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ΗΓιορτή της Μητέρας πλησιάζει (13 Μαΐου) και το 

Infowoman.gr θέλει να τιμήσει όλες εκείνες τις γυναίκες που 

δίνουν αγώνα καθημερινά για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να 
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τους μεταφέρουν σημαντικές αξίες και διδάγματα της ζωής και να 

«παραδώσουν» υπεύθυνους ενήλικες στην κοινωνία. 

Το μεγαλείο της μητρικής αγάπης θέλησε να εκφράσει -και τα 

κατάφερε!- η συγγραφέας Φανή Πανταζή στο βιβλίο «Η Ψυχή του 

Πέτρινου Σπιτιού». Μία «επιταγή της ψυχής» της όπως έχει πει και 

η ίδια στο παρελθόν, που δεν μπορούσε να παρακούσει. Ένας 

μεγάλος έρωτας που διασχίζει τον χρόνο μέχρι να βρει δικαίωση. 

Ένα παιδί που το διεκδικούν δύο μανάδες. Μία τραυματική απώλεια 

κι ένας ύμνος στη μητρική αγάπη που προστατεύει και πέρα από τον 

τάφο. Στο Infowoman.gr γιορτάζουμε την Ημέρα της Μητέρας με ένα 

βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη μας. 



 



Η Έλενα, σπρωγμένη από μιαν ανεξήγητη παρόρμηση, εγκαταλείπει 

μια λαμπρή καριέρα στην Αμερική και εγκαθίσταται στην Ελλάδα για 

να κάνει μια νέα αρχή. Η ίδια ανεξήγητη παρόρμηση την οδηγεί στη 

μαγευτική Μονεμβασιά όπου γνωρίζεται με τον Μάνο, ιδιοκτήτη ενός 

παλιού αρχοντικού. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο νέοι έχουν την 

εντύπωση ότι κάτι αδιόρατο τους συνδέει, λες και μια αύρα από τα 

παλιά διαχέεται στο αρχοντικό και τους κατακλύζει. 

 

Σύντομα αρχίζει να τους επισκέπτεται στον ύπνο τους μια γλυκιά 

γυναικεία παρουσία και τα όνειρά τους, μ’ έναν μυστηριώδη τρόπο, 

αποτελούν ιστορίες που αλληλοσυμπληρώνονται. Και τότε, αρχίζουν 

να μαντεύουν ότι η βαθιά σχέση τους εκτός από μέλλον έχει και 

παρελθόν. 

Πώς είναι δυνατόν δύο άνθρωποι να βλέπουν το ίδιο όνειρο; Ποιες 

μαγικές χρονικές διαδρομές φέρνουν στη ζωή τους αυτή τη γυναίκα; 

Ποια αόρατα νήματα συνδέουν την ιστορία τους με καταστάσεις και 

πρόσωπα που έζησαν αιώνες πριν, τότε που η Μονεμβασιά 

βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της; 

Η συγγραφέας μίλησε στο Infowoman.gr για τους λόγους που την 

ώθησαν να γράψει ένα βιβλίο-ύμνο στη μητρική αγάπη, για τον ρόλο 

της ως μαμά δύο παιδιών, αλλά και τα μαθήματα που πήρε από τη 

δική της μητέρα για τη ζωή. 

Πώς πήρατε την απόφαση να γράψετε ένα βιβλίο για τη δύναμη 

της μητρικής αγάπης; Υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ώθησε 

σε αυτό; 

«Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι η μητέρα μου ήταν πια υπερήλικη 

και ήξερα ότι σύντομα θα φύγει από την ζωή, όπως κι έγινε. Ήθελα 

λοιπόν να γράψω κάτι που να έχει θέμα το μεγαλείο της μητρικής 



αγάπης. Ήθελα να αφηγηθώ στον αναγνώστη μια ιστορία με αυτό το 

θέμα και να τον συγκινήσω όσο το δυνατόν περισσότερο». 

Τι μηνύματα περνάει το βιβλίο στους αναγνώστες που έχουν 

χάσει τη μητέρα τους και πάντα θα τους «στοιχειώνει» αυτή η 

απώλεια; 

«Δεν μου αρέσει να περνάω στους αναγνώστες μου μηνύματα, 

τουλάχιστον άμεσα. Αν όμως καταφέρω να τους κάνω να εισπράξουν 

κάποιες θέσεις και αρχές που διέπουν εμένα και, κατ’ επέκταση, τους 

βασικούς ήρωες των βιβλίων μου, τόσο το καλύτερο. Όσο για 

εκείνους που είχαν την ατυχία να χάσουν τη μητέρα τους, νομίζω ότι 

δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Μου αρέσει όμως να σκέφτομαι ότι 

η έλλειψή της θα τους ευαισθητοποιήσει περισσότερο και θα γίνουν 

υπέροχοι γονείς για τα δικά τους παιδιά». 

Το μεταφυσικό στοιχείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ιστορία σας. Γιατί θελήσατε να το εντάξετε στο βιβλίο σας; 

«Το μεταφυσικό στοιχείο ήταν για τη συγκεκριμένη ιστορία το τέλειο 

όχημα, προκειμένου να περιγράψω όσο το δυνατόν πιο ανάγλυφα τη 

δύναμη και το θαύμα της μητρικής αγάπης. Η ηρωίδα μου δεν 

γνωρίζει ότι το παιδάκι που μεγαλώνει είναι δικό της, και όμως, το 

νιώθει σαν δικό της. Άλλωστε κι εκείνο την αγαπά λες και γνωρίζει ότι 

είναι η πραγματική του μητέρα». 

Τι σας έχει διδάξει ο ρόλος σας ως μητέρα; Και ποιο είναι το 

σπουδαιότερο μάθημα που πήρατε από τη δική σας μαμά; 

«Ο ρόλος της μητέρας, και του γονιού γενικότερα, είναι πάρα πολύ 

δύσκολος. Παράλληλα με τη χαρά που βιώνουμε ως γονείς, έχουμε 

και μια τεράστια ευθύνη για τα πλάσματα που μεγαλώνουμε. Ένα 

πράγμα που έμαθα ευτυχώς πολύ έγκαιρα ήταν ότι τα παιδιά 



καταλαβαίνουν το ψέμα. Έτσι, φρόντιζα να τους μιλάω με ειλικρίνεια, 

ακόμα κι όταν τα θέματα ήταν δυσάρεστα, και με τον τρόπο αυτό 

πιστεύω ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη τους. Δε θα άντεχα να είμαι μια 

αναξιόπιστη μητέρα. 

Όσο για τη δική μου μητέρα, τι να πρωτοθυμηθώ; Μου έμαθε άπειρα 

πράγματα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ευφυής και διαβασμένος. 

Περισσότερο όμως ξεχωρίζω το παράδειγμα της αλληλεγγύης προς 

τους άλλους. Η μητέρα μου βοηθούσε τους συνανθρώπους της, στο 

μέτρο των δυνατοτήτων της, πριν καν της το ζητήσουν». 

Το βιβλίο «Η Ψυχή του Πέτρινου Σπιτιού» κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός. 

 


