
Δεν υπάρχουμε χωρίς το παραμύθι 

 

  

«Πίνεις μια γουλιά Vinsanto, γεύεσαι μια ιστορία και μετά την καταγράφεις». Αυτή την 

ιστορία κατέγραψε η Αργυρώ Μαργαρίτη στο βιβλίο της «Vinsanto, Το κρασί της λάβας», 

μια γοητευτική ιστορία κρυμμένου θησαυρού, ανακαλύψεων, αποκαλύψεων και έρωτα 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Λίγο πριν την παρουσίαση του βιβλίου στην 

Πάτρα, μιλήσαμε με την Αργυρώ Μαργαρίτη για τον ρόλο του έρωτα, την αναγκαιότητα των 

παραμυθιών, τους κρυμμένους θησαυρούς και τι κρύβουν για τον καθένα αλλά και για το 

ταξίδι… 

  

  

 Γιατί «Vinsanto»; Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το κρασί που σας γοήτευσε; 

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό κρασί. Στο Ιερό Νησί, το ηφαίστειο  κάνει όλη  την  δουλειά. Τα 

σταφύλια βυζαίνουν τη λάβα από το χώμα και σκονίζονται από την κίσσηρη που κουβαλάει 

ο αέρας. Όταν τα τρυγήσουν, τα αφήνουν αρκετές μέρες στον ήλιο και μετά, αφού πάρουν 

το πολύτιμο υγρό από τις ζαρωμένες ρώγες, το φυλακίζουν για χρόνια σε βαρέλια μέσα στις 

σπηλιές των βράχων. Τι άλλο χρειάζεται κανείς; Πίνεις μια γουλιά Vinsanto, γεύεσαι μια 

ιστορία και μετά την καταγράφεις. 

  

  

 

 Ένα κυνήγι «κρυμμένου θησαυρού». Τι κρύβει αυτό το ταξίδι; 

Η ιδέα είναι γοητευτική. Κρύβει μέσα το παραμύθι που αγαπάμε. Εκρηκτικός συνδυασμός 

εννοιών! Το «Κυνήγι», ως σκέψη και αγώνας, είναι από μόνο του μια αξία. Και το «Ταξίδι» 



είναι η μαγεία. Η φαντασία εξάπτεται μπροστά σε ένα κλειδωμένο σεντούκι, σε ένα γράμμα 

που βρίσκεται σφηνωμένο σε ένα παλιό σεκρετέρ.  Μπροστά σε μια τοιχογραφία αρχαίου 

ανάκτορου, όπου οι Κυράδες φορούν ολόχρυσα κοσμήματα.  Η Θήρα ήταν ένα πλούσιο 

νησί, το μαρτυρούν τα ευρήματα, ο ολόχρυσος αίγαγρος! Πού να βρίσκονται, λοιπόν, όλα 

αυτά τα πολύτιμα; Θαμμένα στην κίσσηρη, σφραγισμένα σε μυστικές σπηλιές που άνοιξε η 

λάβα;  Αυτό το ταξίδι είναι  μεγάλη παγίδα αλλά και κράχτης για τον συγγραφέα και τον 

αναγνώστη. 

  

  

  

Τι είναι ο θησαυρός για τον καθένα; Τι ψάχνει ο καθένας; 

Ο «Θησαυρός» για τον καθένα έχει διαφορετική υπόσταση. Ο ήρωας του βιβλίου, ο 

Σπύρος, έχει ένα γράμμα που μιλά για θησαυρό. Καθώς χάνεται στην αναζήτηση, 

ονειρεύεται πως θα βρει αυτό που λαχταρά αλλά τελικά ανακαλύπτει αυτό που δεν είχε 

ποτέ του φανταστεί πως είναι ικανός να αξιωθεί. Μπορώ να πω ότι τον ζηλεύω. Η 

ανατροπή ίσως να είναι το τελικό κέρδος. Κάποτε, σε ένα ταξίδι, αποφάσισα να ξεφύγω 

από την προκαθορισμένη διαδρομή που θα με οδηγούσε με ασφάλεια στον προορισμό 

μου. Η παράκαμψη με έβγαλε σε ένα ξεχασμένο χωρίο, χτισμένο στις όχθες μιας λίμνης. 

Έμεινα τρεις μέρες και πέρασα αξέχαστα κι ας μην έφτασα ποτέ στον αρχικό προορισμό.  

Κάθε ήρωας του Vinsanto ψάχνει κάτι διαφορετικό. Απολαμβάνει το ταξίδι και πληρώνει το 

τίμημα της διαδρομής. 

 

  

 



 Τι ρόλο παίζει το τοπίο στο βιβλίο; Είναι απλά ένα σκηνικό ή παίζει τον ρόλο 

«χαρακτήρα»; Θα μπορούσε το συγκεκριμένο βιβλίο να εξελίσσεται αλλού; 

 Κάθε τόπος είναι μια μοναδική μήτρα. Συλλαμβάνει και γεννά. Το τοπίο έχει δικά του 

χρώματα, μυρωδιές και υφή. Όταν είσαι μέσα του, οφείλεις να προσαρμοστείς, 

διαφορετικά σε αποβάλλει. Στο πλούσιο νησί γινόντουσαν συχνά σεισμοί, όμως δεν 

βρέθηκαν θαμμένοι άνθρωποι, σκοτωμένοι από τα χαλάσματα. Χιλιάδες κρατήρες 

εξερράγησαν, ο ουρανός ήταν για μήνες σκοτεινός. Κάτι συνέβη εκεί. Επομένως, αυτή η 

ιστορία δεν θα μπορούσε να διαδραματιστεί πουθενά αλλού. 

  

 

Κρυμμένα μυστικά, μύθοι, χαμένοι θησαυροί. Πιστεύετε στους μύθους; Χρειάζεται το 

παραμύθι στη ζωή μας; 

Δεν υπάρχουμε χωρίς αυτό. Η καθημερινότητα θα ήταν απίστευτα σκληρή χωρίς το 

καταφύγιο των παραμυθιών. Παραμυθία=παρηγοριά. Ακόμα και ο πλέον δαγκωμένος από 

την τεχνολογία και την πολιτισμική φθορά άνθρωπος, οφείλει στον εαυτό του το 

προσωπικό του παραμύθι. Όσο για μένα, λατρεύω να διαβάζω παραμύθια, να μελετώ 

αρχαίους μύθους και να χάνομαι στην προσπάθεια της αποκρυπτογράφησής τους. Σε όλα 

μου τα βιβλία υπάρχουν μέσα παραμύθια. Στο Vinsanto είναι το παραμύθι του Άγγελου 

που τα έχασε μόλις δοκίμασε αυτό το κρασί. 

  

  Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας παραμυθιών και γιατί; 

Αγαπώ την Σταχτοπούτα γιατί έχει όλο το πακέτο! Θα ήθελα να έχω τη δύναμή της. Να 

μεταμορφώνομαι σε μια ελκυστική νεραϊδένια μορφή, να σπάω καρύδια και να βρίσκω 

πολύτιμα πράγματα, να φορέσω και το δεύτερο γοβάκι, αυτό που έχασα. Γιατί με ένα… 

είναι δύσκολο να περπατήσω… 

 

Και ο ρόλος του έρωτα ποιος είναι; 

Ο Έρωτας είναι το αίμα στις φλέβες ενός μυθιστορήματος. Το διατρέχει και κάνει την 

καρδιά του να χτυπά. Δεσμεύει τους ήρωες, γίνεται μελάνι στη γραφίδα του συγγραφέα και 

ρυθμίζει τα πάντα. Τα πρόσωπα του Vinsanto θα συνέχιζαν τη ζωή τους απρόσκοπτα αν δεν 

σκόνταφταν πάνω στο βέλος του. Κι εγώ, δεν θα έγραφα αυτό το βιβλίο αν δεν 

ερωτευόμουν έναν από τους ήρωες! 

  

  

  * Το βιβλίο «Vinsanto, Το κρασί της λάβας» παρουσιάζεται σήμερα Δευτέρα και ώρα 7 

το απόγευμα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνουν η Εταιρεία Λογοτεχνών 



Νοτιοδυτικής Ελλάδος, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών και οι Εκδόσεις Ψυχογιός στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο λογοτέχνης, δημοσιογράφος και 

ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέξης Γκλαβάς. Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα 

συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λεωνίδας Μαργαρίτης. Αποσπάσματα του 

μυθιστορήματος θα απαγγείλουν γνωστοί ηθοποιοί με συνοδεία βιολιού από τη Νατάσα 

Ροδοπούλου. 

Η συγγραφέας θα παρευρεθεί στην εκδήλωση που θα γίνει στην Πάτρα, θα συνομιλήσει 

με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της. 

 

  

  

  

 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

 

Ένα παράξενο γράμμα, μισά πορτογαλικά, μισά ανορθόγραφα ελληνικά, που αναφέρεται 

σε έναν αμύθητο θησαυρό, γίνεται αφορμή να βγουν στην επιφάνεια ψέματα σκεπασμένα 

από τη λάβα. Εκεί, λοιπόν, στο νησί με το κοιμισμένο ηφαίστειο, θαμμένοι ναοί από την 

εποχή της έκρηξης, κρύβουν τον θρύλο που μπολιάζει πάθη και οπλίζει χέρια. 

  

Κορυφαίοι του χορού η αλλοπρόσαλλη Νίνα και ο Ζοζέ με το μαυριτάνικο αίμα που 

κουβαλούν μυστικά πλεγμένα με μύθους. Η όμορφη Κάρμεν και ο παθιασμένος 

αρχαιολόγος της βουτηγμένοι σε έναν έρωτα που ψεύδεται κι απογειώνεται. Κι εκείνο το 

κάθαρμα ο Σπύρος που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το παράξενο γράμμα, γι  αυτό 



και σέρνεται στο κυνήγι ενός θησαυρού χωρίς να γνωρίζει το τίμημα. Ψηλά, στο μοναστήρι 

του Αϊ-Σύκα του Παλαβιάρη, ένας μυστηριώδης ηγούμενος που ξέρει αλλά δεν μπορεί να 

μιλήσει. Όλοι τους μεθυσμένοι απ’ το κρασί της λάβας, το βισάντο, λιωμένο ρουμπίνι 

φυλακισμένο για χρόνια στα βαρέλια. Ίσως γι’ αυτό δεν έχουν τον έλεγχο. Γιατί το βισάντο 

το φτιάχνει ο ήλιος και το ηφαίστειο. 

  

Ίντριγκες, παθιασμένοι έρωτες, ανεξήγητοι θάνατοι και φονικά, ακριβά όνειρα και 

προδοσίες. Ένα βιβλίο που θα μπορούσε να είναι οδοιπορικό στο ωραιότερο νησί του 

κόσμου, ερωτικό γιατί τα κορμιά δεν ντρέπονται όταν σφαδάζουν πλεγμένα πάνω στα 

βότσαλα, μυστηριώδες αφού κανείς δεν περιμένει αυτό που ξετυλίγεται σε κάθε σελίδα. 

  

 Αλεξάνδρα Παναγοπούλου 

 


