
Το νέο βιβλίο της Ευαγγελίας Ευσταθίου ''Ψίθυροι στις φλόγες''
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη. Η Ευαγγελία Ευσταθίου γεννήθη-
κε και µεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τµήµα δηµο-
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
και εργάζεται ως δασκάλα στη δηµόσια εκπαίδευση τα τελευταία δεκα-
τέσσερα χρόνια. Ξεκίνησε να γράφει από µικρή ηλικία, στην αρχή παρα-
µύθια και στη συνέχεια διηγήµατα. Ασχολείται επίσης µε τη ζωγραφική
και τις κατασκευές από φυσικά υλικά. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά. Είναι
παντρεµένη και έχει µία κόρη και ένα γιο.

Η εποχή στην οποία ζούµε απαιτεί από τη σύγ-
χρονη γυναίκα να έχει έντονη προσωπική, κοινωνι-
κή αλλά και επαγγελµατική καταξίωση. Ωστόσο αν

λάβουµε υπόψη µας ότι η αγάπη σας για τη συγγρα-
φή ήταν έµφυτη µέσα σας καθώς από µικρή γράφα-
τε φανταστικές ιστορίες στα µπλε σχολικά σας τετρά-
δια, η συγγραφή διηγηµάτων µπήκε στη ζωή σας
περισσότερο για να κάνετε εσείς η ίδια ένα ταξίδι
στο µαγικό κόσµο της φαντασίας και όχι τόσο για
βιοποριστικούς λόγους;

Η συγγραφή ήταν και είναι για µένα εσωτερική ανάγκη, µια άσβεστη
φλόγα που κεντρίζει συνεχώς το µυαλό µου, ένας παλλόµενος πυρήνας
µέσα στην ίδια µου την ψυχή. Εποµένως η απάντηση είναι εύκολη στο
ερώτηµά σας. Ένα αέναο ταξίδι στον κόσµο της φαντασίας µε απώτερο

προορισµό την εσωτερική πλήρωση και την ψυχική γαλήνη.
Στην εποχή των social media στην οποία επικρα-

τούν εναλλακτικές µορφές διασκέδασης, η ανάγνω-
ση ενός βιβλίου πως µπορεί να τέρψει την ψυχή του
αναγνώστη;

Η ψυχή ενός ανθρώπου είναι τόσο πολυσύνθετη που δεν θα µπο-
ρούσε κατά την ταπεινή µου άποψη να γνωρίσει την απόλυτη τέρψη µόνο
µέσα από τα social media όσο διασκεδαστικά ή πολυσύνθετα κι αν είναι
αυτά. Η επικοινωνία, συµφωνώ, είναι από µόνη της µια πλούσια πηγή
ευχαρίστησης, αλλά η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι ακόµη πλουσιότερη,
αφού το ταξίδι µέσα από τις λέξεις φιλτράρεται σε συνθήκες ηρεµίας από
το νου, από την ίδια την ψυχή και οδηγεί σε ακόµη µεγαλύτερες οδούς

πλήρωσης το άτοµο.
Η αλήθεια τις περισσότερες φορές

δεν φωνάζει δυνατά αλλά υποβόσκει
κάτω από ψίθυρους. Έτσι και από τους
''Ψίθυρους στις φλόγες'' έχουµε να περι-
µένουµε συγκλονιστικές αποκαλύψεις οι
οποίες θα ανατρέψουν τη ζωή των πρω-
ταγωνιστών; 

Το σίγουρο είναι ότι µέσα από το βιβλίο µου ο ανα-
γνώστης θα προσµένει σελίδα µε τη σελίδα το…απρό-
σµενο. Οι αποκαλύψεις για τις ζωές των ηρώων θα είναι
όντως συγκλονιστικές και οι ανατροπές από µόνες τους
θα µετατρέψουν τους ψίθυρους σε κραυγές που απε-
γνωσµένα θα αναζητούν τη λύτρωση.

Σε ποιον οφείλετε την έµπνευσή σας
για τη συγγραφή του ''Ψίθυροι στις φλό-
γες''; Είναι καθαρά προϊόν µυθοπλασίας
ή αντιπροσωπεύει κάποια πραγµατικότη-
τα;

Είναι προϊόν µυθοπλασίας αλλά η έµπνευση για τη
δηµιουργία του πυροδοτήθηκε από έναν καλό διαδικτυα-
κό µου φίλο, τον Άγγελο Καρά, που µου πρότεινε να γρά-
ψω ένα βιβλίο µε θέµα την εκδίκηση και µια δυναµική ηρω-
ίδα που θα προσπαθήσει να τη φέρει σε πέρας. Έτσι γεν-
νήθηκαν οι Ψίθυροι στις  φλόγες και µέσα από τους ψίθυ-
ρους, η αγαπηµένη µου Σεµέλη.

Η αλήθεια πάντα λάµπει στο τέλος; Ή
αυτό είναι κάτι που συµβαίνει µόνο σε
φανταστικές ιστορίες µε µυθικούς  ήρω-
ες; 

Αν και σε πολλές περιπτώσεις η αλήθεια αποκρύπτε-
ται για  µεγάλο χρονικό διάστηµα και για διάφορους λόγους,
συνήθως αποκαλύπτεται- εσκεµµένα  ή τυχαία- προκει-
µένου να οδηγήσει στην κάθαρση ή την τιµωρία τους αλη-
θινούς πρωταγωνιστές της ζωής. Στα µυθιστορήµατα φυσι-
κά είναι κάπως πιο εύκολη η αποκάλυψή της δεδοµένου
ότι η ροή του µύθου πηγάζει από τις διαθέσεις και τα κίνη-
τρα του συγγραφέα, αλλά  αυτό δεν αναιρεί το γεγονός
πως ένα ψέµα  δεν παραµένει πάντοτε ως το τέλος ψέµα
όσο ισχυρή κι αν είναι η θέληση εκείνου που το δηµιούρ-
γησε.
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Ψίθυροι στις φλόγες 
Ευσταθίου Ευαγγελία 
Κάποιοι εφησυχάζουν και κάποιοι βασα-

νίζονται από ορµητικά ποτάµια αµφιβολίας.
Ίσως και ενοχής. Οι ψίθυροι σιγανοί, σχε-
δόν βουβοί στην αρχή, χρόνο µε το χρόνο
αρχίζουν να κραυγάζουν.Και εκείνη,η µικρή
Σεµίνα, που από ένα παιχνίδι της µοίρας έχει
επιβιώσει, επιστρέφει ως Σεµέλη Σοφιανού
είκοσι ένα χρόνια αργότερα, αναγεννηµένη
από τις ίδιες της τις στάχτες, για να πάρει την εκδίκησή της από τον
υπαίτιο της τραγωδίας, ο οποίος ζει και βασιλεύει χάρη στα λεφτά της
µητέρας της.Τίποτα όµως δεν είναι όπως φαίνεται όταν οι σύµµαχοι
αποδεικνύονται εχθροί. Και οι εχθροί ίσως είναι εκείνοι που κρατάνε
το κλειδί της αγάπης καθώς οι µάσκες πέφτουν.Θα κοπάσουν µια µέρα
οι ψίθυροι στις φλόγες; Θα αποκατασταθεί η αλήθεια;
Εκδόσεις: Λιβάνη

ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 
ΧΡΥΣΗΙ∆Α ∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥ
∆εκαετία του '60. Σ' ένα µικρό χωριό της

Μεσσηνίας, τρεις αδελφές, η ∆ήµητρα, η Ανα-
στασία και η Μυρτώ, µεγαλώνουν στη σκιά
ενός πατέρα αφέντη και µιας µάνας που δεν
έχει λόγο. Η µόνη έξοδός τους είναι κάθε
Κυριακή για την εκκλησία και στο πανηγύρι
του χωριού µία φορά τον χρόνο.Οι καιροί σκλη-
ροί, αλλά οι πράξεις σκληρότερες. Και µια µέρα ο πατέρας τις εγκατα-
λείπει και εξαφανίζεται. Το κοινωνικό στίγµα είναι βαρύ για την οικο-
γένεια που άφησε πίσω του, όµως µαζί έρχεται και η λύτρωση από τους
αυστηρούς κανόνες που έχει επιβάλει. Σταδιακά τα κορίτσια ξενιτεύο-
νται σε τρεις διαφορετικές ηπείρους και µε τον καιρό οι οικογενειακοί
δεσµοί κόβονται.
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΓΕΥΣΕΙΣ & ΑΡΩΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
Μαρία Εκµεκτσίογλου
Γκιοκτσέν Αντάρ
Η Μαρία Εκµεκτσίογλου και ο Γκιοκτσέν

Αντάρ επιλέγουν 109 από τις πλέον αγαπη-
µένες τους συνταγές από τις δύο µεριές του
Αιγαίου και µας παρουσιάζουν παραδοσιακά
φαγητά, σύγχρονα πιάτα αλλά και λαχταριστά
γλυκίσµατα που έχουν αγαπηθεί από τους φίλους τους. Οι συνταγές
είναι χωρισµένες σε κατηγορίες: όσπρια, θαλασσινά και ψάρια, πιάτα
µε κρέας, ζυµαρικά και πίτες κ.ά. Τη φωτογράφιση έκανε ο φωτογρά-
φος Ερκίν Ον µε τη βοήθεια της food stylist Σελµά Σεν. Το βιβλίο κυκλο-
φόρησε το 2013 πρώτα στην Τουρκία όπου και γνώρισε µεγάλη εµπο-
ρική επιτυχία, ενώ την ελληνική έκδοση έχει επιµεληθεί προσωπικά η
Μαρία Εκµεκτσίογλου.
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
Νίκος Κουφάκης 
Πώς φαίνεται, άραγε, ο κόσµος σε ένα

παιδί κρυµµένο κάτω από το τραπέζι της κου-
ζίνας, όσο η µητέρα του τακτοποιεί το νερο-
χύτη και ο πατέρας του διαβάζει εφηµερίδα;
Πριν φανταστούν τις γυναίκες να διευθύνουν
τα λόγια τους µε τις λεπτές µπαγκέτες των
ποδιών τους υπήρξε πάντα µια εποχή που τα
αγόρια ερωτεύονταν τις καθηγήτριές τους, υπέ-
θεταν τη µικρή αδελφή τους να θυσιάζεται από θηλυκούς Αβραάµ µε
κοντή φούστα και χυτές γάµπες στο ταξίδι της από την Αθήνα προς την
Κρήτη, παρακολουθούσαν το πρόσωπο του πατέρα τους να παίρνει
διαδοχικά τα χαρακτηριστικά όλων των µελών της οικογένειάς του.
Εκδόσεις Κέδρος

Συνέντευξη στη συγγραφέα των best sellers Ευαγγελία Ευσταθίου

'Ψίθυροι στις φλόγες'' 
Από τη Θεοδώρα Τζανή


