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Όσο ο Λευτέρης προσπαθεί να μείνει μακριά από τους μπελάδες,  
τόσο οι μπελάδες έρχονται και τον βρίσκουν. Αλλά εκείνος δεν είναι 

από τα παιδιά που φοβούνται τις συγκρούσεις. Δε διστάζει να τα  
βάλει με τους Λευτέρηδες, τους Τούρκους, το Ζαχαρένιο Βασιλόπουλο,  
το Βασιλόπουλο-Κουμπάρο, το Βασιλόπουλο-Καψοκαλύβα. Τι θα γίνει,  

όμως, όταν αποφασίσει να συγκρουστεί με τον εαυτό του;

Η μυθιστορηματική βιογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου,  
γραμμένη για παιδιά, έχει την απάντηση.

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

ΚΑΤΕΡ Ι ΝΑ  Λ Α ΓΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΓΟΥ

Εικονογράφηση
Πετρούλα Κρίγκου

* Η συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά το 
υλικό της, όπως γίνεται σαφές και από το 
κατατοπιστικό χρονολόγιο, τα βιογραφικά 

σημειώματα και την ενδεικτική βιβλιογραφία 
στο τέλος του βιβλίου. Αυτή ακριβώς η 
γνώση, αντί να την εγκλωβίσει σε έναν 

ανιαρό ακαδημαϊσμό και σ’ έναν αχρείαστο 
διδακτισμό, λειτουργεί ως πυξίδα που  

τη διευκολύνει να κινηθεί με άνεση μέσα 
στο υλικό αυτό και να πάρει ελευθερίες 
που της επιτρέπουν να μας χαρίσει ένα 

ευχάριστο και ενδιαφέρον βιβλίο. Το κείμενο 
δένει εξαιρετικά με την πολύ όμορφη 

εικονογράφηση της Πετρούλας Κρίγκου,  
η οποία φιλοτεχνεί μια σειρά από ιδιαιτέρως 

καλοδουλεμένες και εκφραστικές σκηνές 
και πορτρέτα, που διακρίνονται για την 

ατμοσφαιρικότητα, την κίνηση,  
τη θεατρικότητα και το χιούμορ τους.

Ελένη Γεωργοστάθη,  
miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.com,  
για το βιβλίο ΧΑΡΙΛΑΟΣ; ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

* Το συγκεκριμένο βιβλίο κάνει κάτι μαγικό: 
συνδυάζει τη βιογραφία, τα πραγματικά 
ιστορικά γεγονότα μιας πολύ σημαντικής 
περιόδου για την Ελλάδα, με τη φαντασία, 
και το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο 
από ενδιαφέρον. Η Κατερίνα Λαγού μάς 

συστήνει τον Χαρίλαο Τρικούπη όπως ποτέ 
πριν κάποιος δεν είχε τολμήσει να το κάνει.

Ζωή Κοσκινίδου, kokkinialepou.gr,  
για το βιβλίο ΧΑΡΙΛΑΟΣ; ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

Γεννήθηκα στην Αθήνα και ζω  
στην Κέρκυρα. Έγραψα μια μικρή ιστορία 

για τον Χαρίλαο Τρικούπη, με τίτλο 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ; ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; (Εύφημη 

Μνεία Γ.Λ.Σ. 2O16) που κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Τότε ήταν 
που ήρθε και με βρήκε ο Λευτέρης. 

«Γιατί δε γράφεις και τη δική μου ιστορία;» 
με ρώτησε. «Μα δεν ξέρω τίποτα για 
σένα», του είπα προσπαθώντας να τον 

αποφύγω. «Δεν πειράζει. Θα σ’ τα πω όλα 
εγώ», απάντησε. Δεν ήμουν σίγουρη. 

Με όσα είχα ακούσει και διαβάσει 
γι’ αυτόν, δε μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής. 

Όμως ο Λευτέρης απλώς αρνιόταν να 
δεχτεί το «όχι» ως απάντηση. Ταξίδεψα 
στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, 

στο Παρίσι μαζί του. Και μου είπε 
πολλά (άραγε όλα;) από τα μυστικά του.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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Λευτέρης ο ελευθερωτής

Λευτέρη, σήκωσε τα πόδια σου», έλεγε η αδελφή 
μου η Ελένη. 

Σήκωνα υπάκουα τα πόδια μου. Έσκυβε εκείνη 
καταϊδρωμένη και έσπρωχνε τη σκούπα όσο το δυ-
νατό πιο βαθιά κάτω από το κρεβάτι. «Μη μείνει 
ίχνος βρομιάς», παράγγελνε η μητέρα, ενώ τίναζε 
υγρά χαλιά και κοπανούσε μουχλιασμένα στρώμα-
τα. «Το σπίτι έχει μείνει έξι χρόνια κλειστό. Είναι γε-
μάτο ποντίκια, κατσαρίδες και ποιος ξέρει τι άλλα 
ερπετά», συμπλήρωνε και μόρφαζε με αηδία.

Ποντίκια; Ερπετά; Και πού ήταν το πρόβλημα; Ε, 
ρε, και να έβρισκα καμιά σαύρα. Και να κατάφερνα, 
λέει, να την παγιδεύσω. Θα της έδενα στον λαιμό 
ένα σκοινί και θα την έκανα βόλτα σε όλα τα δωμά-
τια. Ίσως και στον κήπο. Και τα βράδια θα της έφτια-
χνα ένα κλουβί από καλάμια και θα την έβαζα να 
κοιμάται δίπλα στο κρεβάτι μου. Πόσο θα τρόμαζε 
η Κατερίνα, η άλλη μου αδελφή, την πρώτη φορά 
που θα ξυπνούσε και θα αντίκριζε δίπλα στο κρε-
βάτι μας τη σαυρούλα μου! Αμ, το ποντίκι; Θα μπο-
ρούσα να το εξημερώσω και να έρχεται να τρώει 



10 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΓΟΥ

© Κατερίνα Λαγού, 2019
© EΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

από τη χούφτα μου. Και να το εκπαιδεύσω να κάνει 
ό,τι του λέω. «Όρμα στην Κατερίνα», θα του έλεγα. 
Κι εκείνο θα έτρεχε δίπλα στα πόδια της και θα της 
έδειχνε τα δύο μπροστινά του δόντια. Κάτι χοροπη-
δητά που θα έκανε!

Είχα ενθουσιαστεί. Πήδηξα από το κρεβάτι όπου 
είχα ξαπλώσει και χώθηκα από κάτω. Έπρεπε να 
προλάβω να ανακαλύψω σαύρες και ποντίκια πριν 
προλάβει να τα βρει η απειλητική σκούπα της Ελέ-
νης και τα διώξει μακριά.

«Λευτέρηηηη, τι κάνεις εκεί;» άρχισε να φωνάζει 
εκείνη.

Δεν μπορούσα να της πω. Θα χαλούσε όλο το 
αστείο που ήθελα να κάνω.

«Τίποτα, τίποτα», άρθρωσα, με το πιο αγγελικό 
μου ύφος, πνιγμένος στα χώματα και στις βρομιές. 
«Απλώς σε βοηθάω να καθαρίσεις. Ίχνος βρομιάς 
δεν πρέπει να μείνει. Έτσι δεν είπε η μητέρα;»

Με κοίταξε καχύποπτη. Έπρεπε να εξασκηθώ κα-
λύτερα στη μέθοδο της πειθούς.

«Λευτέρη, άσε τις βοήθειες και πήγαινε απλώς έξω 
να παίξεις», μου πέταξε και άρχισε να μου σπρώχνει 
τα πόδια με τη σκούπα της.

Τι να κάνω έξω; Στη Σύρο ήξερα όλες τις γειτο-
νιές και όλα τα παιδιά. Τώρα που είχαμε έρθει στην 
Κρήτη δεν ήξερα τίποτα και κανέναν.

«Δεν ανησυχώ», έλεγε ο πατέρας. «Κανένας δεν 
μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της Κρήτης. Όποιος 
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τη γνωρίζει την ερωτεύεται. Σύντομα θα υποκύψεις 
κι εσύ».

Αν ήθελα ας έκανα κι αλλιώς! Τόσα χρόνια μακριά, 
πρώτα στα Κύθηρα και μετά στη Σύρο, από το πρωί 
ως το βράδυ άλλο πράγμα δεν ακούγαμε εκτός από 
το πόσο όλα ήταν ομορφότερα, μεγαλύτερα και κα-
λύτερα στην Κρήτη. 

«Ωραία καλτσουνάκια έκανες σήμερα, μαμά», λέ-
γαμε.

«Πφφφ…» έκανε εκείνη. «Καλτσουνάκια χωρίς 
κρητική μυζήθρα; Πού να γυρίσουμε στην Κρήτη, να 
δείτε πώς είναι τα πραγματικά καλτσούνια».

«Τι ωραίο χρώμα έχει η θάλασσα!» λέγαμε.
«Ωραίο; Μια μέρα να δεις της Κρήτης το νερό και 

δε θα θέλεις να ξανακοιτάξεις άλλο», απαντούσαν 
μάνα και πατέρας σε συγχορδία.

Αλλά δεν ήταν μόνο οι γονείς μας έτσι υπνωτισμέ-
νοι. Ήταν και οι γείτονές μας. Όλοι Κρητικοί πρό-
σφυγες. Είχαν κάνει το λάθος να συμμετέχουν στην 
τελευταία εξέγερση της Κρήτης κατά του Σουλτά-
νου και είχαν όλοι τους απελαθεί. Οι Μαρκαντωνά-
κηδες, οι Μαρκουλάκηδες, οι γονείς του φίλου μου 
του Κωστή του Φούμη.

Έξι χρόνια έλειπαν από το νησί, αλλά δεν έλεγαν 
να σταματήσουν την αγαπημένη τους συνήθεια. 
Έστηναν τις καρέκλες τους προς την πλευρά που 
πίστευαν πως ήταν η Κρήτη και όλο αναστέναζαν. 
Μας έστηναν κι εμάς τα παιδιά και μας εξέταζαν.
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«Τι έγινε το 1821;»
«Ο μεγάλος ξεσηκωμός».
«Ποιος επαναστάτησε από τους πρώτους;»
Αυτό ήταν εύκολο. «H Κρήτη».
«Και ποιος δε σταμάτησε ποτέ να επαναστατεί;»
Ακόμη πιο εύκολο. «Η Κρήτη».
«Kαι μετά;» ρωτούσαν.
Τώρα ξεκινούσαν τα δύσκολα. Έπρεπε να πούμε 

όλες τις χρονολογίες που είχαν γίνει εξεγέρσεις στην 
Κρήτη. 

«1833, Μουρνιές», ξεκινούσα.
«1841, εξέγερση του Χαιρέτη», πεταγόταν ο Φού-

μης.
Τον αγριοκοίταζα. Αφού το ήξερα. Τι πεταγόταν; 

«1858, εξέγερση του Μαυρογένη. 1866, Αρκάδι».
Στο «Αρκάδι» ξεκινούσαν τα δάκρυα. Κλαίγανε οι 

γονείς, κλαίγανε οι αδελφές μου. Έκανα κι εγώ τον 
βαθιά λυπημένο, τον απαρηγόρητο. 

«Άντε να δούμε πότε θα ετοιμάσουμε τον νέο ξε-
σηκωμό», έλεγαν οι μεγάλοι.

Αμετανόητοι. Έξι χρόνια εξορίας και μυαλό δεν 
έβαζαν. Ήθελαν να προσθέσουν κι άλλες εξορίες. 
Κι άλλες χρονολογίες στη μακριά λίστα της αποστή-
θισης. 

Βγήκα στον δρόμο. Αύγουστος μήνας και ο ήλιος 
έκαιγε. Δε θυμόμουν ποτέ στη Σύρο να είχα νιώσει 
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τόση ζέστη. Άρχισα να περπατάω στο χωριό για να 
εξερευνήσω τις περίφημες Μουρνιές, το χωριό του 
πατέρα. Σπίτια από μαύρη πέτρα, χωματόδρομοι, 
πουθενά μια σκιά για να σταθείς.

Και τότε τους είδα. Στη σκιά του πλατάνου της 
πλατείας είχαν μαζευτεί τα παιδιά του χωριού. Σαν 
να είχαν ξεκινήσει να μοιράζονται σε δύο ομάδες. Τι 
παιχνίδι να έπαιζαν άραγε; Χωρίς να σκεφτώ, έτρε-
ξα κοντά τους. «Να παίξω κι εγώ;» πρόλαβα και εί-
πα, πριν προλάβω να ντραπώ. 

Με κοίταξαν με περιέργεια. Και με κάποια καχυ-
ποψία. Είναι αλήθεια πως έδειχνα πολύ διαφορετι-
κός από εκείνους. Όλοι τους ήταν τόσο όμορφα 
μαυρισμένοι από τον ήλιο, κι εγώ τόσο χλωμός. Κα-
νείς δεν έπαιρνε πρωτοβουλία να μου δώσει μια 
απάντηση. Αλλά κι εγώ δεν το είχα σκοπό να φύγω 
αν δε με έβαζαν στο παιχνίδι.

«Λοιπόν;» επέμεινα.
«Και δεν παίζεις;» έκανε εκείνος που στεκόταν 

στη μέση του κύκλου και φαινόταν να φτιάχνει τις 
ομάδες. «Πώς σε λένε;»

«Λευτέρη», απάντησα με καλά κρυμμένο καμάρι. 
Ο πατέρας είχε επιμείνει να σταματήσω να έχω 

αυτό το αλαζονικό ύφος κάθε φορά που έλεγα το 
όνομά μου. Και να σταματήσω να το λέω ολόκληρο: 
«Λευτέρης ο ελευθερωτής».

Στην αρχή είχα αντιδράσει. «Γιατί να σταματή-
σω; Εσύ δε μου είπες ότι ο καλόγερος Ιερόθεος μου 
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έδωσε το όνομα Ελευθέριος γιατί θα ελευθερώσω 
την Κρήτη;»

«Εγώ», απαντούσε ο πατέρας. 
«Άρα είμαι ο Λευτέρης ο ελευθερωτής», του έλεγα.
«Ασφαλώς. Αλλά δε χρειάζεται να το ξέρουν από 

τώρα όλοι. Να είσαι σεμνός. Να αιφνιδιάσεις τους 
Τούρκους. Να μην ξέρουν ποιος είναι ο εχθρός τους», 
πρόσθετε. «Τα φίδια πρέπει να τα κοιμίζεις».

«Είναι οι Τούρκοι φίδια, πατέρα;» τον ρωτούσα.
«Φίδια φαρμακερά», αποκρινόταν εκείνος και 

έκλεινε κάθε κουβέντα.
Έτσι κι εγώ προσποιούμουν τον σεμνό. Απ’ έξω μου 

έλεγα «Λευτέρης». Κι από μέσα μου «ο ελευθερωτής».
«Εντάξει, Λευτέρη», μου είπε το παιδί στη μέση 

του κύκλου. «Θα πας με την ομάδα του μεγάλου Λευ-
τέρη».

Τιιιιιι; Υπήρχε κι άλλος «Λευτέρης»; 
«Κι εσένα “Λευτέρη” σε λένε;» γύρισα και είπα στον 

–όχι και τόσο μεγάλο– Λευτέρη. «Τι σύμπτωση!»
Όλοι ξεκίνησαν να γελούν.
«Κι εμένα “Λευτέρη” με λένε», πετάχτηκε το παι-

δί που στεκόταν δίπλα μου.
«Κι εμένα», ακούστηκε και κάποιος κοντούλης, 

κρυμμένος πίσω από δυο τρεις ψηλολέλεκες.
«Κι εμένα», είπε κι ο ένας ψηλολέλεκας.
Τιιιιιιι; Τι ήταν πάλι αυτό; Δεν ήμουν ο ένας και 

μοναδικός Λευτέρης; 
Το παιδί που στεκόταν στη μέση του κύκλου (λες 
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να τον έλεγαν κι αυτόν «Λευτέρη»;) αντιλήφθηκε την 
έκπληξή μου και προσπάθησε να μου εξηγήσει.

«Είμαστε πολλοί οι Λευτέρηδες, Λευτέρη. Εδώ στις 
Μουρνιές έχουμε το μοναστήρι του Αγίου Ελευθε-
ρίου. Ο παπα-Ιερόθεος μας έχει ονομάσει έτσι προς 
τιμήν του αγίου».

Κάπως καθησυχάστηκα. Μπορεί να ήταν όλοι 
τους Λευτέρηδες, αλλά κανείς άλλος δεν ήταν Λευ-
τέρης ο ελευθερωτής.

«Και ξέρεις γιατί;» συνέχισε.
Δεν ήξερα. Και κάτι μου έλεγε ότι δεν έπρεπε να 

μάθω. Αλλά το «γιατί» ξέφυγε πριν προλάβω να το 
κρατήσω.

«Γιατί κάποιος από εμάς θα ελευθερώσει την Κρή-
τη», πρόσθεσε.

Σιγά μην είναι κάποιος από εσάς, σκέφτηκα. Αλ-
λά δε μίλησα. Ήταν καμιά δεκαριά κι εγώ ήμουν 
ένας. Και κάποιοι ήταν και μεγαλύτεροι. Ήταν και οι 
τρεις ψηλολέλεκες, πού να μπλέκω!

Ξεκινήσαμε το παιχνίδι. Ο στόχος ήταν να προ-
σπαθήσουμε να ανεβούμε στα κλαριά του πλατά-
νου. Όποια ομάδα κατάφερνε να ανεβεί πρώτη στο 
πιο ψηλό κλαρί θα ήταν η νικήτρια. «Σιγά το δύσκο-
λο», φώναξα. Και άρχισα να σκαρφαλώνω. Όταν 
γύρισα και κοίταξα πίσω μου, είδα τις χοντρές ρίζες 
του πλατάνου να μοιάζουν με λεπτές κλωστές. Και 
το κλαρί που πατούσα είχε γεμίσει από τα αίματα 
που έτρεχαν από τα πόδια μου. Μήπως να κατέ-
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βαινα; Έβλεπα όμως τους Λευτέρηδες της άλλης 
ομάδας να στέκονται ψηλότερα και με έπιανε πεί-
σμα. «Πάμε, Λευτέρηδες», άρχισα να φωνάζω στην 
ομάδα μου. «Λίγο ακόμη και φτάσαμε». Κάποιοι κα-
τέβηκαν. Κάποιοι έκαναν το λάθος να κοιτάξουν κά-
τω και τους πήραν τα κλάματα. «Γρήγορα, Λευτέρη-
δες», φώναξα. «Ακόμη μια προσπάθεια και θα δού-
με τη θάλασσα».

«Βρε, τρελόπαιδα, κατεβείτε αμέσως κάτω», φώ-
ναζαν τώρα κάτι γέροντες που στέκονταν στη ρίζα 
του πλατάνου. Πόσο μικροί φαίνονταν από κει ψη-
λά! «Θα σκοτωθείτε».

Η μισή μου ομάδα εγκατέλειψε.
«Φέρνουμε τώρα τους πατεράδες σας», συνέχι-

σαν οι γέροντες.
Εκεί εγκατέλειψαν και οι άλλοι μισοί.
Αλλά εγώ πού να κατεβώ. Ήμουν τόσο κοντά 

στην κορυφή. Έπρεπε να συνεχίσω μέχρι να εγκα-
ταλείψει και ο τελευταίος Λευτέρης της αντίπαλης 
ομάδας. Και τότε πάτησα σε ένα πολύ λεπτό κλα-
ράκι και έχωσα το κεφάλι μου μέσα από το φύλλω-
μα του πλατάνου. Να η θάλασσα. 

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βλέπω», ανα-
φώνησα. «Μακάρι να ερχόσασταν για να βλέπατε 
και μόνοι σας».

«Τυχεράκια!» φώναξαν οι Λευτέρηδες και από τις 
δύο ομάδες. Και δυο τρεις προσπάθησαν να με φτά-
σουν.
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Αλλά τότε μπήκαν στη μέση οι γέροντες. «Τουτο-
σές ο διάολος θα μας σκοτώσει τα κοπέλια μας», φώ-
ναξαν. Και άρχισαν να παίρνουν μακριά όσα παιδιά 
μπορούσαν και να φωνάζουν στα υπόλοιπα να κα-
τεβούν.

Έμεινα μόνος στην κορυφή να κοιτάζω τα Χανιά 
και τη θάλασσά τους. Δίκιο είχαν οι γονείς μου. 
Όμορφη ήταν η Κρήτη τους. Η Κρήτη μας.

Από κάτω οι γέροι ακόμη μου φώναζαν. Δε μ’ ένοια-
ζε που μ’ έλεγαν και με ξανάλεγαν «διάολο» και «κα-
κομαθημένο». Το μόνο που με απασχολούσε ήταν 
που είχα φανεί δειλός. Τα παιδιά από τις Μουρνιές 
δεν ήταν Τούρκοι, δεν ήταν φίδια που έπρεπε να κοι-
μίσω. Έπρεπε να βρω το θάρρος και να τους το πω 
να το ξέρουν μια και καλή: όσους Λευτέρηδες κι αν 
είχε βαφτίσει ο παπα-Ιερόθεος, ένας ήταν ο Λευτέ-
ρης ο ελευθερωτής. Κι αυτός ήμουν εγώ.
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Όσο ο Λευτέρης προσπαθεί να μείνει μακριά από τους μπελάδες,  
τόσο οι μπελάδες έρχονται και τον βρίσκουν. Αλλά εκείνος δεν είναι 

από τα παιδιά που φοβούνται τις συγκρούσεις. Δε διστάζει να τα  
βάλει με τους Λευτέρηδες, τους Τούρκους, το Ζαχαρένιο Βασιλόπουλο,  
το Βασιλόπουλο-Κουμπάρο, το Βασιλόπουλο-Καψοκαλύβα. Τι θα γίνει,  

όμως, όταν αποφασίσει να συγκρουστεί με τον εαυτό του;

Η μυθιστορηματική βιογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου,  
γραμμένη για παιδιά, έχει την απάντηση.

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

ΚΑΤΕΡ Ι ΝΑ  Λ Α ΓΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΓΟΥ

Εικονογράφηση
Πετρούλα Κρίγκου

* Η συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά το 
υλικό της, όπως γίνεται σαφές και από το 
κατατοπιστικό χρονολόγιο, τα βιογραφικά 

σημειώματα και την ενδεικτική βιβλιογραφία 
στο τέλος του βιβλίου. Αυτή ακριβώς η 
γνώση, αντί να την εγκλωβίσει σε έναν 

ανιαρό ακαδημαϊσμό και σ’ έναν αχρείαστο 
διδακτισμό, λειτουργεί ως πυξίδα που  

τη διευκολύνει να κινηθεί με άνεση μέσα 
στο υλικό αυτό και να πάρει ελευθερίες 
που της επιτρέπουν να μας χαρίσει ένα 

ευχάριστο και ενδιαφέρον βιβλίο. Το κείμενο 
δένει εξαιρετικά με την πολύ όμορφη 

εικονογράφηση της Πετρούλας Κρίγκου,  
η οποία φιλοτεχνεί μια σειρά από ιδιαιτέρως 

καλοδουλεμένες και εκφραστικές σκηνές 
και πορτρέτα, που διακρίνονται για την 

ατμοσφαιρικότητα, την κίνηση,  
τη θεατρικότητα και το χιούμορ τους.

Ελένη Γεωργοστάθη,  
miaforakienankairoimikrieleni.blogspot.com,  
για το βιβλίο ΧΑΡΙΛΑΟΣ; ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

* Το συγκεκριμένο βιβλίο κάνει κάτι μαγικό: 
συνδυάζει τη βιογραφία, τα πραγματικά 
ιστορικά γεγονότα μιας πολύ σημαντικής 
περιόδου για την Ελλάδα, με τη φαντασία, 
και το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο 
από ενδιαφέρον. Η Κατερίνα Λαγού μάς 

συστήνει τον Χαρίλαο Τρικούπη όπως ποτέ 
πριν κάποιος δεν είχε τολμήσει να το κάνει.

Ζωή Κοσκινίδου, kokkinialepou.gr,  
για το βιβλίο ΧΑΡΙΛΑΟΣ; ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

Γεννήθηκα στην Αθήνα και ζω  
στην Κέρκυρα. Έγραψα μια μικρή ιστορία 

για τον Χαρίλαο Τρικούπη, με τίτλο 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ; ΤΙ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; (Εύφημη 

Μνεία Γ.Λ.Σ. 2O16) που κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Τότε ήταν 
που ήρθε και με βρήκε ο Λευτέρης. 

«Γιατί δε γράφεις και τη δική μου ιστορία;» 
με ρώτησε. «Μα δεν ξέρω τίποτα για 
σένα», του είπα προσπαθώντας να τον 

αποφύγω. «Δεν πειράζει. Θα σ’ τα πω όλα 
εγώ», απάντησε. Δεν ήμουν σίγουρη. 

Με όσα είχα ακούσει και διαβάσει 
γι’ αυτόν, δε μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής. 

Όμως ο Λευτέρης απλώς αρνιόταν να 
δεχτεί το «όχι» ως απάντηση. Ταξίδεψα 
στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, 

στο Παρίσι μαζί του. Και μου είπε 
πολλά (άραγε όλα;) από τα μυστικά του.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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