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Ο Μάνθος Σέρτος  εργαζόταν στη Ρόδο. Τον γοήτευε η τέχνη πίσω από την μπάρα των μπαρ .΄Ήθελε να 

γίνει μπάρμαν. Διότι το πόστο αυτό είχε εξουσία και  γοητεία που ασκούσε στις γυναίκες. Ο Μάνθος 



καλοπερνούσε και είχε μεγάλη ερωτική επιτυχία με τις Σκανδιναβές τουρίστριες. Βίωνε έντονα την 

τουριστική σεζόν στη Ρόδο , αλλάζοντας καθημερινά το σκηνικό και τους πρωταγωνιστές της ζωής του. 

Ήταν ένα ευτυχισμένος σαραντάρης εργένης. Σπατάλησε άσκοπα τα νιάτα του, γυρνώντας με τη μια και 

με την άλλη και ξαφνικά πέρασε τα σαράντα χωρίς να έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Χωρίς 

η μάνα του η κυρά-Αθηνά να αποκτήσει ένα εγγόνι.  

Ώσπου ένα βράδυ εμφανίστηκε στο μπαρ που δούλευε η Ναταλία , με την οποία είχε μια σχέση πριν 

δώδεκα χρόνια. Όταν είχε μπει σαν σίφουνας στη ζωή του η Ναταλία , τότε συνειδητοποίησε ακαριαία 

τι σήμαινε έρωτας .Όμως η Ναταλία του φέρθηκε σκάρτα και προδοτικά. Η καινούργια εμφάνιση της 

Ναταλίας μετά από τόσα χρόνια , τον αναστάτωσε. Ποια ήταν η αιτία της επίσκεψής της ; Τι γύρευε η 

Ναταλία;   

Επίσης ο Μάνθος στο ίδιο διάστημα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και συναντήθηκε με τον Αθηναίο 

δικηγόρο Λουκιανό Φιλίππου. Ο Φιλίππου του θυμίζει μια ερωτική σχέση ολίγων ημερών που είχε πριν 

16 χρόνια στη Ρόδο ,με μια Δανή τουρίστρια, την Καρλότα Μπέργκμαν. Όταν επέστρεψε στην 

Κοπεγχάγη η Καρλότα , αφού είχε βιώσει έναν μεγάλο έρωτα με τον Έλληνα μπάρμπαν , ανακαλύπτει 

ότι είναι έγκυος. Δεν αναζήτησε τον Μάνθο και δεν διεκδίκησε τίποτα από αυτόν και σαν ανύπαντρη 

μητέρα γέννησε δυο δίδυμα παιδιά. Τον Φοίβο και την Άρτεμη. Υπηρέτησε άριστα τον ρόλο της μάνας , 

αλλά είχε την ατυχία να προσβληθεί από καρκίνο στους λεμφαδένες. Οπότε ανέθεσε στον δικηγόρο 

Φιλίππου να βρει τον παλιό εραστή της ,να αναλάβει την ανατροφή των παιδιών τους, αφού 

προηγουμένως τους εξασφάλισε και οικονομικά. Με τον όρο να χρησιμοποιήσει ο πατέρας τα χρήματα 

αυτά συνετά, για το συμφέρον και τις ανάγκες των παιδιών.  

Ο Μάνθος ορκισμένος εργένης ,χωρίς παιδιά, σκυλιά και υποχρεώσεις , βρέθηκε τώρα ξαφνικά 

πατέρας δυο εφήβων… Πριν λίγες ώρες η καθημερινότητά του ήταν μοναχική και εργένικη ,μετρώντας 

σαν οικογένεια τη μάνα και τους φίλους του. Πόσο αστραπιαία μεταμορφωνόταν η ζωή των 

ανθρώπων;  

 Και αυτή η Ναταλία ,η οποία προφανώς τον είχε ταράξει υποσυνείδητα με την εμφάνισή της κι εκείνη . 

Τι στο καλό ! Παρέλαση έκανε σύσσωμο το παρελθόν του έτσι ξαφνικά ; Έκλεινε παλιούς λογαριασμούς 

στη ζωή του ; 

Πώς θα εξελισσόταν πλέον η ζωή του, με ποιον τρόπο θα συμβίωνε με δυο άγνωστους έως τώρα 

εφήβους , κι ας ήταν παιδιά του ; Ήταν πατέρας κι ακόμα δεν το γνώριζαν οι δικοί του άνθρωποι :  η 

μάνα του και οι φίλοι του. Η κυρά -Αθηνά θα είχε πλέον δυο εγγόνια . 

Σιγά σιγά ο Μάνθος  άρχισε να βάζει τάξη στη ζωή του . 

Με τη Σοφία που ήταν η δασκάλα των παιδιών του  , ο Μάνθος απέκτησε  ερωτική σχέση , ένα όμως 

πραγματικό ισχυρό δεσμό . 

Η εμφάνιση και αυτής της Ναταλίας τόσο  απροσδόκητα, όπως και τα  δύο παιδιά του στη ζωή του, του 

είχε ταράξει την εσωτερική του γαλήνη. Και αυτή η Ναταλία τι τον ήθελε άραγε; 



 

Ένα βιβλίο για την αγάπη, τον έρωτα, το γάμο, το πάθος, την ευτυχία, τον πόνο, τη μοναξιά,  τη ζωή, 

τη μητρότητα, τα όνειρα, τη σοφία, τη σύνεση, τη φιλία, την προδοσία, την απιστία,  το δόσιμο, τις 

αξίες , τα συναισθήματα, το χαμόγελο , την τρυφερότητα, τις λανθασμένες επιλογές και τις 

παρακινδυνευμένες αποφάσεις  . 

Μια έξοχη ποιητική και οξυδερκή γραφή. Μια αφηγηματική δεινότητα , μια εύφορη φαντασία, μια 

ψυχαναλυτική ευαισθησία κι ένας ιδιότυπος ρεαλισμός. ‘Ένα έξοχο βιβλίο, που δονείται στον παλμό 

μιας ανησυχητικής εποχής.  Μια απόλαυση αναγνωστική -διανοητική και αισθητική.  

 

Διαβάστε το! 

 

Η ΕΛΣΗ ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ γεννήθηκε στο Κάιρο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από παιδί είχε τον 

τρόπο της να επικοινωνεί με τις λέξεις. Σπούδασε γερμανική και γαλλική φιλολογία. Δίδαξε 

σε σχολεία, ασχολήθηκε με μεταφράσεις, έγραψε διηγήματα και σενάρια, και τα τελευταία 

χρόνια εργάστηκε ως καθηγήτρια γερμανικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν και θεωρεί 

μεγάλη τύχη τη συναναστροφή με παιδιά και εφήβους, θα της άρεσε να δηλώνει 

«επάγγελμα: ονειροπόλα». Έχει δύο κόρες. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 

επίσης τα μυθιστορήματά της Η ΠΟΙΝΗ, ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ, ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ, ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ και Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  
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