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Ροζ Στόρι 
Γεωργία Δεμίρη – Εκδόσεις Ψυχογιός 

Όμορφες καλοκαιρινές νύχτες, έναστρες, σε πιάνει μια γλυκιά νοσταλγ ική 
διάθεση για το καλοκαίρι, που όσο πάει και μειώνεται στην κλεψύδρα, και 
φέρνεις στον νου όλες τις καλοκαιρινές αναμνήσεις, προσπαθώντας να 
κρατήσεις άσβεστη τη φλόγα στην ψυχή πριν την τυλίξει η δροσιά του 
φθινοπώρου… Είδαμε και τη “μαγική” πανσέληνο του Ιούλη, ήταν μια 
πανσέληνος όπως όλες οι άλλες του καλοκαιριού, η μεγαλύτερη σε 
διάρκεια, γνωστή και ως “ματωμένο φεγγάρι”, μια αφορμή να 
ονειρευτούμε, ένας εύκολος τρόπος για να ταξιδέψουμε εκεί που η καρδιά 
μας οδηγεί, να θυμηθούμε κάτι από το παιδί που είχαμε όλοι κάποτε μέσα 
μας… 
Πόσα καλοκαίρια νοσταλγικά, με φίλους που ήρθαν και πέρασαν, με φίλους 
που μέχρι σήμερα είναι δίπλα μας, με αγάπες καλοκαιρινές που με την 
πρώτη δροσιά του φθινοπώρου έσβησαν, αγάπες που κρατούν μέχρι 
σήμερα και χέρι-χέρι διαβαίνουν τα καλοκαίρια μαζί. 

H ολόλαμπρη πανσέληνος του Ιούλη… όχι σε κάποιο εξωτικό νησί, αλλά στο 
δικό μας νησί, με τα πόδια βουτηγμένα στη θάλασσα… Έρχονται στο μυαλό 
μου δεκάδες καλοκαίρια με πανσέληνο… ποτέ, μα ποτέ δεν είναι οι ίδιες, η 
καθεμιά έχει το δικό της όνομα κι ας μην το μάθαμε ποτέ, η καθεμιά 
προσπαθεί να είναι φωτεινότερη της άλλης, όλες διαρκούν μόνο μια νύχτα 
μαγική που καθορίζει το αύριο, αλλά παρασέρνει μαζί της και εμάς: 
γεννιόμαστε, ερωτευόμαστε, διεκδικούμε, αγαπάμε, αγαπιόμαστε, 
χωρίζουμε. Δεν ξέρω αν το “Άδειο Νυφικό'” του Ντινόπουλου θα φορεθεί 
κάποτε, ούτε αν “Οι παλιές αγάπες [που] πάνε στον παράδεισο, της 
Βαμβουνάκη, θα δικαιωθούν στον άλλο κόσμο, ίσως να μην το μάθουμε 
ποτέ. 
Τα ωραία πράγματα στη ζωή κρατούν πολύ λίγο, και θέλεις πάντα να σου 
ξανασυμβούν! 
Νομίζω πως, τελικά, τα ομορφότερα φεγγάρια συχνάζουν στην πατρίδα μας.  

Μια τρυφερή ιστορία αγάπης για έναν σύγχρονο πρίγκιπα του παραμυθιού, 
που ερωτεύεται μια φτωχή “Σταχτοπούτα”. Ένα στόρι διανθισμένο με 
χιούμορ και πινελιές αισιοδοξίας, αντάξιο του καλοκαιριού, μια ρομαντική 
ιστορία αγάπης βασισμένη στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής: Το 
καινούργιο βιβλίο της Γεωργίας Δεμίρη που φέρει τον τίτλο: “Ροζ Στόρι”!  

Η ηρωίδα του βιβλίου, μια σύγχρονη Σταχτοπούτα, έρχεται αντιμέτωπη με 
τον έρωτα, το πάθος, τον ρομαντισμό και μέσα από το ταξίδι της 
ανακαλύπτει τον εαυτό της. Η ηρωίδα Σπυριδούλα, σύμφωνα με τα 
λεγόμενα της συγγραφέως, έχει ένα όνομα που δεν μπορεί να γίνει πιο 
χαριτωμένο, ούτε πιο σύγχρονο, και αυτός ήταν ο σκοπός που επιλέχθηκε 
το συγκεκριμένο όνομα για την ηρωίδα. Ακόμα και μια Σπυριδούλα μπορεί 
να πραγματοποιήσει τα πιο τρελά της όνειρα;  



Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:  

Σπυριδούλα Συγγρού: νέα, όμορφη, ορφανή στους πέντε δρόμους, 
φοιτήτρια της Νομικής, πρώην βουλιμική, αγωνίστρια, παλεύει με νύχια και 
με δόντια για να τα βγάλει πέρα με τις δυσκολίες της ζωής. Παράλληλα 
ψάχνει να βρει έναν δυνατό έρωτα. “Πόσο κλισέ!” όπως θα έλεγε και η ίδια . 
Βλαδίμηρος Ζαχάροφ-Ευγενικός: νέος, κούκλος, πλούσιος, καλομαθημένος, 
κοσμικός, υπερόπτης, γυναικάς, αρραβωνιασμένος με την τέλεια γυναίκα, 
δεν ψάχνει να βρει τίποτα, γιατί τα έχει χορτάσει όλα και πλήττει με τα 
πάντα. Το μόνο που τον απασχολεί είναι τα σοβαρά προβλήματα που έχουν 
προκύψει στην εταιρεία του, τα οποία πιστεύει πως με τον επικείμενο γάμο 
του θα τακτοποιηθούν. 
Ο Βλαδίμηρος και η Σπυριδούλα, δύο άνθρωποι από διαφορετικούς 
κόσμους, γνωρίζονται ένα βράδυ σε κάποιο μπαρ και μαγνητίζονται ο ένας 
απ’ τον άλλον. Η σπίθα της έλξης που ανάβει ανάμεσά τους είναι 
ακαταμάχητη, όμως η πρώτη τους γνωριμία ολοκληρώνεται επεισοδιακά κι 
εκείνη εξαφανίζεται. Ο Βλαδίμηρος την ψάχνει, η Σπυριδούλα τον 
σκέφτεται, αλλά η ιστορία τους δείχνει να έχει τελειώσει πριν καν 
ξεκινήσει. Η μοίρα όμως έχει άλλα σχέδια για αυτούς.  

Πολλά απρόοπτα που θα σας χαρίσουν άφθονες στιγμές γέλιου. Ίσως να 
ταυτιστείτε κι εσείς με την ηρωίδα και να ζήσετε κι εσείς μαζί της το 
όμορφο παραμύθι της που όλες ίσως θα θέλαμε να ζήσουμε… έστω και 
μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου . 
Μια καλή βιβλιο-επιλογή, ανάλαφρη, με χιούμορ που θα σας κρατήσει 
συντροφιά στις καλοκαιρινές σας διακοπές και άστε τους άλλους να 
γράφουν άρθρα και σελίδες ολόκληρες για τη ”ροζ”, ”γυναικεία” ή 
παρηγορητική λογοτεχνία και ότι έχει εκτοπίσει τα καλά βιβλία… ξέρετε, 
πότε-πότε χρειάζεται και αυτού του είδους η λογοτεχνία!  
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