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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαρα-
γωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλε-
κτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς προη-
γούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.   
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Σε όλους  
τους ονειροπόλους αναγνώστες  

εκεί έξω που μάχονται ολομόναχοι  
ενάντια στις χθόνιες δυνάμεις  

του δυνάστη «Χρόνου» 
 και περιμένουν  

γι’ αυτή τη μοιραία τους συνάντηση  
με τον δικό τους φύλακα άγγελο, 

τον δικό τους «∆ημήτρη».  
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Εισαγωγικό σημείωμα 

 
 

Η Έμιλι είναι μια σύγχρονη Αλίκη 17 χρονών. Όχι 
στη Χώρα των Θαυμάτων αλλά στη Χώρα των Πά-
γων! Με αμείλικτο αντίπαλο τον Χρόνο, η Έμιλι προ-
σπαθεί απεγνωσμένα να λύσει το μυστήριο που πλα-
νάται γύρω από τη ζωή της και ιδιαίτερα γύρω από το 
παρελθόν της και την τραυματική παιδική της ηλικία. 
Ενώ συγχρόνως παλεύει να συνδυάσει οικογενειακές 
ανάγκες, σπουδές, τα μαθήματα βιολιού και το αγα-
πημένο της πατινάζ στο παγοδρόμιο, μέσα σ’ ένα εξο-
ντωτικό πρόγραμμα, όπου υποχρεώσεις και επιθυμίες 
μοιάζουν εξίσου βασανιστικές. 

Ποιο είναι το μυστήριο που πλανάται γύρω από 
τη ζωή της Έμιλι; Ποιο είναι το τραγικό γεγονός που 
συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν και έχει διαγράψει 
από τη μνήμη της προσπαθώντας να ξεχάσει; 

Μόνη της συντροφιά σ’ αυτό το παιχνίδι καταδίω-
ξης από τον Χρόνο και την ανάγκη της να διαχωρίσει 
την αλήθεια από το ψέμα, τις ψευδαισθήσεις από την 
πραγματικότητα, είναι ένα παιδικό βιβλίο, «Η Χώρα 
των Πάγων», ένας μαγικός κόσμος γεμάτος μυστήριο 
και φαντασία, μέσα στον οποίο η Έμιλι έχει τη δυνατό-
τητα να καταφεύγει κάθε φορά που τα πράγματα 
δυσκολεύουν στον πραγματικό της κόσμο. Εκεί, στη 
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«Χώρα των Πάγων», συναντά τον γοητευτικό αλλά μυ-
στηριώδη ∆ημήτρη, αλλά και... τον Λιούις Κάρολ και 
τον Μότσαρτ! 

∆ιχασμένη ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο κόσμους, 
τον πραγματικό και τον φανταστικό, η Έμιλι κάνει έναν 
απολογισμό για τη ζωή της και για τις αληθινές της 
επιθυμίες. Και μόνο τότε αρχίζει να θυμάται. Μόνο τότε 
θα αποδεχτεί την αλήθεια και θα φτάσει στην πολυπό-
θητη λύση του μυστηρίου που τη στοιχειώνει όλο αυτόν 
τον καιρό. Το δίλημμα όμως παραμένει: η επιλογή της 
ανάμεσα στους δυο κόσμους θα είναι καθοριστική. Η 
Έμιλι πρέπει να διαλέξει μόνο έναν, ο άλλος κόσμος θα 
χαθεί για πάντα. Και διαλέγοντας τον κόσμο της, θα 
πρέπει φυσικά να πληρώσει και το τίμημα της επιλογής 
της. 

Ένα εξαιρετικά πρωτότυπο –κι όχι μόνο για τα ελ-
ληνικά δεδομένα– μυθιστόρημα μιας νεαρής συγγρα-
φέως μόλις 23 χρόνων, φόρος τιμής στον Λιούις Κάρολ 
και την Αλίκη του. Είναι μια γοητευτική ιστορία φαντα-
σίας, ένα μυστικό ταξίδι στον κόσμο των επιθυμιών και 
του ασυνείδητου, αλλά και μια συγκινητική εξιστόρηση 
ενηλικίωσης. 
  

∆ημήτρης Παναγιωτάτος 
σκηνοθέτης, θεωρητικός κινηματογράφου, 
καθηγητής και διευθυντής σπουδών  

στο Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών,  
New York College, Athens  

και University of Greenwich, UK 
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Έλα, το μέτωπό σου να φιλήσω! 
Και τώρα, που από σένα θα χωρίσω, 
θα ’θελα κάτι να σου ομολογήσω. 
∆εν έχεις άδικο που λες πως τάχα 
οι μέρες μου ήταν όνειρο μονάχα· 
μα κι αν φτερούγισε η ελπίδα πέρα, 
σε μια νύχτα ή σε μια μέρα, 
σε μια οπτασία, ή σε καμιά, 
είναι γι’ αυτό λιγότερο μακριά; 
Όσα κι αν μοιάζουμε ή θωρούμε τάχα 
τ’ όνειρο ενός ονείρου είναι μονάχα. 
 
Στέκομαι αντίκρυ στην ανεμοζάλη 
που δέρνει αφρολουσμένο ένα ακρογιάλι, 
και μες στο χέρι το κλειστό 
λίγη άμμο, ολόχρυση κρατώ. 
Τι λίγη! Κι όμως πώς μου γλιστρά 
μες στο βυθό απ’ τα δάχτυλά μου. 
Σαν τα δάκρυά μου – τα δάκρυά μου! 
Ω, Θεέ μου, ας ήταν να μπορούσα 
σφιχτότερα να την κρατούσα! 
Ω, Θεέ μου! Ούτε ένα μόριο μόνο 
απ’ τ’ άσπλαχνο το κύμα δεν γλιτώνω; 
Να ’ναι όσα μοιάζουμε ή θωρούμε τάχα 
ενός ονείρου τ’ όνειρο μονάχα; 

 
Έντγκαρ Άλαν Πόε, «Όνειρο ενός ονείρου» 
Μετάφραση: Νίκος Σημηριώτης 
Από «Τα ποιήματα», Μετάφραση Νίκου Σημηριώτη, 
Αθήνα, Εκδόσεις Α. Καραβία, 1965. 
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Πρόλογος 
 
 

«Μια αγκαλιά είναι πολύτιμη σαν χρυσός. ∆υστυ-
χώς όμως δεν μου την έδωσες ποτέ. Πώς να σκύψω τώ-
ρα πάνω από το φέρετρό σου; Πώς να ζητήσω συγγνώ-
μη και να δώσω αυτή την ύστατη αγκαλιά που είναι 
πια κρύα και χωρίς ανταπόκριση; Πώς θα μπορούσα να 
ζήσω ξέροντας πως σου στέρησα κάθε ευκαιρία, κάθε 
όνειρο και πόθο; Τα νιάτα που χάθηκαν, στιγμές που 
δεν έζησες… μια ζοφερή ζωή, μια μισή ζωή κι όλα αυτά 
για άδειες ελπίδες, για καπρίτσια, για ανέλπιδες φιλο-
δοξίες… τις δικές μου φιλοδοξίες». 

Ο πόνος είχε γίνει θηλιά στον λαιμό μου και η οργή 
έσφιγγε το σκοινί. Τα πόδια μου δεν με βαστούσαν 
άλλο. Είχα διαλέξει προσεκτικά τα τελευταία μου λόγια 
ξέροντας πως το τέλος πλησίαζε. Ένιωθα απέχθεια για 
τον εαυτό μου. Ήθελα με όλη μου την ψυχή να σκίσω τη 
σάρκα μου με τα νύχια και να διαλύσω κάθε κύτταρό 
μου. ∆εν μπορούσα να μείνω πίσω ενώ εκείνη είχε χαθεί. 
Το αίμα είχε ποτίσει τα χέρια μου. ∆εν φεύγει το αίμα 
ενός αγαπημένου με σαπούνι και νερό. ∆εν ξεπλένεται. 
Σε ακολουθεί και σε κατατρέχει σαν τον χειρότερο 
εφιάλτη. 
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Είχα αφήσει σημείωμα για το τι πήγαινα να κάνω. 
Είχα καταστρέψει κάθε στοιχείο που μαρτυρούσε την 
ύπαρξή μου. Κάθε πιστοποιητικό, κάθε φωτογραφία, 
κάθε έπαινο και βραβείο. Τίποτα πια δεν θα έμενε πίσω 
να με θυμίζει σε κανέναν. Θα ήταν σαν να μην υπήρξα 
ποτέ. Κάθε παιδική μου ανάμνηση θα βυθιζόταν μαζί 
μου. Πριν φύγω, φρόντισα να καταστραφούν όλα. Όλα 
εκτός από ένα. Όσο κι αν προσπάθησα, τελικά δεν κα-
τάφερα να σκίσω το παραμύθι που είχα γράψει ως παι-
δί, τη «Χώρα των Πάγων». Κάτι με απέτρεπε, μια αόρα-
τη δύναμη ή ίσως η κρυφή ελπίδα ότι κάποιος, κάποτε, 
θα χανόταν στις σελίδες του και θα μεταφερόταν με τη 
μαγική δύναμη του μυαλού του στον κόσμο που είχα 
δημιουργήσει. 

Έκλεισα τα μάτια μου και προχώρησα. Τα γυμνά 
μου πέλματα έκαιγαν επάνω στην ολόχρυση αμμου-
διά. Ο παράδεισος ήταν εκεί μπροστά μου. Μέσα μου 
όμως η κόλαση με τσουρούφλιζε, με κατέτρωγε.  Προχώ-
ρησα μέχρι που στάθηκα στο χείλος του γκρεμού. Κοίτα-
ξα τη θάλασσα. Το χρώμα της ήταν τόσο όμορφο, τόσο 
σμαραγδένιο. Ήταν ήρεμη. Με περίμενε. Με καλούσε. 

 Έκλεισα τα μάτια κι εισέπνευσα τον καθαρό αέρα 
για τελευταία φορά. Ήμουν έτοιμη να πληρώσω για τις 
πράξεις μου. Το νερό θα ξέπλενε την ψυχή μου, θα με 
εξάγνιζε κι ύστερα θα περνούσα στη λήθη. Για πάντα. 

«Ο χρόνος δεν χαρίζεται σε κανέναν. ∆υστυχώς. 
Πλέον το γνωρίζω καλά».  
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Είχε φτάσει η στιγμή να εκπληρώσω τον όρκο μου. 
Άπλωσα λοιπόν τα χέρια σαν να ήταν φτερά και έγει-
ρα προς τα εμπρός. Η βαρύτητα έκανε όλα τα υπό-
λοιπα. 

 

 
  


