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Μια ιστορία για την πλήρη στροφή και μετάλλαξη ενός ανθρώπου στην πορεία της 

ζωής του. 

Η μεταμόρφωση του από κάμπια…. σε πεταλούδα με ολόλαμπρα φτερά. 
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Ο πόνος κι η δυστυχία γίνονται γαλήνη, ευλογία και Θεία Χάρις μέσα απ’  την γραφή 

της συγγραφέα. Οι εφιάλτες καταλαγιάζουν και τα όνειρα γεννιούνται ξανά. 

1950: Στα βουνά της Σπάρτης, ο ληστής με το όνομα Φραγκούλης, αρχηγός 

συμμορίας, γίνεται ο τρόμος και ο φόβος της περιοχής. Εκτός από τρόφιμα όμως 

λυμαίνεται και νεαρά κορίτσια, τα οποία αρπάζει στην κυριολεξία μέσα από τα σπίτια 

τους. Έτσι και τότε, την όμορφη μικρή, που το στόμα της μύριζε γάλα ακόμη. Πάντα 

μα πάντα τις άφηνε ελεύθερες αφού ικανοποιούσε τον πόθο του, έστω κι αν οι πληγές 

τους ποτέ δεν γιατρεύονταν εντελώς. Όμως αυτή τη φορά, τα μάτια της μικρής 

έμειναν ασάλευτα κι ο Φραγκούλης δεν μπόρεσε ποτέ να τα ξεχάσει. Ποτέ ξανά δεν 

θα ταν ο ίδιος. 

Λίγα χρόνια μετά: Ο Αυγουστής, ορφανός από πατέρα, αγρίμι σωστό, μετά το 

θάνατο της αγαπημένης του μητέρας, αποφασίζει να αλλάξει πορεία ζωής. Δουλεύει 

μέρα νύχτα, παλεύει με τους εφιάλτες του και αναλαμβάνει την «κηδεμονία» της 

μικρής του ορφανής ξαδερφούλας. Όταν εκείνη ενηλικιωθεί, θα την πάρει μαζί του, 

θα τη σπουδάσει και θα σταθεί δίπλα της πατέρας κι αδερφός. Και θα γνωρίσει 

εκείνη. Την Βαγγελιώ. Θα βρει το νόημα της ζωής κοντά της. Θα κάνει όνειρα για το 

μέλλον. Μέχρι που ο εφιάλτης θα ξυπνήσει και θα ζητήσει εκδίκηση. 

Ένα καλογραμμένο βιβλίο, με έντονη την πάλη με τον εσώτερο εαυτό. Οι ήρωες 

αποδίδονται μοναδικά, οι εικόνες με έντονα χρώματα και το συναίσθημα πηγαίο. Η 

συγγραφέας καταφέρνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μπλέκοντας έξυπνα τους 

χαρακτήρες. Και το τέλος έρχεται λυτρωτικό, επιθυμητό και πάντα ελπιδοφόρο. 



 

Παράλληλες ζωές ανθρώπων που το μέλλον θα τους φέρει αντίκρυ. Ο αβάσταχτος 

πόνος που ποτέ δεν ξεχνιέται και ζητά λύτρωση. Άλλοι θεωρούν λύση την εκδίκηση 



σκαλίζοντας διαρκώς μια πληγή που ποτέ δεν έκλεισε. Κι άλλοι τιμωρούν τον εαυτό 

τους στερώντας του τα όνειρα, πασχίζοντας να βρουν γαλήνη και συγχώρεση. 

Κι ο Θεός αποδεικνύεται φιλεύσπλαχνος και Ελεήμων. Κι όταν όλα δείχνουν ένα 

μέλλον ζοφερό, έρχεται Εκείνος να φέρει σύνεση στον ταραγμένο νου και 

ευλογία. 

Σχολιάστε εδώ! 

 


