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Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος δεν ασχολήθηκε με αποτρόπαια εγκλήματα, μετά τις σπουδές 
του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης, παρά μόνο πολύ αργότερα, στα 
μυθιστορήματά του. Τον είχε κερδίσει ήδη η δημοσιογραφία, την οποία ταλαιπωρεί επί 
τριάντα επτά συναπτά έτη. Το μυθιστόρημα «Δεκατρία κεριά στο σκοτάδι» είναι το δέκατο 
τρίτο βιβλίο του, και η δεύτερη συνεργασία του με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένα συγκλονιστικό 
ταξίδι στον κόσμο του σκοταδιού, εκεί όπου το φως παίρνει μια νέα διάσταση. Μια ιστορία για 
τον θρίαμβο της ανθρώπινης θέλησης. Ο ίδιος παραμένει έφηβος και εκρηκτικός, συνεχίζει να 
ονειρεύεται, να χαμογελάει, να σαρκάζει και να αυτοσαρκάζεται, και πιστεύει στην… άσπρη 
μέρα. 

Από τον Άγγελο Γεραιουδάκη 

Ποια ήταν η πηγή έμπνευσής σας για το νέο σας βιβλίο που έχει τίτλο «Δεκατρία κεριά 
στο σκοτάδι» από τις εκδόσεις Ψυχογιός; 

Η τύχη αδιανόητα σιωπηλή και αναπάντεχα εμφανιζόμενη, όπως ήταν ο πρόλογος του 
πρώτου μου επαγγελματικού κειμένου στο Έθνος πριν από 34 ολόκληρα χρόνια. Εδώ μιλάμε 
για ατυχία, που μου έδωσε ένα μεγάλο πρόβλημα κι ένα νέο βιβλίο, το δέκατο τρίτο στη 
σειρά. Μόλις είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο βιβλίο μου, Το σημάδι, όταν ένα τρελό 
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μικρόβιο στο μάτι –αδενοϊός- έκανε τεράστια ζημιά στους κερατοειδείς και δημιούργησε 
τύφλωση για δεκαεπτά ολόκληρες μέρες! Διαλυμένος από τη ζοφερή αυτή κατάσταση και 
καθηλωμένος και ανήμπορος σε έναν καναπέ, εμπνεύστηκα την ιστορία των δεκατριών 
κεριών στο σκοτάδι.  

 
 
 

Το νέο σας μυθιστόρημα διαπραγματεύεται μία συγκλονιστική ιστορία για τον κόσμο 
των τυφλών. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα; 

Σκέφτηκα ότι χιλιάδες συνάνθρωποί μας είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι και μάλιστα για πάντα, 
κι έτσι μου ήρθε στο μυαλό μια πολύ δυνατή ιστορία για έναν κόσμο που ήξερα μόνο 
επιδερμικά. Κι εκεί, μετά από μακρά έρευνα, ανακάλυψα ότι αυτός ο κόσμος των τυφλών είναι 
συγκλονιστικός. Χρειάζεται τεράστια δύναμη ψυχής για να τα καταφέρει κανείς, ειδικά σε μια 
χώρα που είναι εχθρική σε τέτοιες καταστάσεις και μόνο τη… Σπιναλόγκα δεν άνοιξε για να 
απομονώσει τους ανθρώπους με τέτοια ή ανάλογα προβλήματα. Ήταν ένα ταξίδι που με 
χάραξε για πάντα και προσπάθησα να το αποτυπώσω όσο το δυνατόν πιο πιστά. Συνάντησα 
πολλούς ανθρώπους βυθισμένους στο σκοτάδι, εκ γενετής τυφλούς και νεοτυφλοθέντες. Και 
οι δύο κατηγορίες υποφέρουν πολύ. Οι πρώτοι –οι εκ γενετής- δεν έχουν δει ποτέ το φως του 
ήλιου, τη θάλασσα, τον ουρανό, το φεγγάρι, τα χρώματα, κι αυτό είναι συγκλονιστικό από 
μόνο του. Δεν έχουν δει το πρόσωπο της μητέρας που τους γέννησε, αυτό είναι σπαραγμός, 
Κι όμως η δύναμη της θέλησης τους κρατάει όρθιους. Η δεύτερη κατηγορία –νεοτυφλοθέντες- 
έχει επίσης τεράστιες δυσκολίες. Ένας άνθρωπος που χάνει το φως του, είναι σαν να χάνει το 
έδαφος κάτω από τα πόδια του. Διαλύεται ο κόσμος του, τόσο απλά. Κι οι δυσκολίες 
προσαρμογής είναι αδιανόητες, τόσες που ούτε που μπορεί να φανταστεί κανείς… 

Τί συναισθήματα σας άφησε η εμπειρία σας αυτή; 

Για να γραφτεί αυτό το βιβλίο –γροθιά στο δικό μου στομάχι πρώτα- ξεκίνησε μια τεράστια 
έρευνα που κράτησε μήνες και ήταν πολυεπίπεδη. Έγινα σχεδόν… βοηθός οφθαλμιάτρου, 
αφού επισκεπτόμουν για καιρό νοσοκομεία συζητώντας με εξειδικευμένους γιατρούς μέχρι να 
καταλάβω τι σημαίνει μάτι και πώς δημιουργούνται τα προβλήματα. Ύστερα η έρευνα με 
οδήγησε στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) στην Καλλιθέα, εκεί 
που συνάντησα έναν εντελώς άγνωστο κόσμο που με συγκλόνισε. Είδα –και ακολούθησα σε 
ένα βαθμό- το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τις καθημερινές δεξιότητες, τους άγνωστους 
δρόμους ενός τυφλού, τη δική τους γραφή, την τρομερά δύσκολη μέθοδο Μπράιγ. Γνώρισα 
ανθρώπους που με έβαλαν στο δικό τους κόσμο και μου έδειξαν τι σημαίνει ακριβώς μεγαλείο 
ψυχής. Έχοντας λοιπόν κατακλυστεί από πολύ έντονα συναισθήματα σε όλη αυτή τη 
διαδρομή, με ολοζώντανες παραστάσεις, δεν είχα παρά να δώσω στους αναγνώστες 
λεπτομέρειες αυτού του πολύ δύσκολου αλλά και υπέροχου κόσμου. Ήθελα να βγάλω προς 
τα έξω το φως τους, το δυνατό εσωτερικό φως αυτών των ξεχωριστών ανθρώπων. Ο κόσμος 
αγνοεί εντελώς τον κόσμο των τυφλών. Απλώς τους λυπάται και απομακρύνεται. Έτσι, η μόνη 
μου επιδίωξη ήταν να ρίξω φως σ’ αυτή την τόσο ξεχωριστή κοινότητα με τον τρομερό 
εσωτερικό κόσμο. Όταν ξεκίνησα να γράφω, ήξερα ήδη τον τίτλο: κεριά στο σκοτάδι. Έβαλα 
και το δεκατρία γιατί είναι το δέκατο τρίτο βιβλίο μου και ήθελα να το τιμήσω. 



Με ποιους τρόπους προσεγγίσατε το θέμα; 

Το πρόσωπο κλειδί στο βιβλίο είναι η Μάρθα, μια κοπέλα που στα 28 χρόνια της έχασε το 
φως της σε ένα επώδυνο χειρουργείο. Τη συνάντησα στη Θεσσαλονίκη και από εκείνη τη 
στιγμή άλλαξε για πάντα η ζωή μου! Εκείνη με δίδαξε μέσα από το απόλυτο σκοτάδι της ότι η 
ζωή είναι ευλογία και πρέπει να απολαμβάνεις την κάθε της στιγμή γιατί τίποτα δεν είναι 
δεδομένο. Η Μάρθα τα έχασε όλα σε μια μέρα, θα ζει για πάντα σε βαθιά νύχτα, και παρά τις 
τρομερές δυσκολίες, προσπαθεί να ζει φυσιολογικά και χαμογελάει συνεχώς. Έγινε 
καθηγήτρια και είναι πλημμυρισμένη στο φως επειδή έτσι είναι η ψυχή της. Σας αποκαλύπτω 
ότι ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Αλέξανδρος Παυλής, πολιτικός μηχανικός που 
τυφλώνεται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στα 42 του χρόνια, είναι η Μάρθα. Αλλά και τα 
υπόλοιπα πρόσωπα του βιβλίου, όπως η Μαργαρίτα, είναι υπαρκτοί άνθρωποι τους οποίους 
γνώρισα στη διάρκεια της έρευνας. Αυτό έχει συμβεί στα περισσότερα από τα βιβλία μου. 
Προηγείται μια μεγάλη έρευνα, με σκοπό να ακολουθήσω τα χνάρια των ηρώων μου. Αυτό 
σημαίνει ότι για να δουλέψω ένα σενάριο, πρέπει να προηγηθεί μεγάλη και ενδελεχής έρευνα, 
όσοι μήνες κι αν χρειαστεί να περάσουν, όσος κόπος ή και πόνος ψυχής απαιτηθεί να 
καταθέσω. Είναι το δικό μου στίγμα.  

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
που έχουν χάσει την όρασή τους στη χώρα μας; 

Μιλώντας με πολλούς ανθρώπους με το συγκεκριμένο πρόβλημα, σας λέω ξεκάθαρα ότι 
αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνία. Ζουν σε μια εχθρική χώρα απόλυτης 
ασυδοσίας, όπου δεν μπορούν καλά-καλά να περπατήσουν στο δρόμο γιατί ο καθένας 
παρκάρει όπου γουστάρει! Τόσο ξεκάθαρα! Η μέριμνα προς αυτούς είναι στο κατώτατο 
σημείο, άρα δεν περιμένουν το παραμικρό, έστω κι αν ένας από τους υπουργούς της 
σημερινής κυβέρνησης ήταν από τους πρωτεργάτες στον ιστορικό ξεσηκωμό των τυφλών το 
1976. Όχι ότι ευθύνεται ο ίδιος ο κύριος Κουρουμπλής για την αναλγησία του κράτους: το 
κράτος μας από μόνο του είναι ανάλγητο! Και, δυστυχώς, αυτοί που σφυρίζουν αδιάφορα 
πολλαπλασιάζονται γύρω μας. Κάθε πρωί ανοίγω τα μάτια μου και λέω ευχαριστώ! Κάθε 
μέρα σκέφτομαι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που υποφέρουν και που παλεύουν 
πραγματικά για μια μέρα ζωής. Όλο αυτό το ταξίδι σ’ αυτό τον μαγικό κόσμο με έκανε 
καλύτερο άνθρωπο.  

Οι περισσότεροι σας γνωρίζουν από τον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Πώς 
έγινε το πέρασμά σας από τον χώρο αυτόν στη συγγραφή;  

Κοντεύω… σαράντα χρόνια φούρναρης και μου ‘ρχεται να τρελαθώ συνειδητοποιώντας ότι 
μπαίνω στα 38 χρόνια μου στη δημοσιογραφία, κοντά μισό αιώνα! Αναρωτιέμαι –και 
τρομάζω- όταν σκέφτομαι πόσο γρήγορα έφυγε η άμμος από την κλεψύδρα! Κι όμως μου 
φαίνεται ότι σαν να ξεκίνησα χτες, εκεί στο Φως, Πειραιώς 9-11 το μακρινό 1979, παιδί με 
πυκνό ξανθό μαλλί, μαθητής ακόμα, πριν καν μπω στη Νομική. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι κι εδώ 
ταιριάζει γάντι ο στίχος «τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω απ’ όσα πέρασα». Εφημερίδες, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, όλα πολύ! Εκατομμύρια λέξεις, μερόνυχτα μοντάζ, ατέλειωτες ώρες 
μπροστά στα μικρόφωνα, ταξίδια, αποστολές, χαρές, κίνδυνοι, φόβος, τα πάντα. Σε μια 
στιγμή περισυλλογής, σκέφτηκα ότι κάτι μου έλειπε. Ήταν η συγγραφή, που στριφογύριζε 
συνέχεια στο μυαλό μου. Όταν έδωσα τα χειρόγραφα για το πρώτο βιβλίο, ένιωσα μια 
αδιανόητη λύτρωση. Την ίδια νιώθω ακόμα κι ας μετράω πια δεκατρία βιβλία. Δεκατρία 
χρόνια δεκατρία βιβλία, κάτι είναι. 



 

Δυσκολίες αντιμετωπίσατε; 

Φυσικά, αντιμετώπισα μεγάλες δυσκολίες στην αρχή, τεράστιες. Ξέρετε, πάντα υπάρχουν 
αμφισβητίες για τα πάντα. Θεωρούσαν στην περίπτωσή μου ότι ένας αθλητικός συντάκτης 
δεν έχει θέση σ’ αυτό τον κόσμο. Μετά από δεκατρία βιβλία πια, νιώθω ότι κάτι κατάφερα. Δεν 
έψαχνα να απαντήσω σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό μου που διψούσε για δημιουργία και 
διαφορετικά ταξίδια. Γιατί αυτό το παιχνίδι των λέξεων ήταν κάτι που με συγκλόνιζε κι ακόμα 
με συγκλονίζει, αλλάζοντας όλο τον εσωτερικό μου κόσμο. 

Ποια η άποψη σας για το επίπεδο της δηµοσιογραφίας στην Ελλάδα σήµερα; 

Όταν τα Μέσα αντί να ελέγχουν την εκάστοτε εξουσία της κλείνουν το μάτι, τότε υπάρχει 
πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπάρχει κι όταν η Εξουσία θέλει να ελέγξει πλήρως τα Μέσα, 
κυρίως με την οικονομική τους υποδούλωση. Κι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αδιανόητα και 
θλιβερά. Κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος γύρισε την πλάτη στη Μέσα. 
Προφανώς υπάρχουν και Μέσα που κάνουν καλά τη δουλειά τους και σέβονται το ρόλο τους. 
Και τότε είναι που έρχεται η Εξουσία για να δείξει τα δόντια της! Καταστροφικό! Κι αυτό φέρνει 
τρόμο! Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι και η δημοσιογραφία υπέκυψε στο περίφημο… copy 
paste κι έτσι, δίχως μεράκι, φρεσκάδα, ζωντάνια, νέες ιδέες, πολλά μοιάζουν απολύτως ίδια. 
Χρειάζεται αναθεώρηση πολλών πραγμάτων στο χώρο. Κι οι δημοσιογράφοι, νεώτεροι 
κυρίως, οφείλουν να καταλάβουν –αν θέλουν να επιζήσουν επαγγελματικά- ότι η αγγαρεία 
είναι αργός θάνατος. Όταν τόσα και τόσα ρεπορτάζ ξεκινούν με τη φράση… «είναι η στιγμή 
που…» (πολιτικά, ελεύθερα, αστυνομικά, αθλητικά, τα πάντα όλα!), τι να πούμε τι, τι να 
τραγουδήσουμε! Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να το πάρουμε αλλιώς! 

Τι αισθάνεστε να έχει αλλάξει στο συγγραφικό σας ύφος και στο πώς βιώνετε την κάθε 
ιστορία ξεχωριστά, από την εποχή του πρώτου σας βιβλίου μέχρι και σήμερα; 

Όταν αποφάσισα ότι θέλω να πω τις ιστορίες μου στον κόσμο μέσω των βιβλίων, πήρα μια 
ξεκάθαρη απόφαση μέσα μου. Ότι δεν θα αυθαιρετώ και δεν θα εφησυχάζω! Ότι δεν θα 



γράφω μόνο για μένα, αλλά και για όσους μου κάνουν την τιμή να με διαβάσουν. Ότι δεν θέλω 
να τους προδώσω! Έπρεπε βέβαια από κάπου να αρχίσω. Κι είχα πάνω μου μια δύσκολη 
ταμπέλα, αυτή του αθλητικογράφου. Δεν σε δέχεται εύκολα ο βιβλιοπώλης, σε πετάει σε ένα 
ράφι και… καθάρισες. Έπρεπε, λοιπόν, να παλέψω πολύ για να αποδείξω ότι μπορώ και να 
γράφω κι άλλα πράγματα κι ότι δεν ξέρω μόνο από… πέναλτι! Κι έπρεπε να πείσω ακόμα και 
τον ίδιο μου τον (πρώτο) εκδότη. Όταν λοιπόν, μετά τα δύο πρώτα μυθιστορήματα που είχαν 
κάποιο αθλητικό φόντο ως επίφαση (The Game Boy και Θα πεθάνεις ρε) του είπα ότι θέλω να 
αλλάξω θεματολογία –με τη Νύχτα της Λώρας- με κοίταξε σαν εξωγήινο! Λες και μιλούσα 
για… πυρηνική φυσική. Είχα εμπιστοσύνη στη γραφή μου και στην αλάνθαστη μέθοδό μου, 
την έρευνα. Τρύπωσα στο γραφείο του τότε Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Αλογοσκούφη, 
μετά στη Βουλή για εβδομάδες ολόκληρες, κι έτσι προέκυψε η Νύχτα της Λώρας που είχε ως 
κεντρικό ήρωα έναν υπουργό οικονομίας που δωροδοκείται. Έπρεπε λοιπόν, έχοντας αλλάξει 
«σκηνή», να διαμορφώσω αναλόγως και τον τρόπο γραφής. Συνέβη, απλά και αβίαστα. Ήδη 
μέχρι τότε είχα γράψει εκατομμύρια λέξεις, άρα ήταν εύκολο. Αλλά βέβαια δεν άλλαξα ποτέ το 
στιλ μου, είναι πάντα το ίδιο σε όλα μου τα βιβλία. Και κάποιος που ασχολείται, θα μπορούσε 
να το καταλάβει ακόμα κι αν δεν έβλεπε το όνομά μου.  

Τι στοιχεία χρειάζεται ο γραπτός λόγος για να έχει αξία; 

Εντάξει, οι εφημερίδες δεν ψάχνουν για… Παπαδιαμάντηδες, είναι φανερό ότι δεν μπορούν 
να τους βρουν. Αλλά όσο τα κείμενα είναι εντελώς στεγνά και έχουν καθαρά διεκπεραιωτικό 
χαρακτήρα –και συμβαίνει συχνά-, τόσο θα χάνονται αναγνώστες, που βαρέθηκαν τα ίδια και 
τα ίδια. Το κείμενο λοιπόν θέλει φρεσκάδα, θέλει ανάσες, θέλει χώρο για να πετάξει, να δώσει 
εικόνα στον αναγνώστη, να τον πάρει μαζί του, να τον ταξιδέψει, να τον απογειώσει. Και δεν 
θέλει τόσο κόπο, λαχτάρα θέλει, μεράκι. Αν το αντιληφθούν οι νεώτεροι, θα έχουν κάνει ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Το χιούμορ είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει. Πόση σημασία έχει το χιούμορ για εσάς; 

Ζώντας επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σε έναν σκληρό χώρο, γυρίζω πίσω, στα πρώτα πολύ 
δύσκολα χρόνια της δουλειάς. Θυμάμαι κάποιους βλοσυρούς ανθρώπους που νόμιζαν ότι 
είναι το κέντρο του κόσμου, και, κυρίως, ότι χειρίζονται θέματα που κόβουν την ανάσα της 
οικουμένης! Απόρησα! Σκέφτηκα τότε, μικρούλης, ότι δεν μου πάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι 
οποίοι επιπλέον δεν γελάνε ποτέ! Κατάλαβα από μικρός ότι μου ταιριάζουν το χιούμορ και ο 
αυτοσαρκασμός, οπότε ήξερα πώς θέλω να είμαι. Δεν έκανα πίσω και δεν το μετάνιωσα, 
συμμετέχοντας μάλιστα επί δεκαετίες σε ιστορικές πλάκες στα Μέσα που εργάστηκα. Μέχρι 
δακρύων έτσι; Απλώς μεγαλώνοντας, αποστασιοποιήθηκα από τους ανθρώπους που 
νομίζουν ότι είναι… εξουσία και πουλάνε το «τίποτα» τους για κάτι σπουδαίο. Και συμβαίνει 
όλο και πιο συχνά στους καιρούς μας γιατί έτσι είναι η εποχή. Τότε αποτραβιέμαι κι 
ασχολούμαι με τα δικά μου. Ευτυχώς έχω τόσα να γράψω, οπότε δεν χάλασε κι ο κόσμος. 
Άλλωστε ο καθένας πορεύεται όπως μπορεί. Πάντως δεν χάνω το χιούμορ μου ακόμα κι όταν 
τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα τριγύρω. 

 


