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ΤΗΝ ΕΙΔΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ από ένα λαντό, όταν ήρθαν οικογενειακώς στα 

Πηγαδάκια. Ο χρόνος πάγωσε, δεν είχα ξαναδεί τίποτα πιο όμορφο στη ζωή μου. Τα μάτια 

της παιχνιδιάρικα, με μια σαγηνευτική μελαγχολία με προκαλούσαν να παίξω μαζί τους. 

Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε ο έρωτάς μου για τη Βιολέτα. Ζήσαμε τη νεότητά μας στα χρόνια 

του Β' Παγκόσμιου Πολέμου στη Ζάκυνθο, σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από την Κατοχή, 

ένα ναυάγιο στην Αδριατική και μια δολοφονία...Κυνηγημένοι από τα στερεότυπα, ήμασταν 

αναγκασμένοι να κρύβουμε την αγάπη μας, μιας και πιστεύαμε σε διαφορετικούς θεούς. Εμείς 

όμως ξέραμε ότι οι θεοί μας μηχανεύτηκαν έναν ολόκληρο πόλεμο για να γνωριστούμε και 

μετά να μας χωρίσουν. Ωστόσο, δεν θα υποκύπταμε σε καμία θεϊκή εντολή και σε κανέναν 

ανθρώπινο νόμο. Η Βιολέτα ήταν το φως που γέμισε την καρδιά μου, ο λεβάντες που μου 

χάιδεψε την ψυχή. Ο θησαυρός μου, η Βιολέτα μου, ήταν το εισιτήριό μου για την αθανασία, 

το θαύμα που θα έσωζε τις αναμνήσεις μου, όταν θα τις απειλούσε η λήθη 

«Το μυστικό κρύβει ένα θησαυρό που από τα χέρια του Στέφανου περνάει στα χέρια μας. Ο 

θησαυρός ανήκει στον αναγνώστη! Ένα βιβλίο-επίτευγμα που θ' αντέξει στο χρόνο». Αυτά 

σημειώνει, στο εξώφυλλο του μυθιστορήματος, η Έλενα Ακρίτα και, σας βεβαιώνω, έχει 

απόλυτο δίκιο. Ο Στέφανος Λίβος γράφει μια επική ιστορία που δεν της λείπει τίποτα. 

Τόσο λογοτεχνικά, όσο και αισθητικά, μας παρασύρει με το αέρινο στυλ του, λέξεις και 

φράσεις σωστά ζυγισμένες, και μας οδηγεί, με στοργή, σε παλιότερες εποχές όπου, φυσικά, 

έννοιες όπως αγάπη, πόθος, ελπίδα, ακόμα και προδοσία είχαν διαφορετικό περιεχόμενο. 

Οι χαρακτήρες του μας κερδίζουν από την πρώτη στιγμή. Οι δεύτεροι μάλιστα, ας πούμε οι 

κομπάρσοι, είναι υπερφαλαγγίζουν, κάπου-κάπου, τις κεντρικές φιγούρες της πλοκής. 

Μυστικά που άλλοτε αναδύονται και άλλοτε καταδύονται, αδιάκοπες διεισδύσεις του 

παρελθόντος στο παρόν, και αντίστροφα, ρυθμός, σφρίγος, συγκίνηση και καταπληκτική 

απεικόνιση της Ζακύνθου, της Αθήνας, της Ελλάδας, του κόσμου. Κι όλα αυτά, εννοείται, 

ζυμωμένα στις λάσπες των πολεμικών πεδίων, στις σκόνες θρησκευτικών εντάσεων που 

πληγώνουν, το ευκολότερο θύμα, δηλαδή την αγάπη. Πραγματικά, ο Στέφανος Λίβος 

εκπλήσσει με τις ιστορικές του γνώσεις ενώ η παραστατικότητα με την οποία ξετυλίγει το 

νήμα της έμπνευσής του φεγγοβολεί. Χωρίς αμφιβολία, θα χωθείτε, μετά χαράς, στα 

έξυπνα κατανεμημένα κεφάλαια του βιβλίου και, το σπουδαιότερο, θα νιώσετε την πνοή 

της αυθεντικής αγάπης να φωλιάζει παντού - ακόμα και στα πιο αφιλόξενα μέρη. 

*Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ. Σελίδες:504 

Για να τιμήσουν τον άγιο, θα την ονόμαζαν Διονυσία 
Και, αφού δεν έμοιαζε να είναι πάνω από σαράντα ημερών, θα έλεγαν πως γεννήθηκε τη 

νύχτα που τη βρήκαν στον κήπο, στις 13 Αυγούστου του 1897. Την ίδια μέρα κιόλας, το 

«θαύμα» έγινε είδηση και έφτασε χωρίς καθυστέρηση στα βελούδινα σαλόνια της τότε 

υψηλής κοινωνίας του νησιού. Για ένα δυο βράδια, εν αγνοία του, ο κόντες έγινε το 

κεντρικό θέμα συζήτησης στο εντευκτήριο του Ρωμιάνικου Καζίνου. Τα σχόλια που του 

ετοίμασαν οι κόντηδες και οι μπενεστάντηδες της εποχής ήταν όλα επικριτικά και 

αποδοκιμαστικά. Πώς θα γινόταν ένας αριστοκράτης να αναθρέψει ένα παρατημένο παιδί; 

Ήταν προφανές ότι δεν είχε συντελεστεί θαύμα. Σίγουρα κάποια μάνα από λαϊκή 

οικογένεια, που αδυνατούσε να το μεγαλώσει, το είχε αφήσει στον κήπο. Επίσης σίγουρα 
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το έκανε σε συνεργασία με κάποιον από τους υπηρέτες, διαφορετικά, πώς είχε μπει στο 

«φρούριο του Βάρδα», όπως έλεγαν ειρωνικά το αρχοντικό όσοι δεν συμπαθούσαν τον 

κόντε. Μάλιστα αυτός, αντί να διώξει όλο το προσωπικό που κάλυψε μια τέτοια απάτη και 

αντί να παραδώσει το παιδί στο ορφανοτροφείο να μεγαλώσει όπως άρμοζε στην καταγωγή 

του, αποφάσισε ότι είναι θαύμα και ότι πρέπει να το μεγαλώσει ο ίδιος. 

Ο κόντες μας, όμως, μπορεί να είχε πολλά από τα κουσούρια της ζακυνθινής 

αριστοκρατίας, αλλά ήταν κατά βάθος ψυχούλα. Δεν του πήγαινε η καρδιά να δώσει το 

παιδί στο ορφανοτροφείο. Άλλωστε, εννιά χρόνια παντρεμένοι με τη γυναίκα του και 

ακόμα δεν είχαν πιάσει παιδί. Κι αν αυτό ήταν το τυχερό τους; Κι αν το έδιναν και έπειτα 

έμεναν άκληροι; Πού θα πήγαινε η περιουσία του; Ας ήταν η Διονυσία, λοιπόν, το παιδί 

που θα μεγάλωνε σαν κοντεσίνα Βάρδα. Κι αν δεν έκανε στους κόντηδες, αυτουνού του 

έκανε και του περίσσευε. 

Με τον ερχομό της κόρης στη ζωή τους, βρήκε και η υπηρέτρια την ησυχία της. Αφενός 

επειδή η κυρία της ηρέμησε και γλύκανε κι αφετέρου επειδή έκοψε τις πρωινές επισκέψεις 

στον κήπο για φρέσκα τριαντάφυλλα. Η κοντέσα Ελπίδα δεν τα είχε πια ανάγκη. Είχε ένα 

ζωντανό λουλούδι δίπλα της, που χαμογελούσε και άνθιζε μέρα παρά μέρα, ενώ αυτή 

περνούσε πλέον το χρόνο της μετρώντας τα χαμόγελά του. 

Σιγά σιγά η Διονυσία μεγάλωσε και έγινε εφτά χρονών. Κι εκεί που νόμιζε ότι ήταν η 

μοναδική κοντεσίνα, της ανακοινώνει η μητέρα της ότι θα της κάνει αδελφάκι. Μερικούς 

μήνες μετά, θα γεννιόταν το μοναδικό βιολογικό παιδί του ζεύγους Βάρδα, το οποίο θα 

έπαιρνε το όνομα Μαρία, κατά την, πεθαμένη από το 1879, αριστοκράτισσα γιαγιά του. 

Εκείνο το θηλυκό όμως, από την πρώτη βδομάδα της ζωής της, έδειξε ότι καμία σχέση δεν 

είχε με την (εκ θαύματος) αδελφή της (σ.σ.35-36). 

 

- See more at: http://goo.gl/MEp3jO 


