
Σάββατο, 9 ΜαΐΗ Φανή Πανταζή και "Η εκδίκηση έσταζε μέλι" 
 

 

 
 

Τι σας ώθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο; 

Φ.Π.: Η ηρωίδα του, έτσι όπως την φαντάστηκα. Της έχω ιδιαίτερη αδυναμία γιατί είναι 

ένα πλάσμα χαρισματικό και ξεχωριστό. 

 

Αν θα έπρεπε να το περιγράψετε με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν αυτή; 

Φ.Π.: Μέλι! Παρόλο που περιέχει και πικρές στιγμές. 

 

Τι θα συμβουλεύατε εκείνον που επρόκειτο να το διαβάσει; 

Φ.Π.: Δεν νομίζω ότι οι αναγνώστες μου χρειάζονται συμβουλές. 

 

Αν το βιβλίο σας ήταν/γινόταν ένα κανονικό ταξίδι κάπου στον κόσμο, που θα πηγαίναμε 

και πόσες μέρες θα κρατούσε; 

Φ.Π.: Θα ήταν ένα μεγάλο ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο των αρχών του 20ου αιώνα και 

θα κάλυπτε δύο γενιές. (Ευτυχώς που τα ταξίδια αυτά δεν χρειάζονται αποσκευές!...) 

 

Κλείστε τη μίνι συνέντευξη με μία φράση/παράγραφο από το βιβλίο 

Φ.Π.: «… Μικροί και μεγάλοι λάτρευαν τη Μαρουσώ γιατί ήταν πάντα γλυκομίλητη, 

αξιαγάπητη και πρόθυμη να βοηθήσει. Και το χαμόγελο δεν έσβηνε σχεδόν ποτέ από τα 

χείλη της. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο που την έκανε μοναδική και ξεχωριστή σ’ όλο το 

χωριό. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο δεν έπαψε να ασχολείται με τα ζούδια, να τα 

περιεργάζεται και να μαθαίνει τις συνήθειές τους, αλλά άρχισε να καταπιάνεται και με 

τα βότανα. Όλο και κάποια πρασινάδα ξέραινε στον ήλιο, όλο και κάποια ρίζα ή βολβό 

κοπανούσε στο γουδί, όλο και κάποια φύλλα έστυβε για να μαζέψει τον λιγοστό, 

πολύτιμο χυμό τους. Κι η μάνα της, συνηθισμένη πια με της «αγάπες» της θυγατέρας 

της, δεν τη ρωτούσε τίποτα, παρά μονάχα φρόντιζε να της εξασφαλίζει τα χρειαζούμενα 

για να κάνει τα πειράματά της: κόσκινα, μικρά και μεγάλα σουρωτήρια, λίγο λαδάκι για 

να το ανακατεύει με τις σκόνες και να τις κάνει αλοιφές ή πομάδες, βάζα και μπουκάλια 

που ζητούσε από τον μπακάλη, ακόμα και σκονάκια με παράξενα ονόματα που 

παράγγελνε η κόρη της σε όποιον τύχαινε να πεταχτεί μέχρι την πόλη όπου υπήρχε 

φαρμακείο και όλων των ειδών τα μαγαζιά». 
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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

 

Οπισθόφυλλο 
 

Η Μαρουσώ, ένα πλάσμα χαρισματικό κι ευλογημένο που σκορπούσε απλόχερα την αγάπη, 

χτυπήθηκε από μοίρα τραγική. Άντεξε την ορφάνια. Άντεξε και τον βιασμό. Όταν όμως ήρθε 

η στιγμή της πιο αδυσώπητης δοκιμασίας, η ζωή της πέρασε στα σκοτεινά μονοπάτια του 

μίσους και της εκδίκησης για την ευτυχία που της έκλεψαν. 

Και τότε, από άγγελος της αγάπης γίνεται τιμωρός και δε διστάζει να πουλήσει την ψυχή 

της στον διάβολο προκειμένου να εκδικηθεί εκείνους που της άρπαξαν ό,τι πολυτιμότερο 

είχε στη ζωή, και στέγνωσαν την καρδιά της. Η μέλισσα, που μέχρι τώρα έδινε μόνο μέλι, 

ετοιμάζει το φονικό κεντρί της. 

Όταν θα συναντηθεί με την Αννέζα, το γλυκό κορίτσι που ερωτεύτηκε τον Κωσταντή κι 

έκανε μαζί του όνειρα, το πεπρωμένο θα τους παίξει παιχνίδια δύσκολα κι απρόβλεπτα. 

Τι είναι αυτό που συνδέει τελικά τις δύο γυναίκες; Θα γίνουν φίλες ή εχθρές; Πώς θα 

αντιδράσουν όταν φτάσει η γλυκιά στιγμή της εκδίκησης; 

 

 
 

 

 

 

 

Η Φανή Πανταζή και "Το κυνήγι της αλεπούς" 
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