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Το βιβλίο στα χέρια και την άποψη της Βασιλικής: 

"Σαν τα φύλλα του καπνού" της Λία Ζώτου και του 

Θοδωρή Καραγεωργίου 

 

Γράφει η Βασιλική Μολφέση 

Μπράβο στη Λία Ζώτου και στον Θοδωρή Καραγεωργίου για το καταπληκτικό και 

ιδιαίτερο μυθιστόρημά τους "Σαν τα φύλλα του καπνού" βασισμένο σε παλιές 

αληθινές ιστορίες του τόπου τους. 

Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Καβάλα, στη "Μέκκα του καπνού" όπως την 

αποκαλούσαν, στα γύρω χωριά, στο Λονδίνο και στην Αμερική και δίνει την εικόνα 

του κόσμου γύρω στο 1928 περίπου,, τις πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις, καθώς και 

τις εξελίξεις στην ιστορία της τέχνης και των φυσικών επιστημών. 

Οι συγγραφείς με ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο πλέκουν την παιδική φιλία και 

αργότερα τον έρωτα του Νικόλα και της Αρετής με τα φύλλα και την παραγωγή του 

καπνού. Εκείνη κόρη πλούσιου καπνέμπορα της περιοχής, που εκμεταλλεύτηκε τη 

μικρασιατική καταστροφή , τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και τον πόνο του κόσμου 

προκειμένου να αυξήσει την περιουσία του, κι αυτός προσφυγόπουλο από 

ευκατάστατη οικογένεια της Σμύρνης, θα αγαπηθούν δυνατά, με μια αγάπη που τόσο 

χτυπήθηκε από τους ανθρώπους, από τις καταστάσεις και τη μοίρα. Την αγάπη 

εκείνη, την τόσο δυνατή, την τόσο σπάνια που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν γνωρίσει 

στη ζωή τους. 

Παράλληλα με την εξέλιξη της πλοκής για την ζωή των ηρώων του βιβλίου ο 

αναγνώστης μαθαίνει για την καλλιέργεια του καπνού, από τα άγρια και σκληρά 

χέρια του μικρού Νικόλα, για το σπάσιμο, το βελόνιασμα και το παστάλιασμα, για τα 

συρίκια, τα ντίπια, τις δεύτερες, τις τρίτες, τα ουτσαλτιά και τα ούτσια, με φόντο 

πάντα τα καπνοχώραφα της περιοχής της Καβάλας. 

Υπέροχο βιβλίο με πλούσια πλοκή, όμορφες περιγραφές και με ζωντανούς διαλόγους, 

με αποκαλύψεις και εκπλήξεις ως την τελευταία σελίδα, γιατί και η ζωή είναι τόσο 

απρόβλεπτη που δημιουργεί τις πιο απίστευτες απορίες. 
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Ο αναγνώστης συγκινείται με την άδολη και αγνή αγάπη των δυο παιδιών, οργίζεται 

με τον πλούσιο πατέρα για τη στάση του απέναντι στους συνανθρώπους του γενικά 

και στα δυο παιδιά και το κυριότερο νιώθει την πίκρα και τον πόνο για τις λάθος και 

παραπλανητικές επιλογές και τις κενές ζωές που αποκαλύπτονται στο τέλος της ζωής 

τους. Και μια όμορφη παράγραφος: «Η ζωή είναι σαν τα φύλλα του καπνού παιδί 

μου. Γι΄ αυτά που δεν σου μίλησα ποτέ. Στην αρχή είναι μικρά και πράσινα, γεμάτα 

ζωντάνια. Έπειτα μεγαλώνουν, ωριμάζουν, παίρνουν το χρώμα του χρυσού. Και 

μετά... Μετά ξεραίνονται, θρυμματίζονται, χάνονται και δε μένει τίποτα παρά μονάχα 

η μυρωδιά τους!" 

 


