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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ 

Να ζεις αιώνια στα σκοτάδια. Μια κατάρα από 

τα χείλη µιας πολύ πονεµένης ψυχής ήταν αρκετή 

για να καταδυναστεύσει τη ζωή πολλών 

ανθρώπων στα βάθη των αιώνων και να επιτρέψει να έρθουν 

στη ζωή, ψυχές που διάλεξαν ένα θνησιγενές σώµα, 

για να του δώσουν και πάλι πνοή. Όλα µέσα στο βιβλίο 

της Ευαγγελίας Ευσταθίου µε τίτλο «Βαθύ Βελούδινο σκοτάδι», 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη, και που 

θα σας αφήσει άφωνους µε το πόσο δύναµη έχει ένας 

λόγος. Η ιστορία µας εκτυλίσσεται ανάµεσα σε Ισπανία 

και Ελλάδα µε ανθρώπους που είναι έτοιµοι να ζήσουν 

και να ενσαρκώσουν µέσα από τα πολλαπλά ταλέντα τους 

την κατάρα γιατί όπως λέει και ο Πλούταρχος, «Η µοίρα 

οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που 

της αντιστέκεται». Στην Ισπανία του 15ου αιώνα όπου οι 

πυρές και οι ένοχοι ή µη που καίγονται σε αυτές είναι µια 

καθηµερινότητα, µια κοπέλα που φέρει το όνοµα Μαρία 

Ρεγγίνα Σίλβα, προδίδεται σε ένα ατυχές συναίσθηµα 

από τον αιµοχαρή αιµοσταγή άρχοντα της περιοχής Ραφαέλ 

Μιγκέλ Ρέγιες. Αυτή θα χάσει τη ζωή της εκείνος 

καταδικάζεται να ζήσει για πάντα στα σκοτάδια. Η κατάρα 

ενεργή και οτην Ελλάδα, όταν κάποιος Ισπανός θα τη φέρει 

και θα τη µεταδώσει µαζί µε ένα δαχτυλίδι από εκείνον 

τον πρώτο άρχοντα και ένα µενταγιόν από εκείνη την 

πρώτη αγαπηµένη, οτη βαφτιστήρατου που φέρει κι αυτή 

το όνοµα Ρεγγίνα. Κατά διαβολική σύµπτωση όλοι όσοι 

ζουν οτη σκιά της κατάρας έχουν ενόραση και βλέπουν 
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της Ευαγγελίας ευσταθιου 

τα γεγονότα ενω κρατούν µεσα τους την επίγνωση της 

αποστολής τους είτε το θέλουν είτε όχι. Η συγγραφέας 

έχει επίµονα πλέξει τον ιστό της µεταφυσικής του χρέους 

την υπόσχεσης και µια ελπίδα πως για να σπάσει η κατάρα 

πρέπει να υπάρξει συµφιλίωση των ψυχών. Κάτι 

σαν το πεπληρωµένο χρέος στο επάλληλο της ανθρώπινης 

ψυχής µέχρι την τελείωσή της. Με αυτό το βάρος 

στις πλάτες τους όσοι ζουν την ιστορία της κατάρας, δεν 

καταφέρνουν να ζήσουν τον έρωτα, τη φιλία, τα αγνά συναισθήµατα 

παρά µόνο µέσα από την αντάρα της καταιγίδας. 

Ακόµα και τα ταλέντα των ηρώων είναι ενταγµένα 

στον ίδιο ιστό. Η τέχνη δεν είναι πλέον εγκεφαλική αλλά 

ψυχική. Η Ελληνίδα Ρεγγίνα που είναι αναγκασµένη να 

ζήσει εντός και εκτός Ελλάδας όσο και αν το αρνείται 

πρέπει να τιθασεύσει την ψυχή της ώστε να ψάξει να βρει 

το φως, να βγει από την κατάρα, να γίνει αυτή το εφαλτήριο 

για να δουν οι επόµενες γενιές κάτι αγνό και λαµπρό 

αληθινό και απόλυτο. Πρέπει v αντικρίσει την άδολη προσφορά 

έστω και αν την έχει πληρώσει σε πόνο, δάκρυ, 

σάρκα και αίµα. Έχουν όλοι οι ήρωες πληρώσει βαρύ τίµηµα 

και τους αξίζει κάθε δικαίωση, γιατί στο τέλος καµία 

θυσία δεν πάει χαµένη. Οι ξενιστές, δηλαδή οι ψυχές που 

βρήκαν ένα σώµα και το οικειοποιήθηκαν µε µόνο στόχο 

να σµιλευτούν στο καµίνι της προσφοράς είναι έτοιµες 

για να πλησιάσουν το απόλυτο. Με αυτό το βιβλίο µπορεί 

v αγγίξετε το απόλυτο της δικής σας δικαίωσης και να 

δείτε πόσο τίποτα δεν χάνεται, ιδιαίτερα η αγάπη. 
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