
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Το καλοκαιράκι επίσημα έχει τελειώσει... Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ήδη 

επιστρέψει πίσω στην καθημερινή μας ρουτίνα... Και κακά τα ψέματα! Όσο και να 

θέλουμε τις διακοπές, σαν την ρουτίνα δεν υπάρχει! Θέλουμε να υπάρχει ένα σταθερό 

πρόγραμμα στη ζωή μας. Θέλουμε να ξέρουμε ότι στο τέλος του μήνα θα πάρουμε 

ένα μισθό... 

Τα σχολεία ανοίγουν! Επιτέλους, γιατί τα παιδιά μας, όσο και να τα αγαπάμε, 

θέλουμε αρκετές ώρες της ημέρας να λείπουν από το σπίτι για να μπορούμε και ’μείς 

ανενόχλητοι να κάνουμε τις δουλειές μας!!! Και μετά αν μας ρωτήσουν, «αφού δε 

μας θέλετε, τότε γιατί μας κάνατε;». Όχι να απορήσετε... Προς Θεού!!! 

Βέβαια, άλλοι χαίρονται που επιστρέφουν στην εργασία κι άλλοι όχι.... Άλλοι που 

ανοίγουν τα σχολεία κι άλλοι όχι, για πολλούς και διάφορους λόγους... Προσωπικά, 

σαν εκπαιδευτικός, μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Σεπτέμβριος γιατί αρχίζει η σχολική 

περίοδος όπου όσο και να πιέζομαι χρονικά να προλάβω όλες τις δουλειές μου, 

ωστόσο όμως, είναι η μοναδική εποχή του χρόνου, όπου καταφέρνω να 

δημιουργήσω... Καταφέρνω να προσφέρω τη βοήθεια μου στους μαθητές μου κι όχι 

μόνο... 

Καλή σχολική χρονιά λοιπόν!!! Καλή τηλεοπτική σεζόν με καινούργιες σειρές, αφού 

επιτέλους οι περισσότερες επαναλήψεις των επαναλήψεων θα λάβουν τέλος... Καλό 

φθινόπωρο να έχουμε, αν και πολύ πυκνά μαύρα σύννεφα εξακολουθούν να 

βρίσκονται πάνω από το κεφάλι Ελλάδας και Κύπρου και φοβάμαι για το μέλλον 

μας... 

Φιλικά, 

Σύλβια Α. Λουκά  



 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην Σταυρούλα Αλατσά 

 

1 ) Τον Μάιο κυκλοφόρησε το καινούργιο σας βιβλίο, το " Όσο 

αντέχει η ψυχή". Είναι το δέκατο κατά σειρά που 

κυκλοφορείτε. Πως αισθάνεστε καταρχήν έπειτα από αυτή την 

επιτυχημένη πορεία; 

 Γεμάτη πρώτα απ’ όλα από την αγάπη του κοινού που με 

ακολουθεί σταθερά εδώ και 10 χρόνια, έχει ξεχωρίσει την δουλειά 

μου και μου εκδηλώνει με κάθε τρόπο τα συναισθήματά του. 

Επιπλέον ικανοποιημένη που η πορεία μου δικαίωσε τον εκδότη 

μου τον κ. Ψυχογιό που μ’ εμπιστεύθηκε. 

 2 ) Η Ηρώ είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη ηρωίδα. Κάποια 

στιγμή έρχεται αντιμέτωπη και με την οικονομική καταστροφή. Νομίζετε ότι θα 

ταυτιστεί ο αναγνώστης;  

Το θεωρώ πολύ πιθανόν, αλλά υπογραμμίζω ότι η Ηρώ όπως και όλοι μας, έρχεται η 

στιγμή που πληρώνουμε τα λάθη μας. Συνεπώς εύχομαι οι αναγνώστες να πήραν και 

τα σωστά μηνύματα από αυτό το βιβλίο. Η Ηρώ λοιπόν έκανε πολλά λάθη άσχετα αν 

ήταν «λάθη καλής ψυχής» όπως λέω εγώ. Ανάμεσα στα άλλα υπήρξε πολύ εύπιστη, 

και υπέρμετρα αφελής.  



 

3 ) Τελικά πόσο μπορεί να αντέξει μια ψυχή; 

 Η ψυχή έχει τεράστιες αντοχές και τυχερός είναι αυτός που δεν θα χρειαστεί στην 

ζωή του να προσμετρήσει το εύρος των δυνατοτήτων του. Τα τελευταία χρόνια όλοι, 

άλλος λίγο άλλος περισσότερο, μάθαμε να λέμε εύκολα «δεν μπορώ», «δεν αντέχω», 

γίναμε κατά κάποιο τρόπο μαλθακοί, ενώ το DNA μας έχει τεράστιες δυνατότητες. 

Εμείς οι Έλληνες ήμασταν πάντα αγωνιστές. Καιρός να το ξαναθυμηθούμε! 

4 ) Έχετε πει ότι είστε πάντα ένα βιβλίο μπροστά. Οπότε την ιστορία της 

αινιγματικής Αλεξάνδρας την έχετε παραδώσει. Το βιβλίο που γράφετε τώρα με 

πιο θέμα διαπραγματεύεται;  

Αυτήν την εποχή δεν γράφω τίποτα απολύτως! Εδώ και μήνες είμαι σε…. 

«αγρανάπαυση»! Τέτοια εποχή πάντα, μου θυμίζω …σπίτι που η νοικοκυρά έχει 

ανοίξει πόρτες και παράθυρα για ν’ αεριστεί! Καθαρός αέρας λοιπόν φυσάει στο 

μυαλό μου και ανάμεσα στο αναζωογονητικό οξυγόνο, έρχονται και κάποιες ιδέες 

που θα κάνουν πολύ καιρό να γίνουν κάτι συγκεκριμένο. Δεν βιάζομαι καθόλου να 

ξεκινήσω, είμαι πολύ γεμάτη ακόμα από την Αλεξάνδρα!  

5 ) Το συναίσθημα και η έννοια της φιλίας δεσπόζει στα βιβλία σας. Θεωρείτε 

και τα δύο εξίσου σημαντικά στις ζωές των ανθρώπων; 

 Ότι πιο όμορφο έχουμε σαν άνθρωποι είναι η ψυχή μας και όσα μπορεί να νιώσει. 

Επιπλέον οι φίλοι είναι η οικογένεια και οι συγγενείς που επιλέγουμε εμείς. Με τους 

φίλους δεν μας ενώσουν δεσμοί αίματος αλλά σταδιακά γίνονται αίμα μας, κομμάτι 

δικό μας. Με ρωτούν πολλοί αναγνώστες αν υπάρχουν φιλίες σαν αυτές που 

περιγράφω στα βιβλία μου και απαντώ κατηγορηματικά ναι! Μόνο που εδώ την 

διαφορά την κάνει η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Δεν γίνεται φίλους καρδιακούς να 

έχεις δεκάδες! Η φιλία είναι σαν το καλό κρασί. Ωριμάζει με τα χρόνια και 

δοκιμάζεται από αυτά. 

 

 



6 ) Ένα κοινό μοτίβο σε όλα τα βιβλία σας: " ο από μηχανής Θεός" όπως έχετε 

πει και σε παλαιότερη συνέντευξη σας. Τι προσπαθείτε να περάσετε στον κόσμο 

με αυτό; 

 Στον κόσμο δεν προσπαθώ να περάσω τίποτα! Εδώ έχει να κάνει με την δική μου 

ανάγκη. Βλέπετε σε δύσκολες εποχές για μένα και την οικογένειά μου, θα ήθελα όσο 

τίποτα να υπάρχει και για μένα μια Αλεξάνδρα ας πούμε, ή μια Μαρκέλλα. Κι αφού 

δεν το είχα εγώ, το πρόσφερα στους ήρωές μου!  

7 ) Το δεύτερο σας βιβλίο το "Βαλς με δώδεκα θεούς", που γνώρισε τεράστια 

επιτυχία, από τον Οκτώβρη θα παίζεται στον ΑΝΤ1 Κύπρου. Εκτός από την 

τεράστια απογοήτευση των Ελλήνων φαν, που δεν θα μπορούν να το 

παρακολουθούν (φυσικά βάζω και τον εαυτό μου μέσα), εσείς πως αισθάνεστε; 

 Το Βαλς με 12 θεούς, είναι ένα βιβλίο που αγαπώ ιδιαίτερα όχι μόνο για το θέμα του, 

αλλά και γιατί το θεωρώ γούρι μου! Με αυτό ξεκίνησε η ευτυχισμένη συνεργασία 

μου με τις εκδόσεις Ψυχογιός που έφτασε να γίνει σχέση ζωής. Τώρα είναι πάλι αυτό 

που κάνει ένα νέο ξεκίνημα και μάλιστα διπλό! Είναι η πρώτη φορά που το λέω, αλλά 

εκτός από σήριαλ, το Βαλς αυτή τη στιγμή μεταφράζεται και θα κυκλοφορήσει στην 

Κίνα! Όσο για τους Ελλαδίτες τηλεθεατές, μαζί με μένα, θα μπορούν να το 

παρακολουθούν διαδικτυακά και εύχομαι το επόμενο βιβλίο που θα γίνει σήριαλ στην 

Ελλάδα αυτή τη φορά, να είναι το Έρωτας σαν βροχή που με τόσο μεράκι έχουμε 

δουλέψει μαζί με τον σκηνοθέτη Τάκη Μιχαήλ αλλά δεν βρήκε στέγη σε κανένα 

κανάλι μέχρι στιγμής. 

8 ) Εκτός από το Βαλς στην Κύπρο, δεν σας είχε γίνει κάποια αντίστοιχη 

πρόταση για σίριαλ ή ταινία εδώ στην Ελλάδα; 

 Δυστυχώς, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι απορρίφθηκε δύο φορές από την δημόσια 

τηλεόραση και όπως ήδη είπα το Έρωτας σαν βροχή είχε την ίδια τύχη. Δεν είναι 

όμως μόνο τα δικά μου βιβλία. Έχουμε τόσους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς που 

πολύ θα ήθελα να δω τα βιβλία τους να παίρνουν σάρκα και οστά, αλλά δυστυχώς η 

κρίση δεν επιτρέπει τέτοια όνειρα και από την άλλη τα Τούρκικα σήριαλ έχουν 

κατακλύσει την μικρή μας οθόνη αφού εμείς οι ίδιοι σαν τηλεθεατές τα 

επιβραβεύουμε με υψηλές τηλεθεάσεις! 

  



9 ) Είστε από τους συγγραφείς που έχετε άμεση 

επικοινωνία με τους αναγνώστες σας μέσω των 

σελίδων σας στο facebook αλλά και του 

προσωπικού σας blog. Κατά πόσο πιστεύετε ότι σας 

έχει βοηθήσει όλη αυτή η διαδικασία; 

 Στην αρχή ήμουν αντίθετη με όλο αυτόν τον κυκεώνα 

του διαδικτύου. Σταδιακά όμως είδα ότι ο κόσμος είχε 

ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί μου, έχω γίνει πολλές 

φορές «εξομολόγος» ανθρώπων που ήθελαν κάπου να μιλήσουν, κάποιοι ήθελαν την 

συμβουλή μου σε θέματα που τους απασχολούσαν. Βέβαια, προσπαθώ να 

«χρησιμοποιώ» το διαδίκτυο με προσοχή, χωρίς υπερβολές και μόνο σε ότι έχει να 

κάνει με την δουλειά μου. Δεν ξέρω αν μ’ έχει βοηθήσει, αυτό που είναι βέβαιο όμως, 

είναι ότι έχει… εξανεμίσει πολύ από το ελεύθερο χρόνο μου που έχει γίνει πλέον 

μηδαμινός! Καθημερινά χρειάζομαι 3 ώρες για ν’ απαντώ στα μηνύματά που 

λαμβάνω και όταν αυτό συνδυάζεται με την συγγραφή κάποιου βιβλίου, τότε γίνεται 

εξαιρετικά δύσκολο. Δεν παραπονιέμαι όμως, αγαπώ την επικοινωνία με τον κόσμο 

και απολαμβάνω την αγάπη του! 

 10 ) Κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα διαβάζοντας το blog σας, είναι ότι συχνά 

προτείνετε βιβλία συναδέλφων σας, κάνοντας μάλιστα λεπτομερή αναφορά σε 

αυτά (μέχρι και την τιμή τους). Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ότι δεν είστε καθόλου 

ανταγωνιστική. Εκλαμβάνετε το ίδιο και εσείς από την μεριά τους;  

Στην ζωή μου έμαθα να κάνω κάτι γιατί το θέλω και να μην μ’ ενδιαφέρει τι κάνει ο 

άλλος. Η αγαπημένη μου φράση είναι «ψυχή βαθιά, να τους χωράει όλους». Δεν 

υπάρχει χώρος που να μην είναι ανταγωνιστικός, στο παραμελημένο βιβλίο ίσως 

είναι και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Επειδή γνωρίζω όμως τον πόνο του 

δημιουργού, είναι αμαρτία, στο μέτρο που μπορώ, να μην βοηθήσω ή να μην 

αναδείξω δουλειές που αξίζουν. Στην Ελλάδα για χρόνια οι Έλληνες συγγραφείς 

αντιμετωπίζονταν έως και απαξιωτικά από τους αναγνώστες. Καιρός ν’ αλλάξει αυτό 

και το διαδίκτυο κατάφερε να διασπάσει αυτή την άποψη. Εκτός από το δικό μου 

υπάρχουν θαυμάσια βιβλιοφιλικά ιστολόγια που προβάλλουν Έλληνες συγγραφείς. 

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο Τέρα Άμου, ας πούμε, του συγγραφέα Νίκου Διακογιάννη 

και θα καταλάβετε τι εννοώ.  



 

11 ) Υπάρχει κάποια στιγμή μέχρι τώρα στην επαγγελματική σας πορεία που να 

σας δυσκόλεψε πολύ; Που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε;  

Ούτε μια στιγμή δεν μου πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό από την ώρα (την 

ευλογημένη) που πέρασα το κατώφλι των εκδόσεων Ψυχογιός! Πιο πριν ναι! Θα 

έλεγα ότι η απογοήτευση μ’ έσπρωξε μακριά από την συγγραφή. Αλλά από το 2005 

και μέχρι σήμερα, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη στο εκδοτικό μου σπίτι. 

Απολαμβάνω την αγάπη και την φροντίδα άξιων ανθρώπων που ξέρουν να σέβονται 

τους συγγραφείς τους.  

12 ) Κλείνοντας θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι πραγματικά η πηγή έμπνευση 

σας; Από που προέρχονται αυτές οι τόσο πολυαγαπημένες και πολυδιαβασμένες 

ιστορίες;  

Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω ούτε εγώ η ίδια. Είναι μια μαγική 

διεργασία που εδώ και χρόνια συντελείται χωρίς ποτέ να θελήσω να την αναλύσω. 

Από μια φράση, ένα τραγούδι, έναν άνθρωπο έρχεται και εγκαθίσταται στο μυαλό 

μου μια ιστορία. Από την…. πρώτη επίσκεψη μέχρι να καθίσω στον υπολογιστή και 

να ξεκινήσω, μπορεί να περάσουν μήνες όπου κάθε μέρα κι ένα διαφορετικό κομμάτι 

του πάζλ έρχεται και τοποθετείται από μόνο του. Η πρώτη λέξη γράφεται όταν το 

κεφάλι μου πια είναι έτοιμο να εκραγεί από ήχους, φωνές, πρόσωπα και καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Όταν προσπαθούσα να γράψω τις ερωτήσεις της 

συγκεκριμένης συνέντευξης πέρασαν χιλιάδες πράγματα από το 

μυαλό μου. Ήθελα να μάθω τόσα πολλά. Ήθελα να έχω ολόκληρο 

τεύχος για να καλύψω και όχι απλά 2-3 σελίδες. Γιατί απλά δεν 

έφταναν. Προσπάθησα να καλύψω την ανάγκη που ένιωθα να 

την γνωρίσω σε 12 ερωτήσεις. Αν με κάλυψαν; Φυσικά όχι όταν 

μιλάμε για την No 1 σύγχρονη Ελληνίδα συγγραφέας σε 

αναγνωρισιμότητα σήμερα!  

 

Τα βιβλία της έχουν περάσει το ένα εκατομμύριο αντίτυπα! 

Δεν χρειάζονται λοιπόν πολλές συστάσεις όταν πρόκειται για την 

κ. Λένα Μαντά. 

Το τελευταίο της βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Μάιο (από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός), το '' Όσο αντέχει η ψυχή''. Ένα βιβλίο που 

αν μη τι άλλο μας μαθαίνει ότι η ανθρώπινη ψυχή έχει τεράστια 

αποθέματα δύναμης. Θα σας κρατήσει ξύπνιους μέχρι το πρωί 

(όπως όλα της τα βιβλία άλλωστε) και θα σας αγγίξει τόσο βαθιά 

στην ψυχή σας που θα το θυμάστε για πολύ καιρό μετά! 

Σταυρούλα Αλατσά 
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Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει την παγκόσμια ύψωση του τιμίου και ζωοποιού 

Σταυρού. Η γιορτή είναι αρχαιότατη και μια από τις Δεσποτικές γιορτές, τις γιορτές 

δηλαδή τις αφιερωμένες στο Δεσπότη Χριστό. Η γιορτή συνδέεται με μεγάλα 

ιστορικά γεγονότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γι’ αυτό έχει πανηγυρικό 

χαρακτήρα. Συγχρόνως όμως αναφέρεται στη σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου, 

γι’ αυτό και τιμάται με αυστηρή νηστεία, όπως η Μεγάλη Παρασκευή. Το Ευαγγέλιο, 

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/09/ipsosis-timiou-stavrou.jpg


που διαβάζεται στη θεία Λειτουργία, είναι το ίδιο που διαβάζεται και τη Μεγ. 

Παρασκευή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η εορτή της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού ήταν 

ημέρα γενικής αργίας, αλλά μετά τον πόλεμο οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, 

ενώ από έξη έγιναν πέντε, η εορτή του Σταυρού είναι εργάσιμη ημέρα. 

Το 326, ένα χρόνο μετά την πρώτη οικουμενική Σύνοδο, η αγία Ελένη πήγε στα 

Ιεροσόλυμα, να προσκυνήσει τους αγίους τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό, για τις 

νίκες και τις θριαμβευτικές επιτυχίες του παιδιού της και πρώτου χριστιανού 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Τότε έκτισε διάφορους ναούς, όπως στο όρος των 

Ελαιών και στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Με διαταγή του Κωνσταντίνου ανέλαβε να 

κτίσει μεγάλο ναό στο λόφο του Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. 

Εκεί, πριν από διακόσια χρόνια, ο αυτοκράτορας Αδριανός, για να εμποδίσει τους 

χριστιανούς να προσκυνούν τον άγιο τόπο, είχε αναγείρει ναό αφιερωμένο στην 

Αφροδίτη. Η άγια Ελένη κατεδάφισε τον ειδωλολατρικό ναό, ξεκαθάρισε τον τόπο, 

εξακρίβωσε τη θέση που σταυρώθηκε ο Κύριος και βρήκε τον τίμιο Σταυρό. 

Η είδηση ότι βρέθηκε ο τίμιος Σταυρός διαδόθηκε σ’ όλο τον τότε χριστιανικό κόσμο. 

Έτρεξαν λοιπόν όλοι, και μάλιστα οι πιστοί της Παλαιστίνης, για να προσκυνήσουν 

το τίμιο ξύλο. Όταν τελείωσε ο ναός της Αναστάσεως, που έκτισε η αγία Ελένη πάνω 

στο λόφο του Γολγοθά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 336 έγιναν επίσημα και με κάθε 

λαμπρότητα τα εγκαίνια. Τότε ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων Μακάριος, επειδή το 

πλήθος του λαού ήταν πολύ, για να δουν όλοι και να προσκυνήσουν, ανέβηκε στον 

άμβωνα, που ήταν στη μέση του ναού και ύψωσε τον τίμιο Σταυρό. Οι πιστοί 

προσκυνούσαν, κάνοντας το σταυρό τους κι έλεγαν «Κύριε, ελέησον». Αυτή λοιπόν 

την ύψωση του τιμίου Σταυρού γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία και υψώνει τον τίμιο 

Σταυρό στη μέση του ναού. 

Ύστερα από 280 περίπου χρόνια, το 614, οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα, 

έκαναν μεγάλες καταστροφές, πήραν αιχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μαζί τη 

μεγάλη ασημένια λειψανοθήκη, στην οποία η αγία Ελένη είχε φυλάξει τον τίμιο 

Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, ύστερα από 14 χρόνια, έκανε εκστρατεία, 



έφτασε νικητής ως την πρωτεύουσα της Περσίας, ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους 

χριστιανούς, πήρε τον τίμιο Σταυρό και τον Πατριάρχη Ζαχαρία και γύρισε στην 

Κωνσταντινούπολη. Από εκεί κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα, έβγαλε το βασιλικό στέμμα 

και ανυπόδητος, σηκώνοντας το κιβώτιο με το τίμιο ξύλο το έφερε στο Γολγοθά. 

Εκεί, πάλι στις 14 Σεπτεμβρίου και στο ναό της Αναστάσεως, ο Πατριάρχης 

Ζαχαρίας ύψωσε στον άμβωνα τον Σταυρό κι ο λαός έψαλλε «Σώσον, Κύριε, τον 

λαόν σον…», 

Η ανεύρεση του τιμίου Σταύρου από την αγία Ελένη και η δεύτερη ύψωσή του στον 

άμβωνα από τον Πατριάρχη Ζαχαρία συνοδεύονται με δύο θαύματα. Το πρώτο θαύμα 

είναι η θεραπεία μιας ετοιμοθάνατης γυναίκας. Η αγία Ελένη βρήκε τρεις σταυρούς· 

οι άλλοι δύο ήσαν των δύο ληστών. Γεννήθηκε λοιπόν απορία ποιός ήταν ο Σταυρός 

του Κυρίου. Εκεί κοντά βέβαια βρέθηκε η επιγραφή του Πιλάτου «Ιησούς ο 

Ναζωραίος ο Βασιλεύς των Ιουδαίων», αλλά ο Πατριάρχης Μακάριος άγγιξε την 

ετοιμοθάνατη γυναίκα με το τίμιο Ξύλο κι η άρρωστη αμέσως έγινε καλά. Το δεύτερο 

θαύμα είναι ότι, ανεβαίνοντας με το τίμιο Ξύλο προς το Γολγοθά, ο αυτοκράτορας 

Ηράκλειος σταμάτησε και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τότε ο Πατριάρχης Ζα-

χαρίας του είπε κι έβγαλε το βασιλικό στέμμα και τα υποδήματά του. Κι αμέσως 

ξεκίνησε. 

Η Εκκλησία, τιμά και προσκυνεί τιμητικά τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα άμφια 

της υπεραγίας Θεοτόκου. Πολύ περισσότερο τον τίμιο Σταυρό του Κυρίου, που είναι 

«ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας και πιστών το 

στήριγμα». Από τότε που η αγία Ελένη βρήκε τον τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, 

είναι μεγάλο απόκτημα και θησαυρός για κάθε πόλη και μοναστήρι, που μπορεί να 

έχει ένα ελάχιστο κομμάτι από το τίμιο Ξύλο. 

«Χριστός ο αληθινός Θεός ημών… δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού… 

ελεήσαι και σώσαι ημάς». Αμήν 

.Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης +Διονυσίου, «Εικόνες έμψυχοι» 



 

 

 

Ο Σεπτέμβριος, ή Σεπτέμβρης, ή Σταυρίτεν (ποντιακά), είναι ο 

ένατος μήνας του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο και πρώτος 

μήνας του Φθινοπώρου. Περιλαμβάνει 30 ημέρες. Ο Σεπτέμβριος 

ήταν ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου εξ ου και η ονομασία 

του. Ο λαός μας συνηθίζει να λέει πως: «Από Μάρτη καλοκαίρι κι 

από Αύγουστο χειμώνας». Οι καιρικές, όμως, συνθήκες που 

επικρατούν συνήθως τον Σεπτέμβριο δεν μας επιτρέπουν να το 

πιστέψουμε! Γιατί, παρ’ όλο που υποτίθεται ότι με την έλευση του 

Σεπτεμβρίου αρχίζει το φθινόπωρο, κάθε χρόνο φαίνεται ότι ακόμη 

και σε όλη τη διάρκεια του μήνα το καλοκαίρι καλά κρατεί. Ο καιρός 

όμως σιγά-σιγά αρχίζει ν’ αλλάζει και να μας προετοιμάζει για τον 

επερχόμενο χειμώνα. Στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, 

άλλωστε, ξεκινάει επίσημα και το φθινόπωρο, με την άφιξη του 

Ήλιου στο φθινοπωρινό ισημερινό σημείο της τροχιάς του στις 22 

του μήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Καλαντάρι του Σεπτεμβρίου από το 

Très riches heures du duc de Berry  



 

 

 

 

 

 

1. Μαριλένα μου, πώς εμπνεύστηκες το πρώτο σου παραμύθι «Ο 

πλανήτης που χαμογελά»; 

Αφορμή στάθηκε η γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που αποτέλεσε κύριο 

συστατικό της έμπνευσής μου. Ο πλανήτης μου χαμογελούσε έντονα την 

περίοδο που το έγραφα ή τουλάχιστον έτσι το ένιωθα.  

2.Υπάρχουν κάποια στοιχεία από το χαρακτήρα του θεού Βάρβα που 

πιθανόν να συναντούμε και σε σένα; 

Κοινό σημείο αναφορά μας είναι η ανάγκη μας για έναν κόσμο 

ομορφότερο. Εκείνος ως πλανητάρχης ζωγραφίζει στη Γη τα πιο όμορφα, 

τα πιο παράξενα, τα αστέρια, τους γαλάζιους ουρανούς και τις θάλασσες 

, τα χαμόγελα στους ανθρώπους και τις μουσικές του αέρα. Κι εγώ, ως 

κοινή θνητή προσπαθώ με την πένα μου να δημιουργήσω έναν κόσμο 

λίγο πιο δίκαιο. 

3.Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις μέσα απ' αυτό το 

παραμύθι; 

Η αγάπη , η φιλία, η αθωότητα, ο σεβασμός στη φύση, η οικολογική 

συνείδηση. 

Μα πιο πολύ απ' όλα , η δική μου στάση ζωής, να μην ξεχνάς να 

πιστεύεις, να θυμάσαι πάντα να ονειρεύεσαι και να εκπλήσσεις τον εαυτό 

σου καταφέρνοντας το ακατόρθωτο. Όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν 

υπερήρωα. 

 

 



4.Το δεύτερο σου βιβλίο δεν ανήκει στην κατηγορία των 

παραμυθιών. Εσύ σε ποια κατηγορία θα το κατέτασσες; 

Είναι ένα βιβλίο για ενήλικες. Θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία 

του δοκιμίου, κι αυτό γιατί μέσα από τις πέντε ιστορίες, μέσα από τις 

πέντε πρωταγωνίστριες ,το βιβλίο πραγματεύεται τον αγώνα του 

ανθρώπου προς την κατάκτηση της ευτυχίας. 

5. Στο βιβλίο σου «Ο κύκλος των χαμένων εποχών» αναφέρεσαι σε 

πέντε διαφορετικές πρωταγωνίστριες. Μία απ' αυτές θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι είσαι εσύ; 

Νομίζω ότι η κάθε πρωταγωνίστρια έχει τη δική της προσωπικότητα, 

αλλά την ίδια στιγμή η καθεμία φέρει ένα δικό μου ξεχωριστό στοιχείο 

που τις ενώνει. 

Είναι νομίζω όλες διαφορετικά εγώ μου . 

6. Αν και διαφορετικά τα πρόσωπα γιατί συνέχισες να γράφεις σε α' 

πρόσωπο; 

Μ' αρέσει πολύ η αμεσότητα του α' προσώπου. Για μένα οι ήρωές μου 

είναι ζωντανοί οργανισμοί, ήθελα λοιπόν ο αναγνώστης να διαβάζει από 

τα δικά τους χείλη τις σκέψεις τους, να νιώθει τα δικά τους 

συναισθήματα απέναντι στις καταστάσεις που βιώνουν κι όχι να μαθαίνει 

για 'κείνες μέσω ενός τρίτου προσώπου.  

7. Υπάρχει κάποιο μήνυμα μέσα απ' αυτό το βιβλίο; 

Η μοίρα , η ζωή -πες το όπως θες- μας φέρνει αντιμέτωπους με εμπόδια 

και δυσκολίες, όμως η ευτυχία είναι καθαρά δική μας υπόθεση. Τα 

εμπόδια θα είναι πάντα εκεί, η επιλογή όμως αν θα σταθείς σ' αυτά ή θα 

προσπεράσεις είναι δική σου. Ο χρόνος που θα κάνεις , οι άνθρωποι που 

θα έχεις γύρω σου , αν θα πέσεις με τα μούτρα ή θα περάσεις αλώβητος 

είναι και πάλι δική σου επιλογή. 

8. Τελικά, ανάμεσα στα δύο βιβλία σου, υπάρχει κάποιο που το 

θεωρείς πιο αγαπημένο; Αν ναι, γιατί; 

Τα αγαπώ και τα δύο εξίσου. Είναι κομμάτια του εαυτού μου που 

εκφράζουν διαφορετικές περιόδους της ζωής μου.  



9. Να περιμένουμε καινούργια δουλειά από εσένα; 

Ναι, πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσα το καινούργιο μου παιδικό παραμύθι, 

ενώ έχω ήδη έτοιμη μία ποιητική συλλογή. Από Σεπτέμβρη επίσης 

επανέρχομαι με τη στήλη μου στο Deity.gr , «Μη με πας απ' το σπίτι».  

Μαριλένα μου σ' ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο όλο 

έργο σου... 

Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, εύχομαι ό,τι καλύτερο στους 

αναγνώστες σας και σε 'σένα προσωπικά. 

Σύλβια Α. Λουκά 

 

 

 

 



 

 

 

Τα στοιχεία του Ιδιώματος 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε το Συντακτικό και την Γραμματική. 



 

 

 

 

 

 

1.Σύλβια, είσαι μια νέα συγγραφέας από την Κύπρο. Τι θα μπορούσες να μας πεις 

για τον εαυτό σου και για το βιβλίο σου «Μάδησε τη Μαργαρίτα» που 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Αναζητήσεις» πριν από λίγους μήνες ώστε να σε 

γνωρίσει καλύτερα το αναγνωστικό σου κοινό; 

Είμαι ένα άτομο γεμάτο όνειρα και σχέδια για την ζωή… Αγωνίζομαι συνεχώς για 

ένα καλύτερο μέλλον για μένα και την οικογένειά μου! Η έκδοση του πρώτου μου 

βιβλίου «Δακρύων μειδίαμα»(2008) και μετά από τρία χρόνια του «Μάδησε την 

Μαργαρίτα», ήταν κάτι το οποίο δεν είχα στα σχέδιά μου και πραγματικά για όσους 

με γνωρίζουν, ήταν κάτι το οποίο ξεπέρασε τον εαυτό μου. 

 

2. Πώς το εμπνεύστηκες; 

Το «Μάδησε την Μαργαρίτα» είναι εμπειρίες ζωής, δικές μου αλλά και άλλων 

προσώπων που μου έδωσαν την άδεια να τις καταγράψω σ’ αυτό το βιβλίο, 

διατηρώντας βέβαια την ανωνυμία τους. Η «Μαργαρίτα» ήρθε στην ζωή μου όταν 

πίστευα ότι ήμουν το πιο δυστυχισμένο άτομο στον κόσμο. Ευτυχώς η εποχή εκείνη 

παρήλθε, αλλά ομολογώ ότι ήταν μια περίοδος στην ζωή μου η οποία έβγαλε προς τα 

έξω τη δύναμη που είχα κρυμμένη μέσα μου. 

3.Η ηρωίδα του βιβλίου σου σκοτώνει το παιδί της πριν ακόμα γεννηθεί επειδή 

φοβάται τις αντιδράσεις των γονιών της. Εσύ θα έκανες ποτέ ένα παιδί χωρίς 

γάμο; 

Χμ… πολύ καλή η ερώτησή σας αλλά θα χρησιμοποιήσω μια κυπριακή παροιμία 

εδώ: "Απόν αππέξω του χορού, πολλά τραούθκια ξέρει." Δηλαδή: «Όποιος είν’ έξω 

απ' το χορό ξέρει πολλά τραγούδια». Ό, τι και να απαντήσω αυτή τη στιγμή, αν δεν 

μου συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να γνωρίζω με σιγουριά τι θα κάνω!!! 

 

4.Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια;  

Παιδικά χρόνια γεμάτα παιχνίδι στη γειτονιά, πολλούς παιδικούς φίλους και φίλες 

αλλά ταυτόχρονα πάντοτε με την ανησυχία για τις στερήσεις που είχαν οι γονείς μου 

για να μεγαλώσουν έξι παιδιά, και αντιλαμβανόμενη τι στερούμασταν εμείς σαν 

παιδιά σε σύγκριση με τους φίλους μας. Ήμουν μικρή, αλλά ό,τι άκουγα και έβλεπα, 



ήξερα τι σήμαιναν, κι από τότε είχα βάλει στόχο ότι μια μέρα θα αλλάξω την 

κατάστασή μας.  

5.Ήσουν επαναστατημένη έφηβη; 

Επαναστατούσα όταν δεν με άφηναν οι γονείς μου να βγαίνω έξω με τις φίλες μου. 

Σήμερα καταλαβαίνω πως είχαν δίκαιο που ανησυχούσαν, κι ούτε εγώ θα αφήνω τα 

δικά μου τα παιδιά γιατί η κοινωνία μας χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερη. Ήμουν 

πολύ αντιδραστική όμως, όταν ένιωθα ότι αδικούμουν είτε εγώ είτε κάποιος από τα 

αδέλφια μου είτε από τους φίλους μου. Οι γονείς μου τότε μου έλεγαν ότι πρέπει να 

σπουδάσω δικηγόρος(!!!) αλλά η ελληνική φιλολογία ήταν προ πολλού στην καρδιά 

μου και με είχε κερδίσει. 

 

6.Η συγγραφή πώς σου προέκυψε; 

Έγραφα από τότε που ήμουν Δημοτικό. Ποιήματα, θεατρικό, παραμύθι… Ποτέ όμως 

δεν είχα σκεφτεί να τα εκδώσω. Αυτό έγινε όταν το 2006 γνώρισα την συγγραφέα 

Μαρία Στυλιανού και σιγά σιγά της είχα εκμυστηρευθεί ότι έχω κι εγώ ποίηση 

γραμμένη και μετά από παρότρυνσή της προχώρησα στην έκδοση της ποιητικής 

συλλογής «Δακρύων μειδίαμα». Μυθιστόρημα δεν ήξερα αν μπορούσα να γράψω. 

Ήταν ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου και ομολόγησα την ύπαρξή του σε 

άλλους, μόνο όταν το τελείωσα. 

 

7.Υπήρξαν βιβλία που σε «σημάδεψαν» και που τα κουβαλάς ακόμα μέσα σου; 

Έχω κλάψει σε πάρα πολλά βιβλία που έχω διαβάσει. Ειδικά τις πρώτες μέρες που τα 

τελειώνω τα έχω μέσα μου, τα σκέφτομαι και συνεχίζω να στεναχωριέμαι για τα 

γεγονότα που σημάδεψαν τον ήρωα του καθενός. Το μόνο βιβλίο όμως που το έχω 

πάντοτε στην σκέψη μου είναι το «Ασκητές μέσα στον κόσμο», όπου εκεί 

αντιλήφθηκα την διαφορά του να είσαι ένας καλός χριστιανός, με το να είσαι ένας 

αληθινός χριστιανός. 

 

8.Έχω ακούσει πως στην Κύπρο υπάρχει ένα πρόβλημα αναγνωστών. Ευθύνεται 

η λογοτεχνική παραγωγή ή κατά τη γνώμη σου υπάρχει χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο; 

Κατά τη γνώμη μου κανένα από τα δύο δεν ισχύει. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι 

Κύπριοι λογοτέχνες, αλλά το αναγνωστικό κοινό έχει μια νοοτροπία που δεν μπορώ 

να την κατανοήσω. Αν είσαι Κύπριος και έχεις διαπρέψει στο εξωτερικό, τότε οι 

Κύπριοι αισθάνονται περήφανοι για σένα. Αν είσαι Κύπριος, ο οποίος προσπαθείς να 

κάνεις κάτι μέσα στη δική σου χώρα, τότε σε υποτιμούν πριν καν να δουν την 

δουλειά σου. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο όσο αφορά τη λογοτεχνία αλλά και σε κάθε 

τομέα. 



 

9.Τι χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι που σε ελκύουν; 

Κυρίως με ελκύουν άνθρωποι χαρούμενοι, οι οποίοι ξέρουν να εκμεταλλεύονται κάθε 

λεπτό της ζωής τους, ακόμη και αν δεν είναι όλα ρόδινα σ’ αυτούς. Άνθρωποι 

ειλικρινείς και γεμάτοι όρεξη και άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να συζητήσω από 

ένα απλό θέμα μέχρι το πιο σοβαρό. 

 

10.Ο ορισμός της τέλειας ευτυχίας για εσένα; 

Είμαι ευτυχισμένη όταν βλέπω τους γονείς και τα αδέρφια μου να είναι ευτυχισμένα. 

Θυσιάζω ό,τι έχω και δεν έχω, φτάνει να μπορώ  να τους προσφέρω εκείνους κάτι 

που στερούνται ή κάτι που το χρειάζονται. Τέλεια ευτυχής θα νιώσω όταν 

δημιουργήσω κι εγώ μια δική μου οικογένεια… 

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη που μου έχετε παραχωρήσει και 

να ευχηθώ και σε σας πολλές επιτυχίες σε ό,τι κι αν κάνετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην κ. 

Βάσω Παππά και δημοσιεύθηκε στην 

εφημερίδα «Γνώμη Χαλκιδικής» στις 25 

Απριλίου 2012 



 

Be beautιful by Fotoulla 

Για όλες τις σημαντικές σας στιγμές, στις οποίες θέλετε να ξεχωρίζετε με 

την κόμμωσή σας… κοπιάστε στο κομμωτήριο «be beautιful», στο 

Τραχώνι στη Λεμεσό και θα μείνετε ευχαριστημένοι… Η πολύχρονη πείρα 

και η φαντασία συνεργάζονται άψογα και το αποτέλεσμα εκθαμβώνει όχι 

μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας… Περαιτέρω πληροφορίες: 99612619 

Για όσους και όσες θέλουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα επάνω τους! 



 

 

Ο Άγιος Μάμας (γεν. του Αγίου Μάμαντος), είναι 

άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος έζησε 

στα μέσα του 3ου αιώνα (μ.Χ.) και μαρτύρησε επί 

Αυτοκράτορα Αυρηλιανού. Το όνομά του φέρουν 

σήμερα χωριά στην Ελλάδα, ενώ θεωρείται και 

ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους στην Κύπρο 

και τη Σκύρο. 

 Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας το 260 μ.Χ. από γονείς Χριστιανούς 

, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη χριστιανική τους δράση και φυλακίστηκαν. Ο Άγιος 

γεννήθηκε στη φυλακή και επειδή οι γονείς του , ο Θεόδοτος και η Ρουφίνα, πέθαναν 

εκεί , ανέλαβε να τον μεγαλώσει κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Αμμία Ματρώνα. 

Αυτή ήταν ευσεβής Χριστιανή και σε αυτήν οφείλεται το όνομα του Αγίου. Η 

παράδοση λέει ότι ο μικρός συνήθιζε να τη φωνάζει «μάμα». 

Κατά την εφηβική του ηλικία ο Μάμας συνελήφθη από ειδωλολάτρες, που τον 

υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Τελικά του κρέμασαν στο λαιμό ένα σιδερένιο ραβδί και 

τον έριξαν στο νερό για να πνιγεί. Κατά θαυματουργό τρόπο ο Άγιος επέζησε αλλά 

πιάστηκε ξανά από τους βασανιστές του και ρίχτηκε σε αναμμένη κάμινο. Και αυτήν 

τη φορά κατάφερε να βγει σώος. Όταν έριξαν επάνω του άγρια ζώα, τα τελευταία όχι 

μόνο δεν τον κατασπάραξαν αλλά ούτε και τον πείραξαν. Σύμφωνα με την παράδοση 

ένα λιοντάρι τον δέχθηκε στη ράχη του και τον μετέφερε μακρά των άλλων θηρίων, 

εξ ου και η θεματογραφία της αγιογράφησης του. Τελικά, οι εχθροί του αποφάσισαν 

να τον εκτελέσουν με τρίαινα. Το φονικό όργανο διαπέρασε τα σπλάγχνα του Αγίου, 

ο οποίος και παρέδωσε το Πνεύμα. 

Σε ανάμνηση των παραπάνω και σύμφωνα με τα απελατικά δημώδη άσματα του 

Βυζαντίου την εικόνα του Αγίου Μάμα έφεραν τα απελατίκια (οι ράβδοι) που 

κρατούσαν οι απελάτες. 

Σήμερα πολλοί ναοί στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο είναι αφιερωμένοι στον Άγιο 

Μάμα(ντα). Η φήμη του Αγίου και η απόδοση τιμών προς αυτόν εξαπλώθηκε από την 

Καππαδοκία στη Χίο, στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Μακεδονία. Στη 

Χαλκιδική, σε ένα από τα χωριά που έχουν το όνομά του, λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο 

μεγάλη εμποροπανήγυρη, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στους βυζαντινούς χρόνους ο 

Άγιος Μάμας ήταν ο προστάτης των Μαρδαϊτών στην Κύπρο. Οι τελευταίοι 

διέδωσαν τη φήμη του και την απόδοση τιμών προς αυτόν έπειτα από τις αραβικές 

επιδρομές.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%86%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/260
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&um=1&hl=el&safe=active&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=CRvRsmXFvwsDZM:&imgrefurl=http://elafosdorkas.wordpress.com/category/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B1%CF%81%CE%B9/page/5/&imgurl=http://elafosdorkas.files.wordpress.com/2011/09/agiosmamas.jpg&w=350&h=262&ei=JH1CUJjfBIrLtAbC7oG4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=902&vpy=294&dur=3201&hovh=194&hovw=260&tx=77&ty=127&sig=103736599477540816598&page=1&tbnh=114&tbnw=153&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:0,i:144


 

 

 

 

 

 

 

ΖΗΣΑΜΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ. 

Ζήσαμε ό,τι μπορέσαμε να αντιληφθούμε πως μας ανήκει 

Και πάλι ένα μέρος μονάχα. 

Δεν διαθέταμε τη νοημοσύνη των αισθημάτων 

Το ένστικτο μας πρόδωσε. 

Και φαίνεται τώρα. 

Σα να ξεστράτισε ο δρόμος της σκέψης μας τότε. 

Έφτασε ο καιρός να αναρωτηθούμε. 

 

Από τη συλλογή «Η προφητεία του Ανέμου» (Εκδόσεις Δωδώνη, 2009) 

 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΒΡΑΔΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ. 

Είναι κάτι βράδια ναυάγια 

(όλο απόγνωση και τρέλα) 

Που ούτε το φως του πρωινού 

δεν ξέρει πώς να τα γιατρέψει. 

 

Από τη συλλογή «Πληγές» (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2011)  

ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΡΑ ΠΕΡΑΣΕ. 

Κι αυτή η μέρα πέρασε. 

Μέτρησα την αξία της με την ομορφιά της ανατολής. 

Χωρίς αναστολές την απέρριψα 

Αδημονώντας για το πρωινό φως. 

 

Από τη συλλογή «Πληγές» (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2011) 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9&start=75&um=1&hl=el&safe=active&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=Ff0obJXP54VO2M:&imgrefurl=http://www.floristworks.co.nz/&imgurl=http://www.floristworks.co.nz/images/flowers.jpg&w=330&h=228&ei=woBCUOvSIsjPsgb2zYDIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=943&vpy=289&dur=248&hovh=182&hovw=264&tx=140&ty=96&sig=103736599477540816598&page=4&tbnh=109&tbnw=158&ndsp=28&ved=1t:429,r:27,s:75,i:90


  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παιδικό κατάστημα «Mon bebe d’ amour» έχει 

μεταφερθεί σ’ ένα ανανεωμένο και πολύ 

εκλεπτυσμένο χώρο, στην οδό Γλάδστωνος 56, 

στην Λεμεσό.  

Ό,τι χρειάζεστε για το παιδί σας θα το βρείτε εκεί, 

σ’ ένα περιβάλλον φιλόξενο και εξυπηρετικό. 

Τηλέφωνο: 0035725342637 

 


