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Ένα νησί στο Αιγαίο, ένα σβησμένο ηφαίστειο, μια απρόσμενη καταιγίδα, ένα μεγάλο 

μυστικό… 

 

Η μυστηριώδης Κατερίνα βλέπει τον κόσμο μέσα από τα σφραγισμένα παράθυρα του 

καπετανόσπιτού της. Ένας Ιταλός καπετάνιος, φορτωμένος πάθη κι ενοχές, προσαράζει με 

τέσσερις ψυχές σ’ έναν καταραμένο όρμο. Ο Λογγίνος, ο καμπούρης καντηλανάφτης, 

κουβαλάει στην πλάτη του τις αμαρτίες του νησιού, κρύβοντας ένα επτασφράγιστο μυστικό. Κι 

ένας ξένος, που εμφανίζεται αναπάντεχα σαράντα χρόνια αργότερα, για να αναζητήσει τα 

ίχνη της χαμένης του αγάπης.  

 

Η ξαφνική καταιγίδα που θα σαρώσει το νησί θα ξεπλύνει κρίματα και αμαρτίες, θα 

ξεκλειδώσει συνειδήσεις, θα ζωντανέψει έρωτες ανεκπλήρωτους κι αγάπες ξεχασμένες.  

 

Από τα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα και τη γερμανική Κατοχή στην ξεγνοιασιά της 

δεκαετίας του ’80. Ένα βιβλίο-ύμνος στη χαρά της ζωής και στη δύναμη του έρωτα. 

Καλογραμμένο μυθιστόρημα με την πλοκή να ξεκινάει από τα χρόνια της κατοχής σε ένα 

μικρό νησί κοντά στη Ρόδο μέχρι τη δεκαετία του '90. Θαμμένα μυστικά, στόματα ερμητικά 

κλειστά. 

Όλες οι εκδοχές του έρωτα σε ένα βιβλίο. Ο αγνός έρωτας, ο ανικανοποίητος, ο εφηβικός, ο 

άδολος έρωτας, ο έρωτας του κέρδους, η αποχή από τον έρωτα, ο βιασμός… Ως πού μπορεί 

κάνεις να φτάσει για τον έρωτα; 



 

 

Μου άρεσε ο τρόπος που η συγγραφέας εξελίσσει τα γεγονότα και πως τελικά βγαίνουν όλα 

στη φορά και επιτέλους μαθαίνεται η αλήθεια. Οι περιγραφές της σε τοπία, είναι πολύ 

ζωντανές. Οι αυλές των σπιτιών, τα σπίτια, τα δρομάκια, το καπετανόσπιτο, η θάλασσα. Λες 

και τα βλέπεις μπροστά σου. Χωρίς όμως τις συνήθεις μακροσκελείς και κουραστικές 

περιγραφές. Όσο αναφορά τους χαραχτήρες, είναι τόσο γήινοι, τόσο άνθρωποι της διπλανής 

πόρτας, που σε ξαφνιάζουν. Για μένα το βιβλίο μπορεί να έχει πρωταγωνιστή αλλά δεν είναι 

και ο κεντρικός ήρωας. Γίνεται μέσα από τις στις σελίδες του βιβλίου σιγά σιγά. Κεντρικοί 

ήρωες είναι τα άτομα που περιβάλουν την Κατερίνα, ο Λογγίνος που έχει πάρει στη πλάτη 

του πολλά κρίματα, που νοιώθει ένοχος που δεν κατάφερε να προστατεύσει την Αννιώ, η 

Πηνελόπη που έθαψε τα όνειρά της για λίγη σιγουριά, ακόμα και η Κλειώ είναι κεντρικός 

ήρωας παρόλο, που είναι ίσως ο πιο ισορροπημένος χαραχτήρας του βιβλίου.  

 

Το μυστικό της καταιγίδας είναι ένα βιβλίο ανατροπών, ένα βιβλίο που μιλά για τον έρωτα σε 

όλες του τις διαστάσεις, ένα βιβλίο όπου μια μικρή κοινωνία καταφέρνει να κρατήσει βαριά 

μυστικά για πολλές δεκαετίες, κάνοντας την στρουθοκάμηλο. Παρόλο όμως που χώνει στην 

άμμο το κεφάλι της, ένα περιστατικό θα ταράξει τα νερά της θεωρητικά ήρεμης θάλασσας και 

επιτέλους θα δώσει απαντήσεις και θα αλλάξει τις ζωές των ηρώων. 
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