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Στις κόρες μου, Ηώ και Φοίβη,  
που κάθε μέρα μου δίνουν λόγους  

να θέλω να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος… 
 

Στη μαμά μου, Κρυσταλλένια,  
που μου δείχνει έμπρακτα πώς είναι  

να δουλεύει κάποιος με όρεξη και χαρά… 
 
 

Στη μνήμη της γιαγιάς μου, Μαριάνθης,  
για την άνευ όρων αγάπη της  

και την ικανότητά της να μου μεταφέρει  
τη γνώση μέσα από τα παραμύθια… 

 
Στη μνήμη του παππού μου, Γιάννη,  

για την αγάπη του και τη δύναμη του… 
 

Στη μνήμη της γιαγιάς Ευανθίας,  
αδερφής της Μαριάνθης,  

για το πάντα θερμό καλωσόρισμά της…  
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ιατί «ατίθαση»; Αυτή ήταν μία από τις λίγες 
ερωτήσεις του επιμελητή της Ζηνοβίας κ. Πά-

νου Πίστα. Ίσως να αναρωτηθείτε και εσείς γιατί 
να τιτλοφορείται ατίθαση. Ατίθασος δεν είναι μόνο 
ο ανυπάκουος, αλλά κι αυτός που δεν είναι δυνα-
τόν να τιθασευτεί. Και πιστέψτε με: αυτή η ηρωίδα 
–ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω της– δεν δαμάζει το 
πάθος της για ζωή και για πραγματοποίηση των 
ονείρων της. 
 Και τώρα, ας γράψω λίγες λέξεις για το πως 
ξεκίνησε η Ζηνοβία… 
 Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που κρατάτε 
είναι αληθινή ιστορία και αυτό στάθηκε η αιτία 
και η αφορμή να γεννηθεί αυτός ο χαρακτήρας 
στο μυαλό μου που –μεταξύ μας– έχει πολλά στοι-
χεία από εμένα και τη ζωή μου. Φυσικά, μεγάλα 
κομμάτια αυτής της ιστορίας είναι σκέτη μυθοπλα-
σία, όμως γράφοντας τη Ζηνοβία τα τελευταία 
χρόνια έφτασα μπροστά στην πύλη μιας σημα-
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ντικής διαπίστωσης. Αν ανακατέψεις τα συμβάντα 
της ζωής σου με άλλη σειρά από αυτήν που έχουν 
πραγματικά συμβεί, τότε φτιάχνεις μια ενδιαφέ-
ρουσα δραματουργία…  
 Έτσι και έκανα, λοιπόν, στη Ζηνοβία. Ανακά-
τεψα τις εμπειρίες της ζωής μου, μαζί με τα απο-
στάγματά τους σε διαφορετική σειρά, βάζοντας 
και μυθοπλασία. Η αρχική μου ιδέα ήταν να φτιά-
ξω μια ηρωίδα που θα κάνει και για τις σύγχρονες 
έφηβες, αλλά και για τις μητέρες τους, τις πα-
λαιότερες έφηβες, εκείνες που θα βρουν κοινό τόπο 
με τις δικές τους εμπειρίες καθώς είμαστε της ίδιας 
γενιάς. Και μη μου πείτε πως η εφηβεία των προη-
γούμενων, των τωρινών, αλλά και των μελλοντι-
κών γενεών δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά. 
 Όσο για τα αγόρια εφήβους, αλλά και τους 
πατέρες, θα ήθελα να σημειώσω πως μπορεί στα 
περισσότερα κεφάλαια να βλέπω τα συμβάντα μέ-
σα από τα κοριτσίστικα μάτια, αλλά υπάρχουν 
σημαντικά κομμάτια όπου πρωτοστατούν οι αγο-
ρίστικες γενναιότητες. Κι αν κρίνω από τον εαυτό 
μου, θα με ενδιέφερε πολύ να διαβάσω βιβλία που 
προσεγγίζουν τα θέματα από την αντρική πλευ-
ρά, για να καταλάβω περισσότερο πώς σκέφτεται 
το άλλο φύλο. 
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 Η αρχική μου ιδέα ήταν, όσο μεγαλώνει η ηλι-
κία των παιδιών-εφήβων αναγνωστών, αντίστοιχα 
να μεγαλώνει και η ηλικία της Ζηνοβίας. Σκοπός 
μου να σας συντροφεύει αυτό το κοριτσάκι που, 
όσο και να μεγαλώνει, κρατάει κάτι από το παιδί 
μέσα της… 
 Σε κάθε θεατρική υπόκλιση κλείνουμε με τα 
ευχαριστήρια μηνύματα. Έτσι και εδώ ήρθε η ώρα 
να γραφτούν τα «ευχαριστώ». Μέσα από την καρ-
διά μου θέλω να τα εκφράσω σε εκείνους που με 
στήριξαν και πορεύτηκαν μαζί μου σε όλο το τα-
ξίδι αυτού του εγχειρήματος.  
 Και πρώτα από όλα, στον άνθρωπο και πολυ-
καλλιτέχνη, Κωνσταντίνο Μουρατίδη, που κατάφε-
ρε να ξεκαθαρίσει τις πληκτρολογημένες στο χαρτί 
σκέψεις μου, να τις αποσαφηνίσει και να συμπλη-
ρώσει –σε σημεία– παρομοιώσεις, άξιες να αποτυ-
πωθούν στη μνήμη. Ακόμη, με βοήθησε στην υπό-
θεση του κεφαλαίου Εν ονόματι της Φιλανθρω-
πίας. Όλα αυτά στα χρόνια (2017-2018) που η 
Ζηνοβία κυκλοφορούσε σε μικρά επεισόδια στο μη-
νιαίο περιοδικό Teenage Girl.  
 Τα δεύτερα χεράκια που αναλάβανε τη Ζηνο-
βία ήταν αυτά της φίλης και παθιασμένης με την 
γραφή Νάγιας Γούγου-Μητροπούλου. Δεν έχω κα-
νένα παράπονο μιας που για ό,τι διόρθωνε, ρώ-
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ταγε πρώτα. Προσέγγισε με γυναικεία ευαισθησία 
τις περιπέτειες της έφηβης ηρωίδας μας.  
 Μετά, την επιμελήθηκε ο αξιαγάπητος και 
εμπειρότατος κ. Παναγιώτης Πίστας. Έμαθα πολ-
λά από τα σύμβολά του στο χαρτί… 
 Ευχαριστώ τον Ιωάννη Τσαχουρίδη και τις εκ-
δόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ που η Ζηνοβία βρήκε σπίτι να 
μεγαλώσει και να νιώσει ασφάλεια… 
 Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς, που εμπιστευτή-
κατε το ένστικτό σας και επιλέξατε να αφιερώσετε 
τον πολύτιμο χρόνο σας, διαβάζοντας τις ακόλου-
θες σελίδες. 

 
 Ειλικρινά δική σας… 



 
Θεσσαλονίκη,  
13 Φεβρουαρίου 2022 

 

 
  




