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Editorial από ηελ Βέλε Παπαδεκεηρίοσ γηα ηε 

ζσγγραθέα, Βηθηώρηα Μαθρή 

Ανοίγει ηην υστή, ηην καρδιά ηης, έηζι απλά και ανθρώπινα.. Εσαίζθηηη, αλλά δεν ηο 

δείτνει… Αποκαλύπηεηαι όμφς, μέζα από ηα βιβλία ηης, για όποιον έτει διειζδσηικά 

μάηια, ποσ περνάνε μέζα από ηο μελάνι και ηο ταρηί… 

Μεγάιε ςπρή, δπλαηό κπαιό, δπλακηθή γπλαίθα, ππέξνρε γξαθή..  

Οη ιέμεηο, δηαβάδνληάο ηελ, ζνπ δεκηνπξγνύλ εηθόλεο ζην λνπ θαη ζε ηαμηδεύνπλ ζε ηαμίδηα 

ππέξνρα.. Ταμίδηα ςπρήο.. Σπγθίλεζεο, ππεξνρήο ζπλαηζζεκάησλ…  

Αγγίδεη ηα βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ππνζπλείδεηνπ.. Γελ ρνξηαίλεηο λα δηαβάδεηο θαη ζεο 

λα πξνρσξήζεηο πεξηζζόηεξν ζην βηβιίν…  

Δίλαη θαη.. ιάηξεο ηεο ξνθ κνπζηθήο, όπσο θαη εγώ.. θη απηό ζεκαίλεη πνιιά, γηα κέλα 

ηνπιάρηζηνλ.. Αλήθεη ζηε γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ, νη εκπεηξίεο ηεο είλαη πνιιέο από ηε δσή 

θαη ηα γεγνλόηα..  

Πνιιά αθόκε, ζα κπνξνύζα λα γξάςσ γηα ηελ ζπγγξαθέα Βηθηώξηα Μαθξή, αιιά ιόγσ 

ηνπ όηη ηελ γλσξίδσ, έζησ θαη “εηθνληθά”, ελδερνκέλσο λα παξεμεγεζώ.. Γηαβάδσ ην βηβιίν 

ηεο, κε ηνλ ηίηιν “Casta Diva”, εθδόζεηο Ψπρνγηόο, θαη ηαμηδεύσ καδί ηεο.. Καη είκαη 

επηπρηζκέλε πνπ βξέζεθε απηό ην βηβιίν ζηα ρέξηα κνπ, κε ηδηόρεηξε αθηέξσζή ηεο..  

Δύρνκαη, λα ζπλερίζεη λα γξάθεη, λα καο ραξίδεη πλεπκαηηθή 

ηξνθή κέζα από ηα βηβιία ηεο.. Αμίδεη πξαγκαηηθά λα ζηέθεηαη ζην ρώξν ηεο ινγνηερλίαο.  

Κη όηαλ, ηελ έρεη μερσξίζεη, εδώ θαη ρξόληα, ν πνηεηήο Δεκήηξεο Καθαιίδεο, πνπ ππήξμε 

θαη δάζθαιόο ηεο, ηα δηθά κνπ ιόγηα θαη ηνπ θαζελόο, είλαη πεξηηηά.. 

http://www.womland.com/tet-a-tet/interview


Η Βηθηώξηα έρεη γξάςεη από θνηλνύ κε ηελ πνηήηξηα Παξαζθεπή Κωζηνπέηξνπ ην δηήγεκα 

"Ο Ιερός Φορός Των Καρσάτιδων", γηα ην νπνίν έιαβαλ κέξνο ζε παγθόζκην ινγνηερληθό 

δηαγσληζκό κε ζέκα ηελ επηζηξνθή ησλ Γιππηώλ ηνπ Παξζελώλα ζηελ Διιάδα θαη ηνπο 

απνλεκήζεθε ην ηξίην βξαβείν, αλάκεζα ζε 350 πεξίπνπ ζπκκεηνρέο απ' όιν ηνλ 

θόζκν. 

Αζρνιείηαη θαη κε ηελ πνίεζε από ην παξειζόλ, αιιά, πξνζσπηθά, δελ είρα ηελ ραξά λα 

δηαβάζσ πνίεκά ηεο.. Διπίδσ όκσο, ζύληνκα λα ηθαλνπνηεζεί απηή ε επηζπκία κνπ.. 

♦  Η Βέλε Παπαδεκεηξίνπ ζπδεηά κε ηελ Βηθηώξηα Μαθξή γηα ην 
WomLand. 

Αο ηαμηδέςνπκε καδί κε ηελ Βηθηώξηα Μαθξή, ζηε ινγνηερληθή δσή ηεο θαη ζηα 
ππέξνρα βηβιία ηεο.. Ο ζάλαηνο ελόο πεξηπηεξά, ηε ζπγθιόληζε θαη ήηαλ ε αξρή, λα 
ζέιεη λα απνηππώζεη ζην ραξηί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλνησζε!!! 

Δάλ ζα ήζεια λα μεθηλήζσ από θάπνηα πνιύ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ηνπ παξειζόληνο λα ζνπ κηιάσ, ζα ήηαλ ε εκέξα εθείλε – πξηλ πνιιά ρξόληα – πνπ 

μεθπιιίδνληαο αδηάθνξα κηα εθεκεξίδα, έπεζε ηπραία ε καηηά κνπ ζηα ςηιά γξάκκαηα κηαο 

ιαθσληθήο είδεζεο, πνπ έγξαθε ην εμήο: “Βξέζεθε λεθξόο  ζην πεξίπηεξό ηνπ, θάπνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Θεζείνπ, λνκίδσ,  ν 55άρξνλνο… ηάδε (δελ ζπκάκαη ην όλνκά ηνπ). Ενύζε κόλνο, 

ήηαλ  πνιύ θιεηζηόο άλζξσπνο, είπαλ νη γείηνλέο ηνπ θαη ηα κόλα ιόγηα πνπ είρε πεη ζηε δσή 

ηνπ ήηαλ „‟ηα ξέζηα ζαο…‟‟. 

Γελ μέξσ γηαηί, Βέλε κνπ, αιιά απηή ε είδεζε κε ζπγθιόληζε. Τε ζθεθηόκνπλ όιε κέξα. Καη ην 

βξάδπ είρα απνθαζίζεη θηόιαο, λα γξάςσ θάπνηε έλα βηβιίν γη‟ απηόλ ηνλ άλζξσπν. Μόιηο 

ηέιεησλα ην γπκλάζην ηόηε, όηαλ ην είπα απηό… 

  

Πέξαζαλ ρξόληα. Σπνύδαζα, αζτοιήζεθα κε ηε ζσγγραθή ζηίτφλ, κειοποηήζεθαλ ζηίτοη 

κοσ, έγραυα δηεγήκαηα, θάποηα βραβεύηεθαλ, αιιά ν πεξηπηεξάο δελ είρε θύγεη από ην 

κπαιό κνπ. Κάπνηα ζηηγκή, ζηα πξώηα κνπ θνηηεηηθά ρξόληα, επηύρεζα λα γλσξίζσ ηνλ 

πνηεηή Γεκήηξε Καθαιίδε. Υπήξμε Γάζθαιόο κνπ. Με ην Γέιηα θεθαιαίν. Κάζηζα θνληά ηνπ, 

αξθεηό δηάζηεκα. Τνλ παξαθνινπζνύζα λα ζπλζέηεη πνίεζε θη απηό γηα κέλα ήηαλ νιόθιεξν 

ζρνιείν. Γξάςακε καδί, αλαιύζακε, ζπδεηήζακε, ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγνύζε εζσηεξηθά, πνπ 

ζθεθηόηαλ θη εθθξαδόηαλ, κε βνήζεζε λα βγάισ από κέζα κνπ όιν ην πεδίν πνπ είρα, θαη πνπ 

αθνξνύζε ζηελ αγάπε κνπ γηα ηε ινγνηερλία. Με ελζάξξπλε λα αξρίζσ λα γξάθσ 

κπζηζηνξήκαηα, γηαηί είρα ηαιέλην, όπσο κνπ έιεγε. Γελ ηνλ πνιππίζηεπα  όηαλ ην έιεγε, αλ 

θαη ην γξάςηκν γηα κέλα ήηαλ θάξκαθν. Πόλαγα, γηα παξάδεηγκα, είρα ζηελνρώξηα, θαζόκνπλ 

θη έγξαθα, θη έπαπα λα πνλάσ θη έπαπε λα πθίζηαηαη ε ζηελνρώξηα, έηζη καγηθά θη απιά, ρσξίο 

άιιε εμήγεζε.. 

https://www.facebook.com/pages/%CE%9F-%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A5%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%A9%CE%9D/230138987054007


“Θα ΄ζεια λα γξάςσ γηα έλαλ πεξηπηεξά‟‟, ηνπ είπα δεηιά κηα κέξα, “πνπ έδεζε όιε ηνπ ηε δσή 

ζαλ θπιαθηζκέλνο κέζα ζην πεξίπηεξό ηνπ θαη ζην ίδην κπζηζηόξεκα λα γξάθσ θαη γηα έλαλ 

θπιαθηζκέλν πνπ, αλ θαη δνύζε ζε θειί, ήηαλ ειεύζεξνο, γηαηί έηζη έλησζε ε ςπρή ηνπ…‟‟ 

“Γξας‟ ην παηδί κνπ‟‟, κνπ είπε, “ηη πεξηκέλεηο…; Αλ δελ πηζηεύεηο όηη είζαη ζπγγξαθέαο λα παο 

λα βγάιεηο κεξηθέο θάξηεο, ζαλ θη απηέο πνπ έρνπλ νη γηαηξνί θαη νη δηθεγόξνη θαη λα γξάςεηο: 

Βηθηώξηα Μαθξή – ζπγγξαθέαο, γηα λα ην βιέπεηο θαη λα αξρίζεηο λα ην πηζηεύεηο…‟‟. 

“Μπα, απηά ηα πξάγκαηα δελ είλαη γηα κέλα‟‟, ηνπ είπα, “είλαη γηα ηηο ςσλάξεο…‟‟. Φακνγέιαζε 

εθείλνο. 

Έγξαςα ην βηβιίν “Διεύζεροη Φσιαθηζκέλοη”  θη απηό ήηαλ ε αξρή. Πήγε θαιά, γηα πξώην 

βηβιίν. Πήξε πνιύ ζεηηθά ζρόιηα από ηα έληππα θαη θπξίσο από ηνπο αλαγλώζηεο. Γπζηπρώο 

όκσο, ν Γεκήηξεο Καθαιίδεο ελ ησ κεηαμύ είρε πεζάλεη, δελ πξόιαβα λα ηνπ δείμσ ην βηβιίν 

κνπ. 

Έρσ ηα βηβιία ηνπ όκσο, πξσηίζησο ηε ζεκαληηθή δηδαζθαιία πνπ πήξα θνληά ηνπ θαη 

πνξεύνκαη κε βάζε απηή. 

Σην ζεκείν απηό ε Βηθηώξηα  Μαθξή, αλαθέξεη ην εμήο ζεκαληηθό: 

Αθόκα θαη ηο δηεζλές βραβείο ποσ πήρα κε ηελ ποηήηρηα Παραζθεσή Κφζηοπέηροσ γηα 

ηο δηήγεκα ποσ γράυακε καδί,  “Ο Ιερός Χορός Τφλ Καρσάηηδφλ” -θαη κε ηελ νπνία ζα 

κηιήζεηο ζε άιιε ζνπ ζπλέληεπμε- πάιη από ηε  θηιοζοθηθή ζθέυε ηοσ Γεκήηρε Καθαιίδε 

πεγάδεη. 

…Κη όηαλ θπθινθόξεζε εληέιεη ην “Διεύζεξνη Φπιαθηζκέλνη”, κεξηθέο κέξεο αξγόηεξα, ρηππάεη 

ε πόξηα κνπ, ήηαλ θνύξηεξ, από ηνλ Χπρνγηό, ηνλ εθδνηηθό κνπ νίθν. Μνπ έθεξε έλα πάθν 

θαξηειάθηα, ρσξίο λα ην μέξσ, ρσξίο λα ηα έρσ παξαγγείιεη εγώ, πνπ έγξαθαλ, Βηθηώξηα 

Μαθξή – ζπγγξαθέαο… Καξηειάθηα πνπ ν εθδνηηθόο δίλεη ζε όινπο ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ, 

όηαλ θπθινθνξήζεη βηβιίν ηνπο. Έηζη, γηα λα βιέπνπκε πώο ηα θέξλεη θακηά θνξά ε δσή ηα 

πξάγκαηα!... 

 



Οη εθδόζεηο Χπρνγηόο, άιιε επηπρηζκέλε ζηηγκή ζηε δσή κνπ! Βγαίλεη θαη ην επόκελν βηβιίν 

κνπ εθεί, ην Casta Diva θαη έρσ ηε ραξά λα μέξσ όηη 0,10 € από θάζε πώιεζε,  απ‟ όια ηα 

βηβιία ηνπ εθδνηηθνύ, πάλε ζε θνηλσθειή έξγα, ζε ηδξύκαηα, ππνηξνθίεο θηι. Τνλ εθηηκάσ θαη 

ηνλ αγαπάσ αθάληαζηα ηνλ θύξην Θάλν Χπρνγηό. 

 
Σε ηη αλαθέξεηαη ην “Διεύζεξνη Φπιαθηζκέλνη”  θαη ην “Casta Diva”; 

Σην πξώην κνπ βηβιίν, ην Διεύζεξνη Φπιαθηζκέλνη, κηιάσ γηα κέλα, κέζα από άιινπο 

αλζξώπνπο θαη γεγνλόηα, είκαη εγώ, κε όια απηά πνπ έρσ κέζα κνπ θαη πνπ θάλσ ην βήκα θαη 

ηα θαηαγξάθσ, γηα λα ηα ιπηξώζσ θαη λα ιήμνπλ.  

Σην Casta Diva, είλαη όιεο νη θνπβέληεο πνπ είρα κε ηηο θίιεο κνπ ζηα λεαληθά κνπ ρξόληα, 

θοσβέληες γηα ηολ έρφηα θαη ηα βάζαλά ηοσ, γηα ηα όλεηρα θαη ηολ πόλο ποσ ζοσ 

θέρλοσλ, όηαλ δελ πραγκαηοποηούληαη, γηα ηνπο ζπκβηβαζκνύο πνπ θάλεηο, γηα ηελ 

αίζζεζε πνπ έρεη ε δσή θαη ν ζάλαηνο, όηαλ θιείλεηο ηα κάηηα θαη θνηηάο κέζα ζνπ… Απηό ην 

βηβιίν ζε πσιήζεηο πήγε αθόκα θαιύηεξα από ην πξνεγνύκελν.. 

Έρσ γξάςεη θη έλα δνθίκην, ε εκπεηξία κνπ θνληά ζηνλ πνηεηή Γεκήηξε Καθαιίδε, δελ 

γλσξίδσ πόηε ζα θπθινθνξήζεη. 

Η Βηθηώξηα Μαθξή έρεη μεθηλήζεη εδώ θαη ηξεηο κήλεο ην ηξίην ηεο κπζηζηόξεκα.. 

Το ζέκα ηοσ βηβιίοσ ποσ γράθφ, έτεη λα θάλεη κ’ εκάς ηης γσλαίθες θαη ηο ποσ κας 

οδεγούλ ηα πάζε, όηαλ δελ σξηκάδνπκε, όηαλ δελ εθθξάδνπκε ηελ νληόηεηά καο θαη 

παξακέλνπκε αλώξηκα θνξηηζόπνπια, αλεμάξηεηα από ηε βηνινγηθή καο ειηθία… 

Πνηα είλαη ε Βηθηώξηα Μαθξή; Με ηη αζρνιείηαη ζηε δσή ηεο, πέξα από ηε ζπγγξαθή; 

Όηαλ έρσ ρξόλν, αθνύσ κνπζηθή, αθόκα θη από ην youtube. Γελ έρσ μεθύγεη από ηα ρξόληα 

ηεο Rock, ησλ Doors, ησλ Pink Floyd, ηνπ αγαπεκέλνπ κνπ Carlos Santana, πνπ κέρξη θαη 

ζηνλ ήρν ηνπ ηειεθώλνπ κνπ έρσ ηε κνπζηθή ηνπ, από ηα ρξόληα πνπ δηάβαδα “Τρία Κιηθ 

Αρηζηερά” ηεο Καηεξίλαο Γώγνπ, από ηα ρξόληα πνπ πήγαηλα κε ηηο θίιεο κνπ ζε κπαξάθη ην 

Σάββαην θαη πίλακε καξγαξίηεο θαη γειάγακε κε ην ηίπνηα… 

Αθνύσ αθόκα Rock, πίλσ αθόκα καξγαξίηεο θη όηαλ αληέρσ, πάσ ζηνπο ηάθνπο ηεο Μαξίαο 

κνπ θαη ηεο Λνπΐδαο κνπ θαη αθήλσ ινπινύδηα. Γηαηί, δύν από εθείλεο ηηο θίιεο κνπ θαη 

κάιηζηα δύν πνιύ αγαπεκέλεο κνπ θίιεο, ηηο έραζα… 

Καηάιαβα όκσο, Βέλε κνπ, πσο όπνηνο δελ έρεη πνλέζεη ζηε δσή ηνπ, ζα δπζθνιεπηεί πνιύ 

λα θαηαλνήζεη θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα εθηηκήζεη, ηη ζα πεη επδαηκνλία. 

Η Βηθηώξηα αλαθέξεηαη ζηα λέα παηδηά ζήκεξα… 

Καη θάηη άιιν: απ‟ όζν έρσ κπνξέζεη λα θαηαιάβσ κέρξη ηώξα ζηε δσή κνπ, ζα ΄ζεια λα πσ 

ζηα λέα παηδηά, ζηα νπνία, εκείο ε γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ, πνπ θσλάδακε “Ψφκί – Παηδεία – 

Διεσζερία”, ηνπο αθήλνπκε ηώξα 400 € βαζηθό κηζζό γηα ςσκί, ηδησηηθά θξνληηζηήξηα λα 

εθηεινύλ ρξέε παηδείαο θαη ηελ έλλνηα ειεπζεξία λα είλαη επίθαηξε όζν πνηέ‟  ζα „ζεια λα πσ 

ζε όια απηά παηδηά όηη, εάλ δελ ςάμνπλ ζε πην εζσηεξηθά ζέκαηα λα βξνπλ ην λόεκα ηεο 

δσήο, κελ πεξηκέλνπλ εμσηεξηθά λα θαηαθηεζεί θαλέλαο αγώλαο. Ο αγώλαο πξσηίζησο είλαη 

εζσηεξηθόο, είλαη έλαο θαη είλαη ν αγώλαο ελάληηα ζηα πάζε θαη ζηηο επηζπκίεο καο… 

Έιεγα θάπνηε ζηνλ Γεκήηρε Καθαιίδε, “έρσ άγρνο…  Καη δελ μέξσ νύηε ηη είλαη απηό ην 



άγρνο, νύηε πώο πεξλάεη…‟‟  

Μνπ ιέεη ινηπόλ…, “ην άγρνο, παηδί κνπ, πξνέξρεηαη από ηε βαζηά επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ λα 

πξνιάβεη λα πξαγκαηνπνηήζεη όζα επηζπκνύλ νη άιινη γηα απηόλ θαη όζα επηζπκεί ν ίδηνο γηα 

ηνλ εαπηό ηνπ. Να θάλεη έλαλ θαιό γάκν, λα θάλεη ρξήκαηα, λα γίλεη ζπνπδαίνο, λα θάλεη 

εθείλν, η‟ άιιν… Μελ έρεηο επηζπκίεο, παηδί κνπ, γηα λα κελ έρεηο άγρνο λα ηηο 

πξαγκαηνπνηήζεηο!!!...”. 

Κπξία Μαθξή, ππνθιίλνκαη!!!  Σηελ εηιηθξίλεηα, ηνλ απζνξκεηηζκό, ηε ζπγγξαθή, ηελ 
ηόικε λα αλνηρηείηε..  
Να ζπλερίζεηε λα γξάθεηε.. Απηό ζαλ θαηάιεμε.. 

 


