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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
 

 

"Είδα πολλά φεγγάρια μόνη, μα σαν εκείνο που αντίκρισα όταν 

ήρθε να με βρει κανένα. Το είχα αναζητήσει πάμπολλες φορές 

στο παρελθόν, που δεν το είχα ψάξει, μα ποτέ... ποτέ... μέχρι 

τότε δεν το είχα βρει, γιατί απλώς δεν υπήρχε ομορφότερο 

ολόγιομο φεγγάρι από αυτό που είδαμε μαζί." 

  

Θα μπορούσε άραγε η χαρά η οποία συνοδεύει τη μητρότητα 

και η γλυκιά προσμονή της να αλλάξουν κάποτε πρόσωπο; Να 

γίνει η ευτυχία θλίψη μεμιάς και η άσβεστη ελπίδα αβάσταχτος 

πόνος; Θα μπορούσαν πάλι μετά τα συναισθήματα αυτά να 

πάρουν ξανά τη γνώριμη όψη τους και να επανέλθει στη ζωή 

μιας γυναίκας η γαλήνη και η ψυχική ισορροπία; 

  

Δύο διαφορετικές ιστορίες πλέκουν περίτεχνα ένα επίκαιρο 

κοινωνικό μυθιστόρημα που θυμίζει έντονα προσωπικό 

ημερολόγιο, αφού οι ίδιες οι ηρωίδες, με τη δική τους τη φωνή, 

εξιστορούν τα γεγονότα. Ενώ όμως οι ιστορίες τους, όπως και οι 

δρόμοι που επέλεξαν αρχικά να ακολουθήσουν, δείχνουν να 

εξελίσσονται παράλληλα, κάποια στιγμή τέμνονται τελικά, και 

τότε η μία εισβάλει στη ζωή της άλλης και την αλλάζει ριζικά.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το ιστολόγιο 

της συγγραφέως και τη σελίδα της στο Facebook: 

http://mariakalyva.blogspot.gr 

https://www.facebook.com/kalyva.ma 

 

 

 

 

Συγγραφέας:  

Μαρία Καλύβα 

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, 

όπου και ζει μέχρι σήμερα με την 

οικογένειά της: τον σύζυγό της και 

τις κόρες της. Είναι απόφοιτος της 

σχολής Βιομηχανικής Πληροφορικής 

Καβάλας. Εργάστηκε ως 

εκπαιδευτικός, ως προγραμματίστρια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ως 

υπεύθυνη μηχανογράφησης. Τα 

τελευταία χρόνια ασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με τη 

συγγραφή.  

Το παρόν μυθιστόρημα είναι το τρίτο 

της συγγραφικό έργο.  

Τον Μάρτιο του 2015 κυκλοφόρησε 

το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο 

«Στόχος ζωής, η ζωή» (εκδόσεις 

«Σμίλη»), ενώ τον Δεκέμβριο του 

2015 κυκλοφόρησε το πρώτο της 

παραμύθι με τίτλο «Ένα ξεχωριστό 

πλάσμα» (αυτοέκδοση)· με το οποίο 

έλαβε μέρος στο δεύτερο φεστιβάλ 

παιδικού και εφηβικού βιβλίου που 

πραγματοποιήθηκε στον Βόλο και 

στο πρώτο φεστιβάλ παιχνιδιού που 

πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα. Τον 

Ιούνιο του 2017 συμμετείχε με το 

κείμενο της «Ψίχουλα αγάπης» σε 

λογοτεχνικό διαγωνισμό τον οποίο 

διοργάνωσε εργαστήρι δημιουργικής 

γραφής και κέρδισε μία ετήσια 

υποτροφία σπουδών. 

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιάννης 

Τόμτσης. 
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