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H ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ 260.000 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

ΜΥΘ ΙΣΤΌΡΗΜΑ

40ή ΧΙΛΙΑΔΑ

Η ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ γεννήθηκε 
στην Κύπρο, όπου και έζησε τα παιδικά της 
χρόνια. Σε πολύ νεαρή ηλικία μετακόμισε 
με την οικογένειά της στο Λονδίνο. Σπού-
δασε Αγγλική Φιλολογία και είναι κάτοχος 
B.A., P.G.C.E. και M.A. Ολοκλήρωσε επίσης 
σπουδές νοσηλευτικής τριετούς φοίτησης 
στο King Edward Memorial Hospital. Το 
1978 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου αρ-
χικά εργάστηκε ως καθηγήτρια αγγλικών, 
ενώ αργότερα άνοιξε δικό της κέντρο ξένων 
γλωσσών, το οποίο διεύθυνε επί δεκαοκτώ 
χρόνια. Στο διάστημα αυτό εξέδωσε με επι-
τυχία τέσσερα εκπαιδευτικά βιβλία, τρία από 
τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παι-
δείας. Το τέταρτο κυκλοφόρησε από τον εκ-
δοτικό οίκο Longman. Υπήρξε επίσης ειση-
γήτρια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μέλος 
εξεταστικών επιτροπών για την ξενόγλωσση 
παιδεία. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνο-
νται και πολλές δημοσιεύσεις εκπαιδευτικών 
άρθρων. Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν συνολικά δεκατρία μυθιστο-
ρήματά της. 

Για απευθείας επικοινωνία με 
τη συγγραφέα μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη σελίδα της στο facebook, 
www.facebook.com/NikolAnnaManiate

Ένα υπέροχο βιβλίο που διάβασα χωρίς δεύ-
τερη ανάσα! Μια ιδιαίτερη πλοκή, φτιαγμέ-
νη με μαεστρία, που κρατά αμείωτο το εν-
διαφέρον του αναγνώστη μέχρι την τελευταία 
σελίδα. Ένα εμπνευσμένο και πρωτότυπο 
βιβλίο, που σε μαγνητίζει από τις πρώτες σε-
λίδες του. Η πλοκή είναι τόσο τέλεια φτιαγ-
μένη, που δεν μπορείς μέχρι το τέλος να 
μαντέψεις την εξέλιξη. Η δικαίωση, η εξιλέ-
ωση και η τιμωρία έρχονται για τους ήρωες 
του βιβλίου με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιω-
θεί και ο αναγνώστης, που συμπάσχει με τα 
παθήματα των ηρωίδων και περιμένει να δει 
την πολυπόθητη κάθαρση!

Κλειώ Τσαλαπάτη,  
filoithslogotexnias.blogspot.com

Η Νικόλ-Άννα Μανιάτη σε επιβιβάζει στο 
όχημα της πεζογραφίας αναγκάζοντάς σε να 
δεθείς με τις ζώνες της συγκίνησης –οδηγεί 
πάντα η ίδια τη μοτοσικλέτα, το αυτοκίνητο, 
το αεροπλάνο ή το φορτηγό– και σου «επι-
βάλλει» να σταθείς στα σημεία όπου θέλει η 
ίδια να σταθείς, να συγκινηθείς όπου επιλέξει 
και πολλές φορές επιδιώκει... να αγανακτήσεις 
με τις σκληρές εικόνες της. […] Μπορεί να 
μιλά κανείς για ώρες κάνοντας αναφορές στη 
ζωντανή και παραστατική αφήγηση του μυθι-
στορήματος ή στις πραγματικά εξαίρετες πε-
ριγραφές του φυσικού τοπίου και των προσώ-
πων. Η συγγραφέας επιλέγει συνειδητά να μην 
κάνει προσωπικά σχόλια μέσα στο έργο της, 
αφήνοντας τον πηγαίο διάλογο, την ευρημα-
τική πλοκή και την καταιγιστική δράση να 
παίξουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πα-
ρατηρεί από κάποια απόσταση… και ταυτό-
χρονα μιλά με τις ψυχές των χαρακτήρων της.

Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος, 
bookia.gr, για το βιβλίο 

ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΥΡΙΣΕ ΞΑΝΑ

Τέσσερις νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, συναντήθηκαν. Μόνο 
για μερικές στιγμές!

Κάτι ανεξήγητα γνώριμο σκίρτησε μέσα τους, ένα ανεπαίσθητο τρέ-
μουλο σαν τα βλέμματα αντάμωσαν, λες και μια ριπή παγωμένου 
αέρα τις διαπέρασε. Μια αδικαιολόγητη αίσθηση φευγαλέου φόβου, 
ένα ξάφνιασμα και μια αδιόρατη νοσταλγία τις τύλιξε. Ύστερα η κα-
θεμία ακολούθησε τον δρόμο της, ενώ στον αέρα πλανιόταν αόρατη 
η σφραγίδα του πεπρωμένου!

Αθέατη στα μάτια των θνητών, η Μοίρα έπλεκε το υφαντό της. Η 
σαΐτα της χοροπηδούσε δίνοντας σχήμα, μορφή και σχέδια στο χαλί 
της ζωής τους. Δεν ήταν ικανοποιημένη και αποφάσισε να προσθέσει 
μια χρυσοκλωστή στην πορεία τους ξεχωριστά, σε διαφορετικό χρό-
νο, για να δώσει λίγο χρώμα στο υφαντό και στη ζωή των τεσσάρων 
γυναικών. Όμως η χρυσοκλωστή θα φέρει αβάσταχτο πόνο, θα αφήσει 
συντρίμμια και δυστυχία και απέραντη ερημιά στην ψυχή.

Όταν η Μοίρα μπλέξει τα νήματα μεταξύ τους, οι γυναίκες θα συνα-
ντηθούν και θα ανακαλύψουν με τρόμο πως ο υπαίτιος της δυστυχίας 
τους ήταν ο ίδιος άντρας. Η λίγη χαρά που πρόσφερε είχε βαρύ τίμη-
μα… την καταστροφή τους. 

Θα αποφασίσουν να τον εκδικηθούν…

Μα η Μοίρα έχει τα δικά της σχέδια, αποφασίζει αλλιώς! 
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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν: 
Κομμένα λουλούδια, 2011 

Αόρατος δεσμός, 2012 
Ο ύπνος των χιλίων ημερών, 2013 

Πίσω απ’ τον καθρέφτη, 2014 
Έκπτωτος άγγελος, 2015 

Και η ελπίδα γύρισε ξανά, 2015 
Οι σιωπές της ενοχής, 2016

Το τίμημα, 2017
Ολέθριο πάθος, 2018

Η κόρη του φεγγαριού, 2019
Εξήντα βήματα, 2019

Όταν κλαίνε τα αστέρια, 2020
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Για τη γλυκιά μου Ναταλία  
που ομόρφυνε τη ζωή μου!

Αφιερωμένο σε όλους εσάς  
που το έχετε στα χέρια σας, για την αγάπη σας  

και τη στήριξή σας. Είστε η πνοή του αέρα  
που σπρώχνει τα φτερά του νου  

στα ταξίδια της σκέψης μέσα από τις σελίδες του!



© Νικόλ-Άννα Μανιάτη, 2008, 2021 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2021

1

Τέσσερις νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, ήρθαν 
πρόσωπο με πρόσωπο. Μόνο για μερικές στιγμές!

Τα βλέφαρα τρεμόπαιξαν με απορία σαν τα βλέμμα-
τα αντάμωσαν. Ένα ελαφρό τρέμουλο, σαν να τις άγγιξε μια αό-
ρατη ριπή κρύου αέρα, τις διαπέρασε. Κάτι ανεξήγητα γνώριμο 
σκίρτησε μέσα τους. Μια αδικαιολόγητη αίσθηση φευγαλέου 
φόβου, ένα ξάφνιασμα και μια αδιόρατη νοσταλγία.

Τρεις βιαστικές, τυπικές κουβέντες, ένα υποχρεωτικό σφίξι-
μο του χεριού και ύστερα χάθηκαν στο πλήθος.

Στον αέρα, εκεί που μερικές μόνο στιγμές πριν είχαν συνα-
ντηθεί, πλανιόταν αόρατη η σφραγίδα του πεπρωμένου!

•

Αθέατη στα μάτια των θνητών, κρυμμένη βαθιά στις σπηλιές του 
πεπρωμένου, η Μοίρα έπλεκε το υφαντό της ζωής τους. Τέσσερα 
ξεχωριστά νήματα, που καθοδηγούσε με μαεστρία με μια και μο-
ναδική σαΐτα, έδιναν σχήμα, μορφές και σχέδια στο χαλί της ζωής 
τους, που ξεπρόβαλλε και ξετυλιγόταν από την άκρη του αργα-
λειού της. Στα πόδια της τα τέσσερα κουβάρια στροβιλίζονταν 
κάθε που η σαΐτα τραβούσε το νήμα. Έσκυψε για μια απειροελά-
χιστη στιγμή να ξεμπερδέψει τα κουβάρια και η σαΐτα χοροπήδη-
σε ελεύθερη από τα ροζιασμένα δάχτυλα και έκανε μια πιρουέ-
τα παρασέρνοντας μαζί και τα προσεκτικά βαλμένα σε απόστα-



10 ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ

© Νικόλ-Άννα Μανιάτη, 2008, 2021 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2021

ση νήματα, που μέχρι τότε ακολουθούσαν την ξεχωριστή, προ-
σχεδιασμένη τους πορεία. Μπλέχτηκαν, έγιναν ένα σφιχτό, μι-
κρό σημαδάκι στο χαλί και για μια ανάσα στο άπειρο του χρόνου 
και της αιωνιότητας ο αργαλειός έχασε τον ρυθμό του. Ξαφνια-
σμένη η Μοίρα ανασήκωσε το κεφάλι και γράπωσε ανταριασμέ-
νη τη σαΐτα. Γεμάτη θυμό προσπάθησε να ξεμπλέξει το γρομπα-
λάκι και άθελά της τα δάχτυλά της τσάκισαν το ατίθασο μικρό 
εργαλείο. Το πέταξε αδιάφορα και έστρωσε βιαστικά τα μπλεγ-
μένα νήματα περνώντας μια καινούργια σαΐτα. Το υφαντό συνέ-
χισε να βγαίνει από την άκρη του αργαλειού, τα νήματα και πά-
λι στρωτά, ακολουθώντας την πορεία που τα πρόσταζε η Μοίρα.

Και κάπου πίσω τους άφησαν το μικρό γρομπαλάκι άλυτο, ση-
μάδι της στιγμιαίας συνάντησής τους στον χρόνο των ζωών που 
χάραζαν…
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Κλειώ

Το διαπεραστικό κουδούνισμα από το ηλεκτρονικό ξυ-
πνητήρι ηχούσε εκνευριστικά και επίμονα. Το χέρι που 
ξεπρόβαλε μέσα από τα σκεπάσματα έψαξε στα τυφλά 

για τον διακόπτη και το ποτήρι με το νερό στο κομοδίνο ανα-
ποδογύρισε και έσπασε με θόρυβο στο πάτωμα. Η βλαστήμια 
που ακούστηκε, πνιγμένη μέσα από τα σκεπάσματα, δεν ήταν 
καθόλου η καλύτερη αρχή για την καινούργια μέρα.

Η κοπέλα ανασηκώθηκε με κόπο. Φουρκισμένη, αναμαλλια-
σμένη, τεντώθηκε και έτριψε τα πρησμένα της βλέφαρα που ο 
ύπνος διεκδικούσε επίμονα για στέκι του. Το χασμουρητό την 
κυρίευσε πάλι και τα σαγόνια της κόντεψαν να εξαρθρωθούν 
καθώς υπέκυπτε στην αθέλητη αντίδραση που της υπέβαλλε 
ο ακόμα κοιμισμένος της εγκέφαλος. Ένα βογκητό απελπισίας 
βγήκε από τα μισάνοιχτα χείλη της και ταλαντεύτηκε έτοιμη να 
υποκύψει στην απαιτητική ανάγκη του οργανισμού της για ξε-
κούραση, μετά η ματιά της έπεσε στο φωτεινό καντράν του ρο-
λογιού και πετάχτηκε αλαφιασμένη κλαίγοντας σχεδόν από εξά-
ντληση. Παραπατώντας, προσπαθώντας να αποφύγει τα σπα-
σμένα γυαλιά και ακουμπώντας πάνω στα έπιπλα και στους τοί-
χους του δωματίου, κατάφερε να βρει την πόρτα του μπάνιου 
και χώθηκε μέσα αδιαφορώντας που την άφησε πίσω της ορ-
θάνοιχτη.
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Πέντε επίμονα και βασανιστικά λεπτά με το κρύο νερό από το 
τηλέφωνο του ντους να της μαστιγώνει το πρόσωπο και ένιωσε 
επιτέλους έτοιμη να βουρτσίσει τα δόντια της και να συμπλη-
ρώσει την πρωινή τουαλέτα της, που τελευταία είχε μετατρα-
πεί σε μια απελπισμένη και οδυνηρή δοκιμασία. Ντύθηκε πρό-
χειρα και βιαστικά, αδιαφορώντας για τις απαιτήσεις της μόδας, 
άρπαξε τον χαρτοφύλακά της –αυτός τουλάχιστον την περίμε-
νε έτοιμος αποβραδίς– και όρμησε στα σκαλιά της πολυκατοι-
κίας βροντώντας πίσω της την πόρτα του διαμερίσματος. Τρέ-
χοντας βγήκε στον δρόμο και σταμάτησε το πρώτο ταξί που εί-
δε να έρχεται. Του έδωσε τη διεύθυνση του πανεπιστημίου και 
έγειρε αποκαμωμένη το κεφάλι της στο κάθισμα.

Αυτός ο ρυθμός την είχε κυριολεκτικά εξαντλήσει. Τους τε-
λευταίους μήνες ο καθηγητής τής είχε προσφέρει την εκπληκτι-
κή ευκαιρία να συμπεριλάβει στο βιβλίο που ετοίμαζε για έκ-
δοση και δύο κεφάλαια δικά της. Και φυσικά το όνομά της θα 
αναφερόταν κάτω από το δικό του. Η τιμή ήταν μεγάλη για την 
Κλειώ, αλλά η ευκαιρία μεγαλύτερη για μια δημοσίευση, η οποία 
μάλιστα θα συμπεριλαμβανόταν σε βιβλίο αναγνωρισμένου κα-
θηγητή που ασφαλώς θα διδασκόταν στο πανεπιστήμιο αργότε-
ρα. Φυσικά, όπως συνήθως, κατέληξε να μεταφέρει αυτή στον 
υπολογιστή τα χειρόγραφα. Ταυτόχρονα είχε να αντιμετωπίζει 
τα δικά της καθήκοντα στην τάξη και τις υποχρεώσεις της απέ-
ναντι στους φοιτητές που ανέλαβε για το μεταπτυχιακό τους, 
ενώ τα βράδια προσπαθούσε να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά 
ξενυχτώντας για να λύσει τον γρίφο του αρχαίου κειμένου που 
είχε πέσει στα χέρια της και να δώσει μια ερμηνεία στο μήνυμα 
του λυρικού ποιήματος της Σαπφούς. Είχε βαλθεί να αποδείξει 
πως δεν ήταν ένα απλό ποίημα αγάπης, πως έκρυβε μέσα του 
κάτι πιο σημαντικό, πιο ουσιώδες. Κάτι που δεν μπορούσε να 
ειπωθεί απροκάλυπτα και απλά. Ένα κρυφό μήνυμα, μια συγκα-
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λυμμένη έκκληση βοήθειας στις αγαπημένες της μαθήτριες για 
την καταστροφική μελαγχολία που την κατέκλυζε τα τελευταία 
χρόνια πριν από τον θάνατό της. Αν κατάφερνε να διεισδύσει 
στο κρυφό νόημα των λέξεων που η ποιήτρια χρησιμοποιούσε 
στα τελευταία της έργα, στα συναισθήματα που κρύβονταν πί-
σω από αυτές τις λέξεις, αν πίσω από τους ύμνους στη ζωή ξε-
σκέπαζε τον ψυχικό πόνο και τη μελαγχολία, αν ανακάλυπτε τη 
σχέση που είχαν τα λόγια με το νόημα σε άλλα της έργα, που με 
μόχθο είχε εντοπίσει σε ξένα πανεπιστήμια στο διάστημα της 
έρευνάς της, ίσως να ερχόταν στην επιφάνεια, εμπεριστατωμέ-
να πια, η αλήθεια για τον θρύλο γύρω από τον τραγικό θάνα-
το της ποιήτριας με την αμφισβητούμενη αυτοκτονία της στα 
αφρισμένα κύματα. Και η εργασία της αυτή θα είχε επιτέλους 
το έπαθλο που επιθυμούσε τόσα χρόνια. Την ολοκλήρωση του 
ονείρου και των στόχων της. Τη θέση αναπληρωματικής έδρας 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο πανεπιστήμιο. Τη θέση που εί-
χε εξασφαλισμένη και σίγουρη μερικά χρόνια πριν και που την 
έχασε μέσα από τα χέρια της εξαιτίας της αφέλειάς της.

Και της εμπιστοσύνης που έδειξε σε λάθος άνθρωπο!
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Η ζωή της δεν υπήρξε ποτέ εύκολη, ομαλή ή έστω συνη-
θισμένη. Βρέθηκε παρατημένη στα σκαλοπάτια ενός 
μαιευτηρίου κάποιο πρωινό του Μάη του ’67, νεογέν-

νητο, που το παρέδωσαν στις Aρχές και με τη σειρά τους στο ορ-
φανοτροφείο. Παιδί άγνωστων γονιών, αβάφτιστο, χωρίς όνο-
μα, χωρίς κανένα αναγνωριστικό στοιχείο. Μόνη ένδειξη ότι δεν 
ήταν παιδί τσιγγάνων ή άπορων γονιών τα ξανθά μαλλιά, τα γα-
λανά μάτια και η ακριβή κουβερτούλα που το τύλιγε.

Υιοθετήθηκε μετά από δύο χρόνια. Οι θετοί γονείς το λάτρε-
ψαν. Του έδωσαν όνομα, σπιτικό και πολλή αγάπη. Τέσσερα χρό-
νια μετά ο ξαφνικός τους θάνατος σε ένα ατύχημα τη βρήκε μό-
νη και χαμένη. Κατέληξε και πάλι σε ορφανοτροφείο. Έξι χρό-
νων, πολύ μεγάλη πια για υιοθεσία, αφάνταστα μικρή για να κα-
ταλάβει τι συνέβαινε. Ο τρυφερός παιδικός της κόσμος κουρε-
λιασμένος, η ευάλωτη αθώα ψυχούλα γεμάτη πληγές και ανα-
πάντητα ερωτηματικά. Τα γαλάζια μεγάλα μάτια γεμάτα απο-
ρία, φόβο και κρυφό πόνο. Με τον καιρό έμαθε να στοιβάζει τις 
απορίες και τα ερωτηματικά σε μια κρυφή γωνιά του μυαλού 
της. Έμαθε να πνίγει τα δάκρυα στην καρδιά της. Να σκεπάζει 
τα συναισθήματα με το βαρύ πέπλο της αταραξίας. Έμαθε να 
υποκρίνεται! Να καμώνεται την ανέμελη, τη σκληρή, την αδιά-
φορη. Σιγά σιγά οι μνήμες των τεσσάρων ευτυχισμένων χρό-
νων ξεθώριαζαν και άφηναν μια ανεξήγητη αίσθηση μελαγχο-
λίας και αβάσταχτης νοσταλγίας.
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Ο πόνος που τη συνόδευε έγινε μια μόνιμη σκιά θλίψης στα 
μάτια – αν φυσικά έμπαινε κάποιος στον κόπο να τα κοιτάξει πιο 
προσεκτικά. Την ατσάλωσε όμως, της έδωσε πείσμα και σκλη-
ράδα. Έγινε ένα παιδί δύσκολο, απότομο και αυθάδικο. Η άμυ-
νά της! Πώς αλλιώς να αντιμετώπιζε τα σκληρά πειράγματα 
των συνομηλίκων της στο σχολείο που την έστελναν; Πώς αλ-
λιώς να προστάτευε τη διψασμένη ψυχούλα της από την αδια-
φορία των μεγάλων;

Μόλις τέλειωσε το δημοτικό, βρέθηκε ανάδοχη οικογένεια. 
Δεν τέθηκε καν το θέμα υιοθεσίας. Η μικρή ορφανή διατήρησε 
το όνομα που της είχαν δώσει οι θετοί γονείς της, Κλειώ Αρχο-
ντίδη. Μοιραζόταν ένα μικρό δωμάτιο με την κόρη του ζευγα-
ριού που την ανέλαβε και θεωρούσε τον εαυτό της τυχερό που 
ξέφυγε από τον κοιτώνα και το περιβάλλον του ορφανοτρο-
φείου. Μέχρι που άρχισαν οι προστριβές με την κατά δύο χρό-
νια μικρότερή της κόρη τους, που από την αρχή θεώρησε πα-
ρείσακτη την Κλειώ και ένιωσε να απειλείται από την παρου-
σία της. Τα προβλήματα και οι ζημιές στο σπίτι διπλασιάστη-
καν και φυσικά τα φόρτωνε όλα κλαίγοντας «σε αυτό το ξένο 
που κουβαλήσατε στο σπίτι μας». Η μάνα της, γυναίκα εργαζό-
μενη, στην αρχή προσπάθησε να ψάξει την αλήθεια. Πριν απο-
φασίσουν να πάρουν τη μικρή ορφανή, στο σπίτι τους βασίλευε 
η τάξη και οι ζημιές ήταν λιγοστές. Τώρα ξαφνικά όλα αναπο-
δογύρισαν και οι καβγάδες, τα προβλήματα και τα σπασίματα 
ήταν καθημερινό φαινόμενο. Με κάποιες αμφιβολίες στο μυα-
λό της ρωτούσε την Κλειώ αν αυτά που της καταλόγιζε η κόρη 
της ήταν αλήθεια και ζητούσε εξηγήσεις. Η μικρή ορφανή διαι-
σθανόταν την καχυποψία στον τόνο της φωνής και στη στάση 
της και σαν άμυνα απαντούσε με αυθάδικο και υστερικό τρόπο. 
Τα πράγματα χειροτέρεψαν.

Οι τιμωρίες ήταν πια κάτι το συνηθισμένο για την Κλειώ. 
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Σταδιακά το ζευγάρι αποτραβήχτηκε αποξενώνοντάς την από 
την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Η παραμονή της ήταν πια μια τυ-
πική υπόθεση που στηριζόταν στη βάση της ανταλλαγής υπηρε-
σιών. Στα δεκατέσσερα είχε αναλάβει ήδη όλο το νοικοκυριό και 
προσπαθούσε να ξεμπερδέψει με τις δουλειές αμέσως μετά το 
σχολείο για να ριχτεί στο διάβασμα. Και φυσικά η κόρη της οι-
κογένειας απαξιούσε να κουνήσει το δαχτυλάκι της και να βοη-
θήσει. Όταν στα δεκάξι της της φόρτωσαν ψώνια και μαγείρεμα 
επιπλέον, ένιωσε πια να ασφυκτιά. Η εξάντληση δεν την άφη-
νε να μελετήσει. Το σχολείο ήταν η διέξοδός της, τα μαθήμα-
τα το καταφύγιό της. Ξενυχτούσε. Προσπαθώντας να τα βγά-
λει πέρα με όλα, άρχισε να αδυνατίζει και να εξασθενεί. Ανα-
πόφευκτα έπαθε υπερκόπωση και κατέρρευσε μέσα στην τάξη 
ένα πρωινό. Έντρομοι οι καθηγητές κάλεσαν ασθενοφόρο και 
η Κλειώ βρέθηκε στο νοσοκομείο. Ειδοποιήθηκε η ανάδοχη οι-
κογένεια από τον διευθυντή του λυκείου, αλλά εν τω μεταξύ ο 
γιατρός είχε ήδη μιλήσει με τη μικρή. Η καλοσύνη και το ενδια-
φέρον του, αλλά και η εξάντληση, δεν άφησαν στην Κλειώ πε-
ριθώρια να καταφύγει στη γνωστή της άμυνα της αυθάδειας. 
Τρομαγμένη από την κατάστασή της ξέσπασε σε κλάματα και 
αφηγήθηκε στον γιατρό την ιστορία της. Συγκινημένος κάλε-
σε το ορφανοτροφείο και ζήτησε να στείλουν στο νοσοκομείο 
την κοινωνική λειτουργό που μεσολάβησε ανάμεσα στην ανά-
δοχη οικογένεια και στο ορφανοτροφείο. Της εξήγησε την κα-
τάσταση και της συνέστησε να μιλήσει μαζί τους και να αλλά-
ξουν τη στάση τους απέναντι στη μικρή. Δε δίστασε να υπαινι-
χθεί πως αν δε συμμορφώνονταν και γίνονταν η αιτία να κατα-
λήξει πάλι το νεαρό κορίτσι σε νοσοκομείο, θα προσέφευγε στις 
Αρχές. Η κοινωνική λειτουργός τον διαβεβαίωσε σοκαρισμένη 
πως δε θα παρουσιαζόταν ξανά παρόμοιο πρόβλημα. Οι επισκέ-
ψεις της κάθε φορά στην ανάδοχη οικογένεια γίνονταν κατόπιν 
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τηλεφωνήματος και έβρισκε την ορφανή πάντα ριγμένη με τα 
μούτρα στο διάβασμα. Οι κουβέντες που αντάλλασσε μαζί της 
ήταν λιγοστές και τυπικές και ξέροντας την ατίθαση συμπερι-
φορά της δεν επεδίωκε περισσότερες. Το ζευγάρι από τη μεριά 
του την καθησύχαζε πως όλα ήταν φυσιολογικά και έτσι δεν εί-
χε καταλάβει τίποτα μέχρι τώρα. Από τώρα όμως θα φρόντιζε 
να αλλάξει τακτική και να σιγουρευτεί πως το κορίτσι θα ζούσε 
μια πιο ήρεμη και φυσιολογική ζωή για τον ενάμιση χρόνο που 
της απέμενε μέχρι να κλείσει τα δεκαοκτώ και να ενηλικιωθεί.

Η Κλειώ βρήκε επιτέλους λίγη ηρεμία. Τώρα βοηθούσε στο 
σπίτι, αλλά μόνο γιατί το ήθελε η ίδια και κατόπιν απαίτησης 
ότι θα είχε και η κόρη του ζευγαριού το μερίδιό της στις δου-
λειές. Ο χρόνος για μελέτη διπλασιάστηκε. Τον εκμεταλλεύτη-
κε. Πολυτέλεια για φροντιστήρια στη δική της περίπτωση δεν 
υπήρχε. Παρ’ όλα αυτά όμως ήταν πολύ καλή στο σχολείο και 
κατάφερε να μπει στη σχολή Φιλοσοφικής, στο τμήμα Ιστορίας, 
όπως το ήθελε.

Παρέμενε πάντα το ίδιο σαρκαστική, αυθάδης και δύστροπη. 
Δεν ήξερε άλλη στάση, δεν υπήρξε ποτέ λήπτης διαφορετικής 
συμπεριφοράς. Ανταπέδιδε τα ίσα, απλά! Συχνά πυκνά αναρω-
τιόταν πώς την ανέχονταν και δεν την είχαν στείλει πίσω στο 
ορφανοτροφείο αγανακτισμένοι.

Δεν μπορούσε τότε να ξέρει τον λόγο!
Μερικούς μόνο μήνες πριν κλείσει τα δεκαοκτώ εγκατέλει-

ψε για πάντα την ανάδοχη οικογένεια και έμεινε στη φοιτητική 
εστία. Ενημέρωσε την κοινωνική λειτουργό ότι είχε γίνει δεκτή 
στην εστία για να μη δεχτεί εκεί την επίσκεψή της και το θέμα 
έληξε. Άλλωστε σε λίγους μήνες θα ενηλικιωνόταν.

Κανείς δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να την ενημερώσει για 
τα δικαιώματά της στην κληρονομιά των θετών γονιών της με 
την ενηλικίωσή της! Η ανάδοχη οικογένεια το θεώρησε καθή-
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κον του ορφανοτροφείου, άλλωστε, αφού η οικονομική ενίσχυ-
ση που τους έδιναν θα σταματούσε, αδιαφόρησαν παντελώς. Η 
υπεύθυνη του ορφανοτροφείου πίστευε πως το ζευγάρι είχε ήδη 
ενημερώσει τη νεαρή κοπέλα, η οποία αναμφίβολα θα είχε έρ-
θει σε επαφή με τους πληρεξούσιους δικηγόρους. Το γεγονός 
ήταν ένα. Τα χρήματα που έπαιρναν κάθε μήνα από τον δικηγό-
ρο και διαχειριστή της περιουσίας Αρχοντίδη, για τη μόρφωση 
και τα έξοδά της, σταμάτησαν αυτόματα με την ενηλικίωση της 
Κλειώς. Θα έμπαιναν σε λογαριασμό στο όνομά της μέχρι την 
ηλικία των τριάντα χρόνων. Τότε θα αναλάμβανε εξ ολοκλήρου 
τη διαχείριση της υπόλοιπης περιουσίας η ίδια.

Μόνο που η ίδια δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την κλη-
ρονομιά!
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H ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ 260.000 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

ΜΥΘ ΙΣΤΌΡΗΜΑ

40ή ΧΙΛΙΑΔΑ

Η ΝΙΚΟΛ-ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ γεννήθηκε 
στην Κύπρο, όπου και έζησε τα παιδικά της 
χρόνια. Σε πολύ νεαρή ηλικία μετακόμισε 
με την οικογένειά της στο Λονδίνο. Σπού-
δασε Αγγλική Φιλολογία και είναι κάτοχος 
B.A., P.G.C.E. και M.A. Ολοκλήρωσε επίσης 
σπουδές νοσηλευτικής τριετούς φοίτησης 
στο King Edward Memorial Hospital. Το 
1978 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου αρ-
χικά εργάστηκε ως καθηγήτρια αγγλικών, 
ενώ αργότερα άνοιξε δικό της κέντρο ξένων 
γλωσσών, το οποίο διεύθυνε επί δεκαοκτώ 
χρόνια. Στο διάστημα αυτό εξέδωσε με επι-
τυχία τέσσερα εκπαιδευτικά βιβλία, τρία από 
τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παι-
δείας. Το τέταρτο κυκλοφόρησε από τον εκ-
δοτικό οίκο Longman. Υπήρξε επίσης ειση-
γήτρια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μέλος 
εξεταστικών επιτροπών για την ξενόγλωσση 
παιδεία. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνο-
νται και πολλές δημοσιεύσεις εκπαιδευτικών 
άρθρων. Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
κυκλοφορούν συνολικά δεκατρία μυθιστο-
ρήματά της. 

Για απευθείας επικοινωνία με 
τη συγγραφέα μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη σελίδα της στο facebook, 
www.facebook.com/NikolAnnaManiate

Ένα υπέροχο βιβλίο που διάβασα χωρίς δεύ-
τερη ανάσα! Μια ιδιαίτερη πλοκή, φτιαγμέ-
νη με μαεστρία, που κρατά αμείωτο το εν-
διαφέρον του αναγνώστη μέχρι την τελευταία 
σελίδα. Ένα εμπνευσμένο και πρωτότυπο 
βιβλίο, που σε μαγνητίζει από τις πρώτες σε-
λίδες του. Η πλοκή είναι τόσο τέλεια φτιαγ-
μένη, που δεν μπορείς μέχρι το τέλος να 
μαντέψεις την εξέλιξη. Η δικαίωση, η εξιλέ-
ωση και η τιμωρία έρχονται για τους ήρωες 
του βιβλίου με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιω-
θεί και ο αναγνώστης, που συμπάσχει με τα 
παθήματα των ηρωίδων και περιμένει να δει 
την πολυπόθητη κάθαρση!

Κλειώ Τσαλαπάτη,  
filoithslogotexnias.blogspot.com

Η Νικόλ-Άννα Μανιάτη σε επιβιβάζει στο 
όχημα της πεζογραφίας αναγκάζοντάς σε να 
δεθείς με τις ζώνες της συγκίνησης –οδηγεί 
πάντα η ίδια τη μοτοσικλέτα, το αυτοκίνητο, 
το αεροπλάνο ή το φορτηγό– και σου «επι-
βάλλει» να σταθείς στα σημεία όπου θέλει η 
ίδια να σταθείς, να συγκινηθείς όπου επιλέξει 
και πολλές φορές επιδιώκει... να αγανακτήσεις 
με τις σκληρές εικόνες της. […] Μπορεί να 
μιλά κανείς για ώρες κάνοντας αναφορές στη 
ζωντανή και παραστατική αφήγηση του μυθι-
στορήματος ή στις πραγματικά εξαίρετες πε-
ριγραφές του φυσικού τοπίου και των προσώ-
πων. Η συγγραφέας επιλέγει συνειδητά να μην 
κάνει προσωπικά σχόλια μέσα στο έργο της, 
αφήνοντας τον πηγαίο διάλογο, την ευρημα-
τική πλοκή και την καταιγιστική δράση να 
παίξουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πα-
ρατηρεί από κάποια απόσταση… και ταυτό-
χρονα μιλά με τις ψυχές των χαρακτήρων της.

Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος, 
bookia.gr, για το βιβλίο 

ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΥΡΙΣΕ ΞΑΝΑ

Τέσσερις νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, συναντήθηκαν. Μόνο 
για μερικές στιγμές!

Κάτι ανεξήγητα γνώριμο σκίρτησε μέσα τους, ένα ανεπαίσθητο τρέ-
μουλο σαν τα βλέμματα αντάμωσαν, λες και μια ριπή παγωμένου 
αέρα τις διαπέρασε. Μια αδικαιολόγητη αίσθηση φευγαλέου φόβου, 
ένα ξάφνιασμα και μια αδιόρατη νοσταλγία τις τύλιξε. Ύστερα η κα-
θεμία ακολούθησε τον δρόμο της, ενώ στον αέρα πλανιόταν αόρατη 
η σφραγίδα του πεπρωμένου!

Αθέατη στα μάτια των θνητών, η Μοίρα έπλεκε το υφαντό της. Η 
σαΐτα της χοροπηδούσε δίνοντας σχήμα, μορφή και σχέδια στο χαλί 
της ζωής τους. Δεν ήταν ικανοποιημένη και αποφάσισε να προσθέσει 
μια χρυσοκλωστή στην πορεία τους ξεχωριστά, σε διαφορετικό χρό-
νο, για να δώσει λίγο χρώμα στο υφαντό και στη ζωή των τεσσάρων 
γυναικών. Όμως η χρυσοκλωστή θα φέρει αβάσταχτο πόνο, θα αφήσει 
συντρίμμια και δυστυχία και απέραντη ερημιά στην ψυχή.

Όταν η Μοίρα μπλέξει τα νήματα μεταξύ τους, οι γυναίκες θα συνα-
ντηθούν και θα ανακαλύψουν με τρόμο πως ο υπαίτιος της δυστυχίας 
τους ήταν ο ίδιος άντρας. Η λίγη χαρά που πρόσφερε είχε βαρύ τίμη-
μα… την καταστροφή τους. 

Θα αποφασίσουν να τον εκδικηθούν…

Μα η Μοίρα έχει τα δικά της σχέδια, αποφασίζει αλλιώς! 




