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Ο νεαρός ρεπόρτερ του Τaλκ, αφού διάβασε το βραβευμένο βιβλίο (Βραβείο Public 

εφηβικού βιβλίου 2019) της Βέρας Πρατικάκη «Όλα ξεκίνησαν όταν μου έφεραν τον 

Ζαχαρία», ξεκαρδίστηκε στα γέλια, έζησε την περιπέτεια, βρήκε σημεία ταύτισης με τον 

πρωταγωνιστή (μεγάλος αδελφός η βασική τους ιδιότητα) και κανόνισε αμέσως μια 

συνάντηση με τη συγγραφέα, προκειμένου να μάθει λίγα περισσότερα για αυτή και το 

μυθιστόρημά της.  
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1. Γεια σας, κυρία Βέρα! Είμαι ο Δημήτρης και καταλαβαίνω τον 

πρωταγωνιστή σας γιατί και για μένα πολλά ξεκίνησαν όταν μου έφεραν 

την Ελεάννα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εσείς έχετε αδέλφια; Πώς 

σκεφτήκατε να γράψετε αυτό το παραμύθι;   

Γεια σου Δημήτρη! Εγώ δεν έχω αδέρφια, αλλά πολλές φορές σκέφτομαι πώς θα ήταν η 

ζωή μου αν είχα. Μπορεί γι’ αυτό να διάλεξα να γράψω αυτό το βιβλίο. Σκεφτόμουν πώς 

θα ένιωθα κι εγώ αν είχα αδερφάκι. Νομίζω θα ήμουν κάπως σαν τον Έκτορα…  

2. Μπορείτε να συστήσετε στους φίλους μου που διαβάζουν την εφημερίδα 

τους πρωταγωνιστές σας;  

Και βέβαια! Σαν να μου ψιθυρίζουν όμως πως θέλουν να συστηθούν μόνοι τους:  

Έκτορας: Τι; Χρειάζομαι και συστάσεις; Θα έλεγα πως είμαι ένας υπέροχος, υπερ-τέλειος, 

χαρισματικός (πολλά είπα; Μπα, ας πω και δυο ακόμα), ταλαντούχος και μονάκριβος 

γιος. Άλλο κι αν μερικοί μερικοί δυσκολεύονται να το δουν αυτό. 

Ζαχαρίας: Πάω νήπιο. Είμαι το μικρό αδέλφι. Περνάω καλά. Μου αρέσουν οι τράγοι και 

ο αδερφός μου, ο Ράκος. (Έκτορας: Μη με λες Ράκο!) 

Αχιλλέας: Τι λες; Θες να σε βοηθήσω να ξεφορτωθείς τον ενοχλητικό μπόμπιρα; 

Χμμμμ…Μέσα!  

Μαμά: (Δυστυχώς δεν μπορεί τώρα να σας συστηθεί, λέει, γιατί δίνει οδηγίες για κάτι 

στον Έκτορα. Είναι απασχολημένη γράφοντάς του post-it για το πώς πρέπει να διπλώνει 

τις χαρτοπετσέτες πριν τις βάλει στο τραπέζι). 

Μπαμπάς: Έλεος αγάπη μου! Φτάνει πια με τις οδηγίες. 

Κυρία Ανδρομάχη: Ζήτησε κανείς αγγουράκια τουρσί; 

Κυρία Ζίγκριντ: Εντομολόγος-Εντομοεξολοθρευτής «Το Ταλαίπωρο Κουνούπι»  

Τράγος Ονούφριος: Μπεεεεεεεε!  

3. Τι είναι το βασανόμετρο; Μπορούμε κάπως να μοιραστούμε κι εμείς τις 

εμπειρίες μας μαζί σας, μήπως και τις βάλετε σε επόμενο βιβλίο;   



Το βασανόμετρο, όπως φαντάζεστε, είναι σαν θερμόμετρο για τα βάσανα. Στο 100% 

είναι το χειρότερο απ’ όλα. Θα χαρώ πολύ να μου στείλετε email στο vpratikakis@me.com 

ζωγραφίζοντας τα δικά σας βασανόμετρα.  

4. Απόψε κιόλας κι εγώ και όλοι μου οι φίλοι-μεγάλα αδέλφια! Αν λάβετε 

βασανόμετρο από μικρό αδέλφι, παρακαλώ αγνοήστε το. Τώρα, θα μας 

αποκαλύψετε τη μυστική αλφάβητο που εφήυρατε, ώστε να στέλνουμε κι 

εμείς κωδικοποιημένα μηνύματα ο ένας στον άλλο;   

Ιδού η επεξήγηση του αλφάβητου. 

 

Και να σας πω και κάτι; Το συγκεκριμένο αλφάβητο το είχα δημιουργήσει στο δημοτικό 

και με είχε βγάλει πολλές φορές ασπροπρόσωπη, όταν αντάλλασσα κρυφά μηνύματα με 

την κολλητή μου. Οι καθηγητές δεν έπαιρναν χαμπάρι… Χεχε! (φωτό αλφάβητο, να μπει 

εδώ)  

5. Και τώρα μια σύντομη περιγραφή της φάρσας με τα παγάκια; Υπόσχομαι 

ότι δεν θα την εφαρμόσω…  

Χμμμμ… Δεν με πείθεις και πολύ με την υπόσχεσή σου… Όποιος τη θέλει τόσο πολύ, ας 

την αναζητήσει στο βιβλίο!  

6. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας fun fact για τους τράγους; 

Ότι έχουν 4 στομάχια και ότι τους αρέσει να ρεύονται…  

7. Πείτε μας, τέλος, κι ένα μαγικό κόλπο για να εντυπωσιάσουμε την παρέα 

μας τώρα το καλοκαίρι!   

Έχετε δοκιμάσει το «ιπτάμενο ποτήρι»; Βάλτε λίγη κόλλα ή σελοτέιπ στο πίσω μέρος ενός 

χάρτινου ποτηριού και κολλήστε το στον αντίχειρά σας. Καθώς θα ανεβοκατεβάζετε το 

χέρι σας θα μοιάζει σαν να κάνετε το ποτήρι να αιωρείται. 
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Το βιβλίο της Βέρας Πρατικάκη «Όλα ξεκίνησαν όταν μου έφεραν τον Ζαχαρία» 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε εικονογράφηση της Ρένιας Μεταλληνού. 

Απευθύνεται σε παιδιά από 11 ετών, αλλά μπορεί να το διαβάσει και ένα μικρότερο 

αδέλφι, π.χ. 8 ετών, όπως η αδελφή του Δημήτρη, για να έχει και το ίδιο άποψη, περί του 

διαδραστικού (το τονίζουμε) στόρι!  
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