
ΤΑ ΒΛΕΠ 

~ 3 ~ 

ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 

 
 
 
 
 

ΤΑ ΒΛΕΠ 
 

 Νουβέλα 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 



ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 

 

~ 4 ~ 

ΤΑ ΒΛΕΠ 

ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 
 
1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ∆εκέμβριος 2020 
 
 
ISBN: 978-618-5494-23-0 
 
 

Copyright © ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 

 
 
Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Τσαχουρίδης 
Μακέτα-Επιμέλεια Εξωφύλλου: Νάγια Γούγου-Μητροπούλου 
Φιλολογική Επιμέλεια: Γεωργία Καλαμαρά 
 
 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  
ΣΤΡ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ./Fax: 2310.248272, e-mail: grafima@grafima.com.gr 

www.grafima.com.gr       ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 
 

 

 
 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαραγωγή του 
παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-
τυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του 
εκδότη.  
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Στους σούπερ ήρωες 
της ζωής μου, 

τον ∆ημήτρη, τον Ηρακλή 
και τον Θησέα 
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Πρόλογος 

 
 

να όνειρο. Ένα όνειρο συχνά ξεχνιέται. Αρκετά καταφέρ-
νουν να τρυπώσουν στις παρυφές της πραγματικότητας. 

Κάποια, λιγότερα, ενσωματώνονται στον υλικό κόσμο. Ορισμέ-
να από αυτά ανήκουν στους συγγραφείς. Γίνονται χειροπιαστά 
αντικείμενα. Βιβλία. 

Ένα τέτοιο κρατάτε στα χέρια σας, το όνειρο μιας γυναίκας 
που υλοποιήθηκε, που έγινε πραγματικότητα. Στη χώρα μας η 
συγγραφή δεν είναι επάγγελμα, εκτός από κάποιους ανθρώπους 
μετρημένους στα δάχτυλα. Είναι μεράκι. Ένα μεράκι που προ-
σπαθεί να αποδώσει όνειρα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Γυναί-
κα εργαζόμενη σε δύσκολο τομέα, σύζυγος, νοικοκυρά. Μάνα. 

Η Γιώτα Καλαμαρά είναι όλα τα παραπάνω, ωστόσο βρή-
κε χρόνο να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Χρόνο που έκλε-
ψε από τον ίδιο της τον ύπνο, γιατί οι υποχρεώσεις πρακτικά 
δεν επιτρέπουν κάποια προσωπική ώρα, με κόστος να ονει-
ρεύεται λιγότερο. Κι όμως τα κατάφερε. Με μεράκι, υπομονή 
και επιμονή παρουσιάζει στους αναγνώστες κάτι φρέσκο, δυ-
νατό, ευανάγνωστο, καθηλωτικό. 

Η γραφή της είναι ρέουσα και τα συναισθήματα που πηγά-
ζουν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου είναι έντονα. Κάποιες 
στιγμές μοιάζουν με γροθιά στη λεπίδα. Προσφέρει κάτι που 
λείπει από πάρα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν. Είναι η συναι-
σθηματική φόρτιση που προκαλείται στον αναγνώστη όπως το 
άγχος, η αγωνία, η συμπόνια, η αντιπάθεια, το μίσος, η οργή και 
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πολλά άλλα. Είναι η ταύτιση με τους ολοζώντανους χαρακτήρες 
και την πλοκή του βιβλίου που χτίζεται σελίδα με τη σελίδα. 
Το στοίχημα αυτό η συγγραφέας το κερδίζει πέρα από κάθε 
αμφιβολία, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, διότι το βιβλίο αυτό 
έχει ψυχή. 

Έχει ψυχή, διότι μέσα από τις σελίδες του σκιαγραφού-
νται πολλά κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Κάποιες 
συμπεριφορές που για πολλά χρόνια παρέμεναν ταμπού, απει-
κονίζονται με ολοζώντανο τρόπο μέσα από τη μυθοπλασία του 
κειμένου, δεμένα σφιχτά μεταξύ τους. Ο τρόπος αυτός είναι 
το μυστήριο που διέπει την ιστορία, τα ερωτηματικά που εγεί-
ρονται, με πινελιές τρόμου αλλά και φανταστικού. Μια αέναη 
πάλη με τον χειρότερο εαυτό μας ζωντανεύει μέσα από την 
πραγματικά μαγική ικανότητα με την οποία χειρίζεται τον 
γραπτό λόγο η συγγραφέας. 

Αγάπησα το βιβλίο από τα πρώιμα κιόλας στάδια και εί-
μαι σίγουρος ότι κάθε αναγνώστης θα απολαύσει τη συγκλο-
νιστική ιστορία που ξεδιπλώνεται μαεστρικά μέσα από την 
πένα μιας ταλαντούχου συγγραφέως. Είμαι διπλά χαρούμε-
νος για την τιμή που μου έγινε να προλογίσω το συγκεκρι-
μένο βιβλίο. ∆εν μπορώ παρά να ευχηθώ σε κάθε αναγνώστη: 
Καλή απόλαυση. 

Είναι όμορφο να μοιράζεται κανείς τα όνειρά του. Το όνειρο 
της Γιώτας Καλαμαρά σας περιμένει να ταξιδέψετε μαζί του. 
Στα φτερά του. Να αισθανθείτε κάθε σελίδα του και να αναφω-
νήσετε στο τέλος ότι πραγματικά του άξιζε! 

 

Μπάμπης ∆ρουκόπουλος 
Συγγραφέας - Βιβλιοκριτικός 
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ης άρεσε αυτό το νησί. Της θύμιζε άλλες εποχές, καλές. 
Ερχόταν τακτικά, παρότι ο ναός είχε ερειπώσει. Κανείς 

δεν τον φρόντιζε πια, κι ας είχε κάνει τόσα για τους κατοί-
κους. Συχνά σκεφτόταν πως δεν έπρεπε να ξαναπάει. Άλλες 
φορές έκανε μήνες να πατήσει το πόδι της εκεί. Πάντα όμως 
γύριζε, ιδιαίτερα όταν ήθελε να απομονωθεί, να ηρεμήσει. Κα-
θόταν κοντά στον αγαπημένο της ποταμό και άκουγε τα νερά 
του να της τραγουδούν.  

Εκείνα τα κρυστάλλινα νερά τραγουδούσαν για τη ζωή, για 
τον έρωτα, για τον πόνο ακόμα και για τον θάνατο. Τραγου-
δούσαν και μετέφεραν στ’ αυτιά της όσα μάθαινε ο ποταμός 
από τις εξομολογήσεις των ανθρώπων που τον επισκέπτονταν ή 
απ’ όσα του μετέφερε λαθραία το αεράκι που πετούσε εκεί κο-
ντά. Έτσι είχε μάθει και για κείνη. Της το είχε τραγουδήσει 
χθες βράδυ. Ήταν αλλιώτικο όμως εκείνο το τραγούδι. Ο πο-
ταμός θρηνούσε. Θρηνούσε για τα νιάτα, για το άδικο, για τον 
πόνο. Και φούσκωνε και θέριευε. Και έπειτα γαλήνεψε απότομα 
και το τραγούδι του έγινε νανούρισμα πονεμένο. Είχε λάβει το 
μήνυμά του. 

Το άλλο πρωί που εμφανίστηκε ξανά στις όχθες του, 
άκουσε τον ποταμό που μοιρολογούσε. Σώπασε μόνο όταν 
πλησίασε με το αέρινο βήμα της στο σημείο όπου είχε βγάλει 
το σώμα με το θρυμματισμένο κεφάλι. Σώπασε γιατί ένιωσε 
ότι τώρα το άφηνε στα καταλληλότερα χέρια.  
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