρου μπορεί να διαβάσει εύκολα ένα τέτοιο 

βιβλίο; 

Εξαρτάται από τις αντιστάσεις του καθένα. Όπως έλεγε κι ο Freud, η αντίσταση είναι η 

πρώτη άμυνα ενάντια στην αλλαγή. Πιστεύω πως με τον τρόπο που παρουσιάζεται η 

ιστορία του βιβλίου, ο αναγνώστης μπορεί να καθρεφτίσει τις αντιλήψεις και το 

ψυχοσωματικό του βίωμα μέσα απ’  το βιβλίο, και να έρθει αντιμέτωπος με τα 

συμπλέγματα του, ή έστω να βιώσει με ένα πιο άμεσο τρόπο την φαντασιακή του 

εμπειρία.  Τώρα όσο αφορά τον Κύπριο αναγνώστη ειδικά, πιστεύω πως θα είναι πολύ 



 

ενδιαφέρουσα η επαφή του με αυτό το εγχείρημα. Ο κόσμος δέχεται ή απορρίπτει κάτι 

ανάλογα με την όξυνση ή μη του αισθητηρίου του. Χρειάζεται χρόνος και πίστη. 

  

Εσύ, γενικότερα, τι είδους βιβλία διαβάζεις; 

Διαβάζω πεζογραφία κυρίως μα και ποίηση. Είμαι λάτρης των κλασσικών – οικουμενικών 

συγγραφέων, όπως οι Ρώσοι Ντοστογιέφσκι και Τολστόι. Ο Γάλλος Βίκτωρας Ουγκώ, κι ο 

Λατίνος Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.  Θεωρώ επίσης κορυφαίους, τους έλληνες Σκαρίμπα, 

Λουντέμη, Καζαντζάκη, Βιζυηνό και μερικούς ακόμα άλλους. Με συγκινούν  ποιητές όπως 

ο υπερρεαλιστής Εμπειρίκος, ο ανυπέρβλητος Καβάφης, ο λυρικός Άγγελος Σικελιανός 

μεταξύ άλλων. Διαβάζω επίσης ιστορικά βιβλία. Γιατί εκεί που σμίγει η ιστορία με το 

θρύλο, αρχίζει η μαγεία. Γνωρίζοντας το παρελθόν, φτιάχνουμε  ορθότερα  το μέλλον. Η 

φιλοσοφία επίσης με γοητεύει. Κυρίως τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους έχω 

μελετήσει. Πιστεύω πως έχουνε αφήσει τεράστια παρακαταθήκη, κι ανατρέχοντας σε 

αυτούς, παίρνουμε πλείστα διδάγματα για τη ζωή και το φέρεσθαι γενικότερα. Τέλος, 

διαβάζω βέβαια και ψυχολογικά κείμενα, τα οποία μοιράζομαι με τους μαθητές μου ως 

καθηγητής ψυχολογίας. Αυτή η εμπειρία, μέσω της επαφής μου με τη διδασκαλία της 

ψυχολογίας και της αλληλεπίδρασης αυτής,  γενικότερα, μπορώ να πω πως είναι  μια από 

τις πολυτιμότερες εμπειρίες και μαθήματα ζωής για μένα. 

 

Επόμενο σου βήμα; 

Το επόμενο λογοτεχνικό μου βήμα, ετοιμάζεται ήδη εδώ κι ένα χρόνο. Δεν είναι κάτι που 

το βιάζω. Πρόκειται για ένα μεγάλης έκτασης μυθιστόρημα, το οποίο θεματολογικά είναι  

αρκετά διαφορετικό από τα Εκχυλίσματα Πάθους. Δεν θεωρώ συνετό να αποκαλύψω 

περισσότερα επί του παρόντος,  φτάνει να πω πως είναι εν εξελίξει.  

 Σύλβια Α. Λουκά 

 

Προηγούμενες εκδόσεις: «Εφηβικοί Προσανατολισμοί» [Κύπρος 1999], « Ο Κήπος με τα 

ματωμένα άνθη» [ Θεσσαλονίκη 2003] {Ποιητικές Συλλογές} 

 

Δραστηριότητες- Δημοσιεύσεις: 

 Α) Συμμετοχή στο πανελλήνιο συμπόσιο ποίησης, Πάτρα 2005. Δημοσίευση ενός 

ποιήματος στο εν λόγω περιοδικό ποίησης που εκδόθηκε ένεκα του εορτασμού των 25 

χρόνων του συμποσίου.  

Β) Δημοσίευση δυο ποιημάτων στο 2ο τεύχος του λογοτεχνικού περιοδικού «Φτωχούλης». 

Αθήνα 2012.  

Γ) Εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος της λογοτεχνικής ομάδας «Μεταξύ Γραφής και 

Ανάγνωσης» η οποία δραστηριοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2011 και τούδε στην 

Λεμεσό.  

Δ) Έκδοση της νουβέλας «Εκχυλίσματα Πάθους» από τις Βιβλιοεκδόσεις Αναζητήσεις. 

(Δεκέμβριος 2011)  

 

Συγγραφικά ενδιαφέροντα: Λογοτεχνικά είδη τα οποία δεν είθισται να καταπιάνονται 

έλληνες συγγραφείς. Στόχος η ενσωμάτωση τους μέσα στην ελληνική κουλτούρα, 

διαποτισμένη από τις ελληνικές ρίζες και το ελληνικό στοιχείο εν γένει. Έκδοση ποιητικών 

συλλογών, παράλληλα με την συγγραφή μυθιστορημάτων και διηγημάτων.  



 

. 



 

 

 

"Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. 

Θέλω να με κάνεις τηλεόραση! Θέλω να πάρω τη θέση της 

τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. 

Να έχω την οικογένεια μου γύρω από μένα. Να με παίρνουν στα 

σοβαρά, όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και 

να με ακούνε οι άλλοι, χωρίς διακοπές ή ερωτήσεις. Θέλω να 

έχω την ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση, όταν δεν 

λειτουργεί. Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω την παρέα του 

πατέρα μου, όταν έρχεται σπίτι, από τη δουλειά, ακόμα κι αν 

είναι κουρασμένος. Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει, όταν 

είναι λυπημένη και στενοχωρημένη, αντί να με αγνοεί... Θέλω τ' 

αδέλφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περνάει  ώρες μαζί 

μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην 

άκρη, πότε-πότε, μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με μένα. Και 

το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους 

ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου, δεν ζητάω πολλά. 

Θέλω μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση!''' 

 

Τη δασκάλα που την διάβασε καθώς βαθμολογούσε, την έκανε 

Να κλάψει. Ο σύζυγός της που μόλις είχε μπει στο σπίτι τη 

ρώτησε: "Τι συμβαίνει;" Αυτή απάντησε: "Διάβασε αυτήν την 

έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής μου".  «Το καημένο το 

παιδί... Τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί!». Τότε αυτή τον 

κοίταξε και είπε: «Αυτή η έκθεση είναι του γιου μας!..». 

 

Πραγματική έκθεση ενός μαθητή του 

Δημοτικού.  

Εσείς έχετε συγκλονιστεί; 

 
 
 



 

 

 
 

Ήταν πρώτη Απριλίου  
της ΕΟΚΑ η αρχή  

που ακούστηκε στην Κύπρο  
η φωνή του Διγενή  

 
Και στον ήχο της φωνής του 

έτρεξε η λεβεντιά  
για να δώσουνε τη μάχη  
εις της Κύπρου τα βουνά  

 
Μάρκος Δράκος και Πατάτσος  

Ζάκος και Καραολής  
δώσανε με τόσους άλλους  

τη νεανική ζωή  
 

Μα απ’ όλους τους λεβέντες  
πιο τρανός πιο ξακουστός 

ήτανε ο Αυξεντίου 
της ΕΟΚΑ υπαρχηγός  

 
Με το αίμα των ηρώων  
και με γράμματα χρυσά  

έγραψεν η ιστορία  
τη γλυκειά μας λευτεριά  

 
Δεν μπορεί κανένας τόπος  

να μην ελευθερωθεί  
όταν κάθε παλλικάρι 
τρέχει να θυσιαστεί. 

  

http://antiparakmi.blogspot.com/2008/03/1.html
http://3.bp.blogspot.com/_h4IEu_Bcj0g/R_C-I1udhVI/AAAAAAAAAQo/irBpIEjW4-Q/s1600-h/fylakismenamnimata.jpg
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ssvDZeFufj0/R_KX0thyIXI/AAAAAAAABYc/mxZGMaYepJI/s320/DRAKOS Markos 2.jpg&imgrefurl=http://mavroskrinos.blogspot.com/2008/04/blog-post.html&h=220&w=177&sz=15&tbnid=0TSeZ7-tYxWS6M:&tbnh=90&tbnw=72&prev=/search?q=%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82&docid=8AkOZsZFNdMM-M&hl=el&sa=X&ei=HT9rT8_3GoHK0QXczrG9Bg&sqi=2&ved=0CDkQ9QEwAg&dur=962
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82+%CE%96%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82&um=1&hl=el&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=b3nMvglR97BcJM:&imgrefurl=http://eistorias.wordpress.com/category/%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83/page/2/&docid=CAiqeLKGpAO19M&imgurl=http://ellas2.files.wordpress.com/2010/07/andreas_zakos.jpg?w=187&h=262&w=187&h=262&ei=0z9rT9_sGeqR0AWF9J2kAQ&zoom=1


 

 



 

 

 
H KΟΡΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΗ  

4Η ΕΚΔΟΣΗ  
ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 

 
 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ 
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ  

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ  

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΣΕ ΕΒΟΟΚ  

 

 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περίληψη 

Η ζωή της Αλίκης τα τελευταία χρόνια είναι σημαδεμένη από τον θάνατο και την απώλεια. Έχει 

κλειστεί στον εαυτό της και η ζωή της μοιάζει να μην έχει ιδιαίτερο νόημα μέχρι που η Εβελίνα και ο 

αδερφός της μετακομίζουν στο σπίτι απέναντι της κουβαλώντας ένα θανάσιμο μυστικό βγαλμένο 

από παραμύθια που λέγονται τα κρύα βράδια του χειμώνα. Είναι και οι δυο βρικόλακες. Η Αλίκη θα 

έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους και τους γρίφους του σκοτεινού κόσμου των αθανάτων και θα 

κληθεί να αντιμετωπίσει τους βαθύτερους φόβους της αλλά, και τον ίδιο της τον εαυτό. Βρικόλακες, 

λυκάνθρωποι, μια αρχαία προφητεία, χαρισματικοί θνητοί δεμένοι με τοπικούς θρύλους και 

χαρακτήρες βασισμένοι σε υπαρκτά πρόσωπα έρχονται για να σας παρασύρουν σε ένα ταξίδι στον 

μαγικό κόσμο του υπερφυσικού και της φαντασίας. Ένα ταξίδι που ίσως να μην έχει γυρισμό…    

 

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους συγγραφείς που έχουν εμπιστευθεί 

το περιοδικό μας  και μας έστειλαν βιβλία ή δελτία τύπου για να προβληθούν… 

Αν θέλετε, να κάνετε κι εσείς το ίδιο, δεν έχετε παρά να μας στείλετε ένα μήνυμα 

στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο mplimplia@yahoo.gr 

mailto:mplimplia@yahoo.gr


 

Σώπα, μη μιλάς , είναι ντροπή 

κόψ' τη φωνή σου σώπασε επιτέλους 

αν ο λόγος είναι αργυρός 

η σιωπή είναι χρυσός. 

 

Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί 

έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα μου λέγανε: "Σώπα". 

Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή, 

μου λέγανε: "Εσένα τι σε νοιάζει; Σώπα!" 

 

Με φιλούσε 

το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα 

και μου λέγανε: 

 

"Κοίτα μην πείς τίποτα, 

σσσσ.... Σώπα!" 

Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς, σώπαινε. 

Και αυτό βάσταξε μέχρι τα είκοσι μου χρόνια. 

 

Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. 

Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο: 

"Τι σε νοιάζει εσένα;", μου λέγανε, 

"θα βρεις το μπελά σου, σώπα". 

Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι: 

"Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα" 

Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, 

η γυναίκα μου ήταν τίμια κι εργατική και ήξερε να σωπαίνει. 

 

Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε: "Σώπα". 

Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες με συμβουλεύανε: 

"Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα!" 

Μπορεί να μην είχαμε με δ' αύτους γνωριμίες ζηλευτές, 

με τους γείτονες, μας ένωνε όμως, το "σώπα". 

 

"Σώπα" ο ενας, "σώπα" ο άλλος, 

"σώπα" οι επάνω, "σώπα" οι κάτω, 

"σώπα" όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. 

"Σώπα" οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. 

Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. 

 

Φτιάξαμε το σύλλογο του "σώπα". 

Και μαζευτήκαμε πολλοί 

μία πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη ,αλλά μουγκή! 

Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, 

μας δώσανε παράσημα, τα πάντα κι όλα πολύ. 

Εύκολα, μόνο με το "σώπα". Μεγάλη τέχνη αυτό το "σώπα". 

Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου 



 

κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις 

ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν' την να σωπάσει. 

 

Κόψ’ την σύρριζα. Πέτα την στα σκυλιά. 

Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. 

 

Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβολίες. 

Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου 

και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς, 

χωρίς να μιλάς να λες "έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς. 

Αχ! Πόσο θα 'θελα να μιλήσω ο κερατάς." Και δεν θα μιλάς, θα γίνεις φαφλατάς , 

θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. 

Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ' την αμέσως. Δεν έχεις περιθώρια. Γίνε μουγκός. 

 

Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. 

Κόψε τη γλώσσα σου. 

Για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. 

Ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου, 

γιατί νομίζω πως θα ’ρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω 

και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω 

και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω 

με ένα φθόγγο, με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα, 

με μια κραυγή που θα μου λέει: 

ΜΙΛΑ....! 

 

Αζίζ Νεσίν 

 

 

 

 
 



 

 
   Είναι αλήθεια ότι η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια. είναι αλήθεια, ότι  σου φέρνει 

στο δρόμο σου ανθρώπους και καταστάσεις που δεν περιμένεις. Κάποτε πίστευα ότι 

την μοίρα την φτιάχνεις μόνος σου… 

   Μετά όμως από το περσινό καλοκαίρι κατάλαβα πως ότι είναι να γίνει θα γίνει. 

Ακολουθείς τον δρόμο που σου δείχνει χωρίς να σκεφτείς, σαν το μονοπάτι που είναι 

χαραγμένο και σε περιμένει να το διαβείς. 

   Σαν να περιμένει μόνο εσένα, κοιτάς πίσω και δεν βλέπεις τίποτα, μόνο τη 

διαδρομή βλέπεις… τη διαδρομή με σκοπό να ζήσεις το ταξίδι που σου προσφέρει 

απλόχερα.  Δεν φοβάσαι αν θα πληγωθείς, αν θα ταπεινωθείς ,το μόνο που σε 

ενδιαφέρει είναι να ζήσεις ίσως ακόμα και τη ζωή που δεν έζησες. Να κάνεις  

πράγματα που ποτέ μέχρι τότε δεν είχες σκεφτεί… ή δεν τόλμησες. 

   Δεν μετανιώνεις, φτάνεις στον προορισμό σου. Θες να συνεχίσεις, θες να κάνεις κι 

άλλο ταξίδι, να το ξαναζήσεις, να το ξαναγευτείς. Μετά έρχεται το αδίστακτο 

πρόσωπο της ίδιας μοίρας που σε οδήγησε στο ταξίδι και τότε όλα ανατρέπονται. Δεν 

θες να ακολουθήσεις, θες να πεις όχι, ένα όχι, τρανταχτό μπας και αλλάξεις τα 

δεδομένα του σκληρού δίσκου της μοίρας σου… κοιτάς  τα κομμάτια σου και 

προσπαθείς να τα μαζέψεις χωρίς να δουν οι άλλοι ότι έχουν σπάσει. Γίνεσαι 

σκληρός με ανθρώπους που μέχρι πριν μέρες ορκιζόσουνα ότι δεν θα άφηνες ποτέ. 

Κλαις, φωνάζεις σιωπηλά να μην σε ακούσουν και σε κρίνουν. Να μην δουν τον πόνο 

σου, ποιος άλλωστε θα σε καταλάβει ποιος θα σε νιώσει. Κανείς! 

   Λες πράγματα που δεν στέκουν στα άτομα που αγαπάς, ενώ θέλεις να γίνουν όλα 

όπως τα είχες φανταστεί, να πεις συγνώμη, να φωνάξεις, να ουρλιάξεις… μα… όχι, 

δεν γίνεται, πρέπει να αποδώσεις σωστά το ρόλο που σου έχουν αναθέσει. Για σένα, 

για να μην κυλήσεις ξανά, για να μην δώσεις περιθώρια να σου αλλάξουν την 

γνώμη… 

   Γυρίζεις στην βάση σου. Κάθεσαι στον δηλητηριασμένο θρόνο σου. Πονάς, μα 

οφείλεις να μην κοιτάξεις μπροστά… πρέπει να στηρίξεις αυτό που μέχρι τώρα σου 

έτρωγε τη σάρκα… ο πόνος είναι μεγάλος, το φορτίο βαρύ, λες αντίο στα όνειρα για 

πάντα… 

 

 

Σας αποστέλλω την περίληψη του βιβλίου μου ΟΝΕΙΡΑ ΔΙΧΩΣ ΟΥΡΑΝΟ 

εκδόσεις ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ. Θα χαρώ αν φιλοξενηθεί στο νεοσύστατο περιοδικό σας 

και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. 

Κατερίνα Σωπύλη-Μπουγαζιανού 

 



 

 

 
                                       Τέσυ Μπάιλα, εκδ, Δοκιμάκης  

 
"Τα βράδια στον ύπνο της, οι 

εφιάλτες επέστρεφαν...  
Ένα κοριτσάκι παγιδευμένο σε 

ερείπια... Έσκαβε με νύχια και με 
δόντια, για να το βγάλει, μέχρι που τα 

χέρια της μάτωναν και ζητούσε 
απεγνωσμένα βοήθεια..."  

 
Ένα παιδί που γυρεύει ν’ απαγκιάσει 
κάτω απ’ τη φτερούγα της αγάπης... 
Μια γυναίκα που λαχταρά να γεμίσει 
τη δική της άδεια αγκαλιά... Πώς θα 

μπορέσει να βρει την ερμηνεία στους 
εφιάλτες της; Πώς θα μπορέσει να 

νιώσει αυτό που της στέρησε η φύση;  
 

Η Χριστίνα θα αναζητήσει τις 
απαντήσεις της στο μακρινό μονοπάτι 

που θα την οδηγήσει μια μεγάλη 
φιλία, σ’ ένα οδοιπορικό ψυχής, στην 

Ιαπωνία, την εποχή των βροχών, τότε 
που ανθίζουν οι κερασιές και το 

παραμύθι της βροχής, ένα παραμύθι, 
γεμάτο γκέισες, χάρτινα φανάρια, 

ανθισμένες κερασιές, μυρωδιές και 
ήχους εξωτικούς, θα αρχινήσει... Μια 

ιστορία βασισμένη σε αληθινούς 
χαρακτήρες, ένα ταξίδι στα άδυτα ενός μακρινού πολιτισμού, μια καταβύθιση στα νερά της 

Ελληνικής και Ασιατικής φιλοσοφίας. 
  

Αγαπητοί αναγνώστες, το περιοδικό «Διά-θεση» σας 

εύχεται καλή ανάγνωση και περιμένει και τις δικές 

σας θέσεις και σχόλια … 

Όσοι δεν έχετε δει σ’ αυτό το τεύχος κάτι που μας 

έχετε στείλει, μην ανησυχείτε, διότι σίγουρα θα μπει 

στο επόμενο μας τεύχος!!!  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


