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Ζωντανός στην πανδημία 
 
 
Ντίνος Τανίτης 



Από την αρχή του κιόλας, το δίσεκτο έτος 2020, βάλθηκε 
να επιβεβαιώσει τους φόβους που συνοδεύουν όλα τα δίσε-
κτα, για γρουσουζιά. Η πανδημία του Covid-19 βάζει σε 
δοκιμασία ολόκληρο τον πλανήτη. Σε μερικές βδομάδες 
από την αρχική εμφάνιση και με ραγδαία εξάπλωση, μας 
έκλεισε όλους/ες στα σπίτια μας. 

Τον Φλεβάρη θα κοροϊδεύαμε και θα μοτσάραμε άγρια 
όποιον/α σύγχρονο προφήτη μας έλεγε πως θα πρέπει να 
δηλώνουμε λεπτομερώς τον προορισμό μας και να πάρουμε 
επίσημη άδεια για να βγούμε από το σπίτι. Και μόνο για 
βασικές ανάγκες, τα απαραίτητα ψώνια, την ελάχιστη 
σωματική κίνηση, τη δουλειά που δεν μπορεί να γίνει με 
τηλεργασία.  

Πως μια ξένοιαστη βόλτα θα γινόταν αδίκημα που επι-
σύρει πρόστιμο, πως τα πάντα θα έκλειναν για καιρό και θα 
ερήμωναν οι δρόμοι. Ως τη μέση του Μάρτη, όλα έγιναν μια 
απρόβλεπτη, ζοφερή πραγματικότητα για όλο τον κόσμο. 
Αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε σε μια μόνο χώρα–θύμα το 
project, απαιτούσε να δοκιμαστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη.  

Να τρομοκρατήσει και να κρατήσει όλων των ειδών τις 
φυλές των ανθρώπων απανταχού της Γης μέσα στο σπίτι. 
Με το να πεθάνουν κάποιοι σωρηδόν και να εξαναγκαστού-
νε να υπακούσουν θέλοντας και μη, “τις υποδείξεις” όλοι οι 
υπόλοιποι... 

 
Οι εξουσίες βρήκαν τη λύση. Είναι θέμα “ατομικής ευθύ-
νης” λένε και ξαναλένε. Το κλείσιμο είναι μία λύση.  
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Τον covid-19 θα τον αντιμετωπίσει η επιστήμη σε μικρό 
ή μεγάλο χρονικό διάστημα, με μικρό ή μεγαλύτερο κόστος 
σε ανθρώπινες ζωές. 

Εμάς μας μένει η αγωνία και ο φόβος. 

Φοβόμαστε μήπως αρρωστήσουμε... 

Αν αρρωστήσουμε φοβόμαστε μήπως χειροτερέψει ο ιός 
και πεθάνουμε φρικτά... 

Αν επιβιώσουμε μετά την αρρώστια, φοβόμαστε τι μπο-
ρεί να πάθουμε μελλοντικά γιατί δεν γνωρίζουμε τι κουσού-
ρια μπορεί να μας αφήσει... 

Αν δεν αρρωστήσουμε φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τα 
πάντα, θα πεινάσουμε και θα καταστραφούμε όταν το κακό 
αυτό θα έχει περάσει... 

 

Φόβος, φόβος, φόβος. Παντού φόβος!  

Εμείς μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, απομονωμένοι ανά 
νοικοκυριό σε κάθε σπίτι, έχουμε την υποχρέωση, το καθή-
κον, να παραμείνουμε ζωντανοί και να βγούμε αλώβητοι 
από αυτή την περιπέτεια που μπλεχτήκαμε άθελα μας. 

Τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για όλους μας να 
μάθουμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Κι αυτό είναι να 
μάθουμε να επιβιώνουμε μέσα από αντίξοες, απρόβλεπτες 
και ασύμμετρες καταστάσεις που έρχονται στο δρόμο μας. 
Η πανδημία ίσως είναι η αρχή. 

Υπάρχει χρόνος για δημιουργικό προβληματισμό, κι 
αυτό είναι ένα από τα λιγοστά “καλά”που φέρνει μαζί της 
αυτή η συμφορά. 

Τα χρονικά του κορονοϊού
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Δημιουργικός προβληματισμός σημαίνει να μείνουμε λίγο 
μόνοι με τον εαυτό μας και να κάνουμε μερικές σημαντικές 
ερωτήσεις.  

Οι απαντήσεις που καλό θα είναι να σκεφτούμε βαθιά και 
καλά πριν δώσουμε, θα είναι ακόμα σημαντικότερες. 

-Ποιο είναι το νόημα που κρύβει για μένα αυτή τη ταλαι-
πωρία; 

-Σε τι θα χρειαστεί να γίνω πιο δυνατός; 

-Ποιά είναι τα πιθανά εμπόδια που θα εμφανιστούν στη 
ζωή μου, ως αποτέλεσμα αυτής της πανδημίας; 

-Με ποιούςτρόπους θα κατορθώσω να τα αντιμετωπίσω; 

-Υπάρχουν ίσως, κάποια μαθήματα για μένα που χρειάζε-
ται να αποκωδικοποιήσω μέσα από όλο αυτό; 

-Είμαι προετοιμασμένος να ξεβολευτώ, να μάθω καινούρ-
για πράγματα, να επιβιώσω σε μια νέα και άγνωστη πραγμα-
τικότητα που μπορεί να διαμορφωθεί; 

-Τι θα χρειαστεί να κάνω ώστε να προετοιμαστώ πνευματι-
κά, φυσικά και ψυχικά; 

-Πως θέλω να είμαι φυσικά, πνευματικά, συναισθηματικά 
όταν όλο αυτό έχει περάσει; 

Ευτυχώς που διαθέτω σπίτι ιδιόκτητο. Διαμπερές με σκου-
ρόχρωμο μαρμάρινο πάτωμα και μεγάλα ανοίγματα να αερί-
ζεται καλά χωρίς χρεία κλιματισμού. Προσανατολισμένο έτσι 
στον χώρο, που έχει στο μπροστινό μπαλκόνι ήλιο κάθε πρωί 
για να απλώνω τα πλυμένα ρούχα να στεγνώνουν γρήγορα, ή 
να εκτεθώ γυμνός για μια ώρα τη φορά στην καλοδεχούμενη 
λιακάδα τις Κυριακές, να ζεσταθώ, να πάρω την απαραίτητη 
βιταμίνη D, να πάρω και να διατηρήσω όλο τον χρόνο το 

Voice of the resistance 
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μπρούτζινο χρώμα του καλοκαιριού. Το ίδιο μπαλκόνι έχει 
δροσιά το απόγευμα, ώστε να μπορώ να βάλω τα δυο μεγά-
λα πράσινα μαξιλάρια της στην πλεχτή καρέκλα από μπαμ-
πού και να καθίσω έξω όσο θέλω. Αν νομίζετε πως είναι 
ασήμαντο πράμα αυτό το timing, ρωτήστε τον γείτονα απέ-
ναντι, που έχει δροσιά το πρωί και ενοχλητικό ήλιο το από-
γευμα και δεν ξέρει τι να κάνει. 

Το μικρό, μόλις 52 τμ σπίτι μου! Που είναι ταυτόχρονα 
κατοικία, γραφείο, γυμναστήριο. 

Πολύ κοντά το πατρικό και ξαναχτισμένο σπίτι μου στο 
κέντρο της πόλης, ώστε να μη χρειάζομαι μεταφορικά μέσα, 
εισιτήρια, έξοδα για να πάω όπου θέλω, εντός της. Περπα-
τώντας για 10-15 λεπτά ακτινικά, μπορώ να βρω έναν ονο-
μαστό ξυλόφουρνο, τρία σούπερ μάρκετ, δυο κρεοπωλεία, 
τη μεγαλύτερη λαϊκή αγορά της πόλης κάθε Σάββατο, τέσ-
σερα παντοπωλεία, τρεις πιτσαρίες, ένα στεγνοκαθαριστή-
ριο, ένα ζαχαροπλαστείο, τρία γυμναστήρια, δυο σχολές 
πολεμικών τεχνών, δυο σχολές χορού, δυο θερινά και δυο 
χειμωνιάτικα σινεμά, τρεις παιδικές χαρές, το ωδείο, την 
αγορά, τον δημοτικό κήπο και το γήπεδο, το δημοτικό σχο-
λείο και το γυμνάσιο–λύκειο που πήγα, το πνευματικό κέν-
τρο, μια μικρή παραλία, ένα ανοιχτό καλοκαιρινό θέατρο, 
τρεις εκκλησίες, πολλές ταβέρνες κι αμέτρητες καφετέριες. 
Τόποι για ψώνια, ψυχαγωγία, μάθηση, άθληση, βραδινή 
έξοδο, βόλτα, πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, χωρίς να 
χρειαστεί να απομακρυνθώ πολύ. 

Μη βλέπετε που τώρα με τους περιορισμούς και τα 
“μέτρα” που έφερε μαζί της η πανδημία, η εμβέλεια μου 
έχει περιοριστεί από το μπακάλικο στον φούρνο κι από το 
σούπερ μάρκετ στο κρεοπωλείο. Με μια στάση ενδιάμεσα σε 

Τα χρονικά του κορονοϊού
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κείνο το μαγαζί με τους ξηρούς καρπούς, απαραίτητο 
συστατικό της διατροφής μου τα τελευταία χρόνια. Και να 
πάω μια φορά τον μήνα να πληρώσω τον λογαριασμό του 
Internet και του σταθερού τηλεφώνου που έχω. Που μαζί με 
το κινητό είναι πάντα κλειστά όταν κοιμάμαι ή γράφω. 

 Δεν ξέρω να μαγειρεύω, δε θέλησα να μάθω ποτέ, ούτε 
γουστάρω να μάθω. Μπορώ πάντως να ετοιμάζω το φαγητό 
της ημέρας, μέσα σε μισή ώρα το πολύ–πολύ, αφού εγώ δεν 
διασκεδάζω στην κουζίνα. Χρόνος επαρκής για να ψήσω 
μερικά έτοιμα μπιφτέκια βοδινά, χοιρινά, κοτόπουλο, γαλο-
πούλα, ανάμεικτα, να υπάρχει ποικιλία. Φιλέτα από στήθος 
κοτόπουλο, μακαρόνια ολικής νο 10 που θέλουν λίγο χρόνο 
να βράσουν. Φιλέτα τόνου, σολομού, μπακαλιάρου να 
αλλάζει η γεύση. Ομελέτες με σπανάκι και τυρί. Σπιτικές 
πίτες με τυριά ή χόρτα, και πίτσες δικής μου σύνθεσης. Άνο-
στα συνήθως τα φαγητά κι επαναλαμβάνονται μονότονα, 
μα είναι πάντα καθαρά και πολύ θρεπτικά. Ευτυχώς που 
υπάρχουν και πολλά άλλα φαγώσιμα που τρώγονται όπως 
είναι και δεν απαιτούν ψήσιμο, γιαούρτια, λογής ξηροί 
καρποί και σπόροι, σταφίδες, φυστικοβούτυρο, Whey, κρι-
θαρένια παξιμάδια με Κρητική γραβιέρα, φέτα με λάδι και 
ρίγανη, ελιές, μέλι, μυζήθρα, ανθότυρο, σαλάτες, λαχανικά 
και φρούτα, αρκετή ποικιλία... 

Να δουλεύουμε από το σπίτι προτείνουν κάποιοι ειδήμο-
νες, μη γνωρίζοντας πως εγώ το κάνω από το 2000 κι ακόμη 
παλαιότερα συστηματικά. Ήταν η καλύτερη λύση, αφού 
ποτέ δεν κατάφερα να φορτώσω τη ζωή μου, τον μισθό μου, 
την ασφάλιση μου σε κάποιο “αφεντικό”. Από το προσωπι-
κό μου γραφείο εργαζόμουν και δημιουργούσα όλα αυτά 
τα χρόνια και συνεχίζω να το κάνω. Με άνεση, συνέπεια, 
αυτο-οργάνωση, αυτο-πειθαρχία. 

Voice of the resistance 
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Από τα χρόνια που είχα το μπλογκ μου που δεν υπάρχει 
πια, τα χρόνια της “Acanthus Productions” με έδρα την 
διεύθυνση του σπιτιού και δικό της ξεχωριστό e-mail μόνο. 
Πρωτύτερα έτρεχα κάποιες διαδικτυακές ευκαιρίες Money 
Making, που δεν ευοδώθηκαν. Από το ίδιο οικιακό γραφείο 
πλάι στην πίσω μπαλκονόπορτα για δροσιά τα καλοκαίρια, 
με την μικρή ξύλινη βιβλιοθήκη από πίσω, που έχω γράψει 
όλα τα ως τώρα έργα μου.  

Από την αρχή της πανδημίας και των περιορισμών της 
κυκλοφορίας, έχω γράψει σε χρόνο-ρεκόρ ένα φανταστικό 
θρίλερ βιολογικού τρόμου και το κείμενο που διαβάζετε. 
Από εδώ μέσα επικοινωνώ με τον έξω κόσμο, διαβάζω, 
γράφω, κλείνω ραντεβού και συμφωνίες. 

Δεν τυπώνω τίποτα στο γραφείο τα τελευταία χρόνια, 
δεν μου χρειάζεται εκτυπωτής, ούτε μελάνια που αδειάζουν 
γρήγορα ή αποξηραίνονται όταν μένουν αχρησιμοποίητα 
και σκόρπια χαρτιά. Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος να τυπώ-
σω κάποια/ες σελίδες, τα βάζω σε μια φορητή μνήμη και τα 
πάω σε ένα μαγαζί με χαρτικά που κάνει και τέτοιες εργα-
σίες. 

 Ένα πολυμηχάνημα που είχα για χρόνια χάλασε και το 
απόσυρα μαζί με τον ξεπερασμένο πια υπολογιστή κι έναν 
ξεχασμένο φορητό, για να πάρω έναν ολοκαίνουριο desk 
top. Το Laptop αν και φορητό, ποτέ δεν με βόλεψε, σε στιγ-
μές πηγαίας έμπνευσης που γράφω γρήγορα με τα δυο 
χέρια, πατάω δυο–τρία πλήκτρα μαζί στο στενό του πλη-
κτρολόγιο. 

Εγκαταλείπω το οικιακό προσωπικό μου γραφείο μόνο 
για ολιγοήμερα ταξίδια, για το φεστιβάλ “Όψεις του Φαν-
ταστικού”, παρουσιάσεις, συναντήσεις, εκδρομές, βόλτες. 

Τα χρονικά του κορονοϊού
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Για κάποια ειδικά σεμινάρια του φίλου και συμβούλου μου 
Άκη Αγγελάκη, που μια από τις δικές του διδασκαλίες είναι 
ο “Δημιουργικός Προβληματισμός” που παρέθεσα στην 
αρχή. 

Ευτυχώς που μετά από +30 χρόνια σε γυμναστήρια, τσα-
κώθηκα πριν δυο χρόνια με τον ιδιοκτήτη του τελευταίου 
που πήγαινα τρεις φορές την εβδομάδα. Ένα ξεροκέφαλο 
άρπα-κόλα “επιχειρηματία” που στην τελευταία ψευδο-
ανακαίνιση του μικρού συνοικιακού γυμναστηρίου του, 
στρίμωξε τόσο πολύ τα καινούρια όργανα που παράγγειλε 
στον στενό περιορισμένο χώρο του, σε σημείο να μην μπο-
ρεί κανείς να φέρει τα χέρια του σε έκταση χωρίς να ακουμ-
πήσει τον/την διπλανό, που στέκει λίγο παραπέρα. 
Κάνοντας με να μην ανανεώσω για 8η συνεχόμενη φορά 
την ετήσια συνδρομή μου. Με το ίδιο ποσό που θα έδινα σε 
κείνον, αγόρασα σε περίοδο τέλους εκπτώσεων από τα 
Extreme Stores μερικά απαραίτητα πράγματα για να 
ασκούμαι στον χώρο του σπιτιού μου. 

Μου αρκούσανε 160 κιλά βάρη, 2 λαβές αλτήρων βιδω-
τές με το μεγαλύτερο μήκος της αγοράς, μια στραβόμπαρα, 
κάποιοι δυνατοί ελαστικοί ιμάντες, 2 πλαστικές λαβές για 
αυτούς, ένα heavy grip 350, μια ζώνη κεφαλής. Είχα ένα 
βαρέως τύπου στατικό μαγνητικό ποδήλατο προγραμματι-
ζόμενο, από τα χρόνια πριν περάσω πρώτη φορά την πόρτα 
του εν λόγω γυμναστηρίου.  

Ξαναβρήκα παραπεταμένη μια παλιά μπάρα μονόζυγου 
ανοξείδωτη και το αθάνατο εκείνο παλιό μου Bullworker 
X5, που είχα από την εφηβεία μου. Με ένα ξεσκόνισμα και 
λίγο λάδωμα είναι πάντα εύχρηστο. Σκέφτηκα στη στιγμή 
μερικές πατέντες με δυο παλιές καρέκλες, να πιάνω με 
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ασφάλεια τα πιο βαριά φορτία που χρησιμοποιώ για κάποι-
ες απαιτητικές βασικές ασκήσεις. Μάζεψα από τα σκουπίδια 
της γειτονιάς ένα χοντρό πετάμενο ελαστικό ταπέτο και δυο 
συμπαγή κομμάτια φελιζόλ. 

Γλίτωσα από δω και πέρα τα λεφτά για φόρμες, αθλητικά 
παπούτσια και μια τσάντα γυμναστηρίου. Μπορώ να 
γυμναστώ μόνο με τους δυο αλτήρες κι αυτά που έχω, κάνο-
ντας όλες τις γνωστές ασκήσεις όσο βαριά ή ελαφριά θέλω. 
Όλη μου την ενήλικη ζωή αφιέρωνα την ώρα 9.00πμ–
10.00πμ σε αυτό το σκοπό, να κάνω ποδήλατο ή όποια άλλη 
αερόβια από τις πολλές που ξέρω άλλες μέρες, να πλυθώ 
κατευθείαν στη ντουζιέρα μου με κρύο νερό, να πιω μονο-
ρούφι μια καλή δόση από μια πρωτεΐνη Whey χτυπημένη 
στο μπλέντερ με μια μπανάνα, μια κουταλιά μέλι και νερό, 
να ντυθώ και να συνεχίσω τη μέρα μου. Τρεις φορές την 
εβδομάδα άσκηση, με μια μέρα ξεκούρασης ανάμεσα οπωσ-
δήποτε.  

Δεν είμαι πια κοπέλι στα +50 μου, γι’ αυτό περιορίζω το 
πρόγραμμα μου σε τέσσερις εβδομάδες άσκησης και μια 
βδομάδα πλήρους ξεκούρασης, που επαναλαμβάνω για 
δέκα κύκλους ετησίως. Που είναι τα νεανικά χρόνια, τότε 
που παράλληλα με τις σπουδές μου που περιλάμβαναν και 
δύσκολα θεωρητικά μαθήματα και απαιτητικά εργαστήρια, 
άντεχα και γυμναζόμουν σε “σιδεράδικο” γυμναστήριο δυο 
γεμάτες ώρες κάθε φορά, πρώτα τέσσερις και μετά πέντε 
μέρες την εβδομάδα, χωρίς καθόλου διακοπές ή σταμάτημα 
ανάμεσα, εκτός από Σαββατοκύριακα κι επίσημες αργίες 
και πριν γυρίσω στο σπίτι πάντα έκανα και μια μεγάλη 
βόλτα, να κινηθεί το αίμα στους κουρασμένους μυς! Και 
κούραση μηδέν, με απλό σπιτικό φαγητό και ολιγόωρο 
μεσημεριανό ύπνο σε μερικές ώρες ήμουν έτοιμος για βρα-
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δινή βόλτα, χωρίς περιττά ποτά ή αλόγιστα ξενύχτια όμως!  

Άσκηση 9.00 πμ–10.00 πμ όμως σημαίνει ξύπνημα στις 
6.60πμ κείνη τη μέρα, οικονομικό πρωινό με μόνο τέσσερα 
αυγά ολόκληρα, ένα μικρό μπολ βρώμη με γκότζι μπέρι και 
κανέλα σε νερό και μια πολυβιταμίνη σταδιακής απελευθέ-
ρωσης στο τέλος με γεμάτο στομάχι. Για να χωνέψει το 
φαγητό το στομάχι, άνοιγμα του υπολογιστή ξημερώματα, 
πρώτο τσεκάρισμα στο e-mail, ένα site για τον καιρό, άλλο 
site για το αστρονομικό ημερολόγιο της ημέρας, ιδίως εκεί-
νες τις μέρες με πανσέληνο, διάβασμα online ειδήσεων, γρά-
ψιμο αν είχα νυχτερινή ή πολύ πρωινή έμπνευση, πρώτα 
όμως προηγείται στρώσιμο κρεβατιού, πλύσιμο πιάτων αμέ-
σως μετά το φαί. Συνήθεια σταθερή, από τα πρώτα κιόλας 
παιδικά μου χρόνια. Τις μέρες ανάπαυσης που δε με πιέζει 
τίποτα, άνετο ξύπνημα 7.30 πμ, τις Κυριακές και αργίες πιο 
τεμπέλικο και νωθρό ως τις 8.00 πμ. 

Το φαρδύ διπλό κρεβάτι που κοιμάμαι είναι στον ίδιο 
χώρο με το γραφείο, ένα χώρισμα τα ξεχωρίζει. Χρήσιμη 
απόσταση όταν έχω νυχτερινή απροσδόκητη έμπνευση. 
Αρκετές φορές είναι, που κοιμάμαι γύρω στις 1.00 πμ και 
σηκώνομαι στις 2.00 πμ για να γράψω κάτι που σκέφτηκα 
σαν αναλαμπή, ή είδα σαν σε όνειρο θαρρώ, ως τις 3.30 πμ, 
που θα γυρίσω να κοιμηθώ ως νωρίς το πρωί. Αν δεν το 
κάνω πάει, το έχασα. Ποτέ δεν κατάφερα να θυμηθώ κάτι 
που άφησα για την άλλη μέρα. Έτσι δεν αναβάλλω ούτε 
στιγμή, όταν μου έρθει θα σηκωθώ να το γράψω όπως μου 
ήρθε από το υπερπέραν. Θα το αναπτύξω μετά, με την ησυ-
χία μου αργότερα, άλλη μέρα ή στιγμή, που θα μου έρθει 
συμπληρωματική ημερήσια έμπνευση, ή θα βρω πρόσθετες 
πληροφορίες ψάχνοντας στον υλικό μας κόσμο. 
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Η δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση έτσι όπως την κάνα-
νε να λειτουργεί, δεν συμβάλλει και πολύ στο να αντιμετω-
πίσει και να ελαφρύνει την κλεισούρα. 

Δεν μας φτάνουν οι ζοφερές ειδήσεις σε μικρά και μεγά-
λα κανάλια, όπου ολημερίς στρατιές από παντελώς άγνω-
στους κι ασήμαντους “καθηγητές” επιστρατεύονται να μας 
κάνουν πλύση εγκεφάλου με τις ώρες, με πανδημίες, κινδύ-
νους, απαγορεύσεις, πρόστιμα, αρρώστιες, θανάτους, φάρ-
μακα και στατιστικές με νούμερα νεκρών. Λες και θέλουνε 
να μας δούνε να παθαίνουμε μελαγχολία, κατάθλιψη, συνε-
χόμενη κατήφεια. Από τα 23 τόσα κανάλια που πιάνει η 
τηλεόραση μου, μόνο λίγες εκπομπές, ντοκιμαντέρ και ται-
νίες μπορώ να δω. Κι αυτά τις πιο ακατάλληλες ώρες, από 
μεσημέρι μέχρι μεταμεσονύχτια. 

Το υπόλοιπο πρόγραμμα τους μια από τα ίδια. Ανάμεσα 
σε μαλάκες μαγειρούκους που ανακατεύουνε τσουκάλια 
αλληλοβριζόμενοι, απίθανα ψώνια που τάχα τραγουδούνε 
ή χορεύουνε για το τίποτα και άχαρες τσουλοπουτάνες με 
style της κακής ώρας, όταν κοντεύουν μεσάνυχτα κι αφού 
έχουν σπαταλήσει τον πολύτιμο τηλεοπτικό χρόνο στον 
βρόντο, βάζουν σε νιοστή επανάληψη κάποιες ταινίες θεο-
μηνιών, θανάτου, άκρατης βίας, καταστροφής, εγκλωβι-
σμού, τις πιο ψυχοπλακωτικές. Να μπουκώνεται ο θεατής με 
τα συναισθήματα της μιζέριας, του πόνου, της απελπισίας 
και ανημποριάς που αποπνέουν. Ή μας προβάλλουν μέχρι 
αηδίας Βουγιουκλάκη και Κωνσταντάρα, λες και πέρα από 
το χαζοχαρούμενο θέαμα, δεν υπάρχουνε άλλες Ελληνικές 
ταινίες, άγνωστες κι άπαιχτες. Όλων των εποχών του Ελλη-
νικού κινηματογράφου, που όμως δεν τις ξέρει ο κόσμος. 

Στο internet και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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κυκλοφορούν τα μύρια όσα. Με επίκεντρο τώρα τον κορω-
νoϊό οι περισσότερες αναρτήσεις εμμονικά, εξακολουθούν 
να περιστρέφονται γύρω από το θέμα αυτό. Τόσο αυτές που 
μιλούν για τον ιό τον ίδιο σοβαρά και επιστημονικά, αλλά 
και ένα σωρό άλλες. Ανάμεσα τους κι αυτές που προσπα-
θούν να διασκεδάσουν την υποχρεωτική μας κατάσταση, με 
κάποια τραγούδια, παραστάσεις, ανέκδοτα και ιστορίες. 
Που εντέλει δε διασκεδάζουν, δεν αφορούν και δεν ενδια-
φέρουν κανένα, παρά μόνο τους παραγωγούς τους.  

 Οι καλύτερες ταινίες δράσης, μυστηρίου, φαντασίας, 
γυρίστηκαν στα 60'ς, τα 70'ς, τα 80'ς, τα 90'ς, οι στίχοι και οι 
μουσικές για τα καλύτερα τραγούδια γράφτηκαν τότε. Τις 
εποχές που μια λαμπερή έκρηξη από πληθώρα σκηνοθετών, 
ηθοποιών, συνθετών, στιχουργών, τραγουδιστών, Ελλήνων 
και ξένων, έζησε και δημιούργησε. Αυτές τις χρυσές δεκαε-
τίες των παιδικών, εφηβικών και πρώτων ενήλικων μου 
χρόνων. Αυτά αναζητώ στο διαδίκτυο, αφού δεν παίζονται 
πια πουθενά αλλού. Με τέτοια γεμίζω τις ώρες ανάπαυλας 
και χαλάρωσης, πέρα του ύπνου που είναι άλλο θέμα με τη 
δική του σημασία για την υγεία του ανθρώπου. Αν εξαιρέ-
σουμε τα παιδικά μου χρόνια που κοιμόμουν πολύ περισσό-
τερο, ποτέ δεν θυμάμαι να ξεπέρασα ως ενήλικος τις 6 ώρες 
ύπνου λες και ξυπνώ αυτόματα όποτε παρέλθουν και ποτέ 
δεν έμεινα στο κρεβάτι μετά τις 8.00 πμ! Τουλάχιστον προ-
σπαθώ να κοιμάμαι λιγάκι κάθε μεσημέρι όταν είμαι στο 
σπίτι, όλο τον χρόνο χειμώνα-καλοκαίρι, εκτός βέβαια τις 
μέρες κείνες που λείπω ή ταξιδεύω... 

Κάποιες ταινίες και τραγούδια αυτών των αξέχαστων 
δημιουργών αναζητώ σε κάποια sites και τα βλέπω/ακούω 
με την ησυχία μου από το σπίτι. Καθισμένος στην καρέκλα 
του γραφείου μου, όπου βρίσκεται ο Η/Υ μου. Καρέκλα 
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άβολη, που αν και χαρακτηρίζεται ως “διευθυντική”, είναι 
φτιαγμένη κυρίως για δουλειά κι όχι για χαλάρωση. Θα 
προτιμούσα να έβλεπα τις ταινίες μισοξαπλωμένος στον 
καναπέ του καθιστικού, σε μια τηλεόραση Smart με μεγάλη 
οθόνη και δυνατότητα να συνδέεται στο Internet, που όμως 
δεν έχω ακόμη. Ελλείψει χρημάτων βεβαίως, που αν και δεν 
φέρνουν την ευτυχία, πάντα μπορεί να αγοράσει κάποιος 
πολλά σύγχρονα αγαθά και να ζει καλύτερα τις μικρές του 
στιγμές! 

Σε στιγμές ανίας και βαριεστιμάρας αναζήτησα, έψαξα 
και ξαναβρήκα στη θέση μακράς αποθήκευσης τις φωτογρα-
φικές μηχανές Nikon, με τους αρκετούς εναλλακτικούς 
φακούς, τα φλας και τα παρελκόμενα τους, το πολύ βαρύ 
τρίποδο που πατά σταθερά σε κάθε τύπο εδάφους, τα πολλά 
άλμπουμ με τις φωτογραφίες που έχω στην συλλογή μου. 
Χιλιάδες φωτογραφίες, οι πρώτες τραβηγμένες με έγχρωμο 
φιλμ, εμφανισμένες και τυπωμένες, οι επόμενες τραβηγμέ-
νες με ψηφιακή μηχανή κι απλώς αποθηκευμένες σε cd και 
μνήμες φορητές. Δε μέτρησα ποτέ πόσες χιλιάδες τέτοιες 
έχουνε μαζευτεί, όλα τα χρόνια που ασχολούμουν σοβαρά 
με τη φωτογραφία. Σαν ερασιτέχνης πάντα, μα με αξιώσεις 
κι επενδύσεις σε ακριβό εξοπλισμό που μου έχει μείνει αμα-
νάτι, αφού δεν μπορώ να τον πουλήσω και κανείς δεν είναι 
πρόθυμος να μου δώσει τα λεφτά που έχω διαθέσει. Από 
όταν άρχισα να γράφω, ατόνησε η φωτογραφική μου ανη-
συχία, φωτογράφοι υπάρχουνε ένα σωρό τώρα τελευταία, 
τα θέματα που φωτογραφίζουν είναι ίδια για όλους, δίνον-
τας παρόμοιες φωτογραφίες με ελάχιστες διαφορές. Αν 
όμως δυο ή περισσότεροι συγγραφείς γράφουν για το ίδιο 
θέμα όπως γίνεται πχ στις ανθολογίες, είναι αδύνατο ή 
δύσκολο να βρει κανείς δυο παρόμοια κείμενα, αλλιώς τα 
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βλέπει, τα σκέφτεται και τα περιγράφει ο καθένας, με το 
δικό του προσωπικό ύφος! Δεν περιορίζεται η έμπνευση και 
η φαντασία. 

Πλάι τους η ακριβή κομψή βιντεοκάμερα Canon που 
τράβηξα τόσα DVD κάποτε, αλλά πλέον θεωρείται ξεπερα-
σμένη κι άχρηστη, η άλλη καμουφλαρισμένη μικροσκοπική 
κρυφή κάμερα που τράβηξα πολλές απαγορευμένες, μη επι-
τρεπτές λήψεις κι ακόμη χρησιμεύει.  

Αφού έπιασα το υπάρχοντα μου, ας τα δω όλα με τη 
σειρά. Τα ρούχα και τα παπούτσια μου, άψογα τακτοποι-
ημένα στα συρτάρια και στη μεγάλη ντουλάπα όπως πάντα. 
Δεν χρειάζεται να ξοδεύω χρόνο να αναζητώ ότι θελήσω, 
όποτε το χρειαστώ. Τα εργαλεία μου για μηχανολογικές–
ηλεκτρολογικές–ηλεκτρονικές εργασίες, φυλαγμένα και 
ξεχασμένα. Τα όπλα μου καλά κρυμμένα. Δε σας αφορούν 
λεπτομέρειες! Μόνο ότι τα χειρίζομαι πολύ καλύτερα από 
πολλά ψευδοκομμάντα. Κι αν δεν βλέπω καλά τώρα πια, η 
τεχνολογία έχει εφεύρει σύγχρονα σκοπευτικά που δεν 
αστοχεί ούτε στραβάδι, όχι εγώ που έμαθα ακίδα. 

Τα βιβλία μου στα ράφια της βιβλιοθήκης. Κάποια λογο-
τεχνικά, τα περισσότερα τεχνικά, επιστημονικά, μερικά 
αυτοβελτίωσης, οι σημειώσεις μου από τα πολλά σεμινάρια 
που μάζευα γνώσεις. Λείπουν μερικά εκατομμύρια εφημερί-
δες, περιοδικά, κόμιξ, φυλλάδια, online κείμενα. Αν φύλαγα 
όλα όσα έχω διαβάσει, δεν θα χωρούσα εγώ να μπω στο 
σπίτι. 

Κλεισμένος μέσα πέρασα φέτος τις Απόκριες, την Καθα-
ρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, τη μεγάλη εβδομάδα και τη 
Λαμπρή, δεν πήγα ούτε τη βόλτα που έκανα συνήθως μέχρι 
την Χρυσοπηγή την επόμενη Παρασκευή, την Πρωτομαγιά. 
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Ίσως η απομόνωση αυτή να τραβήξει μέχρι τα 
γενέθλια/γιορτή μου στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. 
Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν ποτέ καλεσμένος σε πάρτι, σε 
γιορτή, σε χαρά, σε ξεφάντωμα. Κάποιες βόλτες και κάποιες 
εκδηλώσεις, μόνος ανάμεσα σε παρέες, έχασα. Και τις παν-
σέληνους των μηνών που πέρασαν που δεν τις είδα να προ-
βάλλουν σε ανοιχτό τοπίο και από πάνω είχε και 
συννεφιά/βροχή τις περισσότερες από τις νύχτες που θα 
έβγαινε το ολόγιομο φεγγάρι.  

Τις καλές ξάστερες νύχτες τουλάχιστον, μπορούσα να 
παρατηρώ τους αστερισμούς του χειμώνα που περνούσαν κι 
έδυαν νωρίς πλέον και εκείνους της άνοιξης που έπαιρναν 
τη θέση τους στο νυχτερινό ουρανό. Μαζί με τους πλανήτες 
που έτυχε αυτή την περίοδο να είναι στο οπτικό μου πεδίο, 
ξεχώριζε η Αφροδίτη Venus, ο πιο φωτεινός πλανήτης, προς 
τα δυτικά μετά την δύση του ήλιου, σε μεγάλη απόσταση 
από τον Σείριο, το λαμπρότερο άστρο που κάθε χειμώνα 
ακολουθεί την τροχιά του κάτω αριστερά από τον Ωρίωνα, 
τον μεγαλύτερο αστερισμό του βόρειου ημισφαιρίου.  

 Από το μπροστινό μπαλκόνι μου βλέπω αυτούς που 
είναι ορατοί σε κάποιο εύρος στον ανατολικό-νότιο-δυτικό 
τομέα του ορίζοντα και από το μικρότερο πίσω μπαλκόνι 
αυτούς του βόρειου, μόνο ο Πολικός Αστέρας μένει σταθε-
ρός, οι άλλοι γύρω του φαίνονται ανάποδα τέτοια εποχή. 
Οι παρατηρήσεις μου αυτές γίνονται όλες με γυμνό μάτι, 
αφού δε θέλω, στην ουσία δε μπορώ να χρησιμοποιήσω τα 
κιάλια μου, να με δούνε να παρεξηγηθούν οι γείτονες οι 
μίζεροι μικροαστοί, πάντα με καθετί φοβισμένοι και ρου-
φιάνοι. 

Μέσα σε όλα που μπορώ να κάνω χωρίς να βγω από το 
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σπίτι, μου λείπει το ταίρι μου. Να μαγειρεύει, να κάνει τις 
δουλειές του σπιτιού, να με συνοδεύσει όταν πηγαίνω και 
γυρίζω κάπου μοναχός. Ένα άγγιγμα, μια αγκαλιά την ώρα 
που χρειάζεται, δίνει δύναμη. Όπως ένα ποτήρι δροσερού 
νερού στα ξερά χείλη διψασμένου. Η ζωή μου τη στέρησε 
αυτή τη χαρά. Κάποιες προσωπικές στιγμές ήθελα να τις 
μοιραστώ με κάποια γυναίκα μόνη κι εκείνη, που θα είχαμε 
κοινά ενδιαφέροντα, θα κάναμε πολλά πράγματα μαζί, θα 
με στήριζε, θα μου συμπαραστεκόταν και θα με παρηγορού-
σε, θα μοιραζόμαστε τη ζωή μας. Και το κρεβάτι μου όταν 
κάνουμε έρωτα. Υπάρχει ξεχωριστό δικό της δωμάτιο και 
κρεβάτι να κοιμηθεί μετά, δεν είναι απαραίτητο να φορτω-
νόμαστε όλο το 24ωρο αχώριστοι πλάι–πλάι. 

Αυτή που δεν συνάντησα/γνώρισα ακόμη. Ρωτάτε το 
γιατί; Δεν ξέρω την απάντηση! 

Περνάνε οι μέρες χωρίς να ανταλλάσσω κουβέντα με 
κανένα άνθρωπο μέσα στο σπίτι μου. Τουλάχιστον έχω την 
ησυχία μου, οικιακή γαλήνη και ψυχική ηρεμία και δεν έχω 
ένα σάρακα να μου καταστρέφει τη ζωή. Όπως συμβαίνει σε 
μερικά κοντινά σπίτια, ανάμεσα σε άλλα ζευγάρια με ή 
χωρίς παιδιά. Που φτάνουν από τα ανοιχτά παράθυρα ως 
εδώ η αγωνία, η αίσθηση ανημποριάς, οι φωνές, η γκρίνια, 
η υπερένταση μεταξύ τους, όταν ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ 
της συμβίας, αγχωμένης και παγιδευμένης στους τέσσερις 
τοίχους που οριοθετούν τον μικρόκοσμο της. 

Οι τρεις φίλοι που έχω όλους κι όλους, είναι κλεισμένοι 
στα δικά τους σπίτια με τις οικογένειες τους. Με τους πολ-
λούς γνωστούς δεν βρισκόμαστε κάπου έξω εδώ και καιρό 
και οι συγγενείς, όσοι ζούνε ακόμη, έχουνε χαθεί, αποτρα-
βηγμένοι στα δικά τους. Σπάνια τους βλέπω μια ζωή. Εν 
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μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, εγκλεισμού στο σπίτι 
και καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, απαρατήρητος 
πέρασε ο θάνατος ενός καλού φίλου, που είχα βοηθήσει και 
με είχε βοηθήσει κάποτε. Έσβησε άδοξα χτυπημένος από 
εγκεφαλικό στα 72 του, μετά από κάμποσο καιρό που πέρα-
σε παράλυτος στο νοσοκομείο.  

Στερώντας μου απότομα τις πολύωρες συζητήσεις για 
πολλά και διάφορα θέματα, τα Κυριακάτικα τραπέζια στο 
λιτό του σπίτι, το δώρο από το υστέρημα του, που σε κάθε 
μας συνάντηση επέμενε να πάρω μαζί φεύγοντας, το παμ-
πάλαιο εκείνο συλλεκτικό λαγούτο του που συνήθιζε να 
παίζει επιδέξια σε ώρες κεφιού, παρέας, έμπνευσης, μονα-
ξιάς. Εύχομαι να βρήκε τον παράδεισο που αναζητούσε. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει Παύλο. 

Εξακολουθώ να ζω, να παλεύω, να δημιουργώ και να 
ελπίζω ότι θα επιβιώσω νικηφόρα μέσα από το σκοτάδι 
αυτό. Ελπίζω για το καλύτερο, προετοιμάζομαι όσο μπορώ 
για το χειρότερο.  

Οι καιροί απαιτούν ουσία, αποφασιστικότητα και γρή-
γορα αντανακλαστικά. Όλοι εμείς οφείλουμε να συνεχίσου-
με να “μένουμε σπίτι”, οπλισμένοι με δυνάμεις και αντοχές.  

Τα υπόλοιπα και θα είναι πολλά αυτά της “επόμενης 
μέρας”, θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε μετά. 

Να χαμογελάμε, να λέμε ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ, να 
μείνουμε δυνατοί, να μείνουμε fit, να κάνουμε προπόνηση, 
να δουλεύουμε, να δημιουργούμε, να χαλαρώνουμε στο 
σπίτι...  

Χαιρετώ σας!  
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Πρόσκληση προς συγγραφείς 
να συμμετέχουν στo  
ηλεκτρονικό fanzine 
 
«Voice of the resistance:  
Τα χρονικά του κορονοϊού» 

 

 

 

 

 

James Cole: So now it's not about the 
virus at all.  

It's about following orders, doing what 
you're told. 

12 Monkeys 

 

 

Γιατί μερικές φορές η πραγματικότη-
τα είναι πιο τρομακτική και από την πιο 
αχαλίνωτη φαντασία! 
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Τελευταία ενημέρωση: 28/3/2020 

Τον Δεκέμβριο του 2019, στο Φεστιβάλ «Όψεις του Φαν-
ταστικού» στην Αθήνα, αρκετά πριν γίνει το ξέσπασμα του 
τωρινού ιού, κάναμε την πρώτη ανακοίνωση για την έκδο-
ση της ανθολογίας «Η έσχατη πανδημία». Απλά θεωρούσα-
με, και θεωρούμε, τον βιολογικό τρόμο ένα σημαντικό 
κομμάτι της λογοτεχνίας του φανταστικού, ειδικότερα από 
τη στιγμή που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, καθώς τα ξεσπάσματα με ιούς τα τελευ-
ταία χρόνια είναι συνεχόμενα. Όταν κάναμε την αρχική 
ανακοίνωση, σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμασταν ότι 
θα φτάναμε τόσο σύντομα να ζούμε σε μια κατάσταση 
παρόμοια με τη σημερινή, όπου σχεδόν ο μισός πλανήτης 
έχει μπει σε απομόνωση.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πιστεύουμε ότι η συγγραφή 
είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος να εκφράσουν οι άνθρω-
ποι αυτά που βιώνουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την 
ανθρωπότητα.  

Και επειδή οι συνθήκες τρέχουν και αλλάζουν ημέρα με 
την ημέρα και ώρα με την ώρα, χρειάζεται κάτι πιο ζωντανό 
και άμεσο για να κρατάει το ζωντανό ημερολόγιο όλης 
αυτής της κατάστασης. 

Γι’ αυτό τον λόγο, παράλληλα με την ανθολογία και τη 
σχετική σειρά βιβλίων που ετοιμάζουμε με θέμα «Η έσχατη 
πανδημία», αποφασίσαμε και τη δημιουργία ενός ηλεκτρο-
νικού fanzine, με τίτλο: «Voice of the resistance: Τα χρονικά 
του κορονοϊού». 

Το fanzine θα είναι ηλεκτρονικό και θα διανέμεται εντε-
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λώς δωρεάν στο Internet σαν αρχείο pdf.  

Η ύλη του θα περιλαμβάνει διηγήματα, άρθρα, σχέδια, 
φωτογραφίες, ποιήματα, αρκεί να έχουν όλα άμεση σχέση 
με το ξέσπασμα του κορονοϊού και να απηχούν την τωρινή 
κατάσταση. Έχει σκοπό να γίνει η φωνή των δημιουργών 
επάνω σε αυτό το θέμα που ζούμε όλοι μας.  

Είναι ελεύθεροι να στείλουν όλοι συμμετοχές, χωρίς 
κανέναν αποκλεισμό. Η ύλη που θα στείλουν μπορεί να έχει 
όσο μέγεθος θέλουν. Το fanzine θα εκδίδεται αμέσως μόλις 
μαζευτεί αρκετή ύλη για να δικαιολογεί την έκδοσή του. 
Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνεται και μια φορά την εβδομάδα 
ή και μια φορά το μήνα, θα εξαρτηθεί από εσάς και το πόση 
ύλη θα στείλετε. 

Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας! 

 

 

«…Οι φωτιές απλώνονταν παντού στην πόλη, φωτίζοντας τα 
κτήρια με ένα απόκοσμο πορφυρό χρώμα. Ακούγονταν από παντού 
ουρλιαχτά, ανθρώπινες κραυγές πόνου και απελπισίας, σπασίματα, 
εκρήξεις, πυροβολισμοί, σπιναρίσματα από αυτοκίνητα, σε τρελές 
πορείες διαφυγής. Έστρεψε το βλέμμα του προς την τηλεόραση. 
Είχε σταματήσει εδώ και πολύ ώρα να εκπέμπει κάποιο είδους προ-
γράμματος. Είχε μείνει μόνο μια καρτέλα, που είχε αρχίσει και αυτή 
να τρεμοπαίζει, καθώς τα κάθε είδους ηλεκτρικά δίκτυα ήταν έτοιμα 
να καταρρεύσουν.  

 

Μην βγαίνετε από το σπίτι σας. Μην κυκλοφορείτε στους δρό-
μους. Αποφύγετε την επαφή με ανθρώπους που δεν τους ξέρετε, με 
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ανθρώπους που φαίνονται άρρωστοι, που φέρονται παράλογα, με 
ζώα του δρόμου. Να τρώτε και να πίνετε μόνο συσκευασμένα τρό-
φιμα και υγρά. Μην ανοίγετε τα παράθυρα και τις πόρτες. Ασφαλί-
στε τα όσο καλύτερα μπορείτε. Να χρησιμοποιείτε σε κάθε 
περίπτωση μάσκες στο πρόσωπο. Να αλλάζετε ρούχα άμα βγείτε 
έξω.  

ΜΗΝ ΒΟΗΘΑΤΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ! 

 

Το τέλος είχε έρθει… 

Ξεκίνησε σαν μια ακόμη επιδημία γρίπης, από μια μακρινή 
χώρα, και πριν το καταλάβει κανένας, έγινε μια τεράστια πανδημία, 
που απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας 
κατέρρευσαν, μη μπορώντας να διαχειριστούν τον όγκο των ασθε-
νών. Οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν μέσα στον δρόμο και τα 
σώματά τους έμεναν εκεί εγκαταλειμμένα και άταφα, βορά σε αδέ-
σποτα ζώα, που άρχισαν να μεταφέρουν με τη σειρά τους το μικρό-
βιο σε μέρη που δεν μπορούσε πριν να φτάσει.  

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, ολόκληρες πόλεις και επαρχίες 
απομονώθηκαν, πόλεις εξαγνίστηκαν με την πυρηνική φωτιά, σε 
μια απελπισμένη προσπάθεια να σταματήσει η εξέλιξη του ιού, αλλά 
ήταν πλέον αργά.  

Οι κρατικές δομές άρχισαν να καταρρέουν παντού.  

Η έσχατη πανδημία ήταν εδώ και ό,τι είχε επιζήσει από το 
ανθρώπινο γένος, παρακολουθούσε ζαλισμένο και ανήμπορο το 
τέλος του να έρχεται…» 

 

 

Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημιουργήθηκαν 
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πριν από δέκα πέντε χρόνια έχοντας ένα και μοναδικό 
σκοπό, να αναγεννήσουν τη λογοτεχνία του φανταστικού 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να στηρίξουν τους Έλλη-
νες και Κύπριους συγγραφείς του φανταστικού.  

Από το 2011 αρχίσαμε να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ 
«Όψεις του Φανταστικού» έχοντας σαν στόχο την προώθη-
ση των βιβλίων και των συγγραφέων του εκδοτικού και της 
λογοτεχνίας του φανταστικού σε κάθε πόλη της Ελλάδας. 

Από το 2012 αρχίσαμε οργανωμένα να προωθούμε και 
να εκδίδουμε βιβλία από Κύπριους συγγραφείς και ταυτό-
χρονα να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ «Όψεις του Φαντα-
στικού» και στην Κύπρο.  

Το 2017 συμμετείχαμε για πρώτη φορά στην Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπως και σε μια σειρά 
από άλλες διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, πιστεύοντας ότι ήρθε η 
ώρα να φέρουμε την Ελληνική Λογοτεχνία του Φανταστι-
κού έξω από τα όρια της Ελλάδας και της Κύπρου και να 
την κάνουμε γνωστή σε όλο τον κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προχωράμε στην 
έκδοση του fanzine «Voice of the resistance: Τα χρονικά του 
κορονοϊού». 

 

Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  

 

Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές συνέχεια για όσο θα 
εκδίδεται το fanzine.  

 

• Μπορείτε να στείλετε όσα κείμενα θέλετε με όσο μέγε-
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θος θέλετε ή όσα αρχεία θέλετε από την καλλιτεχνική σας 
δουλειά.  

• Μαζί με τη δουλειά σας, να μας στείλετε και τη φόρμα 
που ακολουθεί, συμπληρωμένη. Για να γνωριστούμε.  

• Μπορείτε να μας στείλετε τη δουλειά σας οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσετε.  

• Η δουλειά σας θα πρέπει να έχει σχέση με τον κορο-
νοϊό και την επικαιρότητα γύρω από αυτόν.  

• Μην μας στέλνετε τα κείμενα σε μορφή pdf. Στείλτε τα 
ή σε doc αρχείο του Word ή σε docx και odp του Open Offi-
ce.  

 

 

Τι ζητάμε; 

 

Κείμενα από Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς που 
ζούνε στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  

Τα κείμενά σας πρέπει να είναι στα ελληνικά. Επίσης, 
δεχόμαστε και κείμενα από ξένους συγγραφείς που γρά-
φουν στα ελληνικά.  

Για το συγκεκριμένο θέμα θα δεχτούμε και κείμενα από 
ξένους, εφόσον τα στείλουν στα αγγλικά.  

 

Αυτό που θέλουμε να γράψετε είναι: 

- Διηγήματα ή νουβέλες για το θέμα του κορονοϊού.  
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- Ποιήματα για το θέμα του κορονοϊού.  

- Άρθρα για το θέμα του κορονοϊού. Και ιατρικά και 
πολιτικά, και είναι σαφώς πολιτικό θέμα η επίπτωση που 
έχει στην κοινωνία και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το 
θέμα οι περισσότερες κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές σε 
αντιδιαστολή με την κοινωνία.  

- Την καλλιτεχνική σας δουλειά, σχέδια-φωτογραφίες, σε 
σχέση με τον κορονοϊό.  

 

 

Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι ένας οδηγός.  

Το κείμενό σας μπορεί να έχει οποιαδήποτε αναφορά 
θέλετε εσείς, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά σε αυτή την 
ανακοίνωση, φτάνει ο/η συγγραφέας να είναι Έλληνας ή 
Κύπριος ή και ξένος, εφόσον γράφει στα Ελληνικά ή στα 
Αγγλικά, και η δουλειά του να είναι μέσα στα πλαίσια των 
αναφορών για τον κορονοϊό.  

 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για διευκρίνι-
ση θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο email: 

universepaths@yahoo.com 

 

 

Φόρμα για αποστολή μαζί με τη δουλειά σας: 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
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Email επικοινωνίας: 

Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας. Δεν έχει σημα-
σία εάν σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε εκδώσει κάτι, ή οτι-
δήποτε άλλο. Σημασία έχει μόνο εάν γράφετε, δημιουργείτε 
και σκέφτεστε!  

 

Λόγω της σοβαρότητας και της κρισιμότητας της κατά-
στασης, θα μπούνε όλα τα κείμενα και όλες οι δουλειές στο 
fanzine, εκτός από εκείνα που θα κριθεί ότι έχουν υπερβολι-
κά λάθη στη γραφή ή προωθούν ρητορική μίσους.  

 

 

Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ξεκίνησαν 
την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε χρόνια, έχοντας 
σαν πρωταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή Ελλή-
νων και Κύπριων συγγραφέων που ασχολούνται με τη 
λογοτεχνία, την ποίηση και τη λογοτεχνία και ποίηση του 
φανταστικού. Όπως δηλώσαμε και τότε, στην πρώτη ανα-
κοίνωσή μας, είμαστε και οι ίδιοι συγγραφείς και αυτή την 
προσπάθεια την ξεκινάμε πρώτα από όλα για τους ίδιους 
τους Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς του φανταστικού, 
αλλά και για κάθε Έλληνα και Κύπριο συγγραφέα, καθώς 
αναγνωρίζουμε τη δυσκολία που έχουν για να βρουν τρόπο 
για να εκδώσουν τα κείμενά τους, γιατί στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο οι νέοι συγγραφείς, και όσοι δεν έχουν κάποιον 
γνωστό, πολύ δύσκολα βρίσκουν έστω και την πιο μικρή 
δυνατότητα να εκδώσουν ακόμα και ένα μικρό κείμενό 
τους. 

Και σε αυτή την προσπάθεια είστε καλοδεχούμενοι όλοι. 
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Δεν χρειάζεται να σας γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται 
κάποιος να σας συστήσει, δεν χρειάζονται τελετές, δεν χρει-
άζεται να έχετε ήδη εκδώσει κάτι. Ποτέ δεν θα απορρίψουμε 
κάποιον επειδή θα είναι καινούργιος συγγραφέας, αντίθετα 
θα τον τιμήσουμε ισότιμα, ούτε θα απορρίψουμε κάποιον 
εάν δεν τον ξέρουμε.  

Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράφετε. Στείλτε μας τα 
κείμενά σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοη-
θήσουμε. Και αυτό το έχουμε αποδείξει, έχοντας εκδώσει 
πάνω από τριακόσιους Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς 
τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια, στο περιοδικό μας και στα 
βιβλία μας. Έχουμε αποδείξει ότι ήμασταν πάντοτε κοντά 
στους συγγραφείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε.  

Δεν είναι σκοπός μας να δημιουργήσουμε μια ακόμα 
μικρή και αδιαφανή ομάδα συγγραφέων και να προβάλ-
λουμε μόνο τρία-τέσσερα άτομα.  

Γράφετε, ακόμα και αν δεν ξέρετε κανέναν ή δεν έχετε 
δημοσιεύσει το οτιδήποτε, σε όποια ηλικία και να είστε; 
Στείλτε μας τα κείμενά σας και θα τα τιμήσουμε όλα με τον 
ίδιο σεβασμό.  

Με την αποστολή της δουλειάς σας εκχωρείτε στις εκδό-
σεις Συμπαντικές Διαδρομές το δικαίωμα για δημοσίευση 
της δουλειάς σας στο fanzine.  

• Οι δημιουργοί αποδέχονται ότι δεν θα πάρουν κάποι-
ου είδους χρηματική ή υλική αμοιβή για τη συμμετοχή τους 
στο fanzine, καθώς θα είναι ένα ηλεκτρονικό fanzine που θα 
διανέμεται δωρεάν ηλεκτρονικά και δεν θα έχει καθόλου 
έσοδα. Με την αποστολή της δουλειάς τους αποδέχονται 
αυτόν τον όρο χωρίς ουδεμία επιφύλαξη.  
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Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση κι ευχόμαστε να 
διαβάσουμε πολλά κείμενά σας και να δούμε πολλές δημι-
ουργίες σας. 

 

Μένουμε δυνατοί, μένουμε ασφαλείς! 

 

 

Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
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Ο σκοπός αυτού του Project 
είναι να δώσουμε συντονισμένα 
την εικόνα τους στην κοινωνία και 
να προβάλουμε τη φωνή των σύγ-
χρονων Ελλήνων συγγραφέων, 
όλων αυτών που βρήκαν φωνή και 
στέγη τα δέκα πέντε τελευταία χρό-
νια στις Εκδόσεις Συμπαντικές Δια-
δρομές, τονίζοντας παράλληλα με 
το συγγραφικό τους έργο και τη 
δυναμική της λογοτεχνίας σαν 
σύμβολο ελπίδας, και γιατί όχι 
λύτρωσης και απελευθέρωσης, στα 
δύσκολα χρόνια της πανδημίας 
που ζούμε.  

 

 

Αγαπητέ κύριε Μαστορόπουλε, 
καλησπέρα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το 
πρώτο σας βιβλίο από τις Εκδόσεις 
Συμπαντικές Διαδρομές. Κάθε χρόνο 
κυκλοφορούν άπειρα καινούργια βιβλία. 
Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσθέσει το 

δικό σας το βιβλίο; Για ποιο λόγο κάποι-
ος να το επιλέξει για να το διαβάσει;  

  Καλησπέρα σας. Αρχικά, 
θεωρώ ότι θα αποτελούσε δήλωση 
ακραίας φιλαυτίας αν ισχυριζό-
μουν ότι το βιβλίο μου έρχεται να 
καλύψει κάποιο κενό στη σύγχρο-
νη λογοτεχνία του τόπου. Αυτό 
που φιλοδοξώ, είναι το μυθιστόρη-
μά μου να αποτελέσει για τον ανα-
γνώστη μία απόπειρα 
επανεξέτασης της περιβόητης οικο-
νομικής κρίσης από την οποία βγή-
καμε. Αυτή η μετα-εξωφρενική 
περίοδος που διανύουμε είναι κρί-
σιμη, καθώς καλούμαστε να δουλέ-
ψουμε πάνω στα κατάλοιπα που 
μας άφησε η περασμένη δεκαετία 
και να μην τα αφήσουμε να μας 
καθορίσουν ως κοινωνικές παθογέ-
νειες στο μέλλον. Το βιβλίο μου 
φέρνει λοιπόν στο επίκεντρο των 
πανταχόθεν υφιστάμενων πιέσεων 
τον άνθρωπο ως πρόβλημα και ως 

Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΟΝ Βαγγέλη Μαστορόπουλο 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 
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λύση. Ως τον μοναδικό παράγον-
τα επιρροής ανάμεσα στο αίτιο 
και στο αιτιατό, αν θέλετε.  

 

 

Επιλέξετε ένα ή δύο χαρακτηριστι-
κά αποσπάσματα από το βιβλίο, που να 
εκφράζουν αυτό που θέλετε να μετα-
δώσετε στους αναγνώστες, ώστε να 
μπορέσουν να καταλάβουν πιο εύκολα 
τον κόσμο του βιβλίου σας.  

 

 Θα μοιραστώ μαζί σας ένα 
απόσπασμα από το πρώτο κεφά-
λαιο του βιβλίου, με τίτλο «Δια-
λείμματα, μικρά θαύματα ή κάτι 
που κάνει τη ζωή να κυλάει». 
Πρόκειται για ένα κομμάτι που 
μιλάει για την αναμέτρησή μας με 
την αλήθεια και για το πόσο θαρ-
ραλέοι – ή όχι – είμαστε απέναντί 
της. Η αδυναμία της αποδοχής 
της, συχνά μας κάνει να εξαρτό-
μαστε από φαντασιακές αποδρά-
σεις, μέσα από τις οποίες 
συντηρούμαστε σε μια κατάσταση 
επίπλαστης ευθυμίας, που αργά η 
γρήγορα ξεγυμνώνεται. 

  Συχνά έλεγα στον εαυτό μου 
αυτά τα μικρά, αθώα ψέματα, ότι 
η ζωή ξέρει τον τρόπο και μας τον 
υποδεικνύει αργά η γρήγορα, 
προφανώς ή έστω μέσα από το 
πρίσμα της αμφιβολίας. Όπως σε 
όλους τους ανθρώπους, έτσι και 
στην περίπτωσή μου, το αυτοσχέ-
διο ψέμα με συντηρούσε. Με κρα-
τούσε σε εγρήγορση. Ακόμα και 
τα πρόδηλα ψέματα βοηθούν. 
Εκεί που άγγιζα τα όρια της 
δύναμής μου, εφεύρισκα μια 
καθησυχαστική εκδοχή που με 
κρατούσε στα πόδια μου, κάνο-
ντάς με να ελπίζω σε κάτι και να 
μην τα παρατήσω. Εμπλουτίζον-
τας αυτές τις εκδοχές με περισσό-
τερα στοιχεία, χωνόμουν όλο και 
πιο βαθιά στο σπειροειδές μιας 
παράλληλης ζωής, η οποία έβλεπε 
σχεδόν επεκτατικά τα σύνορα της 
πραγματικότητας. Όταν η πραγ-
μάτωση των προσδοκιών μου δεν 
ερχόταν, ένιωθα γελοίος, σαν 
αρλεκίνος μέσα στο πλήθος. Τα 
όνειρα άλλαζαν σχήμα γλιστρών-
τας μέσα από τα χέρια μου και 
γελούσαν κι αυτά με την αφέλειά 
μου. Το ημιτελές με έστηνε στον 
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τοίχο δοκιμάζοντας την αντοχή 
μου. Μολονότι την είχα πατήσει 
με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές, 
έτρωγα ξανά και ξανά το τυράκι, 
πέφτοντας στην παγίδα της αιθε-
ροβασίας που με εξουσίαζε.  

 

 

Ένα σίγουρα μεγάλο ερώτημα για 
κάθε αναγνώστη που λατρεύει έναν 
συγγραφέα είναι πως θα είναι σαν 
απλός άνθρωπος, τι συνήθειες θα έχει. 
Τι τρώει, τι μουσική του αρέσει, που 
ταξίδεψε και πολλά άλλα πράγματα.  

Θα προσπαθήσω να κάνω απλή 
αλλά αναγκαστικά και περίπλοκη ταυ-
τόχρονα την ερώτηση. 

Πείτε μας που θα θέλατε να ταξι-
δέψτε για να απαγγείλετε κάποιο κεί-
μενο σας και όταν θα το κάνατε αυτό, 
τι μουσική θα θέλατε να ακούγεται, τι 
ποτό να γεμίζει το ποτήρι μπροστά 
σας και ποια αγαπημένη νοστιμιά να 
σας περιμένει στο πιάτο σας;  

 

 Με βάζεις σε μία διαδικασία 
που με ιντριγκάρει, αφού με 
μεταφέρει νοερά σε μια πολύ 
όμορφη κατάσταση. Ας πούμε 
λοιπόν ότι θα ήθελα να βρίσκομαι 
στην Αστυπάλαια, ξημέρωμα του 
Οκτώβρη και να παίζει χαμηλά σε 
κακοποιημένο βινύλιο το “How 
to disappear completely” των 
Radiohead. Όμορφη γευστική 
συνοδεία, θα αποτελούσε ένα 
ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα 
πλατό τυριών. 

 

 

 

Κάτι ευχάριστο, όμορφο και γλυκό 
που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους 
αναγνώστες μας; Μέσα σε αυτόν τον 
σκληρό, βίαιο και απάνθρωπο κόσμο 
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και μέσα σε αυτή την απρόσωπη κοι-
νωνία υπάρχει κάτι που σας κρατάει, 
που σας δίνει δύναμη; 

Ίσως το όνειρο να γράψετε κάτι 
καινούργιο, να ζωγραφίσετε στην 
άμμο του χρόνου, ένα καινούργιο 
όνειρο, ένα καινούργιο μύθο;  

 

 

 Η πραγματικότητα είναι ότι 
όσο μεγαλώνω δυσκολεύομαι να 
εντοπίζω ελπιδοφόρα πράγματα. 
Το παρελθόν μου σίγουρα με 
στραβοκοιτάει γι αυτή μου την 
ανημποριά. Ωστόσο παίρνω 
δύναμη και κουράγιο από παρα-
δείγματα ανθρώπων της καθημε-
ρινότητας, που σε αντιξοότερες 
συνθήκες διαβίωσης από εμένα, 
μοιράζουν αγάπη και θυσιάζουν 
προσωπικές απολαύσεις για το 
μέγιστο σκοπό της αλληλεγγύης. 
Σε προσωπικό επίπεδο από την 
άλλη, αναζητώ την ομορφιά στη 
συγγραφή και στη ζεστασιά των 
δικών μου ανθρώπων. 

 

 

Την τελευταία χρονική περίοδο 
όλος ο κόσμος έχει χτυπηθεί από ένα 
πρωτοφανές ξέσπασμα πανδημίας και 
ζούμε καταστάσεις που πραγματικά 
ούτε οι συγγραφείς της επιστημονι-
κής φαντασίας δεν τις είχαν φαντα-
στεί. Η καραντίνα του πληθυσμού 
σχεδόν σε όλο τον πλανήτη είναι κάτι 
το πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστο-
ρία.  

Εσείς πως ζείτε όλη αυτή την 
κατάσταση;  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνάει η ανθρωπότητα πιστεύετε ότι 
η λογοτεχνία μπορεί να δώσει ελπίδα 
στους ανθρώπους και να εκφράσει τα 
προβλήματα τους;  

 

 Με όσα συμβαίνουν, παλεύω 
να παραμείνω ψύχραιμος. Νομί-
ζω ότι η ψυχραιμία είναι το 
ζητούμενο και το καίριας σημα-
σίας χαρακτηριστικό στην παρού-
σα περίοδο. Είμαστε εν μέσω μιας 
πρωτόγνωρης κατάστασης και γι 
αυτό δεν χρειάζεται να βγάλουμε 
βιαστικά συμπεράσματα. Λυπά-
μαι πολύ για τις ανθρώπινες απώ-
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λειες. Αναφορικά με το εγγύς μέλ-
λον, ανησυχώ. Μάλλον φοβάμαι 
τα αδρανή αντανακλαστικά και 
την άκριτη δεκτικότητα των 
ανθρώπων του δυτικού κόσμου. 
Εύχομαι ωστόσο να μην επαλη-
θευτούν οι ανησυχίες μου. Σε ό,τι 
έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, 
για μένα είναι η λυσίπονη ατρα-
πός που οδηγεί σε μέρη που τα 
πάντα χάνουν τη βαρύτητά τους 
και αιωρούμενα, παρασύρουν τον 
αναγνώστη σε μαγικά ταξίδια. 

 

 

Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο 
σας. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να 
πείτε στους αναγνώστες μας;  

 

 Ευχαριστώ πολύ κι εγώ για 
την όμορφη συνέντευξη. Θα 
ήθελα να ευχηθώ σε όλους να 
έχουν υγεία, να μην υποτιμούν 
την εσωτερική τους δύναμη και 
όταν την ανακαλύψουν, να τη 
χρησιμοποιήσουν για τη μετάδο-
ση της ευτυχίας. 
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Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΟΝ Βαγγέλη Παπαδιόχο 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 

Ο σκοπός αυτού του Project 
είναι να δώσουμε συντονισμένα 
την εικόνα τους στην κοινωνία και 
να προβάλουμε τη φωνή των σύγ-
χρονων Ελλήνων συγγραφέων, 
όλων αυτών που βρήκαν φωνή και 
στέγη τα δέκα πέντε τελευταία χρό-
νια στις Εκδόσεις Συμπαντικές Δια-
δρομές, τονίζοντας παράλληλα με 
το συγγραφικό τους έργο και τη 
δυναμική της λογοτεχνίας σαν 
σύμβολο ελπίδας, και γιατί όχι 
λύτρωσης και απελευθέρωσης, στα 
δύσκολα χρόνια της πανδημίας 
που ζούμε.  

 

 

 

Αγαπητέ κύριε Παπαδιόχο, καλημέ-
ρα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο 
σας βιβλίο από τις Εκδόσεις Συμπαντι-
κές Διαδρομές. Κάθε χρόνο κυκλοφο-
ρούν άπειρα καινούργια βιβλία. Τι 

πιστεύετε ότι μπορεί να προσθέσει το 
δικό σας το βιβλίο; Για ποιο λόγο κάποι-
ος να το επιλέξει για να το διαβάσει;  

 

 Καλημέρα. Η υπερπροσφορά 
βιβλίων, μουσικής, ταινιών, θεατρι-
κών παραστάσεων και λοιπών 
έργων τέχνης είναι όντως κάτι που 
χαρακτηρίζει την εποχή μας και 
αυτό πολλές φορές λειτουργεί απο-
θαρρυντικά για κάποιον που θέλει 
να δημιουργήσει κάτι. Συνήθως 
μπαίνει σε σκέψεις για το αν αυτό 
που πάει να κάνει φέρνει κάτι και-
νούργιο ή συγκρίνει τον εαυτό του 
με σπουδαίους συγγραφείς του 
παρελθόντος και του παρόντος και 
τον βρίσκει λειψό. Νομίζω, όμως, 
πως το πρώτο -και ίσως το μεγαλύ-
τερο- στοίχημα για τον καθένα δεν 
είναι να πασχίσει να παρουσιάσει 
κάτι που θα μοιάζει πρωτοποριακό, 
αλλά να προσπαθήσει να καλλιερ-
γήσει σταδιακά ένα δικό του ύφος, 
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το οποίο βέβαια θα είναι αποτέλε-
σμα πολλών και διαφορετικών 
επιρροών φιλτραρισμένων μέσα 
από τον δικό του ψυχισμό.  

 Πρόπερσι είχε εκδοθεί μια 
συλλογή μικρότερων διηγημάτων 
μου, με κοινωνική-ρεαλιστική 
θεματολογία και τίτλο “Λαθρεπι-
βάτες”, που ουσιαστικά αποτε-
λούσαν ασκήσεις ύφους. Στα 
“Σκοτεινά δωμάτια” προχώρησα 
σε καθαρά αφηγηματικές ιστορίες 
τρόμου και φαντασίας, με στόχο 
να εντρυφήσω σε αυτά τα λογοτε-
χνικά είδη που πάντα με ενδιέφε-
ραν, να αρχίσω να καλλιεργώ ένα 
προσωπικότερο ύφος και να ανοι-
χτώ σταδιακά σε μεγαλύτερες 
φόρμες. Σε πρώτη φάση, όμως, 
εξίσου σημαντικό θεωρώ και κάτι 
που ακούγεται -θεωρητικά- 
απλούστερο: τη ζωντάνια στη 
γραφή. Να προσπαθώ, δηλαδή, 
να κάνω τον αναγνώστη να βλέ-
πει όσα διαβάζει να εκτυλίσσον-
ται μπροστά στα μάτια του χωρίς 
να βαριέται.  

 

 

 

Επιλέξετε ένα ή δύο χαρακτηριστι-
κά αποσπάσματα από το βιβλίο, που να 
εκφράζουν αυτό που θέλετε να μετα-
δώσετε στους αναγνώστες, ώστε να 
μπορέσουν να καταλάβουν πιο εύκολα 
τον κόσμο του βιβλίου σας.  

 

 

«Ξαφνικά, ενώ ο αφόρητος 
πόνος εξακολουθούσε να ταλαι-
πωρεί το σώμα του, τού φάνηκε 
σαν ένα έντονο φως να τον περι-
λούζει και αισθάνθηκε πως κάποι-
ος ή κάτι τον τραβούσε προς τα 
πάνω. Δεν ήταν όμως σαν να τρα-
βάει το ίδιο του το σώμα, αλλά 
κάτι βαθύτερο από μέσα του. Κάτι 
που δεν μπορούσε ακριβώς να 
καταλάβει τι ήταν, αλλά σίγουρα 
έβγαινε από πολύ βαθιά μέσα του 
-πιο βαθιά από εκεί όπου όλοι 
αυτοί έμπηγαν τα δάχτυλά τους 
και βουτούσαν τα σκληρά μαρα-
φέτια τους. Και τότε, καθώς ένοι-
ωσε σαν να ξεγλιστρά από μέσα 
του αυτό το απροσδιόριστης 
ουσίας πράγμα, που καταλάβαινε 
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ότι εκείνη τη στιγμή εσώκλειε 
σιγά-σιγά αυτόν τον ίδιο, τού 
φάνηκε σαν να εγκατέλειπε στα-
διακά την οποιαδήποτε αίσθηση 
πόνου». 

 

(Από το διήγημα “Πέρα απ’ το 
φράγμα του πόνου”) 

 

 

 

Ένα σίγουρα μεγάλο ερώτημα για 
κάθε αναγνώστη που λατρεύει έναν 
συγγραφέα είναι πως θα είναι σαν 
απλός άνθρωπος, τι συνήθειες θα έχει. 
Τι τρώει, τι μουσική του αρέσει, που 
ταξίδεψε και πολλά άλλα πράγματα.  

Θα προσπαθήσω να κάνω απλή 
αλλά αναγκαστικά και περίπλοκη ταυ-
τόχρονα την ερώτηση. 

Πείτε μας που θα θέλατε να ταξι-
δέψτε για να απαγγείλετε κάποιο κεί-
μενο σας και όταν θα το κάνατε αυτό, 
τι μουσική θα θέλατε να ακούγεται, τι 
ποτό να γεμίζει το ποτήρι μπροστά 
σας και ποια αγαπημένη νοστιμιά να 
σας περιμένει στο πιάτο σας;  

 

Αν κάνουμε αυτή την ευχάρι-
στη υπόθεση και είχα την δυνατό-
τητα να επιλέξω εγώ το πού, 
πραγματικά θα δυσκολευόμουν 
γιατί είναι πολλά τα μέρη όπου 
θα ήθελα να ταξιδέψω- τουλάχι-
στον στο εξωτερικό. Σε αυτή τη 
φάση, θα ήθελα να επισκεφτώ 
κάποια χώρα του ευρωπαϊκού 
βορρά, είτε μια απ’ τις σκανδινα-
βικές είτε την Ιρλανδία και τη 
Σκωτία. Η μουσική που θα ήθελα 
να ακούγεται είναι αυτή που 
πάντα ακούω με ευχαρίστηση, 
δηλαδή ψυχεδέλεια, γκάρατζ και 
παρεμφερή είδη παλιομοδίτικου 
ροκ. Το αλκοόλ, από την άλλη, 
δεν με ελκύει ιδιαίτερα οπότε ας 
πούμε κόκκινο κρασί ή κάποιο 
ηδύποτο. Όσον αφορά το φαγητό, 
θέλω γενικά να δοκιμάζω νέες 
τοπικές γεύσεις.  

 

 

 

Κάτι ευχάριστο, όμορφο και γλυκό 
που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους 
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αναγνώστες μας; Μέσα σε αυτόν τον 
σκληρό, βίαιο και απάνθρωπο κόσμο 
και μέσα σε αυτή την απρόσωπη κοι-
νωνία υπάρχει κάτι που σας κρατάει, 
που σας δίνει δύναμη; 

Ίσως το όνειρο να γράψετε κάτι 
καινούργιο, να ζωγραφίσετε στην 
άμμο του χρόνου, ένα καινούργιο 
όνειρο, ένα καινούργιο μύθο;  

 

Αυτά είναι πολύ όμορφα και 
ποιητικά λόγια. Παρότι με ενδια-
φέρει και η ποίηση, δεν συνηθίζω 
να μιλάω ποιητικά. Οπότε, θα 
γράψω απλά μερικούς γνωστούς 
στίχους του Εμπειρίκου: «Σκοπός 
της ζωής μας δεν είναι η χαμέρ-
πεια. Σκοπός της ζωής μας είναι η 
αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι 
η λυσιτελής παραδοχή της ζωής 
μας και της κάθε μας ευχής εν 
παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις 
κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν των 
υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής 
μας είναι το σεσημασμένον δέρας 
της υπάρξεώς μας».  

 

 

 

Την τελευταία χρονική περίοδο 
όλος ο κόσμος έχει χτυπηθεί από ένα 
πρωτοφανές ξέσπασμα πανδημίας και 
ζούμε καταστάσεις που πραγματικά 
ούτε οι συγγραφείς της επιστημονι-
κής φαντασίας δεν τις είχαν φαντα-
στεί. Η καραντίνα του πληθυσμού 
σχεδόν σε όλο τον πλανήτη είναι κάτι 
το πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστο-
ρία.  

Εσείς πως ζείτε όλη αυτή την 
κατάσταση;  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνάει η ανθρωπότητα πιστεύετε ότι 
η λογοτεχνία μπορεί να δώσει ελπίδα 
στους ανθρώπους και να εκφράσει τα 
προβλήματα τους;  

 

Είναι φυσικά μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση για όλους μας την 
οποία αρχικά είχαμε υποτιμήσει. 
Κι εδώ ισχύει, όντως, το χιλιοει-
πωμένο: Η ζωή ξεπερνά κάθε 
δημιουργική φαντασία. Κι εγώ, 
όπως όλοι μας, προσπαθώ να 
αντιμετωπίζω με υπομονή την 
όλη κατάσταση με την ελπίδα ότι 
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θα επικρατήσει το καλό σενάριο 
και σύντομα θα αρχίσουμε να 
επιστρέφουμε σιγά-σιγά σε φυσιο-
λογικούς ρυθμούς.  

Σίγουρα, τώρα πολλοί διαβά-
ζουν περισσότερη λογοτεχνία, 
μεταξύ άλλων, λόγω και του 
περισσότερου ελεύθερου χρόνου 
που έχουν. Είναι, ας πούμε, μια 
ευκαιρία για κάποια περισυλλογή 
που δύσκολα έχει κανείς στον 
πολύ γρήγορο και αγχώδη σημε-
ρινό τρόπο ζωής, μέσα στα πλαί-
σια του οποίου η λογοτεχνία και 
η τέχνη γενικότερα έχουν συνή-
θως περισσότερο ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, 
δεν ξέρω αν μπορεί να παραχθεί 
σε αυτές τις συνθήκες σπουδαία 
λογοτεχνία που θα εκφράσει την 
εποχή μας και ταυτόχρονα θα 
αντέξει στο χρόνο -είναι κι αυτό 
ένα στοίχημα. 

Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο 
σας. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να 
πείτε στους αναγνώστες μας;  

Κι εγώ ευχαριστώ. Καλή δύνα-
μη σε όλους. 
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Ο σκοπός αυτού του Project είναι 
να δώσουμε συντονισμένα την εικό-
να τους στην κοινωνία και να προ-
βάλουμε τη φωνή των σύγχρονων 
Ελλήνων συγγραφέων, όλων αυτών 
που βρήκαν φωνή και στέγη τα δέκα 
πέντε τελευταία χρόνια στις Εκδό-
σεις Συμπαντικές Διαδρομές, τονί-
ζοντας παράλληλα με το 
συγγραφικό τους έργο και τη δυνα-
μική της λογοτεχνίας σαν σύμβολο 
ελπίδας, και γιατί όχι λύτρωσης και 
απελευθέρωσης, στα δύσκολα χρό-
νια της πανδημίας που ζούμε.  

 
Αγαπητέ κύριε Τανίτη, καλημέρα. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν δύο βιβλία σας 
από τις Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρο-
μές. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν άπειρα 
καινούργια βιβλία. Τι πιστεύετε ότι μπο-
ρούν να προσθέσουν τα δικά σας βιβλία; 
Για ποιο λόγο κάποιος να τα επιλέξει για 
να τα διαβάσει;  

 

Την εποχή αυτή, άνοιξη του 2020 
που κοντεύουν να συμπληρωθούν 
δυο χρόνια συνεργασίας με τις εκδό-
σεις “Συμπαντικές Διαδρομές” 
υπάρχουνε 3 δικά μου βιβλία στην 
αγορά. Εντελώς διαφορετικά μεταξύ 
τους! 

Το κοινωνικό μυθιστόρημα 
“ΝΩΡΙΣ ΕΦΥΓΕΣ ΘΕΙΕ” που είναι 
μια ιστορία βασισμένη σε πραγμα-
τικά γεγονότα, με ελάχιστη μυθο-
πλασία. Βασισμένη σε επιλεγμένα 
άτομα από το σόι μου και δυνατές 
αναμνήσεις από τα παιδικά/εφηβι-
κά μου χρόνια, δείχνει πως ακόμη 
και κάποιοι απλοί άνθρωποι της 
εποχής τους, που δεν επιδίωξαν 
συνειδητά να πρωταγωνιστήσουν 
πουθενά, έχουν κάτι να πούνε για 
την ζωή και πριν φύγουν για το επέ-
κεινα, άφησαν κι αυτοί το χνάρι 
τους πάνω στην Γη.  

Το cyberpunk novel “ΣΤΟΝ 
ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” που αναφέρε-

Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΟΝ Βαγγέλη Παπαδιόχο 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 
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ται στην αρχική δημιουργία, την 
λειτουργία και τις συνθήκες ζωής 
σε μια τεράστια & πολυάνθρωπη 
φανταστική Πόλη του αύριο. Ενός 
“αύριο” που μπορεί να μην απέχει 
τόσο πολύ από το παρόν για την 
ανθρωπότητα. 

Το vampire erotica novel 
“ΣΕΧΡΑΜΕΝΑΝΤ: Η ΑΙΩΝΙΑ 
ΑΚΟΛΑΣΤΗ” με θέμα ένα αιώνια 
περιπλανώμενο θηλυκό βαμπίρ 
βρίσκεται προσωρινά στον σημερι-
νό κόσμο με την μορφή μιας εντυ-
πωσιακής νέας γυναίκας, όπου 
αναστατώνει απότομα & μοιραία 
τις ζωές δυο ξεχωριστών αντρών, 
με τελείως διαφορετικό τρόπο για 
τον καθένα.  

Τα τελευταία αν και ανήκουν 
στη “λογοτεχνία του φανταστι-
κού” περιγράφουν ανθρώπινους 
χαρακτήρες που βλέπω να υπάρ-
χουνε τριγύρω, δεν είναι αποκομ-
μένα από την πραγματική ζωή των 
ανθρώπων. Ο αναγνώστης/τρια 
διαβάζοντας τα, μπορεί να διαπι-
στώσει γνώριμες, ακόμη και δικές 
του/της αντιδράσεις, προθέσεις, 
σκέψεις, βιώματα, πέρα από μια 
ενδιαφέρουσα και δυνατή ιστορία 

– πλαίσιο στο καθένα. 
Επιπλέον ισχύουν και τα 

τετριμμένα για τους βιβλιόφιλους, 
όπως ότι με ένα βιβλίο ξεχνιέται, 
μαθαίνει καινούρια πράγματα για 
τον κόσμο, δραπετεύει από την 
ρουτίνα της καθημερινότητας, 
πλανάται η φαντασία, γνωρίζει 
πράγματα που αγνοεί, επανεξετά-
ζει θεωρίες και πιστεύω, βρίσκει 
κάποιες απαντήσεις, κλπ.  

 
 
Επιλέξετε ένα ή δύο χαρακτηριστι-

κά αποσπάσματα από τα βιβλία, που να 
εκφράζουν αυτό που θέλετε να μεταδώ-
σετε στους αναγνώστες, ώστε να μπο-
ρέσουν να καταλάβουν πιο εύκολα τους 
κόσμους των βιβλίων σας.  

 
 
Παραθέτω αυτούσια ένα χαρα-

κτηριστικό κομμάτι από το καθέ-
να, με τη σειρά που τα περιέγραψα 
παραπάνω, όπως ακριβώς είναι 
στα βιβλία: 

 
 Δεν είχε σκοπό να σπουδάσει 

παραπέρα από την Γαλλική σχολή, 
αρκετά με τα γράμματα που δεν τα 
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έπαιρνε κιόλας, όπως άλλες συμ-
μαθήτριες της που αργότερα ξετέ-
λεψαν δασκάλες ή καθηγήτριες. 
Εκείνο που γνώριζε από μικρή 
ήταν πως οι γονείς της δε νοιάζον-
ταν για ανώτερες σπουδές και δεν 
την πίεζαν, είχανε όνειρο για 
αυτήν έναν καλό γάμο… Όχι 
βέβαια με τον Σταύρο, που την 
ύπαρξη του αγνοούσαν ακόμη οι 
δικοί της, μα με κάποιο τακτοποι-
ημένο νέο της τάξης τους, έναν 
έτοιμο γιατρό, δικηγόρο, πολιτικό 
μηχανικό (κι όχι μηχανολόγο ή 
χημικό;), κάποιο ανώτερο τραπεζι-
κό στέλεχος ή έστω έναν επιτυχη-
μένο έμπορο. 

Αυτόν τον γαμπρό ονειρεύον-
ταν μιας που δεν είχαν γιο–κληρο-
νόμο και συνεχιστή της μέσης 
αστικής οικογένειας τους. Για να 
της κάνουν της κόρης ένα πλούσιο 
γάμο να ευτυχήσει. Να μην έχουνε 
σαν ζευγάρι συνεχώς τη ανάγκη 
χρημάτων, να έχουνε από την 
αρχή μια οικονομική άνεση, που 
μαζί με την δική της προίκα θα 
τους επέτρεπε να ζούνε καλά και 
έτσι όπως θέλουν, χωρίς την γκρί-
νια που φέρνει η φτώχεια και η 

ανέχεια. Καμιά σχέση ο ιδανικός 
υποψήφιος στο νου τους με τον 
φτωχό εργάτη των Ταμπακαριών 
Σταύρο που μύριζε την μυρωδιά 
τους κολλημένη στο δέρμα του, μα 
που ήθελε τόσο πολύ η Τασία, εν 
αγνοία τους. Ένοιωθε τόσο άνετα 
και σίγουρα δίπλα του, όπως 
κανείς μαλθακός μπούλης από 
τους παραπάνω δεν θα την έκανε 
να νοιώσει ποτέ…  

Σαν καλομαθημένη που ήταν η 
Τασία όμως, έκανε τελικά το δικό 
της: Του ζήτησε να την κλέψει και 
να φύγουν μακριά από το σπίτι 
της. Μια δόση ρομαντισμού; Ξερο-
κεφαλιά; Δεν μπορεί κανείς να 
ξέρει τι υπάρχει στο μυαλό μιας 
γυναίκας. Που ήξερε πως στο τέλος 
έπαιρνε πάντα αυτό που ήθελε, με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από 
μικρή σαν μοναχοκόρη που ήταν. 
Και τώρα ήταν η ώρα να αρπάξει 
τη μοναδική ευκαιρία για μια 
έντονη συγκίνηση. Τέτοια που 
λίγες κοπέλες κατορθώνουν να 
βιώσουν, όταν είναι τα νιάτα τους 
ανθισμένα. Αν δεν την έκλεβε εδώ 
και τώρα που ήταν νέα κι όμορφη 
ένας τέτοιος άντρας αληθινός, 
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πότε, που και ποιος άλλος θα περί-
μενε να βρεθεί και να είναι ικανός 
να το πράξει; 

 Όσο οι δικοί της έκαναν τα 
μύχια σχέδια τους, τους πρόλαβε 
αυτή με το δικό της που σκάρωσαν 
αστραπιαία μαζί με τον αγαπημέ-
νο της. Έτσι, ένα καθορισμένο 
βράδυ πολύ αργά, την ώρα που οι 
γονείς της κοιμόταν βαθειά, ήρθε ο 
Σταύρος με μια κούρσα δημοσίας 
χρήσης με οδηγό αγκαζέ, βγήκε 
από την πόρτα σαν κυρία με την 
βαλίτσα της που είχε ετοιμάσει από 
καιρό, πήρε μαζί και τα κοσμήμα-
τα της μάνας της και το σκάσανε… 

............. 
Για διάφορους λόγους, ο καθέ-

νας σχεδόν και με τους δικούς του, 
κάμποσοι άνθρωποι επιλέγουν να 
μην αφομοιωθούν με τους “Συμβι-
βασμένους”, να μην γίνουν μέρος 
της Πόλης. Του “φωτεινού” κέν-
τρου της τουλάχιστον, που με το 
σύστημα των “Οικονομικών 
Μονάδων” αποτελεί άβατο για 
αυτούς. Άνθρωποι που βρέθηκαν 
στα κάτω της ζωής απότομα, 
άνθρωποι μπερδεμένοι με τα 
πιστεύω και τα θέλω τους, άνθρω-

ποι χωρίς διάθεση για εργασία, 
χωρίς οικογένεια, χωρίς ορατή 
προοπτική, είναι χαμένοι άνθρω-
ποι, που εντέλει καταλήγουν από 
μόνοι τους να ζουν εκτός κοινω-
νίας της Πόλης. Η κοινωνία προσ-
δίδει στο άτομο ταυτότητα. 
Γνωρίζει επομένως ο κάθε άνθρω-
πος το πού ανήκει και θέτει τα δικά 
του όρια. Όρια μέσα στα οποία 
μπορεί και κινείται, μπορεί και 
δημιουργεί. Αυτή η κίνηση είναι 
που δίνει ζωή σε οτιδήποτε υπάρ-
χει. Που σαν όρια περιορίζουν επί-
σης την ελευθερία του ανήσυχου 
ατόμου που δεν αρκείται μόνο σε 
μια δεδομένη ταυτότητα και μια 
θέση εργασίας, μα διψά για την 
αναζήτηση των πέρα από τα όρια 
ανεξερεύνητων δυνατοτήτων του.  

 
Αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως 

“Δυσπροσάρμοστοι” από τους 
εντός της Πόλης, κανείς από τους 
οποίους δεν θέλει ούτε επιθυμεί να 
συναντηθεί με κάποιον τέτοιο. Μια 
συνάντηση που μπορεί να αποβεί 
ακόμη και μοιραία για τον καλο-
μαθημένο που στην Πόλη δεν έχει 
μάθει στην βία και την απόκτηση 



Τα χρονικά του κορονοϊού

49

με το ζόρι. Ξαναγυρίζει στα πρώτα 
στάδια της εξέλιξης του ο άνθρω-
πος, στην αναζήτηση τροφής ή την 
καλλιέργεια της. Ο ανθρωπισμός 
και η κατανόηση στον άλλον 
περισσεύει, είναι επόμενης προτε-
ραιότητας ανάγκη, με πρώτη την 
επιβίωση. Και ο εξαθλιωμένος αν 
δεν ικανοποιηθεί μία ανάγκη, δεν 
μπορεί να πάει στην επόμενη.  

 
Γιατί στον κάτω κόσμο επιβιώ-

νουν μόνο όσοι διαθέτουν πολλά 
κιλά κότσια και γροθιά “σιδερέ-
νια” κι έτοιμη να συντρίψει. Μόνο 
οι ισχυροί τα καταφέρνουν, ζούνε 
όπως θένε κι επιβάλλονται στους 
υπόλοιπους χωρίς έλεος. Η βία εδώ 
παραέξω στον παράλληλο αντίπο-
δα της Πόλης, είναι καθεστώς και 
κύριο γνώρισμα του. Μέσα σε ελά-
χιστα δευτερόλεπτα όλα μπορούν 
να αναστραφούν από ένα εγκλη-
ματικό στοιχείο που θέλει να πάρει 
κάτι που έχει κάποιος/α. Δε τους 
νοιάζει εάν είναι μητέρα, δε τους 
νοιάζει εάν είναι πατέρας, εάν 
είναι παιδί κάποιου. Το μόνο που 
τους νοιάζει είναι να πάρουν αυτό 
που χρειάζονται. Όποιος βρίσκει, 

αποκτά, φτιάχνει ή κλέβει ακόμη 
κάτι που μπορεί να έχει κάποια 
αξία για άλλους, γίνεται αυτομά-
τως στόχος. Όλων εκείνων που 
θέλουν και χρειάζονται αυτό που 
έχει.  

 
Οι ανακρίσεις του φυλακισμέ-

νου Ζανίνο έγιναν πιο επίμονες, 
ήταν ο μόνος που μπορούσε να 
δώσει εξηγήσεις για το πως, πότε, 
γιατί και τι ακριβώς έγινε στο κότε-
ρο και μεταξύ τους την τελευταία 
φορά πριν εξαφανιστούν. Δεν 
πίστευε κανείς αυτά που συνέχεια 
έλεγε: 

- Εκείνη φταίει για όλα. Είναι 
βαμπίρ. Με ανάγκαζε με τον 
τρόπο της να την υπακούω, δεν 
ήξερα τι έκανα, με τύφλωσε με 
πάθος και υποσχέσεις... 

 
 Οι ανακριτές δεν τον πίστευαν, 

όμως τα τηλεοπτικά κανάλια και 
όλες οι εφημερίδες από τις πιο 
“σοβαρές” μέχρι τις πιο κουτσομ-
πολίστικες, βρήκαν πολύ βολικό 
για πάρτη τους το θέμα. Το αναπα-
ρήγαγαν συνέχεια, με ολοσέλιδες 
αναλύσεις, σκληρές φωτογραφίες 
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οι περισσότερες από αρχεία παλαι-
ότερων υποθέσεων, αμέτρητες ώρες 
τηλεοπτικών εκπομπών, πιπεράτα 
σχόλια, αναφορές στο παρελθόν σε 
παρόμοια συμβάντα κι ότι άλλο 
μπορούσαν να βρούνε οι παραγω-
γοί, οι ρεπόρτερ, οι παρουσιαστές 
και οι συνήθεις αργόσχολοι που 
έφερναν στα πάνελ. Είχε πολύ 
καιρό να ξεσπάσει τέτοιο σκάνδα-
λο στον τόπο, που είχε ότι τραβά 
το ενδιαφέρον του κοινού: Πλού-
σιους νέους ανέμελους καλοπερα-
σάκηδες, πολλά λεφτά να 
σκορπίζονται στον βρόντο, ακόλα-
στες νυχτερινές εξαλλοσύνες, μοι-
ραία γυναίκα, εγκλήματα, πολύ 
σεξ, διαστροφή, αίμα, μυστήριο, 
απαγωγές μικρών παιδιών για 
θυσίες, μπουλούκια γύφτων που 
ούρλιαζαν ομαδικώς και καταρι-
ούνταν για το δολοφονημένο 
μέλος της ράτσας τους, τελετές που 
παρέπεμπαν σε σατανισμό & 
μαύρη μαγεία, πάθη κι αποπλανή-
σεις, ντετέκτιβ και μια παραδειγ-
ματική τιμωρία στο τελείωμα του 
ρεαλιστικού αυτού σήριαλ που θα 
επέρχετο ως νέμεση να λυτρώσει, 
να σκεπάσει τα πάντα, να δώσει 

ένα τέλος και να επανέλθει η πρό-
τερη καθεστηκυία τάξη και η προ-
βλέψιμη καθημερινότητα. 

 
Όλα τα παραπάνω βέβαια 

είχαν επίκεντρο και σημείο αναφο-
ράς τον Ζανίνο και το οικογενει-
ακό του “βαρύ” όνομα. Τον άσωτο 
γιο του πλούσιου πατέρα που 
μπλέχτηκε σε αυτή τη δίνη γεγονό-
των κάνοντας το κέφι του με τα 
εύκολα λεφτά που διέθετε. Και 
“ποιός ξέρει πως να τα απόκτησε η 
οικογένεια”... που ήταν έτοιμο να 
βγει από τα χείλη όλων των παρα-
κολουθούντων το παραπάνω γαϊ-
τανάκι αποκαλύψεων, υποθέσεων, 
κουτσομπολιών. 

 
 
 
Ένα σίγουρα μεγάλο ερώτημα για 

κάθε αναγνώστη που λατρεύει έναν 
συγγραφέα είναι πως θα είναι σαν 
απλός άνθρωπος, τι συνήθειες θα έχει. 
Τι τρώει, τι μουσική του αρέσει, που 
ταξίδεψε και πολλά άλλα πράγματα. Θα 
προσπαθήσω να κάνω απλή αλλά αναγ-
καστικά και περίπλοκη ταυτόχρονα την 
ερώτηση. 
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Πείτε μας που θα θέλατε να ταξι-
δέψτε για να απαγγείλετε κάποιο κείμε-
νο σας και όταν θα το κάνατε αυτό, τι 
μουσική θα θέλατε να ακούγεται, τι 
ποτό να γεμίζει το ποτήρι μπροστά σας 
και ποια αγαπημένη νοστιμιά να σας 
περιμένει στο πιάτο σας;  

 

Ανά την Ελλάδα, να πω αρχικά 
μερικά πράγματα για τα βιβλία 
μου, πολύ λίγα και να αφήσω τους 
αναγνώστες να τα ανακαλύψουν 
μόνοι τους, να τα αγγίξουν, να τα 
ξεφυλλίσουν, να διαβάσουν αυτοί 
στους υπόλοιπους κάτι από μια 
τυχαία σελίδα που τους τράβηξε το 
ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή. Έτσι 
κάνω σε κάθε εκδήλωση που παρί-

σταμαι. Όσο γίνεται αυτό, θα 
ήθελα να έχω ένα τοπικό ποτό σε 
μικρό ποτηράκι αφού δεν πίνω ιδι-
αίτερα και μετά με άνεση χρόνου, 
κάμποσα πιάτα με φαγητά όπως 
τα φτιάχνουν αυτοί εκεί, στον τόπο 
τους. Που θα τα τιμήσω όλα όπως 
τους αξίζει, αφού τρώγω τα πάντα 
και δεν ξέρω, ούτε θέλω να μαγει-
ρεύω!  

 Και στον υπόλοιπο κόσμο θα 
επεκταθώ, όταν ανακαλύψουν και 
γνωρίσουν τα έργα μου, με τον 
ίδιο προσωπικό μου τρόπο 
πάντα...  

 
 
Κάτι ευχάριστο, όμορφο και γλυκό 

που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους 
αναγνώστες μας; Μέσα σε αυτόν τον 
σκληρό, βίαιο και απάνθρωπο κόσμο 
και μέσα σε αυτή την απρόσωπη κοινω-
νία υπάρχει κάτι που σας κρατάει, που 
σας δίνει δύναμη; 

 Ίσως το όνειρο να γράψετε κάτι 
καινούργιο, να ζωγραφίσετε στην άμμο 
του χρόνου, ένα καινούργιο όνειρο, ένα 
καινούργιο μύθο;  

 
 Η ζωή μας όπως κι αν τη ζούμε, 
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είναι κάτι που δεν θα βιώσουμε 
ποτέ ξανά έτσι ακριβώς. Κάθε στιγ-
μή μας είναι μια μοναδική εμπει-
ρία. Όμορφη, άσχημη, ξεχωριστή, 
δεν έχει σημασία, δεν πρόκειται να 
διαρκέσει για πάντα. Για αυτό να 
ζούμε κάθε λεπτό σαν κάτι που δεν 
θα ξαναγυρίσει ποτέ. Σαν κάτι να 
θυμίζει πως όλα τα καλά ή τα κακά 
είναι παροδικά, αφήνοντας πίσω 
σοφία και ωρίμανση. Τώρα αν 
έχουμε κάποιο ιδιαίτερο προσόν, 
ένα ταλέντο, θέληση και διάθεση, 
ας το αξιοποιήσουμε να αφήσουμε 
πίσω το δικό μας αποτύπωμα στο 
πέρασμα μας από τη ζωή στη Γη. 
Έχουμε στη διάθεση μας για αυτό 
το σκοπό, όλο τον ανθρώπινο 
χρόνο! 

 
 Προσωπικά έχω σκοπό μελλον-

τικά, ανάμεσα στα έργα φαντασίας 
που θα εμπνευστώ, θα σκεφτώ και 
θα γράψω τα επόμενα χρόνια, να 
προσθέσω δυο ακόμη ρεαλιστικά 
έργα που θέλω, βγαλμένα από την 
πραγματική ζωή. Τα οποία μαζί με 
το “ΝΩΡΙΣ ΕΦΥΓΕΣ ΘΕΙΕ”, αποτε-
λούν μια τριλογία με πολλά στοι-
χεία από την ζωή του συγγραφέα.  

Το “ΖΩΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ” που 
θα αναφέρεται στις πολλές διαδο-
χικές προσπάθειες ενός νέου 
ανθρώπου να αποκατασταθεί 
οικονομικά κι επαγγελματικά. 
Διανθισμένο με αρκετές προσωπι-
κές ιστορίες ανθρώπων που συνάν-
τησε στη διαδρομή του προς την 
αναζήτηση του χρήματος. 

 
Και τρίτο στη σειρά το 

“ΕΡΩΤΟ(Σ)ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ” που 
θα αναφέρεται στις ερωτικές ανη-
συχίες, τις σεξουαλικές αναζητή-
σεις και τις διάφορες 
Ερωτο(ς)περιπέτειες ενός ξεχωρι-
στού άντρα. Από τα πρώτα εφηβι-
κά του χρόνια μέχρι να περάσει 
την μέση ηλικία, στην πορεία του 
προς την αναζήτηση του ιδανικού 
έρωτα, εκείνου που θα τον συναρ-
πάσει και θα έρθει να συμπληρώ-
σει αρμονικά την κατά βάθος 
μοναχική ζωή του. 

Παράλληλα, έχοντας τα μάτια 
ανοιχτά και στενή επαφή με το κοι-
νωνικό περιβάλλον, παρατηρεί τις 
αντίστοιχες προσπάθειες μερικών 
άλλων κοντινών του προσώπων 
και την έκβαση που καταλήγουν 
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να έχουν οι δικές τους ερωτικές 
αναζητήσεις. 

 
 
Την τελευταία χρονική περίοδο 

όλος ο κόσμος έχει χτυπηθεί από ένα 
πρωτοφανές ξέσπασμα πανδημίας και 
ζούμε καταστάσεις που πραγματικά 
ούτε οι συγγραφείς της επιστημονικής 
φαντασίας δεν τις είχαν φανταστεί. Η 
καραντίνα του πληθυσμού σχεδόν σε 
όλο τον πλανήτη είναι κάτι το πρωτο-
φανές στην ανθρώπινη ιστορία.  

Εσείς πως ζείτε όλη αυτή την κατά-
σταση;  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνάει η ανθρωπότητα πιστεύετε ότι η 
λογοτεχνία μπορεί να δώσει ελπίδα 
στους ανθρώπους και να εκφράσει τα 
προβλήματα τους;  

 
 
Μας έπιασε στον ύπνο η παν-

δημία ανθρώπους και χώρες με την 
αρχή του χρόνου και μας έκλεισε 
μέσα ως πρώτη εφικτή λύση αντι-
μετώπισης της εξάπλωσης της. Κι 
εγώ σαν όλους παραμένω αναγκα-
στικά στο σπίτι, μα όχι μοιρολα-
τρικά και σε απραγία.  

Επειδή από μικρός ήμουν και 
πάντα θα είμαι ιδιαίτερα οργανω-
τικός σαν άτομο, έφτιαξα έτσι την 
καθημερινότητα μου στην κλει-
σούρα του σπιτιού μου, ώστε να μη 
στερηθώ όσα κάνω κι όσα θέλω, 
όσο δεν μπορώ να πορίσω όξω.  

Αν θέλετε να ξέρετε πως, κυκλο-
φορεί δωρεάν με το ηλεκτρονικό 
fanzine “Voice of resistance: Τα 
χρονικά του κορονοιού”, το μικρό 
διήγημα ‘’Ζωντανός στην πανδη-
μία” που περιγράφει γλαφυρά την 
προσωπική ζωή του Ντίνου Τανίτη 
εντός του σπιτιού, τις καθημερινές 
του συνήθειες, τα χόμπι, τη διάθε-
ση και τις ελπίδες του. Ως ανάγνω-
σμα, ψυχαγωγία, παράδειγμα 
ατομικής οργάνωσης, κουτσομπο-
λιό της κλειδαρότρυπας ή απλά 
για να περάσει η ώρα, αναζητήστε 
το! 

 
Έχοντας άπλετο χρόνο κι ελά-

χιστες μετακινήσεις, εμπνεύστηκα 
από την επικαιρότητα που μου 
πρόσφερε υλικό σε αφθονία κάθε 
μέρα κι έγραψα σε χρόνο ρεκόρ το 
4ο μου βιβλίο “NRWGOU Virus - 
ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ” ένα θρί-
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λερ βιολογικού τρόμου. Αυτό που 
ζούμε στην πιο extreme εκδοχή 
του, ώστε να αλλάξει πράγματα 
και καταστάσεις... Φανταστικό και 
ρεαλιστικό ταυτόχρονα. Που 
κάποιες περιγραφές από τις σελί-
δες του, μπορεί να είναι η αυριανή 
πραγματικότητα μας, αν το θελή-
σουν τα οργανωμένα συμφέροντα 
με ισχύ και εξουσίες.  

Θα κυκλοφορήσει από τις 
“Συμπαντικές Διαδρομές” όταν κι 
όποτε τελειώσει ο τωρινός μας 
εφιάλτης.... 

 
Ειδικά για την λογοτεχνία του 

φανταστικού, ουδείς γνωρίζει εκ 
των προτέρων πότε και που θα 
συναντηθεί η πηγαία έμπνευση 
και η αχαλίνωτη φαντασία ενός 
συγγραφέα την ώρα που γράφει, 
με τις εξελίξεις της πραγματικότη-
τας αργά ή γρήγορα.  

Ή ακόμη πόσες και ποιές από 
τις ιδέες/περιγραφές που διάβα-
σαν κι έμαθαν στο έργο ενός συγ-
γραφέα κάποιοι αναγνώστες του, 
θα τις κάνουν πραγματικότητα 
όταν είναι σε θέση να το πράξουν, 
πχ αν τους δοθεί αργότερα μια 

θέση εξουσίας, ή λήψης αποφάσε-
ων, ή δυνατότητα σχεδιασμού των 
πραγμάτων, ή επηρεασμού της 
κοινής γνώμης, κλπ. Παραδείγμα-
τα προφητικών συλλήψεων επι-
στημονικής φαντασίας ο Ιούλιος 
Βερν, ο Χ. Τζ. Γουέλς , ο Τζωρτζ 
Όργουελ, κ.α. που τώρα αγνοούμε 
την επίδραση τους... 

 

Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. 
Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να πείτε 
στους αναγνώστες μας;  

 

 

Αγοράστε βιβλία, τα δικά μου 
κι άλλα, όσα προσελκύσουν το 
μάτι και το ενδιαφέρον σας. Γι’ 
αυτό βγαίνουν στα βιβλιοπωλεία, 
φυσικά και ηλεκτρονικά, γι’ αυτό 
ασχολούνται επαγγελματίες σε 
κάθε στάδιο δημιουργίας και προ-
ώθησης. Υπάρχουνε βιβλία για 
όλα τα γούστα κι όλα τα πορτοφό-
λια εκεί έξω, σας περιμένουν να τα 
εντοπίσετε.  

 Ας πιείτε έναν ψευτοφραπέ, 
μια μπύρα, ένα ποτήρι ποτό λιγό-
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τερο, αν πρόκειται να μάθετε κάτι 
παραπάνω, να γνωρίσετε κάτι 
περισσότερο, να ερευνήσετε πράγ-
ματα και νοήματα που δεν έχετε 
φανταστεί. Ας μην πάτε μια μέρα 
στο μπαρ και την καφετέρια, ας 
κάνετε ένα ξενύχτι και μια ασωτία 
λιγότερα, δεν πρόκειται να πάνε 
πουθενά, εκεί στο ίδιο γνωστό τους 
μέρος θα είναι κι αύριο, να σας 
περιμένουν ορθάνοιχτα.  

Γράψτε τα δικά σας κείμενα, 
εκφραστείτε ελεύθερα, πείτε άφοβα 
αυτά που θέλετε, προβάλλετε τη 
μοναδικότητα σας. Και τολμήστε 
να τα κυκλοφορήσετε. Κανένας 
δεν πρόκειται να σας ανακαλύψει 
και να σας γνωρίσει αν τα κρατάτε 
στο συρτάρι, μόνο για τον εαυτό 
σας. Κι αν δεν βρίσκετε έμπνευση 
γύρω σας, στραφείτε μέσα σας. 
Κανείς δεν ξέρει και δεν θα περι-
γράψει καλύτερα την δική σας 
ζωή, από εσάς... 

 

Αν βάλετε το όνομα μου στη 
μηχανή αναζήτησης google, θα 
σας πάει με ένα κλικ στο προσωπι-
κό μου site, που μπορείτε να εξε-

ρευνήσετε με την ησυχία σας, να 
μάθετε τα νεώτερα μου, να διαβά-
σετε κάποια επιλεγμένα αποσπά-
σματα από τα έργα μου και να 
επικοινωνήσετε μαζί μου.  

Καλή αντάμωση από κοντά σε 
κάποιο φεστιβάλ “Όψεις του Φαν-
ταστικού”.  

Μέχρι τότε να περνάτε όπως 
θέλετε, να φροντίζετε τον εαυτό 
σας, να σκέφτεστε μεγαλόπνοα, να 
κυνηγάτε τα όνειρα σας και να 
είστε όλο και καλύτερα! 
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Πρόσκληση προς συγγραφείς να 
συμμετέχουν στην ανθολογία 

«Η έσχατη πανδημία: Η πρώτη Ελλη-
νική ανθολογία βιολογικού τρόμου» 

 
 
 
 
 
Γιατί μερικές φορές η πραγματικότητα είναι 

πιο τρομαχτική και από την πιο αχαλίνωτη φαν-
τασία! 

 
  
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 1 

Μαΐου του 2020. 
Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις 17 Μαΐου 

του 2020 στην Αθήνα. 
 
Τελευταία ενημέρωση: 28/3/2020 
Η αρχική ανακοίνωση για την ανθολογία έγινε 

τον Δεκέμβριο του 2019, στις Όψεις του Φανταστι-
κού στην Αθήνα, αρκετά πριν γίνει το ξέσπασμα 
του τωρινού ιού. Απλά θεωρούσαμε και θεωρούμε 
τον Βιολογικό τρόμο ένα σημαντικό κομμάτι της 
λογοτεχνίας του φανταστικού ειδικότερα από τη 
στιγμή που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα, καθώς τα ξεσπάσματα με 
ιούς τα τελευταία χρόνια είναι συνεχόμενα. Όταν 
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κάναμε την αρχική ανακοίνωση σε καμία περίπτωση δεν φαν-
ταζόμασταν ότι θα φτάναμε να ζούμε σε μια κατάσταση παρό-
μοια με τη σημερινή όπου σχεδόν ο μισός πλανήτης έχει μπει 
σε απομόνωση.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πιστεύουμε ότι η συγγραφή 
είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος να εκφράσουν οι άνθρωποι 
αυτά που βιώνουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την 
ανθρωπότητα.  

Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά και να συνεχίσετε να είστε 
καλά και ασφαλείς.  

Μένουμε όλοι δυνατοί και περιμένουμε τα κείμενα όλων 
σας για να εκφράσουμε τις δικές σας φωνές, ανησυχίες και 
ελπίδες σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 

Καθώς υπάρχει ακόμα καραντίνα στην χώρα μας δεν 
ξέρουμε αν θα μπορέσουν να διεξαχθούν οι Όψεις του Φαντα-
στικού στις 17 Μαΐου στην Αθήνα, όπου ήταν να γίνει η 
πρώτη παρουσίαση της ανθολογίας, ούτε το πώς θα εξελιχθεί 
όλη η κατάσταση. Μέχρι το τέλος Απριλίου ελπίζουμε να 
έχουμε μια σαφή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση 
και θα κάνουμε ανάλογα δημόσια ανακοίνωση.  

 
 
«… [first lines] 
Title Card: ...5 billion people will die from a deadly virus in 

1997... /... The survivors will abandon the surface of he planet... /... 
Once again the animals will rule the world... / - Excerpts from inter-
view with clinically diagnosed paranoid schizophrenic, April 12, 
1990 - Baltimore County Hospital…» 

 
Twelve monkeys – The movie  
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«… Οι φωτιές απλώνονταν παντού στην πόλη, φωτίζοντας τα 
κτήρια με ένα απόκοσμο πορφυρό χρώμα. Ακούγονταν από παντού 
ουρλιαχτά, ανθρώπινες κραυγές πόνου και απελπισίας, σπασίματα, 
εκρήξεις, πυροβολισμοί, σπιναρίσματα από αυτοκίνητα, σε τρελές 
πορείες διαφυγής. Έστρεψε το βλέμμα του προς την τηλεόραση. Είχε 
σταματήσει εδώ και πολύ ώρα να εκπέμπει κάποιο είδους προγράμμα-
τος. Είχε μείνει μόνο μια καρτέλα, που είχε αρχίσει και αυτή να τρεμο-
παίζει, καθώς τα κάθε είδους ηλεκτρικά δίκτυα ήταν έτοιμα να 
καταρρεύσουν.  

 
Μη βγαίνετε από το σπίτι σας. Μη κυκλοφορείτε στους δρόμους. 

Αποφύγετε την επαφή με ανθρώπους που δεν τους ξέρετε, με ανθρώ-
πους που φαίνονται άρρωστοι, που φέρονται παράλογα, με ζώα του 
δρόμου. Να τρώτε και να πίνετε μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και 
υγρά. Μην ανοίγετε τα παράθυρα και τις πόρτες. Ασφαλίστε τα όσο 
καλύτερα μπορείτε. Να χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση μάσκες στο 
πρόσωπο. Να αλλάζετε ρούχα άμα βγείτε έξω.  

ΜΗ ΒΟΗΘΑΤΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ! 
 
Το τέλος είχε έρθει… 
Ξεκίνησε σαν μια ακόμα επιδημία γρίπης, από μια μακρινή χώρα, 

και πριν το καταλάβει κανένας έγινε μια τεράστια πανδημία, που 
απλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας 
κατάρρευσαν, μη μπορώντας να διαχειριστούν τον όγκο των ασθενών. 
Οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν μέσα στον δρόμο και τα σώματα 
τους να έμεναν εκεί εγκαταλειμμένα και άταφα, βορά σε αδέσποτα ζώα, 
που άρχισαν να μεταφέρουν με τη σειρά τους το μικρόβιο σε μέρη που 
δεν μπορούσε πριν να φτάσει.  

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, ολόκληρες πόλεις και επαρχίες απο-
μονώθηκαν, πόλεις εξαγνίστηκαν με την πυρηνική φωτιά, σε μια 
απελπισμένη προσπάθεια να σταματήσει η εξέλιξη του ιού, αλλά ήταν 
πλέον αργά.  
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Οι κρατικές δομές άρχισαν να καταρρέουν παντού.  
Η έσχατη πανδημία ήταν εδώ και ότι είχε επιζήσει από το ανθρώ-

πινο γένος παρακολουθούσε ζαλισμένο και ανήμπορο το τέλος του να 
έρχεται…» 

 
Αγαπάτε τη λογοτεχνία του φανταστικού και τις ιστορίες 

βιολογικού τρόμου, τον post apocalyptic τρόμο, τις ιστορίες με 
ξεσπάσματα ανεξέλεγκτων επιδημιών;  

Λατρεύεται τους «Δώδεκα Πίθηκους», και την ταινία και τη 
σειρά;  

Λατρεύεται την ταινία «Τα παιδιά των ανθρώπων»; 
Τότε αυτή είναι η σωστή ανθολογία για εσάς! 
Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας!  
 Μετά από την επιτυχημένη έκδοση παραπάνω από είκοσι 

θεματικών ανθολογιών λογοτεχνίας του φανταστικού τα 
τελευταία χρόνια προχωράμε προς τα εμπρός, συνεχίζοντας 
να εκδίδουμε καινούργιες ανθολογίες.  

Περιμένουμε τα κείμενα σας για την ανθολογία «Η έσχατη 
πανδημία: Η πρώτη Ελληνική ανθολογία βιολογικού τρό-
μου».  

Διεκδικήστε σήμερα τη συμμετοχή σας στην ανθολογία! 
  
 
Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημιουργήθηκαν πριν 

από δέκα πέντε χρόνια έχοντας ένα και μοναδικό σκοπό, να 
αναγεννήσουν τη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο και να στηρίξουν τους Έλληνες και Κύπριους 
συγγραφείς του φανταστικού.  

Από το 2011 αρχίσαμε να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ 
Όψεις του Φανταστικού έχοντας σαν στόχο την προώθηση των 
βιβλίων και των συγγραφέων του εκδοτικού και της λογοτε-
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χνίας του φανταστικού σε κάθε πόλη της Ελλάδας. 
Από το 2012 αρχίσαμε οργανωμένα να προωθούμε και να 

εκδίδουμε βιβλία από Κύπριους συγγραφείς και ταυτόχρονα 
να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού και 
στην Κύπρο.  

Το 2017 συμμετείχαμε για πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση 
βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπως και σε μια σειρά από άλλες 
διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, πιστεύοντας ότι ήρθε η ώρα να 
φέρουμε την Ελληνική Λογοτεχνία του Φανταστικού έξω από 
τα όρια της Ελλάδας και της Κύπρου και να την κάνουμε γνω-
στή σε όλο τον κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προχωράμε στην 
έκδοση της ανθολογίας «Η έσχατη πανδημία: Η πρώτη Ελλη-
νική ανθολογία βιολογικού τρόμου».  

 
 
Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 1 Μαΐου του 

2020.  
• Ένα μέχρι και πέντε διηγήματα, από 1.000 μέχρι και 

15.000 λέξεις το καθένα. Εμείς θα επιλέξουμε ένα με πέντε από 
αυτά.  

• Τα διηγήματα αυτά να μην τα έχετε εκδώσει ή δημοσιεύ-
σει κάπου αλλού, σε έντυπο ή στο ίντερνετ.  

• Μαζί με τα διηγήματα σας να μας στείλετε και τη φόρμα 
που ακολουθεί, συμπληρωμένη. Για να γνωριστούμε.  

• Να μας τα στείλετε μέχρι τις 1 Μαΐου του 2020, στο 
e_mail: universepaths@yahoo.com 

  
αφού βέβαια θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους 

συμμετοχής.  
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• Τα διηγήματα θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στον 
χώρο της λογοτεχνίας του φανταστικού και της λογοτεχνίας 
βιολογικού τρόμου και να είναι αυστηρά μέσα στα όρια των 
1.000 με 15.000 λέξεων. 

• Μην μας στέλνετε τα κείμενα σε .pdf. Στείλτε τα ή σε .doc 
αρχείο του Word ή σε .docx και .odp του Open Office.  

 
 
Τι είναι ο Βιολογικός τρόμος; 
 
Ο βιολογικός τρόμος αναφέρετε σε ιστορίες λογοτεχνίας 

του φανταστικού που αναφέρονται σε ξεσπάσματα επικίνδυ-
νων θανατηφόρων επιδημιών. Οι επιδημίες μπορούν να έχουν 
αναφορά σε κάθε είδους αρρώστια και ιό, είτε προέρχονται 
από ανθρώπους, είτε από ζώα, είτε από μικρόβια από τη φύση. 
Μπορεί να είναι γνωστές επιδημίες, σαν τον «Μαύρο θάνατο», 
την πανούκλα από τον μεσαίωνα, κάποια σύγχρονη επιδημία 
γρίπης ή κάποια μεταλλαγή ενός σύγχρονου και γνωστού ιού, 
π.χ. κάποια μεταλλαγή του Ebola, που μπορεί να κάνει την 
ασθένεια ανεξέλεγκτη.  

 
 
Τι ζητάμε; 
 
Κείμενα από Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς που ζούνε 

στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  
Τα κείμενα σας πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Επίσης δεχό-

μαστε και κείμενα από ξένους συγγραφείς που γράφουν στα 
Ελληνικά.  

 
Αυτό που θέλουμε να γράψετε είναι: 
Ιστορίες βιολογικού τρόμου που να προέρχονται από τα 
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παρακάτω είδη της λογοτεχνία του φανταστικού.  
-Τρόμος 
-αστικός τρόμος  
-Επιστημονική φαντασία  
-military science fiction 
-space opera 
-cyberpunk 
-steampunk 
-steampunk βασισμένο σε μια post apocalyptic εποχή 
 
Τα κείμενα μπορεί να διαδραματίζονται σε κάθε εποχή και 

στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Μπορούν να 
έχουν σαν βάση αναφοράς κάθε ασθένεια. Και γνωστή ή και 
κάποια φανταστική. Μια τελείως καινούργια ασθένεια, κάποι-
ος ιός που ήρθε στην Γη με μετεωρίτη.  

Μέσα στα όρια του θέματος είναι και τα ζόμπι, αν οριστεί 
μέσα στο κείμενο, ότι το ξέσπασμα των ζόμπι προήλθε από 
συγκεκριμένο ιό.  

Μπορεί να υπάρχουν αναφορές στο παρελθόν, πχ ένας ιός 
που γκρεμίζει μια αρχαία αυτοκρατορία –υπάρχουν υποθέσεις 
ότι μπορεί ο πολιτισμός των Μάγιας να κατάρρευσε από επι-
δημία- μπορεί να υπάρχουν αναφορές την τωρινή εποχή, πχ 
ένα ξέσπασμα γρίπης, μπορεί να υπάρχουν αναφορές σε μια 
post apocalyptic κοινωνία, που θα αναφέρει την ιστορία των 
επιζώντων και επίσης μπορούν να υπάρχουν και αναφορές 
ενός εξωγήινου ιού σε κάποιον φανταστικό πλανήτη.  

Επίσης οι ιστορίες μπορούν να αναφέρονται σε βιολογικά 
όπλα που η χρήση τους οδήγησε ή μπορούσε να οδηγήσει σε 
πανδημίες. Η πιο γνωστή και μαζική χρήση βιολογικών 
όπλων έγινε στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, από όλες τις πλευρές, 
όπως επίσης έγινε και μαζική χρήση στον πόλεμο του Βιετνάμ 
από τους Αμερικάνους. Ο λεγόμενος «πορτοκαλί παράγον-
τας» που ακόμα και σήμερα, σχεδόν πενήντα χρόνια από τη 
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λήξη του πολέμου, οδηγεί σε τερατογενέσεις.  
 
Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι ένας οδηγός.  
Το κείμενο σας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναφορά 

θέλετε εσείς, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά σε αυτή την 
ανακοίνωση, φτάνει ο/η συγγραφέας να είναι Έλληνας ή 
Κύπριος ή και ξένος, εφόσον γράφει στα Ελληνικά, και τα κεί-
μενα να είναι μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας του φαντα-
στικού και της λογοτεχνίας βιολογικού τρόμου.  

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για διευκρίνιση 
θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο e_mail: 
universepaths@yahoo.com 

Φόρμα για αποστολή μαζί με τα διηγήματα: 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό): 
E_mail επικοινωνίας: 
Πόλη διαμονής:  
*Ζητάμε την πόλη διαμονής γιατί θέλουμε να μαζέψουμε 

στοιχεία από ποιες πόλεις είναι οι συγγραφείς για να αξιολο-
γήσουμε αν μπορούν να γίνουν παρουσιάσεις της ανθολογίας 
και στις πόλεις τους, αν υπάρχει βέβαια ενδιαφέρον από τους 
συγγραφείς.  

[Η φόρμα με τα στοιχεία να υπάρχει και στο email και 
μέσα στο αρχείο με τα διηγήματα. Να φαίνονται ξεκάθαρα 
μέσα στο διήγημα ο τίτλος του διηγήματος και το όνομα 
του/της συγγραφέως. Μην στέλνετε διηγήματα χωρίς να 
υπάρχει μέσα όνομα συγγραφέα και τίτλος. Αποστολές κειμέ-
νων με ελλιπή στοιχεία, και όχι όπως περιγράφεται εδώ, θα 
ακυρώνονται]. 

 
Περιμένουμε διηγήματα από όλους σας. Δεν έχει σημασία 

άμα σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε εκδώσει κάτι ή το οτιδή-
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ποτε άλλο. Σημασία έχει μόνο άμα γράφετε! Άμα γράφετε 
περιμένουμε τα διηγήματα σας!  

 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας: 
 
1. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.  
2. H ομάδα των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές θα επι-

λέξει τα διηγήματα που θα μπουν στην ανθολογία. 
3. Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω 

email. 
4. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνεται λίγες ημέρες μετά 

την αποστολή τους και θα ανακοινώνεται άμεσα στον/στην 
συγγραφέα αν τα κείμενα τους έχουν επιλεγεί. Εφόσον επιλε-
γούν τα κείμενα θα σταλεί στον/στην συγγραφέα το συμφω-
νητικό έκδοσης. Μετά την αποστολή του συμφωνητικού ο/η 
συγγραφέας θα πρέπει να το στείλει πίσω υπογεγραμμένο, 
όπως ζητηθεί, μέσα σε τέσσερις ημέρες, αλλιώς το κείμενο θα 
αποκλειστεί άμεσα. 

5. Για να μπουν τα κείμενα στην ανθολογία πρέπει να πλη-
ρούν τους βασικούς όρους. 

- Να είναι αρχεία είτε του word είτε του openoffice. Αν 
είναι άλλο αρχείο το κείμενο θα αποκλειστεί.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια των λέξεων. Αν δεν 
είναι, το κείμενο θα αποκλειστεί.  

- Να σταλεί υπογεγραμμένο το συμφωνητικό μέσα στα χρο-
νικά όρια που θα ζητηθούν. Συμφωνητικά που θα αποστα-
λούν με ελλιπή στοιχεία ή χωρίς υπογραφή ή δεν θα είναι 
συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες δεν θα θεωρούνται 
έγκυρα και θα απορρίπτονται. Άμα δεν σταλεί το συμφωνητι-
κό, το κείμενο θα αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια της λογοτεχνίας του 
φανταστικού και της λογοτεχνίας βιολογικού τρόμου, όπως 
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περιγράφεται. Αν δεν είναι, τα κείμενα θα αποκλειστούν.  
-Να συμπληρωθεί η φόρμα με τα στοιχεία με τον τρόπο 

που ζητάτε. Αν δεν συμπληρωθεί με τον τρόπο που ζητάτε τα 
κείμενα θα αποκλειστούν. 

6. Αν συγκεντρωθούν πολλά κείμενα υπάρχει η περίπτωση 
από ένα σημείο και μετά να ανακοινώσουμε δημόσια ότι δεν 
θα δεχόμαστε άλλα κείμενα. Όσο πιο νωρίς στείλετε τα κείμε-
να σας τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουν να μπουν στην 
ανθολογία. 

7. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα ανακοινω-
θούν επίσημα πλέον στο διαδίκτυο στις 5 Μαΐου του 2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις Όψεις του Φανταστι-
κού στις 17 Μαΐου στην Αθήνα.  

9. Η επιλογή των κειμένων θα είναι αυστηρή.  
 
 
Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ξεκίνησαν την 

παρουσία τους πριν από δέκα πέντε χρόνια, έχοντας σαν πρω-
ταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή Ελλήνων και 
Κύπριων συγγραφέων που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, την 
ποίηση και τη λογοτεχνία και ποίηση του φανταστικού. Όπως 
δηλώσαμε και τότε, στην πρώτη ανακοίνωση μας, είμαστε και 
οι ίδιοι συγγραφείς και αυτή την προσπάθεια την ξεκινάμε 
πρώτα από όλα για τους ίδιους τους Έλληνες και Κύπριους 
συγγραφείς του φανταστικού, αλλά και για κάθε Έλληνα και 
Κύπριο συγγραφέα, καθώς αναγνωρίζουμε τη δυσκολία που 
έχουν για να βρουν τρόπο για να εκδώσουν τα κείμενα τους, 
γιατί στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι νέοι συγγραφείς, και 
όσοι δεν έχουν κάποιον γνωστό, πολύ δύσκολα βρίσκουν έστω 
και την πιο μικρή δυνατότητα να εκδώσουν ακόμα και ένα 
μικρό κείμενο τους. 

Και σε αυτή την προσπάθεια είστε καλοδεχούμενοι όλοι. 
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Δεν χρειάζεται να σας γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται κάποιος 
να σας συστήσει, δεν χρειάζονται τελετές, δεν χρειάζεται να 
έχετε ήδη εκδώσει κάτι. Ποτέ δεν θα απορρίψουμε κάποιον 
επειδή θα είναι καινούργιος συγγραφέας, αντίθετα θα τον 
τιμήσουμε ισότιμα, ούτε θα απορρίψουμε κάποιον άμα δεν 
τον ξέρουμε.  

Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράφετε. Στείλτε μας τα 
κείμενα σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σας βοηθή-
σουμε. Και αυτό το έχουμε αποδείξει, έχοντας εκδώσει πάνω 
από τριακόσιους Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς τα τελευ-
ταία δέκα πέντε χρόνια, στο περιοδικό μας και στα βιβλία μας. 
Έχουμε αποδείξει ότι ήμασταν πάντοτε κοντά στους συγγρα-
φείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε.  

Δεν είναι σκοπός μας να δημιουργήσουμε μια ακόμα μικρή 
και αδιαφανή ομάδα συγγραφέων και να προβάλλουμε μόνο 
τρία-τέσσερα άτομα.  

Γράφετε, ακόμα και αν δεν ξέρετε κανέναν ή δεν έχετε 
δημοσιεύσει το οτιδήποτε, ότι ηλικία και να είστε; Στείλτε μας 
τα κείμενα σας και θα τα τιμήσουμε όλα με τον ίδιο σεβασμό.  

 
 
Η ανθολογία στηρίζετε και χρηματοδοτείτε από την Αυτο-

έκδοση για συγγραφείς των Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρο-
μές.  

Ενημερωθείτε για την Αυτοέκδοση για συγγραφείς των 
Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.  

 
https://autoekdosi.blogspot.com/ 
 
Για συγγραφείς που δεν συμβιβάζονται! 
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές! 
- Λογοτεχνικές Λέσχες 
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- Συνεχείς εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο 
- Διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο 
- Συνεχή διαφήμιση στο internet 
- Τα καλύτερα εξώφυλλα  
- Η καλύτερη σελιδοποίηση 
- Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου  
- Προώθηση στο εξωτερικό  
- Δεκάδες θεματικές ανθολογίες κάθε χρόνο, ελεύθερη συμ-

μετοχή των συγγραφέων 
- Συνεντεύξεις 
- Αφιερώματα 
- Οι πιο εξειδικευμένοι συνεργάτες 
 
Στηρίζουμε τους συγγραφείς με πράξεις και έργα! 
Όταν εμείς χτίζαμε τη λογοτεχνία στην Ελλάδα οι άλλοι 

μάθαιναν. 
Εσείς ακόμα το σκέφτεστε; 
Αυτοέκδοση για συγγραφείς από Εκδόσεις Συμπαντικές 

Διαδρομές! 
 
 
 
Όροι συμμετοχής: 
 
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν 

τις ημερομηνίες. 
• Η συμμετοχή στο στάδιο της προ-επιλογής είναι ελεύθερη 

και δωρεάν για όλους.  
• Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους 

ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία επιλογής με την έγκαιρη, όμως, ειδοποίηση 
του/της συγγραφέως με e-mail. 
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• Με την αποστολή του διηγήματος του ο/η συγγραφέας 
αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση. Αποδέχε-
ται επίσης ότι θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για την 
ανθολογία με τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, όπου θα 
καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας. Εκχωρεί στις εκδόσεις 
Συμπαντικές Διαδρομές το αποκλειστικό δικαίωμα για δημο-
σίευση του διηγήματος του σε βιβλίο (εφόσον επιλεγεί).  

• Οι συγγραφείς αποδέχονται ότι ως χρηματική ή υλική 
αμοιβή θα λάβουν μόνο ότι αναφέρει το συμφωνητικό που θα 
υπογράψουν για τη συμμετοχή τους στην ανθολογία. Η συμ-
μετοχή στην ανθολογία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο/η 
συγγραφέας συμφωνήσει με το συμφωνητικό συνεργασίας και 
το στείλει υπογεγραμμένο όπως ζητάτε. Με την αποστολή 
του/των κειμένων τους αποδέχονται αυτό τον όρο χωρίς ουδε-
μία επιφύλαξη.  

• Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγησης των κει-
μένων για την ανθολογία προϋποθέτει και συνεπάγεται την 
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπά-
νω όρων χωρίς καμία επιφύλαξη.  

 
 
Βασικοί τρόποι προώθησης της ανθολογίας: 
- Θα γίνει εκτεταμένη παρουσίαση της ανθολογίας και των 

συγγραφέων που θα πάρουν μέρος, σε συνεχόμενα τεύχη του 
περιοδικού μας, Συμπαντικές Διαδρομές. Θα γίνει προσπά-
θεια να παρουσιάσουμε μικρές συνεντεύξεις αν γίνεται και 
από όλους τους συγγραφείς που θα συμμετέχουν. 

- Θα γίνουν ανοιχτές παρουσιάσεις στις περισσότερες μεγά-
λες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, σε βιβλιοπωλεία και 
χώρους. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες πόλεις:  

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Καλαμάτα, 
Αμφιλοχία, Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
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Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και σε άλλες, στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ που οργανώνουν οι εκδόσεις μας, των Όψεων 
του Φανταστικού, όπου θα γίνει συνεχόμενη παρουσίαση της 
ανθολογίας και των συγγραφέων της. 

- Θα γίνει προώθηση της ανθολογίας στην Διεθνή έκθεση 
βιβλίου στη Φραγκφούρτη, όπου συμμετέχουν οι Εκδόσεις 
Συμπαντικές Διαδρομές. Διεκδικήστε και εσείς να κάνετε γνω-
στό το έργο σας στο εξωτερικό.  

 
Όλοι μαζί αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του φανταστικού 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όλοι μαζί συνεχίζουμε στον ίδιο 
δρόμο, μεταφέροντας το πνεύμα της λογοτεχνίας του φαντα-
στικού από πόλη σε πόλη σε κάθε μεριά της Ελλάδας και της 
Κύπρου. 

Στηρίζουμε τους συγγραφείς με πράξεις και έργα 
Ελάτε και εσείς στη μεγάλη οικογένεια του εκδοτικού μας! 
 
Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση κι ευχόμαστε 
να διαβάσουμε πολλά διηγήματα σας. 
 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
 

 

 

 

 

 





 
 
Κορωνοϊός και απομυθοποίηση 
 
 
 
Φοίβος Κυπριανού 



Ο covid-19 πλέον μπήκε για τα καλά στα σπίτια μας. Όχι 
απαραίτητα ως ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος 
αλλά πολύ περισσότερο ως μια παγκόσμια κρίση κυρίως 
πανικού που προκάλεσε αυτή η χαμηλής θνησιμότητας 
ασθένεια. Μια χαμηλής θνησιμότητας ίωση και ίσως όχι 
τόσο επικίνδυνη όσο περιγράφεται στις οθόνες των τηλεο-
ράσεων αλλά αρκετή για να γκρεμίσει μύθους αιώνων. 
Αβρααμικές θρησκείες. Χριστιανισμός, Ισλαμισμός και Ιου-
δαϊσμός. Ο αμφιλεγόμενος ιστορικά Αβραάμ πολιτικός 
παράγοντας της τότε εποχής για τους δικούς του λόγους 
αποφάσισε τη δημιουργία της μονοθεϊστικής θρησκείας που 
μέσα στο χρόνο κατόρθωσε να κυριαρχήσει στον κόσμο, 
κυρίως ως όπλο πολιτικής εξουσίας και υποταγής των λαών. 
Οι τοπικές θρησκείες αντικαταστάθηκαν από την πίστη 
στον εβραϊκό θεό. Κυρίως για την Ευρώπη αυτό αποτέλεσε 
θανάσιμο πλήγμα. Η δόξα και η μεγαλοσύνη του ελληνικού 
πολιτισμού αντικαταστάθηκε από τη μισαλλοδοξία και τις 
παράλογες πρακτικές της νέας θρησκείας. Οι εντυπωσιακές 
ανθρωποκεντρικές απεικονίσεις των Θεών της Ελλάδας 
αντικαταστάθηκαν από τη ξεκάθαρα κατώτερη χριστιανική 
θρησκεία. Είναι αμέτρητο το αίμα που χύθηκε από την 
εποχή που ο παππούς Αβραάμ ίδρυσε το χαλιφάτο του τρό-
μου. Η πρόοδος της ανθρωπότητας σταμάτησε και έδωσε τη 
θέση της σε πίστεις ασύμβατες με το νου και τη λογική. 
Αναμφίβολα τέχνες, φιλοσοφία και τεχνολογία θα έφταναν 
σε κορυφαία επίπεδα αν δεν επισκιάζονταν από τη μισογυ-
νική και αντιπροοδευτική λαίλαπα του χριστιανισμού. 

Από πολύ παλιά στα σχολεία, στο σπίτι και στην κοινω-
νία η πίστη στα θεία θεωρήθηκε πρωταρχικής σημασίας. Η 
εκκλησία υποτίθεται ήταν και είναι ακόμη για κάποιους, ο 
οίκος του θεού. Ένας θεός και το άγιο πνεύμα του όμως που 
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φαίνεται να είναι απών. Το stay home απ ότι φαίνεται δεν 
αφορά το θεό! Πλέον οι θαυματουργές εικόνες είναι φορτω-
μένες με βλαβερά μικρόβια! Στην Ελλάδα οι πρώτοι που 
νόσησαν από αυτή την αρρώστια ήταν οι τύποι που ταξίδε-
ψαν πολλά χιλιόμετρα για να επισκεφτούν τους αγίους 
τόπους όπου υποτίθεται ότι γεννήθηκε, έζησε και πέθανε ο 
σωτήρας του θανάτου ο χριστός, που νίκησε το θάνατο, που 
θεράπευε αρρώστους, που περπάταγε στο νερό, που έκανε 
το νερό κρασί και αλλά πολλά. Το ιερότερο σημείο όμως της 
χριστιανοσύνης, αποδείχθηκε ότι τη μοναδική αόρατη 
μορφή ζωής που είχε, ήταν βλαβερά μικρόβια και ιούς! Και 
για προστασία φυσικά των πελατών έκλεισαν οι άγιοι 
τόποι. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους ιερούς τόπους 
των μουσουλμάνων και των εβραίων. Νικήθηκαν όλοι από 
μια γρίπη! 

Καμιά θεϊκή προστασία, κανένας άγιος, κανένας μεσ-
σίας, κανένα πτηνό δεν κατάφεραν να σταματήσουν την 
επέλαση του covid 19! Η θεία κοινωνία είναι το σώμα και το 
αίμα του χριστού. Ως εκ τούτου, κανένας ιός δε θα έπρεπε 
να μπει ως εμπόδιο ανάμεσα στην ιερή πράξη της επικοινω-
νίας του πιστού με το θεό. Και τα παραπάνω ξεκάθαρα δεν 
έχουν συμβολική σημασία, σύμφωνα με τους ίδιους τους 
ιεράρχες. Οπόταν δυο τινά υπάρχουν. Είτε ο θεός τους δεν 
υπάρχει είτε αν υπάρχει είναι ένας κακός θεός που βλέπει 
αμέτοχος νέους, γέρους παιδιά να βασανίζονται, να πεθαί-
νουν και να μπαίνουν σε ομαδικούς τάφους. 

Tο πως αντιλαμβάνεται ο καθένας τα πράγματα της θρη-
σκείας είναι η τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν προσωπική 
του υπόθεση. Αλλά είναι τουλάχιστον παραλογισμός αυτό 
που συμβαίνει. Αν οι επικεφαλής των εκκλησιών πίστευαν 
πραγματικά τα παραμύθια που λένε δε θα εμπόδιζαν τους 
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πιστούς να πάνε στον οίκο του θεού. Άσε που μεταθάνατον 
βέβαια θα πάνε όλοι μαζί ταξίδι στον παράδεισο, στην 
αγκαλιά του θεού… μια αγκαλιά όμως που κανένας δε 
θέλει! Δεν δοκιμάζεται η πίστη λένε αλλά οι πιστοί. Σοβαρά 
τώρα; Δηλαδή την πίστη ποιοι την έχουν αν όχι οι πιστοί; 
Και η εύκολη δικαιολογία ότι φταίει το κράτος απλά δεν 
ισχύει, εκτός κι αν ζούμε σε κοσμικό κράτος πράγμα που δε 
συμβαίνει… ας καταργηθούν τότε και τα θρησκευτικά στα 
σχολεία, οι προσευχές, το άγιο φως όλο αυτό που γίνεται 
στη βάση της θρησκείας, αφού πλέον είναι χωρίς νόημα. Ας 
χωριστεί επιτέλους το κράτος και η εκκλησία, να εξοικονο-
μηθούν χρήματα και να πάνε σε αλλά πιο σημαντικά πράγ-
ματα, όπως στο κτίσιμο νοσοκομείων και γενικότερα στην 
ιατρική επιστήμη που μπορεί να σώσει πραγματικά τον 
άνθρωπο! Η ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου για θρη-
σκεία θα μπορούσε να είχε πιο ορθολογικό και φυσικό 
χαρακτήρα…  
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Η πανδημία ξέσπασε 
 
 
 
Μαρία Σκαμπαρδώνη 



 
 
 
 
Η πανδημία ξέσπασε. 
Ακόμα πιο σκληρά, ακόμα πιο θυμωμένα. 
Με σώματα ανθρώπων που κείτονται σε δρόμους, 
με μαύρες ειδήσεις που μεταδίδονται  
από μαύρες τηλεοράσεις. 
Η πανδημία ξέσπασε. 
Με ψυχές ανθρώπων που τρέμουν. 
Με σχολεία και παιδικές χαρές άδειες από παρουσία παιδιών. 
Με μία αλήθεια ανακατεμένη με μπόλικο ψέμα 
που μεταδίδεται από μέσα και περιοδικά. 
Η πανδημία ξέσπασε. 
Και μαζί με αυτή ξεβράστηκε και η αντίληψή μας  
σαν κοινωνία. 
Ερήμωσαν οι εκκλησίες, εγκαταλείφθηκε και ο Θεός ο ίδιος, 
αγκαλιές πια οι άνθρωποι δε δίνουν, 
μαγαζιά έρημα και δρόμοι άδειοι. 
Και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, τώρα κλείνουν. 
Και η ζωή που άλλοτε εκφραζόταν, τώρα εμποδίζεται. 
Η πανδημία ξέσπασε. 
Και μέσα σε αυτή, δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις  
την αλήθεια από το ψέμα. 
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Ο κορονοϊός και  
 
ο φόβος του θανάτου  
 
 
 
 
Μαρία Σκαμπαρδώνη 



 
 
 
Κάθε πανδημία, όπως αυτή του κορονοϊού που βιώνουμε 

και στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, έχει φοβίσει κάθε 
άνθρωπο διότι αγγίζει ένα πανανθρώπινο και καθολικό 
θέμα: το φόβο του ανθρώπου για το θάνατο. 

Ο θάνατος αγγίζει κάθε άνθρωπο, διότι κανείς δεν έχει 
αποδείξει με απόλυτη βεβαιότητα τι συμβαίνει μετά από 
αυτόν και γιατί είναι ένα γεγονός καθολικό. Όλοι μας γεν-
νηθήκαμε και όλοι μας κάποια στιγμή θα αφήσουμε αυτή 
την όμορφη ζωή. Και όσο οι περισσότεροι άνθρωποι προ-
σπαθούμε να τον απωθούμε με την καθημερινή μας ζωή, 
άλλο τόσο έρχεται εκείνος μέσα από μία ασθένεια, το γήρας 
ή την πανδημία για να μας τον υπενθυμίσει. 

Ο κορονοϊός είναι ένα δυσάρεστο γεγονός που πλήττει 
τη χώρα μας, αναμφίβολα. Μπορεί όμως να αποτελέσει και 
μία αφορμή για την ηθικοποίηση των ίδιων μας των εαυ-
τών. Όπως κάθε τραγικό γεγονός, κρύβει και αυτό μέσα του 
μία θετική πτυχή που μπορούμε να ανακαλύψουμε. Είναι 
μία ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε την τρωτή μας υπό-
σταση και να αντιληφθούμε πως δεν είμαστε εξουσιαστές 
της φύσης.  

Η πανδημία μπορεί να είναι μία ευκαιρία για να αντι-
ληφθούμε τις ουσιαστικές αξίες της ζωής, για να μη συνεχί-
σουμε να θεοποιούμε την ύλη και τα μάταια αποκτήματα.  

Κάθε βίωμα έχει δύο όψεις. Και ίσως η συνειδητοποίηση 
της φθαρτότητας να είναι και εκείνη που θα μας βοηθήσει 
να αναδείξουμε την καλύτερη πτυχή του εαυτού μας. 
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Γιατί μερικές φορές η πραγματικό-
τητα είναι πιο τρομαχτική και από την 
πιο αχαλίνωτη φαντασία! 

 
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοι-

χτές μέχρι στις 1 Μαΐου του 2020. 
Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει 

στις 17 Μαΐου του 2020 στην 
Αθήνα. 

 
Τελευταία ενημέρωση: 28/3/2020 
Η αρχική ανακοίνωση για την 

ανθολογία «Η έσχατη πανδημία» 
έγινε τον Δεκέμβριο του 2019, στις 
Όψεις του Φανταστικού στην 
Αθήνα, αρκετά πριν γίνει το 
ξέσπασμα του τωρινού ιού. Απλά 
θεωρούσαμε και θεωρούμε τον 
Βιολογικό τρόμο ένα σημαντικό 
κομμάτι της λογοτεχνίας του φαν-
ταστικού ειδικότερα από τη στιγ-
μή που είναι άμεσα συνδεδεμένος 
με τη σύγχρονη πραγματικότητα, 

καθώς τα ξεσπάσματα με ιούς τα 
τελευταία χρόνια είναι συνεχόμε-
να. Όταν κάναμε την αρχική ανα-
κοίνωση σε καμία περίπτωση δεν 
φανταζόμασταν ότι θα φτάναμε 
να ζούμε σε μια κατάσταση παρό-
μοια με τη σημερινή όπου σχεδόν 
ο μισός πλανήτης έχει μπει σε 
απομόνωση.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
πιστεύουμε ότι η συγγραφή είναι 
ο καλύτερος δυνατός τρόπος να 
εκφράσουν οι άνθρωποι αυτά που 
βιώνουν σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές για την ανθρωπότητα.  

Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά 
και να συνεχίσετε να είστε καλά 
και ασφαλείς.  

Μένουμε όλοι δυνατοί και 
περιμένουμε τα κείμενα όλων σας 
για να εκφράσουμε τις δικές σας 
φωνές, ανησυχίες και ελπίδες σε 
αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 

Καθώς υπάρχει ακόμα καραν-

Πρόσκληση προς συγγραφείς να συμμετέχουν  
στη σειρά βιβλίων  
«Η έσχατη πανδημία» 
Η πρώτη Ελληνική σειρά βιβλίων βιολογικού τρόμου 
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τίνα στην χώρα μας δεν 
ξέρουμε αν θα μπορέσουν 
να διεξαχθούν οι Όψεις 
του Φανταστικού στις 17 
Μαΐου στην Αθήνα, όπου 
κανονικά είναι να γίνει η 
πρώτη παρουσίαση της 
ανθολογίας, ούτε το πώς θα 
εξελιχθεί όλη η κατάσταση. 
Μέχρι το τέλος Απριλίου 
ελπίζουμε να έχουμε μια 
σαφή εικόνα για το πώς θα 
εξελιχθεί η κατάσταση και 
θα κάνουμε ανάλογα 
δημόσια ανακοίνωση.  

Καθώς παράλληλα 
εκτυλίσσετε η κατάσταση 
θεωρήσαμε σημαντικό να 
ανακοινώσουμε και χωρι-
στή σειρά βιβλίων με θέμα 
«Η έσχατη πανδημία» 
καθώς πιστεύουμε ότι είναι 
πρωτεύον θέμα να μπορέ-
σουνε να εκφραστούν οι 
άνθρωποι μέσα σε αυτή τη 
κατάσταση που ζούμε όλοι 
μας.  

Τα κείμενα που θα στα-

λούν, όπως επεξηγείται και 
πιο κάτω, πρέπει να είναι 
αυστηρά ανάμεσα στις 
15.000 με 25.000 λέξεις. 
Όλα τα κείμενα που θα επι-
λεγούν θα εκδοθούν σαν 
χωριστό προσωπικό βιβλίο 
του κάθε συγγραφέα με 
100% κάλυψη του οικονο-
μικού κόστους της έκδοσης 
από τον εκδοτικό και χωρίς 
κανένα κόστος για τον/τη 
συγγραφέα.  

Στείλτε σήμερα το 
βιβλίο σας! 

Διεκδικήστε να εκδώσε-
τε και εσείς το δικό σας 
βιβλίο στη καινούργια 
σειρά βιβλίων των εκδόσε-
ων Συμπαντικές Διαδρο-
μές. 

 
 
«… [first lines] 
Title Card: ...5 billion peo-

ple will die from a deadly 
virus in 1997... /... The sur-
vivors will abandon the sur-
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face of he planet... /... Once 
again the animals will rule the 
world... / - Excerpts from 
interview with clinically diag-
nosed paranoid schizophrenic, 
April 12, 1990 - Baltimore 
County Hospital…» 

 
Twelve monkeys – The 

movie  
 
 
«… Οι φωτιές απλώνον-

ταν παντού στην πόλη, φωτί-
ζοντας τα κτήρια με ένα 
απόκοσμο πορφυρό χρώμα. 
Ακούγονταν από παντού ουρ-
λιαχτά, ανθρώπινες κραυγές 
πόνου και απελπισίας, σπασί-
ματα, εκρήξεις, πυροβολισμοί, 
σπιναρίσματα από αυτοκίνητα, 
σε τρελές πορείες διαφυγής. 
Έστρεψε το βλέμμα του προς 
την τηλεόραση. Είχε σταματή-
σει εδώ και πολύ ώρα να 
εκπέμπει κάποιο είδους προ-
γράμματος. Είχε μείνει μόνο 
μια καρτέλα, που είχε αρχίσει 

και αυτή να τρεμοπαίζει, 
καθώς τα κάθε είδους ηλεκτρι-
κά δίκτυα ήταν έτοιμα να 
καταρρεύσουν.  

 
Μη βγαίνετε από το σπίτι 

σας. Μη κυκλοφορείτε στους 
δρόμους. Αποφύγετε την 
επαφή με ανθρώπους που δεν 
τους ξέρετε, με ανθρώπους 
που φαίνονται άρρωστοι, που 
φέρονται παράλογα, με ζώα 
του δρόμου. Να τρώτε και να 
πίνετε μόνο συσκευασμένα 
τρόφιμα και υγρά. Μην ανοί-
γετε τα παράθυρα και τις πόρ-
τες. Ασφαλίστε τα όσο 
καλύτερα μπορείτε. Να χρησι-
μοποιείτε σε κάθε περίπτωση 
μάσκες στο πρόσωπο. Να 
αλλάζετε ρούχα άμα βγείτε 
έξω.  

ΜΗ ΒΟΗΘΑΤΕ ΜΟΛΥ-
ΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ! 

 
Το τέλος είχε έρθει… 
Ξεκίνησε σαν μια ακόμα 

επιδημία γρίπης, από μια 
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μακρινή χώρα, και πριν το 
καταλάβει κανένας έγινε μια 
τεράστια πανδημία, που απλώ-
θηκε σε όλον τον κόσμο. Τα 
νοσοκομεία και οι δομές υγείας 
κατάρρευσαν, μη μπορώντας 
να διαχειριστούν τον όγκο των 
ασθενών. Οι άνθρωποι άρχι-
σαν να πεθαίνουν μέσα στον 
δρόμο και τα σώματα τους να 
έμεναν εκεί εγκαταλειμμένα 
και άταφα, βορά σε αδέσποτα 
ζώα, που άρχισαν να μεταφέ-
ρουν με τη σειρά τους το 
μικρόβιο σε μέρη που δεν μπο-
ρούσε πριν να φτάσει.  

Απαγορεύτηκε η κυκλοφο-
ρία, ολόκληρες πόλεις και 
επαρχίες απομονώθηκαν, 
πόλεις εξαγνίστηκαν με την 
πυρηνική φωτιά, σε μια απελ-
πισμένη προσπάθεια να σταμα-
τήσει η εξέλιξη του ιού, αλλά 
ήταν πλέον αργά.  

Οι κρατικές δομές άρχισαν 
να καταρρέουν παντού.  

Η έσχατη πανδημία ήταν 
εδώ και ότι είχε επιζήσει από 

το ανθρώπινο γένος παρακο-
λουθούσε ζαλισμένο και ανήμ-
πορο το τέλος του να 
έρχεται…» 

 
 
Αγαπάτε τη λογοτεχνία 

του φανταστικού και τις 
ιστορίες βιολογικού τρό-
μου, τον post apocalyptic 
τρόμο, τις ιστορίες με 
ξεσπάσματα ανεξέλεγκτων 
επιδημιών;  

Λατρεύεται τους 
«Δώδεκα Πίθηκους», και 
την ταινία και τη σειρά;  

Λατρεύεται την ταινία 
«Τα παιδιά των ανθρώ-
πων»; 

Τότε αυτή είναι η σωστή 
σειρά βιβλίων για εσάς! 

Περιμένουμε συμμετο-
χές από όλους σας!  

  
 
Μετά από την επιτυχη-

μένη έκδοση παραπάνω 
από πέντε θεματικών σει-



Τα χρονικά του κορονοϊού

87

ρών βιβλίων λογοτεχνίας 
του φανταστικού τα τελευ-
ταία χρόνια προχωράμε 
προς τα εμπρός, συνεχίζον-
τας να εκδίδουμε καινούρ-
γιες σειρές βιβλίων.  

Περιμένουμε τα κείμε-
να σας για τη σειρά 
βιβλίων «Η έσχατη πανδη-
μία», η πρώτη Ελληνική 
ανθολογία βιολογικού 
τρόμου.  

Διεκδικήστε σήμερα την 
έκδοση του δικού σας 
βιβλίου! 

  
 
Οι Εκδόσεις Συμπαντι-

κές Διαδρομές δημιουργή-
θηκαν πριν από δέκα πέντε 
χρόνια έχοντας ένα και 
μοναδικό σκοπό, να ανα-
γεννήσουν τη λογοτεχνία 
του φανταστικού στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο 
και να στηρίξουν τους 
Έλληνες και Κύπριους 
συγγραφείς του φανταστι-

κού.  
Από το 2011 αρχίσαμε 

να διοργανώνουμε το 
Φεστιβάλ Όψεις του Φαν-
ταστικού έχοντας σαν 
στόχο την προώθηση των 
βιβλίων και των συγγρα-
φέων του εκδοτικού και της 
λογοτεχνίας του φανταστι-
κού σε κάθε πόλη της Ελλά-
δας. 

Από το 2012 αρχίσαμε 
οργανωμένα να προωθού-
με και να εκδίδουμε βιβλία 
από Κύπριους συγγραφείς 
και ταυτόχρονα να διορ-
γανώνουμε το Φεστιβάλ 
Όψεις του Φανταστικού 
και στην Κύπρο.  

Το 2017 συμμετείχαμε 
για πρώτη φορά στην Διε-
θνή Έκθεση βιβλίου της 
Φρανκφούρτης, όπως και 
σε μια σειρά από άλλες διε-
θνείς εκθέσεις βιβλίων, 
πιστεύοντας ότι ήρθε η 
ώρα να φέρουμε την Ελλη-
νική Λογοτεχνία του Φαν-
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ταστικού έξω από τα όρια 
της Ελλάδας και της 
Κύπρου και να την κάνου-
με γνωστή σε όλο τον 
κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα 
προς τα εμπρός και προχω-
ράμε στην έκδοση της σει-
ράς βιβλίων «Η έσχατη 
πανδημία», η πρώτη Ελλη-
νική σειρά βιβλίων βιολο-
γικού τρόμου.  

  
Αυτά που θα θέλαμε να 

μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι 

ανοιχτές μέχρι στις 1 
Μαΐου του 2020.  

 
• Στείλτε κείμενα ανά-

μεσα σε 15.000 με 25.000 
λέξεις.  

• Το κείμενο σας να 
μην το έχετε εκδώσει ή 
δημοσιεύσει κάπου αλλού, 
σε έντυπο ή στο ίντερνετ.  

• Μαζί με το κείμενο 

σας να μας στείλετε και τη 
φόρμα που ακολουθεί, 
συμπληρωμένη. Για να 
γνωριστούμε.  

• Να μας το στείλετε 
μέχρι τις 1 Μαΐου του 2020, 
στο e_mail:  
universepaths@yahoo.com 

αφού βέβαια θα έχετε 
διαβάσει προσεκτικά τους 
όρους συμμετοχής.  

• Το κείμενο θα πρέπει 
να ανήκει αποκλειστικά 
στον χώρο της λογοτεχνίας 
του φανταστικού με σαφείς 
αναφορές στον βιολογικό 
τρόμο, και να είναι αυστη-
ρά μέσα στα όρια των 
15.000 με 25.000 λέξεων. 

• Μην μας στέλνετε τα 
κείμενα σε .pdf. Στείλτε τα 
ή σε .doc αρχείο του Word 
ή σε .docx και .odp του 
Open Office.  

 
 
Τι είναι ο Βιολογικός 

τρόμος; 
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Ο βιολογικός τρόμος 

αναφέρετε σε ιστορίες 
λογοτεχνίας του φανταστι-
κού που αναφέρονται σε 
ξεσπάσματα επικίνδυνων 
θανατηφόρων επιδημιών. 
Οι επιδημίες μπορούν να 
έχουν αναφορά σε κάθε 
είδους αρρώστια και ιό, 
είτε προέρχονται από 
ανθρώπους, είτε από ζώα, 
είτε από μικρόβια από τη 
φύση. Μπορεί να είναι 
γνωστές επιδημίες, σαν τον 
«Μαύρο θάνατο», την 
πανούκλα από τον μεσαί-
ωνα, κάποια σύγχρονη επι-
δημία γρίπης ή κάποια 
μεταλλαγή ενός σύγχρο-
νου και γνωστού ιού, π.χ. 
κάποια μεταλλαγή του 
Ebola, που μπορεί να κάνει 
την ασθένεια ανεξέλεγκτη.  

 
 
Τι ζητάμε; 
 

Κείμενα από Έλληνες 
και Κύπριους συγγραφείς 
που ζούνε στην Ελλάδα, 
στην Κύπρο ή στο εξωτερι-
κό.  

Τα κείμενα σας πρέπει 
να είναι στα Ελληνικά. 
Επίσης δεχόμαστε και κεί-
μενα από ξένους συγγρα-
φείς που γράφουν στα 
Ελληνικά.  

 
Αυτό που θέλουμε να 

γράψετε είναι: 
Ιστορίες βιολογικού 

τρόμου που να προέρχον-
ται από τα παρακάτω είδη 
της λογοτεχνία του φαντα-
στικού.  

-Τρόμος 
-αστικός τρόμος  
-Επιστημονική φαντα-

σία  
-military science fiction 
-space opera 
-cyberpunk 
-steampunk 
-steampunk βασισμένο 
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σε μια post apocalyptic 
εποχή 

 
Τα κείμενα μπορεί να 

διαδραματίζονται σε κάθε 
εποχή και στο παρελθόν 
και στο παρόν και στο μέλ-
λον. Μπορούν να έχουν 
σαν βάση αναφοράς κάθε 
ασθένεια. Και γνωστή ή 
και κάποια φανταστική. 
Μια τελείως καινούργια 
ασθένεια, κάποιος ιός που 
ήρθε στην Γη με μετεωρίτη.  

Μέσα στα όρια του 
θέματος είναι και τα ζόμπι, 
αν οριστεί μέσα στο κείμε-
νο, ότι το ξέσπασμα των 
ζόμπι προήλθε από συγκε-
κριμένο ιό.  

Μπορεί να υπάρχουν 
αναφορές στο παρελθόν, 
πχ ένας ιός που γκρεμίζει 
μια αρχαία αυτοκρατορία 
–υπάρχουν υποθέσεις ότι 
μπορεί ο πολιτισμός των 
Μάγιας να κατάρρευσε 
από επιδημία- μπορεί να 

υπάρχουν αναφορές την 
τωρινή εποχή, πχ ένα 
ξέσπασμα γρίπης, μπορεί 
να υπάρχουν αναφορές σε 
μια post apocalyptic κοι-
νωνία, που θα αναφέρει 
την ιστορία των επιζώντων 
και επίσης μπορούν να 
υπάρχουν και αναφορές 
ενός εξωγήινου ιού σε 
κάποιον φανταστικό πλα-
νήτη.  

Επίσης οι ιστορίες μπο-
ρούν να αναφέρονται σε 
βιολογικά όπλα που η 
χρήση τους οδήγησε ή μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε παν-
δημίες. Η πιο γνωστή και 
μαζική χρήση βιολογικών 
όπλων έγινε στον Α’ Παγ-
κόσμιο πόλεμο, από όλες 
τις πλευρές, όπως επίσης 
έγινε και μαζική χρήση 
στον πόλεμο του Βιετνάμ 
από τους Αμερικάνους. Ο 
λεγόμενος «πορτοκαλί 
παράγοντας» που ακόμα 
και σήμερα, σχεδόν πενήν-
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τα χρόνια από τη λήξη του 
πολέμου, οδηγεί σε τερατο-
γενέσεις.  

 
Αυτά που αναφέρονται 

εδώ είναι ένας οδηγός.  
Το κείμενο σας μπορεί 

να έχει την οποιαδήποτε 
αναφορά θέλετε εσείς, 
ακόμα και αν δεν αναφέ-
ρεται ρητά σε αυτή την 
ανακοίνωση, φτάνει ο/η 
συγγραφέας να είναι 
Έλληνας ή Κύπριος ή και 
ξένος, εφόσον γράφει στα 
Ελληνικά, και τα κείμενα 
να είναι μέσα στα πλαίσια 
της λογοτεχνίας του φαν-
ταστικού και της λογοτε-
χνίας βιολογικού τρόμου.  

Αν έχετε οποιαδήποτε 
ερώτηση ή ανάγκη για 
διευκρίνιση θα χαρούμε να 
σας απαντήσουμε στο 
e_mail: 
universepaths@yahoo.com 

 
Φόρμα για αποστολή 

μαζί με τα κείμενα: 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο επικοινω-

νίας (κινητό και σταθερό): 
E_mail επικοινωνίας: 
Πόλη διαμονής:  
*Ζητάμε την πόλη δια-

μονής γιατί θέλουμε να 
μαζέψουμε στοιχεία από 
ποιες πόλεις είναι οι συγ-
γραφείς για να αξιολογή-
σουμε αν μπορούν να 
γίνουν παρουσιάσεις των 
βιβλίων και στις πόλεις 
τους, αν υπάρχει βέβαια 
ενδιαφέρον από τους συγ-
γραφείς.  

[Η φόρμα με τα στοι-
χεία να υπάρχει και στο 
email και μέσα στο αρχείο 
με το κείμενο. Να φαίνον-
ται ξεκάθαρα μέσα στο κεί-
μενο ο τίτλος του και το 
όνομα του/της συγγραφέ-
ως. Μην στέλνετε κείμενα 
χωρίς να υπάρχει μέσα 
όνομα συγγραφέα και τίτ-
λος. Αποστολές κειμένων 
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με ελλιπή στοιχεία, και όχι 
όπως περιγράφεται εδώ, θα 
ακυρώνονται]. 

 
Περιμένουμε κείμενα 

από όλους σας. Δεν έχει 
σημασία άμα σας γνωρί-
ζουμε ή όχι ή αν έχετε 
εκδώσει κάτι ή το οτιδήπο-
τε άλλο. Σημασία έχει μόνο 
άμα γράφετε! Άμα γράφετε 
περιμένουμε τα κείμενα 
σας!  

 
 
Μετά τη λήξη της προ-

θεσμίας: 
 
1. Δεν θα δοθεί άλλη 

παράταση.  
2. H ομάδα των εκδόσε-

ων Συμπαντικές Διαδρο-
μές θα επιλέξει τα κείμενα 
που θα εκδοθούν σε μορφή 
βιβλίου. 

3. Οι συγγραφείς που 
θα επιλεγούν θα ενημερω-
θούν μέσω email. 

4. Η αξιολόγηση των 
κειμένων θα γίνεται λίγες 
ημέρες μετά την αποστολή 
τους και θα ανακοινώνεται 
άμεσα στον/στην συγγρα-
φέα αν τα κείμενα τους 
έχουν επιλεγεί. Εφόσον 
επιλεγούν τα κείμενα θα 
σταλεί στον/στην συγγρα-
φέα το συμφωνητικό έκδο-
σης. Μετά την αποστολή 
του συμφωνητικού ο/η 
συγγραφέας θα πρέπει να 
το στείλει πίσω υπογεγραμ-
μένο, όπως ζητηθεί, μέσα 
σε 4 ημέρες, αλλιώς το κεί-
μενο θα αποκλειστεί 
άμεσα. 

5. Για να εκδοθούν τα 
κείμενα πρέπει να πλη-
ρούν τους βασικούς όρους. 

- Να είναι αρχεία είτε 
του word είτε του openoffi-
ce. Αν είναι άλλο αρχείο το 
κείμενο θα αποκλειστεί.  

- Να είναι τα αρχεία 
μέσα στα όρια των λέξεων. 
Αν δεν είναι το κείμενο θα 
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αποκλειστεί.  
- Να σταλεί υπογεγραμ-

μένο το συμφωνητικό μέσα 
στα χρονικά όρια που θα 
ζητηθούν. Συμφωνητικά 
που θα αποσταλούν με 
ελλιπή στοιχεία ή χωρίς 
υπογραφή ή δεν θα είναι 
συμπληρωμένα σύμφωνα 
με τις οδηγίες δεν θα θεω-
ρούνται έγκυρα και θα 
απορρίπτονται. Άμα δεν 
σταλεί, το κείμενο θα απο-
κλειστεί χωρίς άλλη ειδο-
ποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα 
μέσα στα όρια της λογοτε-
χνίας του φανταστικού και 
της λογοτεχνίας βιολογι-
κού τρόμου, όπως περιγρά-
φεται. Αν δεν είναι, τα 
κείμενα θα αποκλειστούν.  

-Να συμπληρωθεί η 
φόρμα με τα στοιχεία με 
τον τρόπο που ζητάτε. Αν 
δεν συμπληρωθεί με τον 
τρόπο που ζητάτε τα κείμε-
να θα αποκλειστούν. 

6. Αν συγκεντρωθούν 
πολλά κείμενα υπάρχει η 
περίπτωση από ένα σημείο 
και μετά να ανακοινώσου-
με δημόσια ότι δεν θα 
δεχόμαστε άλλα κείμενα. 
Όσο πιο νωρίς στείλετε τα 
κείμενα σας τόσες περισσό-
τερες πιθανότητες έχουν να 
μπουν στην ανθολογία. 

7. Τα ονόματα των τελι-
κών συμμετεχόντων θα 
ανακοινωθούν επίσημα 
πλέον στο διαδίκτυο στις 5 
Μαΐου του 2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση 
θα γίνει στις Όψεις του 
Φανταστικού στις 17 
Μαΐου στην Αθήνα.  

9. Η επιλογή των κειμέ-
νων θα είναι αυστηρή.  

 
 
Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝ-

ΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ξεκί-
νησαν την παρουσία τους 
πριν από δέκα πέντε χρό-
νια, έχοντας σαν πρωταρ-
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χικό στόχο την προώθηση 
και προβολή Ελλήνων και 
Κύπριων συγγραφέων που 
ασχολούνται με τη λογοτε-
χνία, την ποίηση και τη 
λογοτεχνία και ποίηση του 
φανταστικού. Όπως δηλώ-
σαμε και τότε, στην πρώτη 
ανακοίνωση μας, είμαστε 
και οι ίδιοι συγγραφείς και 
αυτή την προσπάθεια την 
ξεκινάμε πρώτα από όλα 
για τους ίδιους τους Έλλη-
νες και Κύπριους συγγρα-
φείς του φανταστικού, 
αλλά και για κάθε Έλληνα 
και Κύπριο συγγραφέα, 
καθώς αναγνωρίζουμε τη 
δυσκολία που έχουν για να 
βρουν τρόπο για να εκδώ-
σουν τα κείμενα τους, γιατί 
στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο οι νέοι συγγραφείς, 
και όσοι δεν έχουν κάποι-
ον γνωστό, πολύ δύσκολα 
βρίσκουν έστω και την πιο 
μικρή δυνατότητα να 
εκδώσουν έστω και ένα 

μικρό κείμενο τους. 
Και σε αυτή την προ-

σπάθεια είστε καλοδεχού-
μενοι όλοι. 

Δεν χρειάζεται να σας 
γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται 
κάποιος να σας συστήσει, 
δεν χρειάζονται τελετές, 
δεν χρειάζεται να έχετε ήδη 
εκδώσει κάτι. Ποτέ δεν θα 
απορρίψουμε κάποιον 
επειδή θα είναι καινούρ-
γιος συγγραφέας, αντίθετα 
θα τον τιμήσουμε ισότιμα, 
ούτε θα απορρίψουμε 
κάποιον άμα δεν τον 
ξέρουμε.  

Το μόνο που χρειάζεται 
είναι να γράφετε. Στείλτε 
μας τα κείμενα σας και θα 
κάνουμε ότι μπορούμε για 
να σας βοηθήσουμε. Και 
αυτό το έχουμε αποδείξει, 
έχοντας εκδώσει πάνω από 
τριακόσιους Έλληνες και 
Κύπριους συγγραφείς τα 
τελευταία δέκα πέντε χρό-
νια, στο περιοδικό μας και 
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στα βιβλία μας. Έχουμε 
αποδείξει ότι ήμασταν 
πάντοτε κοντά στους συγ-
γραφείς και θα συνεχίσου-
με να είμαστε.  

Δεν είναι σκοπός μας 
να δημιουργήσουμε μια 
ακόμα μικρή και αδιαφα-
νή ομάδα συγγραφέων και 
να προβάλλουμε μόνο 
τρία-τέσσερα άτομα. Γρά-
φετε, ακόμα και αν δεν 
ξέρετε κανέναν ή δεν έχετε 
δημοσιεύσει το οτιδήποτε, 
ότι ηλικία και να είστε; 
Στείλτε μας τα κείμενα σας 
και θα τα τιμήσουμε όλα με 
τον ίδιο σεβασμό.  

 
Η σειρά βιβλίων στηρί-

ζετε και χρηματοδοτείτε 
από την Αυτοέκδοση για 
συγγραφείς των Εκδόσεων 
Συμπαντικές Διαδρομές.  

Ενημερωθείτε για την 
Αυτοέκδοση για συγγρα-
φείς των Εκδόσεων Συμ-
παντικές Διαδρομές.  

 
autoekdosi.blogspot.com 

 
Για συγγραφείς που δεν 

συμβιβάζονται! 
Εκδόσεις Συμπαντικές 

Διαδρομές! 
- Λογοτεχνικές Λέσχες 
- Συνεχείς εκδηλώσεις 

σε όλη την Ελλάδα και την 
Κύπρο 

- Διανομή σε Ελλάδα 
και Κύπρο 

- Συνεχή διαφήμιση στο 
internet 

- Τα καλύτερα εξώφυλ-
λα  

- Η καλύτερη σελιδο-
ποίηση 

- Συμμετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις βιβλίου  

- Προώθηση στο εξωτε-
ρικό  

- Δεκάδες θεματικές 
ανθολογίες κάθε χρόνο, 
ελεύθερη συμμετοχή των 
συγγραφέων 

- Συνεντεύξεις 
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- Αφιερώματα 
- Οι πιο εξειδικευμένοι 

συνεργάτες 
 
Στηρίζουμε τους συγ-

γραφείς με πράξεις και 
έργα! 

Όταν εμείς χτίζαμε τη 
λογοτεχνία στην Ελλάδα οι 
άλλοι μάθαιναν. 

Εσείς ακόμα το σκέφτε-
στε; 

Αυτοέκδοση για συγ-
γραφείς από Εκδόσεις Συμ-
παντικές Διαδρομές! 

 
Όροι συμμετοχής: 
 
• Οι διοργανωτές δια-

τηρούν το δικαίωμα να 
μεταβάλουν τις ημερομη-
νίες. 

• Η συμμετοχή στο στά-
διο της προ-επιλογής είναι 
ελεύθερη και δωρεάν για 
όλους.  

• Οποιαδήποτε συμμε-
τοχή δεν είναι σύμφωνη με 

όλους ανεξαιρέτως τους 
όρους συμμετοχής θα απο-
κλείεται με την έγκαιρη, 
όμως, ειδοποίηση του συγ-
γραφέα με e-mail. 

• Με την αποστολή του 
κειμένου του ο συγγραφέ-
ας αποδέχεται ότι το έργο 
του θα τεθεί υπό αξιολόγη-
ση. Αποδέχεται επίσης ότι 
θα υπογράψει συμβόλαιο 
συνεργασίας για την έκδο-
ση του βιβλίου του με τις 
εκδόσεις Συμπαντικές Δια-
δρομές, όπου θα καθορί-
ζονται οι όροι της 
συνεργασίας. Εκχωρεί στις 
εκδόσεις Συμπαντικές Δια-
δρομές το αποκλειστικό 
δικαίωμα για έκδοση του 
κειμένου του σε προσωπικό 
βιβλίο (εφόσον επιλεγεί).  

• Η συμμετοχή τους 
στην διαδικασία αξιολόγη-
σης των κειμένων προϋπο-
θέτει και συνεπάγεται την 
πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή του συνόλου των 
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παραπάνω όρων χωρίς 
καμία επιφύλαξη.  

• Τα κείμενα που θα 
επιλεγούν θα εκδοθούν 
σαν προσωπικά βιβλία των 
συγγραφέων. Το 100% του 
οικονομικού κόστους της 
έκδοσης θα το καλύψει ο 
εκδοτικός. Δεν θα υπάρχει 
καμία οικονομική επιβά-
ρυνση για τον συγγραφέα.  

 
 
Βασικοί τρόποι προ-

ώθησης της σειράς βιβλίων: 
- Θα γίνει εκτεταμένη 

παρουσίαση της σειράς 
βιβλίων και των συγγρα-
φέων που θα πάρουν 
μέρος, σε συνεχόμενα 
τεύχη του περιοδικού μας, 
Συμπαντικές Διαδρομές. 
Θα γίνει προσπάθεια να 
παρουσιάσουμε μικρές 
συνεντεύξεις αν γίνεται και 
από όλους τους συγγρα-
φείς που θα συμμετέχουν. 

- Θα γίνουν ανοιχτές 

παρουσιάσεις στις περισ-
σότερες μεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας και της Κύπρου, 
σε βιβλιοπωλεία και 
χώρους, στην Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Λάρισα, Γιάννε-
να, Καλαμάτα, Αμφιλοχία, 
Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, 
Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λευ-
κωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, 
Πάφο και σε άλλες, στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ που 
οργανώνουν οι εκδόσεις 
μας, των Όψεων του Φαν-
ταστικού, όπου θα γίνει 
συνεχόμενη παρουσίαση 
της ανθολογίας και των 
συγγραφέων της. 

- Θα γίνει προώθηση 
της σειράς βιβλίων στην 
Διεθνή έκθεση βιβλίου στη 
Φραγκφούρτη, όπου συμ-
μετέχουν οι Εκδόσεις Συμ-
παντικές Διαδρομές. 
Διεκδικήστε και εσείς να 
κάνετε γνωστό το έργο σας 
στο εξωτερικό.  
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Όλοι μαζί αναγεννήσα-
με τη λογοτεχνία του φαν-
ταστικού στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο, όλοι μαζί 
συνεχίζουμε στον ίδιο 
δρόμο. 

Στηρίζουμε τους συγ-
γραφείς με πράξεις και 
έργα 

Ελάτε και εσείς στη 
μεγάλη οικογένεια του 
εκδοτικού μας! 

 
Σας ευχαριστούμε για 

την ανάγνωση κι ευχόμα-
στε 

να διαβάσουμε πολλά 
κείμενα σας. 

Η ομάδα των Συμπαν-
τικών Διαδρομών 

 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝ-

ΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, 

Λάρισα, 2410-236110, 
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5. 27, 38,2. 13. Βιβλία, 
Πολλά βιβλία. 12. 38,2, 
πότε έβαλα το θερμόμε-
τρο? 5. 27. 500 τόσα. 315. 
13 ακόμη, ευτυχώς. Και 
κάμποσα βιβλία. 12. 5, 27, 
315. Νοσώ. Μπορεί πάλι 
να νοσούσα από πάντοτε 
κι απλά τώρα να το κατα-
λαβαίνω. 5. 27. 38,2. 
Μετράω για να περάνει η 
ώρα. Μετράνε κι άλλοι 
για μένα για να επιβεβαι-
ώσουν την ευθύνη μου. 
Εγώ και μόνο εγώ. Κλει-
δαμπαρωμένος και μονα-
δικά υπεύθυνος για όλα. 
315. 27. 13. 12. Και 2 
ακόμα για τα 14.... Πρέπει 
να κρατήσω αυτή την 
πόρτα κλειστή. Πρέπει να 
προστατεύω και την 

Γεωργία στην ανοσοκατα-
στολή της. Πρέπει να βρω 
κι έναν τρόπο να το κάνω 
να φανεί ως παιχνίδι για 
την Αγάπη. 5. 27. 38,2. 12. 
500 τόσα. 315. Βιβλία. 
Ομπρέλες. Μαξιλάρια. 
Ψήνομαι. 38,2. Με κάποι-
ον τρόπο ήμουν από πάν-
τοτε εδώ, μόνος κι 
αποκλεισμένος και κατά 
επιλογή 12. 13. 2 για τα 
14. Ακούω τα νύχια της 
να χτυπούν στο ξύλινο 
πάτωμα, πάει κι έρχεται, 
ανησυχεί που δεν με βλέ-
πει αλλά με αισθάνεται. 5. 
27. 13. 500 τόσα. 12. 13. 
315. 27. Τουλάχιστον το 
netflix να μην ΄"πέσει" και 
το ψυγείο να βγάζει φως 
μέσα στη νύχτα. 
5.27.38,2.13. Πρώτη ήμερα 

Ημερολόγιο καταφυγίου, 
 ημέρα 1η. La luna...  
 
Παναγιώτης Πασσάς 



εγκλεισμού. Επιβεβλημέ-
νου εγκλεισμού. 
5.12.13.27.315 , 7.150 περί-
που ημέρες εθελούσιου. 
Στην Ιταλία μεταφέρουν 
τους σωρούς convoy κι 
έχουν χάσει το μέτρημα. 
Ψήνομαι κι εγώ με την 
σειρά μου και χάνω το 
μέτρημα. Χάνω και τα 
λογικά μου. 12. 13. 315. 
500 τόσα και 2 για τα 14. 
Η Αγάπη έξω από την 
πόρτα με ρώτα "μπαμπά, 
πως φτάνει κάποιος ως το 
φεγγάρι?".... 

La Luna 



Πρόσκληση προς συγγραφείς  

να συμμετέχουν  

στην ανθολογία 

«Θρύλοι του Σύμπαντος IX:  

Η μεγάλη ετήσια Ελληνική ανθολογία 

λογοτεχνίας του φανταστικού» 



Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 1 Μαΐου του 
2020. 

Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις 17 Μαΐου του 2020 
στην Αθήνα. 

 
Νεώτερη ενημέρωση: 28/3/2 020 
Λόγο του ξεσπάσματος του ιού και της γενικότερης 

κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, υπάρχει η πιθανότητα 
να μην μπορέσουν να γίνουν οι Όψεις του Φανταστικού 
στις 17 Μαΐου στην Αθήνα, όπου ήταν να γίνει η αρχική 
παρουσίαση της ανθολογίας, οπότε θα υπάρχει και αντί-
στοιχη παράταση για την υποβολή συμμετοχών στην ανθο-
λογία. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου θα 
έχουμε, ελπίζουμε, μια ξεκάθαρη εικόνα.  

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και περιμένουμε συμμετο-
χές από όλους σας για να εκφράσετε με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας! 

 
 
Αγαπάτε τη λογοτεχνία του φανταστικού, τη λογοτεχνία 

τρόμου, το steampunk, την επιστημονική φαντασία; 
Ονειρεύεστε αρχαίους πολιτισμούς, να περπατάτε στις 
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πόλεις της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ονειρεύεστε τον μυθι-
κό πολιτισμό της Αρχαίας Αιγύπτου, να διαβαίνετε τις 
πύλες της πόλης με τις εκατό πύλες, προσδοκώντας να προ-
σκυνήσετε τον ζωντανό Θεό, τον Φαραώ, τον αντιπρόσωπο 
των Θεών επί της Γης;  

Ονειρεύεστε σκοτεινά δάση με τρομαχτικές οντότητες, 
μεσαιωνικές πόλεις με πλάσματα της νύχτας να τριγυρνάμε 
μέσα στους μισοσκότεινους δρόμους ψάχνοντας για φρέσκο 
αίμα και για χαμένες ψυχές;  

Ονειρεύεστε τεράστιους στόλους από ιστιοφόρα να δια-
σχίζουν τους ουρανούς κινούμενα με την αθάνατη δύναμη 
του ατμού, ανοίγοντας καινούργια σύνορα για τους ανθρώ-
πους; 

Τα όνειρα σας είναι γεμάτα εξωγήινους πολιτισμούς, 
άπειρους πλανήτες χαμένους στο άγνωστο του διαστήμα-
τος, φουτουριστικά διαστημόπλοια σε αποστολές στα πέρα-
τα του σύμπαντος; 

Γράφετε λογοτεχνία του φανταστικού, ότι είδος της και 
να γράφετε;  

Τότε αυτή είναι η σωστή ανθολογία για εσάς! 
Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας!  
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Μετά από την επιτυχημένη έκδοση των πρώτων οχτώ 
τόμων προχωράμε τώρα στην έκδοση του ένατου τόμου των 
«Θρύλων του Σύμπαντος» και απευθύνουμε γενικό κάλε-
σμα σε όλους τους συγγραφείς που γράφουν λογοτεχνία του 
φανταστικού. 

Γράφετε λογοτεχνία του φανταστικού, οποιαδήποτε 
κατηγορία, είτε φαντασία, είτε τρόμο, είτε επιστημονική 
φαντασία; Περιμένουμε τα κείμενα σας σήμερα! 

Ελάτε και εσείς να γίνετε μέρος της ιστορίας! Γιατί οι 
«Θρύλοι του Σύμπαντος» είναι η ζωντανή ιστορία της 
Ελληνικής Λογοτεχνίας του Φανταστικού! 

Περιμένουμε τα κείμενα σας για τη μεγαλύτερη ετήσια 
ανθολογία Ελληνικού διηγήματος φανταστικής λογοτε-
χνίας!.  

Διεκδικήστε σήμερα τη συμμετοχή σας στη μεγάλη ετή-
σια Ελληνική ανθολογία λογοτεχνίας του φανταστικού, 
τους «Θρύλους του Σύμπαντος IX»!  

Γίνετε και εσείς μέρος της ιστορίας!  
 
Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημιουργήθηκαν 

πριν από δέκα πέντε χρόνια έχοντας ένα και μοναδικό 
σκοπό, να αναγεννήσουν τη λογοτεχνία του φανταστικού 
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στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να στηρίξουν τους Έλλη-
νες και Κύπριους συγγραφείς του φανταστικού.  

Το 2007 εκδώσαμε τον πρώτο τόμο των «Θρύλων του 
Σύμπαντος».  

Από το 2011 αρχίσαμε να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ 
Όψεις του Φανταστικού έχοντας σαν στόχο την προώθηση 
των βιβλίων και των συγγραφέων του εκδοτικού και της 
λογοτεχνίας του φανταστικού σε κάθε πόλη της Ελλάδας. 

Από το 2012 αρχίσαμε οργανωμένα να προωθούμε και 
να εκδίδουμε βιβλία από Κύπριους συγγραφείς και ταυτό-
χρονα να διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστι-
κού και στην Κύπρο.  

Το 2017 συμμετείχαμε για πρώτη φορά στην Διεθνή 
Έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπως και σε μια σειρά 
από άλλες διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, πιστεύοντας ότι ήρθε η 
ώρα να φέρουμε την Ελληνική Λογοτεχνία του Φανταστι-
κού έξω από τα όρια της Ελλάδας και της Κύπρου και να 
την κάνουμε γνωστή σε όλο τον κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προχωράμε στην 
έκδοση της ανθολογίας «Θρύλοι του Σύμπαντος IX: Η μεγά-
λη ετήσια Ελληνική ανθολογία λογοτεχνίας του φανταστι-
κού». 
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Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 1 Μαΐου του 

2020.  
 
• Ένα μέχρι και πέντε διηγήματα, από 1.000 μέχρι και 

15.000 λέξεις το καθένα. Εμείς θα επιλέξουμε ένα με πέντε 
από αυτά.  

• Τα διηγήματα αυτά να μην τα έχετε εκδώσει ή δημοσι-
εύσει κάπου αλλού, σε έντυπο ή στο ίντερνετ.  

• Μαζί με τα διηγήματα σας να μας στείλετε και τη 
φόρμα που ακολουθεί, συμπληρωμένη. Για να γνωριστούμε.  

• Να μας τα στείλετε μέχρι τις 1 Μαΐου του 2020, στο 
e_mail: universepaths@yahoo.com 

  
αφού βέβαια θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους 

συμμετοχής.  
• Τα διηγήματα θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά 

στον χώρο της λογοτεχνίας του φανταστικού και να είναι 
αυστηρά μέσα στα όρια των 1.000 με 15.000 λέξεων. 
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• Μην μας στέλνετε τα κείμενα σε .pdf. Στείλτε τα ή σε 
.doc αρχείο του Word ή σε .docx και .odp του Open Office.  

 
 
Τι ζητάμε; 
 
Κείμενα από Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς που 

ζούνε στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  
Τα κείμενα σας πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Επίσης 

δεχόμαστε και κείμενα από ξένους συγγραφείς που γρά-
φουν στα Ελληνικά.  

 
Αυτό που θέλουμε να γράψετε είναι: 
- Επιστημονική φαντασία  
-military science fiction 
-space opera 
-cyberpunk 
-steampunk 
-Ηρωική φαντασία 
-high fantasy 
-sword and sorcery 
-μυθοπλαστικά παραμύθια 
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-μαγικός ρεαλισμός 
-Τρόμος 
-αστικός τρόμος  
-γοτθικός τρόμος 
-steampunk βασισμένο στην Βικτωριανή εποχή  
-steampunk βασισμένο στην εποχή του Αμερικάνικου 

εμφυλίου πολέμου  
-steampunk βασισμένο σε μια post apocalyptic εποχή 
-έθνικ steampunk, ένα σύγχρονο είδος που έχει κυρίως 

αναφορές στην Ινδία και στην Κίνα. 
 
 
Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι ένας οδηγός.  
Το κείμενο σας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναφο-

ρά θέλετε εσείς, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά σε αυτή 
την ανακοίνωση, φτάνει ο/η συγγραφέας να είναι Έλληνας 
ή Κύπριος ή και ξένος, εφόσον γράφει στα Ελληνικά, και τα 
κείμενα να είναι μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας του 
φανταστικού.  

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για διευκρίνι-
ση θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο e_mail: 
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Σχετικά με τους «Θρύλους του Σύμπαντος» 
 
Οι «Θρύλοι του Σύμπαντος» ήταν η πρώτη ανθολογία 

Ελληνικού διηγήματος λογοτεχνίας του φανταστικού που 
έκδωσαν οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το 2007. Το 
όραμα μας ήταν, μέσα σε μαύρα χρόνια για την Ελληνική 
λογοτεχνία του φανταστικού, να δώσουμε ένα βήμα σε κάθε 
Έλληνα συγγραφέα της λογοτεχνίας του φανταστικού να 
προβάλλει το έργο του.  

Οι «Θρύλοι του Σύμπαντος» αγκαλιάστηκαν από τους 
Έλληνες συγγραφείς του φανταστικού από την πρώτη στιγ-
μή της έκδοσης τους. Εκατοντάδες συγγραφείς έκαναν την 
πρώτη παρουσία τους μέσα από τις σελίδες των οχτώ τόμων 
της ανθολογίας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Εκατοντά-
δες φίλοι της λογοτεχνία του φανταστικού παρακολούθη-
σαν τις παρουσιάσεις των «Θρύλων του Σύμπαντος» σε 
διάφορες πόλεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  

Ανοίξαμε τον δρόμο και συνεχίζουμε.  
Οι «Θρύλοι του Σύμπαντος» είναι μια ανθολογία για 

όλους. Όσο χρονών και να είστε, όπως και να γράφετε, ότι 
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είδος λογοτεχνίας του φανταστικού και να γράφετε, περιμέ-
ναμε, περιμένουμε και θα περιμένουμε τα κείμενα σας! 

Δεν έχει σημασία αν σας ξέρουμε ή όχι, αν είστε γνωστοί, 
αν έχετε εκδώσει κάτι ή όχι, το που ζείτε.  

Όλοι μαζί χτίσαμε τη λογοτεχνία του φανταστικού στην 
Ελλάδα, όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να τη χτίζουμε και να 
την ανανεώνουμε ενάντια σε κάθε σύστημα, σε κάθε στεγα-
νό και σε κάθε ομάδα-παρέα ‘’εκλεκτών’’. Και θα συνεχί-
σουμε να το κάνουμε σε κάθε πόλη της Ελλάδας και της 
Κύπρου, παντού όπου υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν 
λογοτεχνία του φανταστικού και αναγνώστες που περιμέ-
νουν με αγωνία να διαβάσουν τα κείμενα τους και να ταξι-
δέψουν στους κόσμους τους.  

 
 
Φόρμα για αποστολή μαζί με τα διηγήματα: 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό): 
E_mail επικοινωνίας: 
Πόλη διαμονής:  
*Ζητάμε την πόλη διαμονής γιατί θέλουμε να μαζέψουμε 

στοιχεία από ποιες πόλεις είναι οι συγγραφείς για να αξιο-
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λογήσουμε αν μπορούν να γίνουν παρουσιάσεις της ανθο-
λογίας και στις πόλεις τους, αν υπάρχει βέβαια ενδιαφέρον 
από τους συγγραφείς.  

[Η φόρμα με τα στοιχεία να υπάρχει και στο email και 
μέσα στο αρχείο με τα διηγήματα. Να φαίνονται ξεκάθαρα 
μέσα στο διήγημα ο τίτλος του διηγήματος και το όνομα 
του/της συγγραφέως. Μην στέλνετε διηγήματα χωρίς να 
υπάρχει μέσα όνομα συγγραφέα και τίτλος. Αποστολές κει-
μένων με ελλιπή στοιχεία, και όχι όπως περιγράφεται εδώ, 
θα ακυρώνονται]. 

 
Περιμένουμε διηγήματα από όλους σας. Δεν έχει σημα-

σία άμα σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε εκδώσει κάτι ή το 
οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει μόνο άμα γράφετε! Άμα γρά-
φετε περιμένουμε τα διηγήματα σας!  

 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας: 
 
1. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.  
2. H ομάδα των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές θα 

επιλέξει τα διηγήματα που θα μπουν στην ανθολογία. 
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3. Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν 
μέσω email. 

4. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνεται λίγες ημέρες 
μετά την αποστολή τους και θα ανακοινώνεται άμεσα 
στον/στην συγγραφέα αν τα κείμενα τους έχουν επιλεγεί. 
Εφόσον επιλεγούν τα κείμενα θα σταλεί στον/στην συγγρα-
φέα το συμφωνητικό έκδοσης. Μετά την αποστολή του συμ-
φωνητικού ο/η συγγραφέας θα πρέπει να το στείλει πίσω 
υπογεγραμμένο, όπως ζητηθεί, μέσα σε τέσσερις ημέρες, 
αλλιώς το κείμενο θα αποκλειστεί άμεσα. 

 
5. Για να μπουν τα κείμενα στην ανθολογία πρέπει να 

πληρούν τους βασικούς όρους. 
- Να είναι αρχεία είτε του word είτε του openoffice. Αν 

είναι άλλο αρχείο το κείμενο θα αποκλειστεί.  
- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια των λέξεων. Αν δεν 

είναι, το κείμενο θα αποκλειστεί.  
- Να σταλεί υπογεγραμμένο το συμφωνητικό μέσα στα 

χρονικά όρια που θα ζητηθούν. Συμφωνητικά που θα απο-
σταλούν με ελλιπή στοιχεία ή χωρίς υπογραφή ή δεν θα 
είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες δεν θα θεω-
ρούνται έγκυρα και θα απορρίπτονται. Άμα δεν σταλεί το 
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συμφωνητικό, το κείμενο θα αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδο-
ποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια της λογοτεχνίας του 
φανταστικού, όπως περιγράφεται. Αν δεν είναι, τα κείμενα 
θα αποκλειστούν.  

-Να συμπληρωθεί η φόρμα με τα στοιχεία με τον τρόπο 
που ζητάτε. Αν δεν συμπληρωθεί με τον τρόπο που ζητάτε 
τα κείμενα θα αποκλειστούν. 

6. Αν συγκεντρωθούν πολλά κείμενα υπάρχει η περίπτω-
ση από ένα σημείο και μετά να ανακοινώσουμε δημόσια ότι 
δεν θα δεχόμαστε άλλα κείμενα. Όσο πιο νωρίς στείλετε τα 
κείμενα σας τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουν να 
μπουν στην ανθολογία. 

7. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα ανακοι-
νωθούν επίσημα πλέον στο διαδίκτυο στις 5 Μαΐου του 
2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις Όψεις του Φαντα-
στικού στις 17 Μαΐου στην Αθήνα.  

9. Η επιλογή των κειμένων θα είναι αυστηρή.  
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Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ξεκίνησαν 
την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε χρόνια, έχοντας 
σαν πρωταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή Ελλή-
νων και Κύπριων συγγραφέων που ασχολούνται με τη 
λογοτεχνία, την ποίηση και τη λογοτεχνία και ποίηση του 
φανταστικού. Όπως δηλώσαμε και τότε, στην πρώτη ανα-
κοίνωση μας, είμαστε και οι ίδιοι συγγραφείς και αυτή την 
προσπάθεια την ξεκινάμε πρώτα από όλα για τους ίδιους 
τους Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς του φανταστικού, 
αλλά και για κάθε Έλληνα και Κύπριο συγγραφέα, καθώς 
αναγνωρίζουμε τη δυσκολία που έχουν για να βρουν τρόπο 
για να εκδώσουν τα κείμενα τους, γιατί στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο οι νέοι συγγραφείς, και όσοι δεν έχουν κάποιον 
γνωστό, πολύ δύσκολα βρίσκουν έστω και την πιο μικρή 
δυνατότητα να εκδώσουν ακόμα και ένα μικρό κείμενο 
τους. 

Και σε αυτή την προσπάθεια είστε καλοδεχούμενοι όλοι. 
Δεν χρειάζεται να σας γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται 

κάποιος να σας συστήσει, δεν χρειάζονται τελετές, δεν χρει-
άζεται να έχετε ήδη εκδώσει κάτι. Ποτέ δεν θα απορρίψουμε 
κάποιον επειδή θα είναι καινούργιος συγγραφέας, αντίθετα 
θα τον τιμήσουμε ισότιμα, ούτε θα απορρίψουμε κάποιον 
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άμα δεν τον ξέρουμε.  Το μόνο που χρειάζεται είναι να γρά-
φετε. Στείλτε μας τα κείμενα σας και θα κάνουμε ότι μπο-
ρούμε για να σας βοηθήσουμε. Και αυτό το έχουμε 
αποδείξει, έχοντας εκδώσει πάνω από τριακόσιους Έλληνες 
και Κύπριους συγγραφείς τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια, 
στο περιοδικό μας και στα βιβλία μας. Έχουμε αποδείξει ότι 
ήμασταν πάντοτε κοντά στους συγγραφείς και θα συνεχί-
σουμε να είμαστε.  

Δεν είναι σκοπός μας να δημιουργήσουμε μια ακόμα 
μικρή και αδιαφανή ομάδα συγγραφέων και να προβάλ-
λουμε μόνο τρία-τέσσερα άτομα.  

Γράφετε, ακόμα και αν δεν ξέρετε κανέναν ή δεν έχετε 
δημοσιεύσει το οτιδήποτε, ότι ηλικία και να είστε; Στείλτε 
μας τα κείμενα σας και θα τα τιμήσουμε όλα με τον ίδιο 
σεβασμό.  

 
 
Η ανθολογία στηρίζετε και χρηματοδοτείτε από την 

Αυτοέκδοση για συγγραφείς των Εκδόσεων Συμπαντικές 
Διαδρομές.  

Ενημερωθείτε για την Αυτοέκδοση για συγγραφείς των 
Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.  
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https://autoekdosi.blogspot.com/ 
 
Για συγγραφείς που δεν συμβιβάζονται! 
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές! 
- Λογοτεχνικές Λέσχες 
- Συνεχείς εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο 
- Διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο 
- Συνεχή διαφήμιση στο internet 
- Τα καλύτερα εξώφυλλα  
- Η καλύτερη σελιδοποίηση 
- Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου  
- Προώθηση στο εξωτερικό  
- Δεκάδες θεματικές ανθολογίες κάθε χρόνο, ελεύθερη 

συμμετοχή των συγγραφέων 
- Συνεντεύξεις 
- Αφιερώματα 
- Οι πιο εξειδικευμένοι συνεργάτες 
 
Στηρίζουμε τους συγγραφείς με πράξεις και έργα! 
Όταν εμείς χτίζαμε τη λογοτεχνία στην Ελλάδα οι άλλοι 

μάθαιναν. 
Εσείς ακόμα το σκέφτεστε; 
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Αυτοέκδοση για συγγραφείς από Εκδόσεις Συμπαντικές 
Διαδρομές! 

 
 
Όροι συμμετοχής: 
 
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβά-

λουν τις ημερομηνίες. 
• Η συμμετοχή στο στάδιο της προ-επιλογής είναι ελεύ-

θερη και δωρεάν για όλους.  
• Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους 

ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία επιλογής με την έγκαιρη, όμως, ειδοποίηση 
του/της συγγραφέως με e-mail. 

• Με την αποστολή του διηγήματος του ο/η συγγραφέας 
αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση. Απο-
δέχεται επίσης ότι θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 
για την ανθολογία με τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, 
όπου θα καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας. Εκχωρεί 
στις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το αποκλειστικό 
δικαίωμα για δημοσίευση του διηγήματος του σε βιβλίο 
(εφόσον επιλεγεί).  
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• Οι συγγραφείς αποδέχονται ότι ως χρηματική ή υλική 
αμοιβή θα λάβουν μόνο ότι αναφέρει το συμφωνητικό που 
θα υπογράψουν για τη συμμετοχή τους στην ανθολογία. Η 
συμμετοχή στην ανθολογία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον 
ο/η συγγραφέας συμφωνήσει με το συμφωνητικό συνεργα-
σίας και το στείλει υπογεγραμμένο όπως ζητάτε. Με την 
αποστολή του/των κειμένων τους αποδέχονται αυτό τον 
όρο χωρίς ουδεμία επιφύλαξη.  

• Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγησης των 
κειμένων για την ανθολογία προϋποθέτει και συνεπάγεται 
την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 
παραπάνω όρων χωρίς καμία επιφύλαξη.  

 
 
Βασικοί τρόποι προώθησης της ανθολογίας: 
- Θα γίνει εκτεταμένη παρουσίαση της ανθολογίας και 

των συγγραφέων που θα πάρουν μέρος, σε συνεχόμενα 
τεύχη του περιοδικού μας, Συμπαντικές Διαδρομές. Θα 
γίνει προσπάθεια να παρουσιάσουμε μικρές συνεντεύξεις 
αν γίνεται και από όλους τους συγγραφείς που θα συμμετέ-
χουν. 

- Θα γίνουν ανοιχτές παρουσιάσεις στις περισσότερες 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, σε βιβλιοπω-
λεία και χώρους. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες πόλεις:  

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Καλαμάτα, 
Αμφιλοχία, Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και σε άλλες, στα πλαί-
σια του Φεστιβάλ που οργανώνουν οι εκδόσεις μας, των 
Όψεων του Φανταστικού, όπου θα γίνει συνεχόμενη παρου-
σίαση της ανθολογίας και των συγγραφέων της. 

- Θα γίνει προώθηση της ανθολογίας στην Διεθνή έκθεση 
βιβλίου στη Φραγκφούρτη, όπου συμμετέχουν οι Εκδόσεις 
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Συμπαντικές Διαδρομές. Διεκδικήστε και εσείς να κάνετε 
γνωστό το έργο σας στο εξωτερικό.  

 
Όλοι μαζί αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του φανταστι-

κού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όλοι μαζί συνεχίζουμε 
στον ίδιο δρόμο, μεταφέροντας το πνεύμα της λογοτεχνίας 
του φανταστικού από πόλη σε πόλη σε κάθε μεριά της Ελλά-
δας και της Κύπρου. 

Στηρίζουμε τους συγγραφείς με πράξεις και έργα 
Ελάτε και εσείς στη μεγάλη οικογένεια του εκδοτικού 

μας! 
 
Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση κι ευχόμαστε 
να διαβάσουμε πολλά διηγήματα σας. 
 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
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Κορωνοϊός και ρομποτική 

 

Φοίβος Κυπριανού 





Με την επέλαση του κορωνοϊού να συνεχίζεται ασταμά-
τητα τα συστήματα υγείας διαφόρων κρατών φτάνουν στα 
όρια τους. Χιλιάδες ασθενείς συνωστίζονται στους θαλά-
μους των νοσοκομείων και στις εντατικές μονάδες θεραπεί-
ας ενώ άλλοι ασθενείς με αλλά συμπτώματα προτιμούν να 
μείνουν σπίτι λόγω του φόβου ότι με την είσοδο τους στο 
νοσοκομείο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης. Μόνο 
και μόνο το χάος που επικρατεί, η έλλειψη κλινών και ανα-
λωσίμων, οι σε συνθήκες πανικού πολλές φορές λανθασμέ-
νες διαγνώσεις και θεραπείες αυξάνουν το κίνδυνο 
σοβαρών επιπλοκών η ακόμα και θανάτου αντί να προσφέ-
ρουν ίαση στον ασθενή. 

Τα ιατρικά λάθη είναι η τέταρτη αίτια θανάτου παγκο-
σμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας περίπου τρία εκατομμύρια ασθενείς χάνουν τη ζωή 
τους κάθε χρόνο. Σε συνθήκες πανικού προφανώς ο αριθμός 
αυτός θα είναι μεγαλύτερος. Από την άλλη δε μπορεί να 
φταίνε πάντα οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που 
πολλές φορές εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες υπό 
καθεστώς πίεσης και πολλές φορές χωρίς να έχουν την απα-
ραίτητη βοήθεια από το κράτος, ενώ παράλληλα βρίσκονται 

Voice of the resistance 

126



στην πρώτη γραμμή με κίνδυνο και της ίδιας τους της ζωής.  

Το μόνο πράγμα που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει 
είναι η τεχνολογία. Από τον καιρό της βιομηχανικής επα-
νάστασης η τεχνολογία μπήκε σε κάθε σπίτι βελτιώνοντας 
τις πιο πολλές φορές τον τρόπο και το επίπεδο ζωής. Με τη 
σωστή και κατάλληλη χρήση μπορεί να κάνει θαύματα 
αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται και 
μια άλλη μορφή ελέγχου της τεχνολογίας εκτός από τον 
άνθρωπο. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη της ρομποτικής. 
Η ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις 
πολύπλοκες μηχανές που μπορεί να αντικαταστήσουν τον 
άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Η ρομποτική χει-
ρουργική χρησιμοποιείται ήδη σε πολλά νοσοκομεία με άρι-
στα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται στα αεροπλάνα, 
μειώνοντας δραματικά τα ατυχήματα που οφείλονται σε 
ανθρώπινο λάθος, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
στα κινητά, στα αυτοκίνητα και σε πολλούς άλλους τομείς 
της καθημερινής ζωής. 

Τα ρομπότ όμως βρίσκονται στη δική τους νεολιθική 
εποχή. Αν αντικαταστούσαμε τους ανθρώπους στην εκτέλε-
ση απαιτητικών εργασιών από ρομπότ όλα θα ήταν διαφο-
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ρετικά. Η Αρίσα είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ με απεριό-
ριστες δυνατότητες αλλά και τη ικανότητα να μεταχειρίζε-
ται συναισθήματα και ανεξάρτητη σκέψη. Η Αρίσα προς το 
παρόν ζει μέσα στο Netflix και στη ρωσικής παραγωγής 
σειρά better than us, που αναφέρεται σε ένα μέλλον όχι και 
τόσο μακρινό όπου τα ρομπότ μπαίνουν για τα καλά στις 
ζωές των ανθρώπων. Και όπως πάντα υπάρχουν οι οπισθο-
δρομικοί που ότι είναι καλύτερο από τους ίδιους προσπα-
θούν να το καταστρέψουν. Η σειρά αυτή ίσως να είναι και 
προφητική για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η Αρίσα θα 
ήταν ο τέλειος σύντροφος για τον άνθρωπο κάνοντας τα 
πάντα σωστά. Τα ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 
κάθε τομέα της ζωής. Στη μαγειρική, στην ανατροφή παι-
διών, στα νοσοκομεία, στο στρατό και γενικότερα σε κάθε 
τομέα της ζωής που θα υπερτερούν από τον άνθρωπο. Αυτό 
μπορεί να φαντάζει σαν επιστημονική φαντασία και κάτι 
μακρινό αλλά κάθε άλλο. Ήδη η εποχή των ρομπότ ξεκίνη-
σε. Για να φτάσουμε όμως στο επίπεδο όπου θα αντικατα-
στήσουν τους ανθρώπους πρέπει να γίνουν πολλά, αφού τα 
συμφέροντα για το αντίθετο είναι μεγαλύτερα. 

Το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα της εποχής μας είναι ο 
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υπερπληθυσμός. Ο πλανήτης μας δεν έχει ανεξάντλητους 
πόρους και προπάντων δε μπορεί να διαχειριστεί τα ολοένα 
αυξανόμενα επίπεδα ρύπανσης και καταστροφής του περι-
βάλλοντος που προκαλείται από την χωρίς έλεγχο αύξηση 
του πληθυσμού. Αν έχουμε κερδίσει κάτι καλό από όλη 
αυτή την τρέλα του κορωνοϊού είναι η δραματική μείωση 
της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και όχι μόνο από τότε που 
οι περισσότεροι κλείστηκαν στα σπίτια τους. Βέβαια αυτό 
ίσως δε θα κρατήσει για πολύ και η ρύπανση της ατμόσφαι-
ρας θα επιστρέψει στα γνωστά καταθλιπτικά επίπεδα του 
πρόσφατου παρελθόντος. 

Μια εποχή με ανθρωποειδή ρομπότ που θα συμμετείχαν 
σε κάθε τομέα της ζωής μας, όσο ουτοπική κι να ακούγετε, 
θα βάλει νέα θεμέλια στην πρόοδο του πολιτισμού. Τα λάθη 
θα εκμηδενίζονταν. Άμα η ανθρωπότητα απαλλαχθεί από 
παράλογους και αναχρονιστικούς τρόπους σκέψης τότε 
ίσως ανατείλει μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου ο τέλειος 
σύντροφος για τον άνθρωπο μπορεί να είναι και τεχνητοί… 
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Βραβεία Λογοτεχνίας του  

Φανταστικού 

Larry Niven 2020 





Μετά τη μεγάλη επιτυχία των Βραβείων Λογοτεχνίας 
του Φανταστικού Larry Niven για οχτώ συνεχόμενα χρόνια, 
με τη συμμετοχή εκατοντάδων συγγραφέων και με τη βρά-
βευση πάνω από εκατό συγγραφέων συνεχίζουμε τα βρα-
βεία για ένατη συνεχόμενη χρονιά! 

Στείλτε τη συμμετοχή σας σήμερα στα μεγαλύτερα βρα-
βεία για τη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα. 
Περιμένουμε τη συμμετοχή από όλους τους φίλους της 
λογοτεχνίας του φανταστικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
αλλά και από όλους τους Έλληνες της ομογένειας.  

 

 

Οι Συμπαντικές Διαδρομές ήταν πάντοτε ένας εκδοτικός 
που στήριξε-στηρίχτηκε και πίστεψε στους Έλληνες συγγρα-
φείς της λογοτεχνίας του φανταστικού. Ένας από τους βασι-
κούς λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για τη 
δημιουργία του εκδοτικού πριν από δέκα πέντε χρόνια 
ήταν η ανάγκη να υπάρχει ένας εκδοτικός που θα έκδιδε 
κείμενα από Έλληνες συγγραφείς της λογοτεχνίας του φαν-
ταστικού, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Δώσαμε τη 
δυνατότητα σε πάνω από τριάκοσους Έλληνες συγγραφείς 
της λογοτεχνίας του φανταστικού να προβάλουν τις αξιόλο-
γες δουλειές τους μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, τις 
ανθολογίες μας και τα βιβλία που εκδώσαμε τα τελευταία 
δέκα πέντε χρόνια. 
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Τιμάμε πάντοτε όλους τους μεγάλους συγγραφείς του 
λογοτεχνικού είδους, και τους Έλληνες και τους ξένους, και 
ιδιαίτερα αυτούς που έχουν το πολύτιμο χάρισμα της 
κοσμοπλασίας. Έχοντας αυτά υπόψιν μας, και πιστεύοντας 
ότι το λογοτεχνικό του έργο πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό, 
αποφασίσαμε να αποτίσουμε ιδιαίτερη τιμή σε έναν από 
τους μεγαλύτερους συγγραφείς στον κόσμο, που μας έκανε 
την τιμή να μας επιτρέψει να εκδώσουμε τα βιβλία του στην 
Ελλάδα, τον Larry Niven. Έτσι, οι εκδόσεις Συμπαντικές 
Διαδρομές και το περιοδικό Συμπαντικές Διαδρομές ανα-
κοινώνουν ότι θα έχουν την τιμή και την ευθύνη να διοργα-
νώσουν για ένατη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα τα 
«Βραβεία Λογοτεχνίας του φανταστικού LARRY NIVEN,» 
προς τιμήν του έργου του μεγάλου δασκάλου και παραμυθά 
της επιστημονικής φαντασίας, του Larry Niven, ενός από 
τους μεγαλύτερους συγγραφείς σήμερα στον κόσμο. 

Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που διοργανώνεται 
και ταυτόχρονα καθιερώνεται ένας τόσος σημαντικός 
θεσμός για τη λογοτεχνία του φανταστικού και θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τον Larry Niven για την τιμή και την 
εμπιστοσύνη που μας έδειξε. 
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Στόχοι των βραβείων: 

-Να προβληθεί η Ελληνική λογοτεχνία του φανταστικού 
και η λογοτεχνία του φανταστικού στο σύνολο της. 

- Να τιμηθεί ο θρύλος του Larry Niven και η προσφορά 
του στο λογοτεχνικό είδος της Λογοτεχνίας του Φανταστι-
κού. 

-Να δοθεί η δυνατότητα ανάδειξης νέων συγγραφέων 
μέσα από το διήγημα και το γραπτό λόγο. 

- Ειδικότερα το βραβείο «Space 2150» έχει σαν σκοπό, 
εκτός από το να προωθήσει τη λογοτεχνία του φανταστικού 
στην Ελλάδα, να προωθήσει την Ελληνική λογοτεχνία του 
φανταστικού στους ξένους συγγραφείς και ξένους φίλους 
της λογοτεχνίας του φανταστικού. 

- Σκοπός είναι τα βραβεία να αναπτυχθούν και να προ-
στεθούν και άλλες κατηγορίες βραβείων τα επόμενα χρόνια. 

 

Διοργάνωση: 

 

Υπάρχουν οχτώ κατηγορίες βραβείων. 

- Το βραβείο «Επιστημονικής Φαντασίας». 

*Κατηγορία διήγημα. (Θα επιλέγονται διηγήματα μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 
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Το διήγημα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 1.000 με 3.500 
λέξεις. 

*Κατηγορία νουβελέτα. (Θα επιλέγονται νουβελέτες μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 

Η νουβελέτα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 3.500 με 10.000 
λέξεις. 

 

- Το βραβείο «Φαντασίας». 

*Κατηγορία διήγημα. (Θα επιλέγονται διηγήματα μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 

Το διήγημα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 1.000 με 3.500 
λέξεις. 

  

*Κατηγορία νουβελέτα. (Θα επιλέγονται νουβελέτες μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 

Η νουβελέτα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 3.500 με 10.000 
λέξεις. 

 

  

- Το βραβείο «Τρόμου» 

*Κατηγορία διήγημα. (Θα επιλέγονται διηγήματα μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 
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Το διήγημα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 1.000 με 3.500 
λέξεις. 

  

*Κατηγορία νουβελέτα. (Θα επιλέγονται νουβελέτες μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 

Η νουβελέτα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 3.500 με 10.000 
λέξεις. 

  

 

- Το βραβείο «Valles Marineris», για την κατηγορία sci-
faiku. 

*Κατηγορία scifaiku ποίηση. (Θα επιλέγονται ποιήματα 
μετά από δημόσιο κάλεσμα.) 

Πρέπει να μας στείλετε ένα με τρία ποιήματα, μέχρι 17 
συλλαβές το ποίημα, από τρεις στίχους το καθένα, των 5,7 
και 5 συλλαβών αντίστοιχα, το ανώτερο. 

(Αυστηρά επιστημονική φαντασία) 

 

- Το βραβείο «Hecates Tholus», για την κατηγορία ποί-
ηση του φανταστικού. 

*Κατηγορία ποίηση. (Θα επιλέγονται ποιήματα μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 
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Κάθε συμμετέχων θα στείλει ποιήματα, το συνολικό 
μέγεθος των οποίων θα είναι ΑΥΣΤΗΡΑ διακόσιοι είκοσι 
στίχοι, το ανώτερο, ώστε να κατανεμηθούν περίπου είκοσι 
επτά στίχοι ανά σελίδα. Το ποίημα πρέπει να είναι το ανώ-
τερο δύο σελίδες. 

(Επιστημονική φαντασία, φαντασία και τρόμος) 

 

- Το βραβείο «Space 2150», για την κατηγορία ξένων 
συγγραφέων. 

*Κατηγορία μυθιστόρημα. 

 

- Το βραβείο «Venera 13», για την κατηγορία δοκίμιο 
επιστημονικής φαντασίας. 

*Κατηγορία δοκίμιο. (Θα επιλέγονται δοκίμια μετά από 
δημόσιο κάλεσμα.) 

Το δοκίμιο πρέπει να είναι ανάμεσα σε 5.000 με 10.000 
λέξεις.  

*** Το βραβείο ονομάζεται «Venera 13» προς τιμή της 
πιο πρωτοπόρας και σημαντικής αποστολής μέχρι σήμερα 
στην επιφάνεια του πλανήτη Αφροδίτη. 
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- Το βραβείο «Θεοί του Ατμού» για την κατηγορία Ste-
ampunk. 

*** Θέλοντας να τιμήσουμε την λογοτεχνία Steampunk, 
την οποία θεωρούμε μια από τις πιο σημαντικές σύγχρονες 
τάσεις στην λογοτεχνία του φανταστικού, αποφασίσαμε 
από φέτος να καθιερώσουμε ειδικό βραβείο για το Steam-
punk, θέλοντας να συμβάλουμε στην διάδοση της λογοτε-
χνίας και της κουλτούρας του Steampunk στην Ελλάδα.  

*Κατηγορία διήγημα. (Θα επιλέγονται διηγήματα μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 

Το διήγημα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 1.000 με 3.500 
λέξεις. 

  

*Κατηγορία νουβελέτα. (Θα επιλέγονται νουβελέτες μετά 
από δημόσιο κάλεσμα.) 

Η νουβελέτα πρέπει να είναι ανάμεσα σε 3.500 με 10.000 
λέξεις. 

 

Όροι συμμετοχής. 

- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μελών της Συντακτικής 
Ομάδας του περιοδικού ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ή 
πρώην μελών της, αλλά ούτε και σε συγγενείς τους πρώτου 
βαθμού. 
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- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό συγγρα-
φέων που έχουν εκδώσει μυθιστόρημα τους ή προσωπικές 
ποιητικές συλλογές με τις Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑ-
ΔΡΟΜΕΣ. 

-Στον παραπάνω όρο υπάρχει ειδική εξαίρεση για τους 
συγγραφείς που έχουν εκδώσει προσωπικό τους βιβλίο στις 
εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές εφόσον νίκησαν στα Βρα-
βεία Λογοτεχνίας του Φανταστικού Larry Niven και απέ-
χτησαν το δικαίωμα να υπογράψουν συμβόλαιο έκδοσης με 
τις Συμπαντικές Διαδρομές. Αυτή η κατηγορία συγγραφέ-
ων, που έκδωσαν προσωπικό τους βιβλίο στις Εκδόσεις σαν 
βραβείο καθώς ήταν οι νικητές των Βραβείων έχουν πάντο-
τε το δικαίωμα να συμμετέχουν στα Βραβεία Larry Niven.  

- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό όσων 
είχαν ή έχουν επαγγελματική σχέση με τις Εκδόσεις ΣΥΜ-
ΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, έχοντας ασχοληθεί στις εκδόσεις 
σαν επιμελητές ή μεταφραστές. 

- Τα κείμενα πρέπει να είναι αδημοσίευτα. Να μην έχουν 
δημοσιευτεί ούτε σε κάποιο έντυπο, ούτε στο ίντερνετ. 

- Τα κείμενα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική 
γλώσσα. 

- Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν με ένα μόνο 
κείμενο ανά κατηγορία. Μπορούν να συμμετέχουν σε όσες 
κατηγορίες θέλουν, χωρίς περιορισμό. 
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- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη και 
δωρεάν. 

- Τα κείμενα πρέπει να σταλούν στο περιοδικό μέχρι στις 
10 Δεκεμβρίου του 2020. Δεκτές θα γίνουν συμμετοχές μέσω 
email. Δεν θα δοθεί παράταση πέραν αυτής της ημερομη-
νίας. 

- Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν 
τις ημερομηνίες. 

- Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους 
ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από το 
διαγωνισμό με την έγκαιρη, όμως, ειδοποίηση του διαγωνι-
ζόμενου με e-mail. 

- Η υποβολή διηγήματος/ποιήματος αποτελεί και από-
δειξη της πλήρους αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. Η 
μη τήρηση όλων των οδηγιών υποβολής των κειμένων και 
των όρων του διαγωνισμού, επιφέρει ακύρωση συμμετοχής. 

 

- Με την αποστολή του διηγήματος/ποιήματος ο διαγω-
νιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολό-
γηση. Εκχωρεί στις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το 
αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία επιφύλαξη, για δημο-
σίευση του σε ανθολογία για τα βραβεία ή στο περιοδικό 
μας (εφόσον επιλεγεί). Η όποια αμοιβή των συγγραφέων θα 
ορίζεται στο συμβόλαιο έκδοσης που θα πρέπει να υπογρά-
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ψουν για να εκδοθεί το κείμενο τους στην ανθολογία. Αν 
δεν δεχτούν να υπογράψουν το συμβόλαιο έκδοσης δεν θα 
εκδοθεί το κείμενο τους. 

- Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να μην απονέμουν 
κάποιο ή κάποια από τα βραβεία εφόσον δεν υπάρχουν 
αξιόλογες συμμετοχές. 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στείλτε μας το κείμενο σας σε ηλεκτρονική μορφή στο 
email 

universepaths@yahoo.com 

σε αρχεία είτε του word είτε του openoffice. 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για διευκρίνι-
ση θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο e_mail: . 

 

 

Φόρμα για αποστολή μαζί με τα 
διηγήματα/ποιήματα/δοκίμια: 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό): 
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E_mail επικοινωνίας: 

Πόλη διαμονής: 

[Η φόρμα με τα στοιχεία να υπάρχει και στο email και 
μέσα στο αρχείο με τα διηγήματα/ποιήματα/δοκίμια]. 

 

 

- Τα κείμενα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Επιστημονικής Φαντασίας» πρέπει να ανήκουν 
σε ένα από τα παρακάτω είδη της λογοτεχνίας του φαντα-
στικού: Επιστημονική φαντασία, military science fiction, 
space opera, cyberpunk, steampunk. 

- Τα κείμενα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Φαντασίας» πρέπει να ανήκουν σε ένα από τα 
παρακάτω είδη της λογοτεχνίας του φανταστικού: Ηρωική 
φαντασία, high fantasy, sword and sorcery, μυθοπλαστικά 
παραμύθια, μαγικός ρεαλισμός. 

- Τα κείμενα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Τρόμου» πρέπει να ανήκουν σε ένα από τα 
παρακάτω είδη της λογοτεχνίας του φανταστικού: Τρόμος, 
αστικός τρόμος, γοτθικός τρόμος. 

- Τα ποιήματα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Valles Marineris» πρέπει να είναι αποκλειστικά 
επιστημονικής φαντασίας. 
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- Τα ποιήματα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Hecates Tholus» πρέπει να ανήκουν σε ένα από 
τα παρακάτω είδη της ποίησης του φανταστικού: Επιστημο-
νική φαντασία, military science fiction, space opera, cyber-
punk, steampunk, ηρωική φαντασία, high fantasy, sword 
and sorcery, μυθοπλαστικά παραμύθια, τρόμος, αστικός 
τρόμος, γοτθικός τρόμος, μαγικός ρεαλισμός. 

- Στον διαγωνισμό για το βραβείο «Space 2150» θα δια-
γωνιστούν όλα τα βιβλία ξένων συγγραφέων λογοτεχνίας 
του φανταστικού που κυκλοφόρησαν στην αγγλική γλώσσα 
μέσα στην χρονιά 2010. Τα διαγωνιζόμενα βιβλία θα είναι 
από τα παρακάτω είδη της λογοτεχνίας του φανταστικού: 
Επιστημονική φαντασία, military science fiction, space 
opera, cyberpunk, steampunk, ηρωική φαντασία, high fan-
tasy, sword and sorcery, μυθοπλαστικά παραμύθια, τρόμος, 
αστικός τρόμος, γοτθικός τρόμος, μαγικός ρεαλισμός. 

- Τα κείμενα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Venera 13» πρέπει να έχουν σχέση με ένα από 
τα παρακάτω είδη της λογοτεχνίας της επιστημονικής φαν-
τασίας: Επιστημονική φαντασία, military science fiction, 
space opera, cyberpunk, steampunk. Και παράλληλα θα 
μπορούν να αναφέρονται στις επιδράσεις ή στις αναφορές 
που υπάρχουν σε ποικιλία θεμάτων: ταινίες, τηλεοπτικές 
σειρές, μουσική, παιχνίδια, σειρές βιβλίων, τεχνολογία, 
τεχνολογικές εφαρμογές, κοινωνία, πολιτισμός ή όπου 
αλλού πιστεύει ο συγγραφέας του κειμένου ότι μπορεί να 
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γραφτεί ένα δοκίμιο με τις σωστές αναφορές στο θέμα. 

- Τα κείμενα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για 
το βραβείο «Θεοί του Ατμού» πρέπει να ανήκουν σε ένα 
από τα παρακάτω είδη της λογοτεχνίας του φανταστικού: 
steampunk βασισμένο στην Βικτωριανή εποχή, steampunk 
βασισμένο στην εποχή του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέ-
μου, steampunk βασισμένο σε μια post apocalyptic εποχή 
και έθνικ steampunk, ένα σύγχρονο είδος που έχει κυρίως 
αναφορές στην Ινδία και στην Κίνα. 

- Βασικό στοιχείο που θα κρίνει τα κείμενα εκτός από το 
λογοτεχνικό επίπεδο γραφής είναι η πρωτότυπη μυθοπλα-
σία. 

 

 

Βραβεία: 

- Βραβείο «Επιστημονικής Φαντασίας». 

- Βραβείο «Φαντασίας». 

- Βραβείο «Τρόμος». 

- Βραβείο «Valles Marineris 

- Βραβείο «Hecates Tholus» 

- Βραβείο «Venera 13» 

- Βραβείο «Θεοί του Ατμού» 
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Επειδή πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες στα Βραβεία 
είναι οι καλύτεροι για αυτό τους δίνουμε τα καλύτερα 
δώρα! Τα καλύτερα για τους καλύτερους! 

Σε όλους τους νικητές, πρώτους-δεύτερους-τρίτους, σε 
όλες τις κατηγορίες και σε όλους τους επιλαχόντες θα απο-
νεμηθούν κατά την εκδήλωση της βράβευσης ειδικά συλλε-
κτικά βραβεία-έπαινοι.  

 

Βραβεία για τους πρώτους νικητές σε όλα τα Βραβεία 
(επιστημονική φαντασία, φαντασία, τρόμος, Valles Marine-
ris, Hecates Tholus, Venera 13 και Θεοί του Ατμού) και σε 
όλες τις κατηγορίες (διήγημα, νουβελέτα): 

- Ο πρώτος νικητής θα πάρει μία συλλεκτική έκδοση του 
βιβλίου «Ο στόλος των κόσμων» των Larry Niven και 
Edward M. Lerner, που κυκλοφορεί στα Ελληνικά από τις 
εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και τρία τεύχη του 
περιοδικού Συμπαντικές Διαδρομές.  

- Ο πρώτος νικητής θα πάρει επίσης δώρο μια συλλεκτι-
κή έκδοση του βιβλίου «Στα χρόνια των πυραύλων» του 
Ray Bradbury. 

- Επίσης στον πρώτο νικητή σε όλες τις κατηγορίες θα 
προσφερθεί συμβόλαιο έκδοσης προσωπικού του βιβλίου. 
Θα έχει περιθώριο μέχρι το Μάιο του 2021 να στείλει στον 
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εκδοτικό το προτεινόμενο βιβλίο του προς έκδοση. Ο Εκδο-
τικός διατηρεί το δικαίωμα να το περάσει από αξιολόγηση. 
Εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο είναι κατάλληλο προς 
έκδοση τότε στα μέσα στου Μαΐου του 2021, κατά τη διάρ-
κεια των Όψεων του Φανταστικού στην Αθήνα, όπου θα 
γίνει η απονομή για τα βραβεία του 2020, μαζί με την 
παραλαβή του βραβείου τους και των βιβλίων και περιοδι-
κών δώρων οι νικητές θα υπογράφουν ταυτόχρονα και το 
συμβόλαιο έκδοσης.  

- Το νικητήριο διήγημα/ποίημα/δοκίμιο θα δημοσιευτεί 
σε ειδική έκδοση του περιοδικού ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΕΣ που θα κυκλοφορήσει παράλληλα με την εκδήλωση 
για την απονομή των. Για τη συγκεκριμένη έκδοση ο συγ-
γραφέας παραχωρεί αυτοδίκαια στους οργανωτές το απο-
κλειστικό δικαίωμα έκδοσης του κειμένου για ένα χρόνο. 

- Επίσης τα κείμενα τους θα εκδοθούν και στην ανθολο-
γία των βραβείων, κατόπιν επικοινωνίας με τους συγγρα-
φείς και της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού 
έκδοσης. 

- Θα απονεμηθούν κατά την εκδήλωση της βράβευσης 
ειδικά συλλεκτικά βραβεία-έπαινοι. 
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Βραβεία για τους δεύτερους και τρίτους νικητές σε όλα 
τα Βραβεία (επιστημονική φαντασία, φαντασία, τρόμος, 
Valles Marineris, Hecates Tholus, Venera 13 και Θεοί του 
Ατμού) και σε όλες τις κατηγορίες (διήγημα, νουβελέτα): 

- Θα πάρουν όλοι δώρο ένα τεύχος του περιοδικού Συμ-
παντικές Διαδρομές.  

- Τα κείμενα τους θα εκδοθούν στην ανθολογία των βρα-
βείων, κατόπιν επικοινωνίας με τους συγγραφείς και της 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έκδοσης. 

- Θα απονεμηθούν κατά την εκδήλωση της βράβευσης 
ειδικά συλλεκτικά βραβεία-έπαινοι. 

 

 

* Κείμενα επιλαχόντων για τα Βραβεία (επιστημονική 
φαντασία, φαντασία, τρόμος, Valles Marineris, Hecates 
Tholus , Venera 13 και Θεοί του Ατμού) και σε όλες τις 
κατηγορίες (διήγημα, νουβελέτα): 

- Τα κείμενα τους θα εκδοθούν στην ανθολογία των βρα-
βείων, κατόπιν επικοινωνίας με τους συγγραφείς και της 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έκδοσης. 

- Θα απονεμηθούν κατά την εκδήλωση της βράβευσης 
ειδικά συλλεκτικά βραβεία-έπαινοι.  
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- Το βραβείο «Space 2150», για την κατηγορία ξένων 
συγγραφέων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ: Θα αποσταλεί τιμητι-
κός έπαινος στον νικητή. Το έργο του θα τιμηθεί σε ειδική 
εκδήλωση. Θα προσκληθεί ο συγγραφέας. 

 

 

Ειδικοί όροι - βράβευση: 

- Η βράβευση των νικητών και η παράδοση των βραβεί-
ων θα γίνει στις Εκδηλώσεις «Όψεις του Φανταστικού 
2021», στην Αθήνα, τον Μάιο τους 2021, σε χώρο που θα 
ανακοινωθεί, όπου θα γίνει η βράβευση και απονομή των 
δώρων στους νικητές. 

- Τα διηγήματα/ποιήματα/δοκίμια θα κριθούν από την 
ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών. 

Κάθε διήγημα/ποίημα/δοκίμιο θα βαθμολογηθεί με 
βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Λογοτεχνικό επίπεδο 
γραφής, πρωτότυπη μυθοπλασία, δομή ιστορίας. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε 
καλή τύχη. 

Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
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Ένας απρόσμενος επισκέπτης  

 

Μαρία Μαυρουδή 



Ένας απρόσμενο γεγονός που μοιάζει σαν ένα άσχημο 
όνειρο και ταράζει τη νύχτα σου, την ώρα που παραδίδεσαι 
στο Μορφέα, βιώνει το τελευταίο διάστημα ολόκληρος ο 
πλανήτης.  

Ένα γεγονός που εκτός από το φόβο και την αγωνία που 
είναι ζωγραφισμένα στο βλέμμα μας είναι και η ανησυχία 
που έχει φωλιάσει για καλά μέσα στη ψυχή μας.  

Ανησυχία για το πώς θα αντιμετωπιστεί η τωρινή κατά-
σταση και πως θα είμαστε αργότερα όταν καταφέρουμε με 
το καλό να βγούμε απ’ αυτή.  

Οι μέρες μας περνάνε με την ίδια μονοτονία τηρώντας 
όλα τα μέτρα της ατομικής και της συλλογικής προστασίας 
που συνιστούν οι ειδικοί επιστήμονες, με τελετουργικό 
τρόπο και με την ελπίδα ν’ ανθίζει καθημερινά μέσα στην 
ψυχή μας ό,τι σύντομα θα περάσει και αυτή η μπόρα και 
ένα υπέροχο ουράνιο τόξο θα φανεί ξανά στη ζωή μας. 
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Το κεντρικό Νόημα του φετινού Πάσχα  

 

Ολίβια-Λήδα Καλούδη 

 



 Οι Πολλοί, οι Λιγότεροι, η Μονάδα. Βγαίνει αποθαρρυ-
μένη από τον πίνακα της Σταύρωσης του Ελ Γκρέκο. Μπαί-
νει στη Σταύρωση του Νταλί. Κάτω από τον Εσταυρωμένο, 
κάτω κι απ' το βάθρο της γυναικείας μορφής, πάνω στα 
μαυρόασπρα τετράγωνα, βρίσκει επιτέλους συνδετικούς 
κρίκους για να ενσωματωθεί με όλων των ειδών τους Πολ-
λούς, αλλά και με όλων των λογιών τους Λιγότερους έξω απ' 
τη σκακιέρα, ακόμη και με Μονάδες στις φαιόλευκες παρυ-
φές. Το σώμα της, λειτουργικότατο και ετεροκατευθυνόμε-
νο, διατρέχει μέσα-έξω τα προκατασκευασμένα τετράγωνα. 
Η ψυχή της ψηλά, άδεια. Τεμαχισμένη και κλεισμένη στους 
τέσσερις αιωρούμενους κυβίσκους-καρφιά. Βιοπορίζεται και 
παρηγορείται μες στη συλλογική χαρά της ανούσιας συμμε-
τοχής της, μες στην αξιοκρατική ανταμοιβή της ανούσιας 
αξιοποίησης του χρόνου της. Παρηγορείται πέρα ως πέρα, 
δάκρυ-δάκρυ, κρίκο-κρίκο, μαύρο-άσπρο, μέσα-έξω. Έπειτα 
πλήττει. Απρόβλεπτη και απαρατήρητη δραπετεύει. Κατα-
φεύγει πάλι στην περασμένη, την κλασική Σταύρωση. Εδώ 
πρέπει να κρατά αποστάσεις από την επαναστατική Μονά-
δα και από τους περιθωριακούς Λιγότερους. Ζήτημα ζωής 
και θανάτου. Με, ή χωρίς απαγορευτικά διατάγματα! Τους 
ψάχνει. Άφαντοι. Βγάζει μια στιγμή το κεφάλι της έξω απ' 
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τον πίνακα, έξω κι απ' το διήγημα και ξανακοιτάζει. Νάτοι 
πάλι στο επίκεντρο! Η Μονάδα ψηλότερα, στη χρυσή τομή 
περίπου του κεντραρισμένου πασσάλου και οι Λιγότεροι 
χαμηλότερα, συμμετρικοί και στροφικοί, έτοιμοι λες να ανε-
λιχθούν και κείνοι! Κάνει να μπει η μισή κάτω απ' την κορ-
νίζα, διαμιάς εξαφανίζονται στις άκρες! Λίγα 
επιβεβαιωτικά μέσα-έξω και η χρονική παραίσθηση της 
προκαλεί κιόλας ίλιγγο. Η κυκλοφορία του αίματός της 
κομπιάζει, συρίζει, βροντίζει στα ίδια εκείνα σημεία των 
καρφιών της Σταύρωσης. Σωριάζεται κατακίτρινη στον δερ-
μάτινο καναπέ απέναντι απ' τους δύο πίνακες. “...είναι το 
Νόημα του Πάσχα.”, φτάνει στα αυτιά της αντίλαλος, υπα-
ναχωρώντας δειγματοληπτικά μέσα απ' τους Πολλούς της 
αίθουσας. “Η Δοκιμασία των διακοπών...” δεύτερο κύμα 
ξεκινά απ' τους Λιγότερους διερχόμενους και αποσβένει. 
“Η... Δοκιμασία, η... Αυτοεκτίμηση, η... η... είναι το Νόημα 
των διακοπών του Πάσχα.”, απανωτές παρηχήσεις κάποιας 
αντίπερα Μονάδας, αναδεύουν τώρα ανακριτικά τις δυο 
προηγούμενες -άραγε η φωνή του Εσταυρωμένου που Ευτε-
λίζετε και Δοκιμάζεται; μήπως μία ανάμνηση Δοκιμασίας 
και Αυτοεκτίμησης του περασμένου Εγώ3; 

 Το ρέκβιεμ του Μότσαρτ παίζει στα εσωτερικά μεγάφω-
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να. Το ρέκβιεμ του Πεντερέτσκι4 στα εξωτερικά του προαυ-
λίου. Όμως έχει γνώση ότι είναι υπό την επήρεια χρονικής 
φενάκης: δρασκελίζοντας το κατώφλι της πύλης, το ρέκβιεμ 
του Μότσαρτ δεν θα της ξανακουστεί ποτέ πια επαναστατι-
κό. Βγαίνει έξω στα χαλίκια. Συνέρχεται κάπως. Βοηθάει κι 
ο Πεντερέτσκι, όσο να πεις! Από συνήθεια θα 'βγαλε τα 
αντισηπτικά μαντιλάκια που βαστά. Παρήλθε η καραντίνα 
προσώρας. Τετράγωνο-τετράγωνο παρήλθε και το μαύρο 
από τις οθόνες και τα λευκά παράσιτα5 από τα ραδιόφωνα 
και τα διαδικτυακά μονοπώλια από τα λευκά κολάρα6 και 
οι μαύρες αγορές. Μία μόλις μέρα πριν το κυρίως τετραήμε-
ρο εμπορικής αργίας και νιώθει σαν να προσλαμβάνει κρυ-
πτικά νοήματα του μαύρου περσινού: 

 
 Με κάθε βήμα προς την έξοδο τα χαλίκια τρίζουν, βασί-

ζονται στην ποσότητά τους για να την καταβυθίζουν μέσα 
τους. Πόσο ζηλεύει εκείνους τους Λιγότερους, τους δημιουρ-
γούς πολιτισμού, στις παρυφές του κοινωνικοοικονομικού 
καμβά, τους τόσο αποσυνδεδεμένους, τόσο αραιωμένους, 
τόσο, που μέχρι κι η καραντίνα φάνηκε περιττό μέτρο για 
τη στάση ζωής τους! Καλύτερα ίσως που τους ζηλεύει. Παρά 
να λυπάται, από πάντα, τον εαυτό της μες στους Πολλούς7. 
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Παρά να προσχωρεί, από πάντα, κρίκο-κρίκο, πρόσωπο-
πρόσωπο, δάκρυ-δάκρυ, μέσα-έξω, είτε στην αδιαφορία, είτε 
στη μαζοχιστική αυτοθυματοποίηση -θεέ μου, τι αποκαθη-
λωτικό πνεύμα την έχει καταλάβει, άγιες μέρες! Το μόνο 
που της λείπει τώρα, μετά από Νταλί και Ελ Γκρέκο, είναι 
να πάει σπίτι της και να διαβάσει ένα αφορισμένο βιβλίο 
του Καζαντζάκη! Και ένα δεύτερο βιβλίο αφορισμών του 
Νίτσε, ακόμα καλύτερα! Ένα ανά δύο μέρες πασχαλινής 
αργίας -ιδού το “αποτελεσματικό πρωτόκολλο”! Ήμαρτον!! 

 Καθυστερεί πολύ το τρένο του γυρισμού. Παρακαθυστε-
ρεί, και το Νόημα του Πάσχα δεν θα την περιμένει ούτε 
λεπτό. Ο ρυθμικός βόμβος του δυναμώνει μέσα στις ράγες. 
Επιστρέφει για μία ευκαιρία και μόνο. Επιστρέφει αντί-
στροφα, από το μέλλον, προσπερνώντας το παρόν της, 
κατευθείαν στο παρελθοντικό σημείο έναρξης της δημιουρ-
γικής καραντίνας της. Τι εννοείς, αγαπητέ, όταν λες “τύψεις 
αντιλαϊκότητας”; Όταν η καπιταλιστική δημοκρατία θα 
σταματήσει να συμπεριλαμβάνει όλων των ειδών τους 
Λιγότερους και τις Μονάδες μέσα σε όλων των ειδών τους 
Πολλούς, τότε εκείνοι από το απόκεντρο του κάδρου θα 
έχουν ήδη πληρώσει σε ετούτους εδώ του μαυρόασπρου επί-
κεντρου, δάκρυ-δάκρυ, πετραδάκι-πετραδάκι, πέρα ως 
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πέρα, το τίμημα της αυτοεκτίμησης! Κλείνει και τριπλοκλει-
δώνει εξοργισμένη την πόρτα στον εσωτερικό της αντιδρα-
στικό. Δηλαδή πόσο πιο υπεροπτικά μονοδιάστατος8, -α, 
την υποδέχεται το ραδιόφωνο!- πόσο πιο ευτελιστικά πραγ-
μοποιημένος9, -ξεχασμένο στο τρίτο πρόγραμμα, ευτυχώς! 
Ύστερα λυπάται και τον υπερόπτη -είναι Το Aναπάντητο 
Eρώτημα10 του Ives. Ηρεμεί -κάπου προς το φινάλε του 
πρέπει να 'ναι. Γιατί θεωρούν το Αναπάντητο Ερώτημα ιδι-
αιτέρως πασχαλινό ρεπερτόριο; Ας μου απαντήσει κάποιος 
Αυτό Το Ερώτημα!, καγχάζει εναποθέτοντας στο γραφείο τη 
μεγάλη κούπα με το καυτό δυνατό μαύρο τσάι. Κλείνει και 
τον Ives. Επιστρέφει η ώρα, η ευκαιρία νεκρανάστασης του 
αγαπημένου οικείου, η χρονική δυνατότητα ανάνηψης του 
παρελθόντος, επιστρέφει και δεν θα περιμένει την αφεντιά 
της να πενθήσει προηγουμένως για τον κοινωνικό περιορι-
σμό της στους τέσσερις τοίχους-καρφιά! Επιστρέφει ολοτα-
χώς. Από τα χωροδυναμικά περιθώρια. 

 
 
 
 
 

Τα χρονικά του κορονοϊού

161



 
 
Υποσημειώσεις:  
 
 
3. “Αυτό, Εγώ και Υπερεγώ (λατ. Id, Ego, Superego) είναι 

οι τρεις συνιστώσες του μοντέλου για τη δομή του ανθρωπί-
νου ψυχικού οργάνου στα πλαίσια της φροϋδικής θεωρίας. 
Σύμφωνα με αυτό το δομικό μοντέλο το Αυτό αντιπροσω-
πεύει τα κίνητρα, τα ένστικτα και τις βιολογικές ανάγκες 
του ατόμου και κατά συνέπεια είναι έμφυτο, το Εγώ αποτε-
λεί το λογικό μέρος που αν και δεν είναι έμφυτο, αναπτύσ-
σεται και καλλιεργείται με την επίδραση της 
συσσωρευμένης εμπειρίας και τέλος το Υπερεγώ αντιπροσω-
πεύει όλες τις θετικές κοινωνικές και ηθικές αξίες του ατό-
μου, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο την ηθική 
συνείδηση...” https://el.wikipedia.org 

 
4. Κριστόφ Πεντερέτσκι (23 Νοε.1933 -29 Μαρ.2020), 

πολωνός συνθέτης και μαέστρος. Γνωστά έργα του: Πολωνι-
κό Ρέμβιεμ, Θρηνωδία για τα Θύματα της Χιροσίμα, Πάθη 
κατά Λουκά, όπως και η μουσική του στις ταινίες “Λάμψη” 
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του Στ. Κιούμπρικ, “Ο Εξορκιστής” του Γ. Φρίντκιν, “Ατί-
θαση Καρδιά” του Ντ. Λιντς. Βραβεύτηκε με πολλά διεθνή 
βραβεία για τις συνθέσεις του. https://en.wikipedia.org 

 
5. ο λευκός θόρυβος ορίζεται ως “...ηχητικό μείγμα που 

περιλαμβάνει κάθε συχνότητα στο εύρος της ανθρώπινης 
ακοής, σε ίσες αναλογίες. Ο πραγματικός λευκός ήχος μοι-
άζει με τα παράσιτα στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο... Ο 
ήχος του πλυντηρίου ρούχων, της ηλεκτρικής σκούπας, του 
εξαεριστήρα ή του τρεχούμενου νερού εμπίπτει επίσης στην 
κατηγορία του λευκού θορύβου ” https://support.myhum-
my.com 

 
6. “...αγγλικός όρος (white-collar worker) που εμφανίζε-

ται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1920 (σε αντιδιαστολή προς 
τον όρο μπλε κολάρο -blue-collar worker) και σημαίνει τον 
εργαζόμενο γραφείου, που κάνει δουλειά “πνευματική” με 
την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή δουλειά γραφείου 
μακριά από τη μουτζούρα της “γραμμής παραγωγής” (των 
μπλε κολάρων) και φοράει: σακάκι, πουκάμισο, γραβάτα. 
Όροι ανδροκεντρικοί που αγνοούν τις γυναίκες εργάτριες ή 
εργαζόμενες γραφείου...” 
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https://sarantakos.wordpress.com/2019/11/21/collar/ 
 
7. αντιπαραβολή με το γνωμικό “Καλύτερα να σε φθο-

νούν παρά να σε λυπούνται.” (Κρέσσων γαρ οικτιρμού φθό-
νος, Πίνδαρος, 522-438 π.Χ. ) 

 
8. “Κατά τον Μακλέλλαν σε έναν πραγματοποιημένο 

κόσμο δεν υπάρχουν συλλογικά υποκείμενα. Η διαδικασία 
της πραγματοποίησης είναι η διαδικασία της αντικειμενικό-
τητας. Κατά τον Λούκατς, η εργατική δύναμη του μισθωτού 
συνιστά εμπόρευμα (δηλαδή πράγμα) τη στιγμή που ο ίδιος 
εντάσσεται στο μηχανισμό πειθαρχίας και γραφειοκρατίας 
του εργοστασίου.” http://socialpolicy.gr, άρθρο του Γκού-
μα Αν., 5/10/2017 

Πρβ. και το “All reification is a forgetting” (Κάθε είδους 
πραγματοποίηση, σημαίνει να ξεχνάς”, διάσημη αποφθεγ-
ματική φράση του Adorno). 

 
9. για το μονοδιάστατο καπιταλιστικό πολιτισμό και την 

“αρμονική” αλληλοσυμπλήρωση όλων των διαφορετικών 
μερών του (Εθνική Άμυνα, Γλώσσα-Σημειολογία, Τεχνολο-
γία, Τέχνη, Πολιτικά Κόμματα, Επιστημονική Έρευνα, 

Voice of the resistance 

164



Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Εργασία-Σχέσεις Παραγωγής, 
Κοινωνική-Υπαρξιακή Συνείδηση, Οικονομία), πρβ. και 
One-Dimensional Man (Μονοδιάστατος Άνθρωπος), 1964, 
H.Marcuse, Routledge Classics, New York. 

 
10. Μία πιθανή εξήγηση για τη συντριπτικά συχνότερη 

εκτέλεση και ραδιοφωνική αναπαραγωγή του συγκεκριμέ-
νου έργου [Unanswered Question (1906), Charles Ives 1874-
1954] κατά τις μέρες του Πάσχα, πιθανόν να οφείλεται 
καθαρά στις τελεολογικές αποχρώσεις του τίτλου του, πρό-
σφορες σε θρησκευτικές ερμηνείες γύρω από το τέλος της 
ζωής του Χριστού και τη μετά Χριστόν εποχή. Καμία πάν-
τως μουσικολογική ή βιογραφική έρευνα δεν συσχετίζει τη 
δημιουργία του συγκεκριμένου έργου (Μέση Δημιουργική 
Περίοδος του Ives, 1900-1010) με θρησκευτικούς προβλημα-
τισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και το δεδομένο ότι σε νεαρή 
ηλικία (12-19χρονών) “...ο Άιβς υπήρξε περιζήτητος οργανί-
στας της εκκλησίας των Βαπτιστών στην γενέτειρά του, το 
Κονέκτικατ της Αμερικής... και έγραψε ύμνους για τις 
ανάγκες της εκκλησίας...” https://el.wikipedia.org/wiki 
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NRWGOU Virus – Αόρατος πόλεμος 

Ντίνος Τανίτης 

Προδημοσίευση 



Κεφάλαιο 1 
 
 
 
 
 
Από την εμφάνιση μας στη ζωή του πλανήτη, εμείς οι 

άνθρωποι ως το ευφυέστερο δημιούργημα μιας Υπέρτατης 
Διάνοιας, κυριαρχήσαμε στην υπόλοιπη πλάση. Κανένα 
άλλο πλάσμα δεν είχε τέτοια εξέλιξη στις επιστήμες, στην 
τεχνική, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ανα-
πτύξαμε τη γνώση, μεταβάλλαμε και καλλιεργήσαμε τη 
φύση, υποτάξαμε τα ζώα στις ανάγκες μας. 

Χτίσαμε παντού πόλεις, τις ενώσαμε με δρόμους και 
γέφυρες, κατασκευάσαμε μηχανές αυτοκινούμενες, πλεού-
μενες, ιπτάμενες για να φτάνουμε πολύ γρήγορα οπουδή-
ποτε. Μεταφέραμε ότι μας χρειάζονταν από όπου υπήρχε, 
αλλάζαμε την μορφή του όπως μας χρησίμευε, δημιουργή-
σαμε τη δική μας τεχνολογία με επίκτητη τεχνογνωσία, 
μάθαμε πολλά. Οργανώσαμε τη ζωή μας ώστε να δουλεύου-
με, να παράγουμε χιλιάδες αγαθά και επιπλέον πολιτισμό, 
να διασκεδάζουμε, να ξεδίνουμε σε γλέντια και ταξίδια, να 
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έρθουμε πιο κοντά. Το χρήμα και η ακόρεστη συσσώρευσή 
του (αγορά το λένε, ανάπτυξη το λένε, επάρκεια καταναλω-
τικών αγαθών το λένε, γενική ευημερία το λένε) για να λει-
τουργεί ασταμάτητα η μηχανή της ανάπτυξης, καταστρέφει 
τους οικοτύπους, εξαντλεί όλους τους φυσικούς πόρους. 
Πετύχαμε όσα θέλαμε και αφεθήκαμε να απολαμβάνουμε 
όσα κατορθώσαμε. 

Όμως τίποτα δεν είναι απόλυτα εγγυημένο και καμιά 
κατάσταση δεν διαρκεί για πάντα. 

Μερικοί μήνες ήταν αρκετοί για να επέλθει πλήρης ανα-
τροπή σε όσα ξέραμε ως τώρα. Η ανθρώπινη ζωή, η ύπαρξη 
και η συνέχεια του είδους, δοκιμάστηκε σκληρά με τρόπο 
αναπάντεχο. Τον χρόνο που η μετρούμενη ιστορία της 
ανθρωπότητας έγραφε 2020 μΧ. 

 
Είμαι ο Έκτορ Απάρτης, ένας μεσήλικας πολίτης του 

κόσμου κι αυτά που ακολουθούν είναι τα συνταρακτικά 
συμβάντα που μου έμελλε να ακούσω, να δω, να ζήσω. Το 
χρονικό της ακολουθίας των γεγονότων που είχαν ως απο-
τέλεσμα να νεκρώσει η παγκόσμια οικονομία και κοινωνία. 
Με μια πρωτοφανή σε έκταση διεθνή κινητοποίηση εκτά-
κτου ανάγκης και με την επιβολή μέτρων αστυνομικού κρά-
τους στους πολίτες, σε όλες τις χώρες της Γης. 

 
Κινδυνεύαμε από έναν εχθρό μη ορατό διά γυμνού 

οφθαλμού. 
 
Όλα ξεκίνησαν από κείνο το χαρτονόμισμα με τον τρι-

ψήφιο αριθμό τυπωμένο πάνω του. Από τη στιγμή που 
νόμιζε πως στάθηκε τυχερός, γυρίζοντας στο σπίτι του κατά 
τις 10.00μμ ένα φθινοπωρινό βράδυ, τότε που κοντοστάθη-
κε, διέκοψε τον βηματισμό του κι έσκυψε να μαζέψει από 
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την άκρη του δρόμου, σύριζα με το πεζοδρόμιο ένα χαρτο-
νόμισμα. Κρατώντας το σφιχτά μέσα στην κλειστή παλάμη 
του κι επιταχύνοντας τα βήματα του, ρίχνοντας κλεφτές 
ματιές ξοπίσω του μην τον ακολουθούσε κάποιος, ο 30χρο-
νος Σίλα Λάις έφτασε στο σπίτι του. Ξεκλείδωσε κι άνοιξε 
την πόρτα βιαστικά, έριξε ένα τελευταίο βλέμμα ως την 
γωνία, αμέσως μετά τρύπωσε στο σκοτεινό εσωτερικό και 
την σφάλισε διπλοκλειδώνοντας την από μέσα. 

Ένα χαρτονόμισμα που έχει πάνω το νούμερο “500” δεν 
το αγνοεί κανείς, όταν το βρει πεταμένο στο δρόμο, από το 
πουθενά, εκεί που περπατά όπως κάθε μέρα. Ή νύχτα όπως 
έγινε μόλις. Ένα νούμερο που για πολλούς εργαζόμενους 
αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του εβδομαδιαίου ή μηνι-
αίου εισοδήματος τους. Όπως και τούτου του ιδιωτικού 
υπαλλήλου, του Σίλα, που τώρα το παρατηρεί από όλες τις 
πλευρές. Να βεβαιωθεί πως ήταν γνήσιο. Λίγο υγρό έμοιαζε 
στην αφή 

- Από την υγρασία της νύχτας θα είναι, αποφάνθηκε 
μόνος του... 

Αφού το πασπάτεψε αρκετά, έκανε όσα τεχνάσματα 
απόδειξης γνησιότητας είχε υπόψιν του, δεν είχε την παρα-
μικρή αμφιβολία. Ναι, ήταν γνήσιο και ήταν δικό του! Το 
φίλησε κιόλας από τη χαρά του, το έσφιγγε μέσα στην παλά-
μη του, το ίσιωσε πάλι μετά. 

Το έβαλε στο πορτοφόλι του μαζί με όσα άλλα είχε 
ακόμη, όλα μικρότερα νούμερα από αυτό βεβαίως κι έπεσε 
να κοιμηθεί, μακαρίζοντας νοερώς την αποψινή καλοτυχία 
του. 

 Το επόμενο πρωινό ξύπνησε με μια αμυδρή αδιαθεσία. 
Είχε έναν ελαφρύ πονόλαιμο και κάποιο βήχα. Που με την 
πάροδο της μέρας γινόταν όλο κι εντονότερα. Το διαπίστω-
σε όταν ήταν στη δουλειά του. Δούλευε σε ένα ιδιωτικό δια-
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γνωστικό κέντρο, συγκεκριμένα ήταν ο άνθρωπος που προ-
ετοίμαζε ασθενείς για να υποβληθούν σε εξετάσεις, ιδίως 
τους πιο ηλικιωμένους που χρειάζονταν βοήθεια από κοντά, 
μην κινούμενοι εύκολα και μην γνωρίζοντες τα κατατόπια 
των ιατρείων. Τους ετοίμαζε και τους μετέφερε αυτός προς 
εκεί και πίσω με ένα καροτσάκι με ρόδες, ερχόμενος έτσι σε 
πολύ στενή επαφή μαζί τους. 

 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 
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Απόπειρα εξόδου 
 
Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 
Επιχειρούν απόπειρα εξόδου στο επισφαλές 
νωθρό τίποτα 
με μια ψευδαίσθηση ανεμελιάς  
ή αδρής περιπέτειας 
ψάχνοντας για ένα σήμα κενής θέσης  
στην απόσταση 
ή για κάποιον επαρκή σηματοδότη στην πορεία 
ώσπου η κάθε απόπειρα να δείχνει  
τόσο παρακμιακή 
όσο πραγματικά είναι. 
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Ατέρμονα πεδία 
 

Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 

Άγνωστοι κόσμοι στην μικρή οθόνη 
εισχωρούν ακάθεκτοι 

απολαμβάνοντας την αγωνία των θεατών, 
πολιτείες πακτωμένες σ’ απαράλλαχτες γωνιές 

υποχωρούν σε αυτά που φέρνει η εποχή 
και ατέρμονα συνειρμικά πεδία 

γεφυρώνουν τις παράπλευρες απώλειες 
παραδίδοντας βορά σε χαλεπούς καιρούς 

την ιστορία πάλι. 
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Η ετυμηγορία 
 
Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 
Τούτου λεχθέντος, ποια η ετυμηγορία; 
Ένας μινιμαλισμός που περιφέρεται 
ακόμα ζωντανός στις αίθουσες 
έτοιμος να λογοδοτήσει  
με συμβατικές χειρονομίες 
για τα γεγονότα, την υφή των λέξεων, 
τη μυθοπλαστική αφήγηση,  
την τέχνη των ηθοποιών, 
τις φαινομενικά αντίθετες προβλέψεις, 
το ακουστικό ακρόασης, την τελευταία πράξη, 
την αποκαθήλωση της μάσκας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η επόμενη μέρα 
 

Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 

Έρχονταν από χαρακώματα, από καταφύγια, 
από μέρη θαμμένα βαθιά μέσα στη γη. Είχαν 
εγκαταλείψει το ημερολόγιο κι έτσι δεν είχαν 

κανένα μέτρο για πόσο καιρό είχαν απομονωθεί. 
Χωρίς τις οριοθετήσεις του φωτός και του σκοτα-

διού, ο χρόνος ήταν άχρηστος. Είχαν  
εγκαταλείψει κάθε είδους λεκτικής επικοινωνίας, 

λίγα είχαν απομείνει  
που άξιζαν να έχουν ένα όνομα.  

Έβγαιναν μέσα από ναρκοπέδια, μέσα από 
σήραγγες και τελικά αναδύονταν  

στην επιφάνεια μέσω ενός δικτύου αγωγών. Ο 
ουρανός, έτσι όπως τον θυμούνταν, είχε εξαφα-
νιστεί. Το μόνο κτίριο που παρέμεινε στη θέση 
του ήταν μια εκκλησία, αν μπορούσαν να δια-

κρίνουν από το σχήμα. Ένα κάλυμμα σαν σάβα-
νο το σκέπαζε. Ανυψώθηκαν και το κοίταζαν με 

δέος, διατηρώντας μια απόσταση,  
διστακτικοί να πλησιάσουν.  

Η σκηνή είχε την ακινησία ενός πίνακα. 
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ΜΕΘ 
 
Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 
Σ' αυτό το όνειρο τα άρρωστα λουλούδια βήχουν 
αίμα στα πόδια των νοσοκόμων. Εδώ ο ποταμός 
απορρέει στη νότια πλευρά του σκουριασμένου 
βουνού, αλλάζοντας το γεωγραφικό ανάγλυφο 
με τη διαβρωτική του δράση.  
Το ραδιόφωνο παίζει κάτι για κάποιον σουπερ-
νόβα ή για έναν ακόμα νανοειδή αστέρα. Εδώ 
δεν υπάρχει ημερολόγιο, ούτε ρολόι, ούτε χρονο-
διαγράμματα, ούτε προθεσμίες. Για να μπορέσει 
κανείς να συμπλεύσει με το ρεύμα του ποταμού 
πάνω στην αόρατη σχεδία του χρόνου δεν χρει-
άζεται να εισπνέει, μόνο να εκπνέει.  
Σ' αυτό το όνειρο τα άρρωστα λουλούδια 
πέφτουν στο πάτωμα της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας. Όλες οι επείγουσες κλήσεις μένουν 
αναπάντητες. Ο ποταμός έχει ξεπλύνει όλο το 
αίμα κι οι νοσοκόμοι εξαφανίζονται σταδιακά 
στο σκοτάδι. Και ένας ένας αρχίζουν να ανεβαί-
νουν το βουνό.  
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Μετανσάρκωση 
 

Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 

Ρίξε τον εαυτό σου 
στον καρμικό άνεμο 

κι άσε τους ανεμόμυλους της μοίρας 
να περιστρέφονται. 

Νιώσε τη φωτιά 
να καίει το δέρμα σου 

καθώς μπαίνεις ξανά σε τροχιά. 
 

Αυτός είναι ο νέος τρόπος 
μετενσάρκωσης 

προκειμένου να επανέλθεις 
σε έναν κόσμο πόνου και απώλειας. 

Προσευχήσου για μια ευοίωνη επάνοδο 
και φωτισμένους γονείς. 
Η άγνοια δεν προκύπτει 

χωρίς μεγάλο κόστος. 
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Μέτρα τις σφαίρες 
 
Βασιλική ∆ραγούνη  
 
 
 
Μέτρα τις σφαίρες και παράταξέ τες σε σειρά. 
Πρόσθεσε βέλη στο τόξο σου,  
στη σφεντόνα σου πέτρες. 
Βάλε φωτιά σε ενθύμια και κορνίζες 
-ό,τι δεν έχει σκοτωθεί  
μπορεί να ζει ανάμεσα στις στάχτες. 
Αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει τόσο εύκολα. 
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Ώρες εγκλεισμού 
 

Βασιλική ∆ραγούνη 
 
 
 

Και ο χρόνος αργόσυρτος 
μεγαλώνει τις ώρες 

καθώς οι προσδοκίες 
ξεγλιστρούν από τα χέρια 

κι οδηγούνται αβίαστα 
σε αδρανειακή απομόνωση 

ανάμεσα στις ώρες που ακονίζουν 
τη ζοφερή λεπίδα τους. 
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Αυτοέκδοση για συγγραφείς  
από τις Εκδόσεις Συμπαντικές ∆ιαδρομές. 

 

Τι είναι - πως γίνεται - γιατί να την επιλέξετε! 

 



Στους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης που 
διανύουμε, οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
έρχονται να δώσουν μια διέξοδο σε εκείνους τους συγγρα-
φείς, παλιούς και νέους, που θέλουν να δουν τα έργα τους 
δημοσιευμένα, προσφέρονταν τους την δυνατότητα να προ-
χωρήσουν σε Αυτοέκδοση του βιβλίου τους σε προσιτές 
τιμές. 

Η αυτοέκδοση είναι η νέα τάση στον χώρο των εκδόσεων 
την οποία ακολουθούν όλο και περισσότεροι πρωτοεμφανι-
ζόμενοι, ενώ δε διστάζουν να την ακολουθήσουν ακόμα και 
καταξιωμένοι συγγραφείς. Κατά την αυτοέκδοση, ο συγγρα-
φέας καλύπτει το κόστος παραγωγής και ο εκδοτικός ανα-
λαμβάνει την εκτύπωση, διανομή και προώθηση του 
βιβλίου. Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, σε 
αυτή την νέα εποχή για τον εκδοτικό χώρο, υποστηρίζουν 
και υιοθετούν τις διεθνείς τάσεις με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο: μεράκι για τη δουλειά, αγάπη για το βιβλίο, υποστή-
ριξη για τον συγγραφέα του. 

Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ξεκίνησαν 
την παρουσία τους πριν από εννέα χρόνια, έχοντας σαν 
πρωταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή Ελλήνων 
συγγραφέων που ασχολούνται με την λογοτεχνία, την ποί-
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ηση και την λογοτεχνία και ποίηση του φανταστικού, και 
αυτό το καταφέραμε, εκδίδοντας πάνω από διακόσιους 
Έλληνες συγγραφείς τα τελευταία εννέα χρόνια, στο περιο-
δικό μας και στα βιβλία μας. Έχουμε αποδείξει ότι ήμασταν 
πάντοτε κοντά στους συγγραφείς και θα συνεχίσουμε να 
είμαστε. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτή την καινούργια 
προσπάθεια της Αυτοέκδοσης που ξεκινάμε. Θα είμαστε 
πάντοτε κοντά στους συγγραφείς σε όλα τα βήματα τους. 
Έχουμε αποδεδειγμένα άριστη τεχνογνωσία, σύγχρονο εξο-
πλισμό, άριστους συνεργάτες και το κυριότερο, φιλοσοφία 
που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη και προσιτές τιμές. 

 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Στείλτε μας το κείμενο σας σε ηλεκτρονική μορφή στο 

email 
universepaths@yahoo.com 
 
 
σε αρχεία είτε του word είτε του openoffice. 
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Αναλαμβάνουμε να το διαβάσουμε και από την στιγμή 
που θα το παραλάβουμε μέσα σε τρεις με εφτά εργάσιμες 
ημέρες θα σας ενημερώσουμε αν η γραφή του βρίσκεται σε 
επίπεδο που μπορεί να εκδοθεί. 

Είμαστε συγγραφείς και αυτή την προσπάθεια την 
κάνουμε πρώτα από όλα για τους ίδιους τους συγγραφείς 
και θα σας πούμε μόνο την αλήθεια. Αν το κείμενο εκπλη-
ρώνει κριτήρια έκδοσης θα σας το πούμε αλλιώς θα σας 
πούμε ότι θέλει δουλειά ακόμα και σε ποια σημεία θέλει 
δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που από την μεριά μας το θεω-
ρούμε πολύ σημαντικό. 

 
Αν το κείμενο κριθεί κατάλληλο για δημοσίευση μπο-

ρούμε να σας παρέχουμε τις παρακάτω ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες για να μπορέσετε να κρατήσετε στα χέρια ΣΑΣ το 
βιβλίο ΣΑΣ όπως ακριβώς το είχατε ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙ, υπογρά-
φοντας άμεσα συμβόλαιο συνεργασίας. 

 
 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
1. Εκτύπωση σε όποια μορφή βιβλίου, με όποια βιβλιοδε-

σία και όποιο δέσιμο θέλετε. 
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2. Μεγάλη ποικιλία τύπων χαρτιού για να διαλέξετε σε τι 
τύπο χαρτιού θέλετε να εκτυπωθεί το βιβλίο σας. 

3. Αναλαμβάνουμε και ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύ-
πωση. 

4. Αναλαμβάνουμε να σας συμβουλέψουμε για το ποια 
μορφή βιβλίου ταιριάζει στην περίπτωση σας, ποια βιβλιο-
δεσία, ποιος τύπος δεσίματος και ποιος τύπος χαρτιού. 

5. Αναλαμβάνουμε και την παραγωγή paperback 
βιβλίων, με μαλακό εξώφυλλο και hardback βιβλίων, δετών 
με σκληρό εξώφυλλο. 

6. Αναλαμβάνουμε την επαγγελματική επιμέλεια του 
κειμένου σας σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες σε 
λογικές τιμές. 

7. Αναλαμβάνουμε την επαγγελματική διόρθωση του 
κειμένου σας σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες σε 
λογικές τιμές. 

8. Αναλαμβάνουμε την επαγγελματική σελιδοποίηση 
του κειμένου σας σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελμα-
τίες πάντοτε σε λογικές και ξεκάθαρες τιμές. 

9. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό του εξωφύλλου σας σε 
συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες σε λογικές τιμές. 

10. Εκτύπωση του βιβλίου σας σε όσα αντίτυπα επιθυμεί-
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τε, ξεκινώντας από τα εκατό αντίτυπα, μέχρι όσα αντίτυπα 
θέλετε. 

11. Έκδοση αριθμού ΙSBN για το βιβλίο σας από την 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. 

12. Καταχώρηση του βιβλίου σας στην βάση δεδομένων 
του βιβλιονέτ, μιας υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Βιβλί-
ου. 

13. Διανομή στα βιβλιοπωλεία, προώθηση και διαφήμιση 
του βιβλίου σας μέσω του δικτύου της εταιρίας μας. 

14. Διαφήμιση του βιβλίου σας στο περιοδικό μας και 
στην ιστοσελίδα μας. 

15. Διοργάνωση σε συνεργασία μαζί σας κεντρικής εκδή-
λωσης παρουσίασης του βιβλίου στην Αθήνα και στην πόλη 
καταγωγής σας (αν δεν ζείτε Αθήνα) και σε όσες άλλες 
πόλεις κριθεί αναγκαίο και υπάρχει η κοινή δυνατότητα να 
γίνουν παρουσιάσεις. 

16 Συμμετοχή του βιβλίου και του/της συγγραφέα στις 
εκδηλώσεις Όψεις του Φανταστικού που διοργανώνουν οι 
εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας και της Κύπρου κάθε χρόνο. 

17. Μια πληθώρα ακόμα υπηρεσιών που αναφέρονται με 
κάθε λεπτομέρεια μέσα στο συμβόλαιο συνεργασίας που 
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υπογράφουμε με τους συγγραφείς. 
 
Κατηγορίες βιβλίων που εκδίδουν οι εκδόσεις ΣΥΜ-

ΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ σαν αυτοέκδοση. 
 
Επειδή μας ρωτάνε πολλοί φίλοι αν στα πλαίσια της 

αυτοέκδοσης εκδίδουμε μόνο ότι έχει σχέση με την λογοτε-
χνία του φανταστικού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
εκδίδουμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες και είδη 
βιβλίων. 

Άμα θέλετε διαβάστε την παρακάτω αναλυτική λίστα για 
να ενημερωθείτε. 

http://autoekdosi.blogspot.gr/p/blog-page_15.html 
 
 
Τα βήματα είναι απλά. 
- Μας στέλνετε το κείμενο σας και εμείς σας ενημερώνου-

με αν έχει τα απαραίτητα κριτήρια για να μπορέσει να 
εκδοθεί. 

- Συμφωνούμε στην μορφή που θα έχει το βιβλίο, για τις 
υπηρεσίες που θέλετε να σας παρέχουμε, σας δίνουμε την 
κοστολόγηση, που κυρίως εξαρτάται από τον αριθμό των 
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σελίδων, τον αριθμό των αντιτύπων και πόσες υπηρεσίες θα 
επιλέξετε, και υπογράφουμε συμβόλαιο συνεργασίας. 

- Συμφωνούμε για τον εσωτερικό και εξωτερικό σχεδια-
σμό του βιβλίου, τον ολοκληρώνουμε και σας τον παραδί-
δουμε για έλεγχο. 

- Εκτυπώνουμε και προχωράμε στην διάθεση του βιβλί-
ου στην αγορά, στην διαφήμιση του, στις εκδηλώσεις προ-
ώθησης και σε ότι άλλο έχουμε συμφωνήσει. 

 
Η λογική μας είναι το αναλαμβάνουμε το βιβλίο εξ ολο-

κλήρου. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια. Αναλαμβάνουμε 
και το ΠΡΙΝ και το ΤΩΡΑ και το ΜΕΤΑ. 

 
Αναλαμβάνουμε το ΠΡΙΝ, κάνοντας επιμέλεια στο κεί-

μενο, διόρθωση στο κείμενο, εξώφυλλο, γραφικά για το εσω-
τερικό του κειμένου, σελιδοποίηση και συμβουλεύοντας σας 
για την καλύτερη δυνατόν επιλογή των τεχνικών στοιχείων 
που πρέπει να έχει το βιβλίο για να τυπωθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα (τι μέγεθος, πόσα αντίτυπα, τι είδος χαρτιού, τι 
είδος βιβλιοδεσίας, τι χρώμα, τι είδους εκτύπωση). 

 
Αναλαμβάνουμε το ΤΩΡΑ, αναλαμβάνοντας την εκτύ-
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πωση και επιβλέποντας όλα τα στάδια της ώστε να βγει όσο 
πιο άψογη γίνεται. 

 
Αναλαμβάνουμε το ΜΕΤΑ, κάνοντας διανομή στα 

βιβλιοπωλεία, διαφήμιση στα μέσα μας και στα ανάλογα 
μέσα, για κάθε βιβλίο, και οργανώνοντας μαζί σας παρου-
σιάσεις για το βιβλίο σε όσες πόλεις είναι δυνατόν να 
γίνουν. 

 
Δεν σας εγκαταλείπουμε ποτέ μόνους σας, δεν εγκατα-

λείπουμε ποτέ την προσπάθεια για το βιβλίο, γιατί έχουμε 
μόνο ένα σκοπό. Ένα επιτυχημένο βιβλίο! 

 
Εμείς θα είμαστε κοντά σας σε κάθε βήμα. Και πριν την 

συμφωνία και κατά την διάρκεια της παραγωγής και μετά 
την κυκλοφορία του βιβλίου. 

 
Συγγραφείς κάντε αυτοέκδοση το βιβλίο σας στις Εκδό-

σεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Καλύτερες τιμές στα 
βιβλία για τους αναγνώστες και μεγαλύτερα δικαιώματα 
για τους συγγραφείς. 
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Άμα εκδώσετε με αυτοέκδοση το βιβλίο σας στις Εκδό-
σεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ θα είναι διαθέσιμο 
προς πώληση στα περισσότερα βιβλιοπωλεία και στα περισ-
σότερα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. 

 
Κάντε αυτοέκδοση το βιβλίο σας στις Εκδόσεις ΣΥΜ-

ΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για βιβλία υψηλής ποιότητας. 
Τυπώνουμε σε υψηλή ποιότητα και πάντοτε στα καλύτερα 
υλικά. 

 
Εκδώστε με αυτοέκδοση το βιβλίο σας στις Εκδόσεις 

ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – Μεγαλύτερα δικαιώματα 
για τους συγγραφείς, περισσότερες ευκαιρίες και επαγγελ-
ματική εκτύπωση. 

 
Η επιτυχία μας, η χαρά μας, η ευχή μας είναι ένα 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ 
και ένας 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
και μόνο αυτά είναι ο στόχος και ο σκοπός μας. 
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Επικοινωνήστε ΣΗΜΕΡΑ μαζί μας 
για περισσότερες πληροφορίες. 
Στείλτε μας ΣΗΜΕΡΑ το βιβλίο σας 
για να σας κάνουμε προσφορά. 
ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ 
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
 
2410-236110 

universepaths@yahoo.com 
http://www.universepaths.com/ 
http://universe-pathways.blogspot.com/ 
 
http://www.universepaths.com/bivliopoleio 
Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Συμπαντικές 
Διαδρομές 
 
https://www.facebook.com/groups/universe.pathways 
https://www.facebook.com/autoekdosi 
https://www.facebook.com/Logotexnikes.Lesxes.Tou.Fan-
tastikou 
https://www.facebook.com/UniversePathwaysMagazine 
https://www.facebook.com/LarryNivenAwardsGr 
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