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Καμία επιστροφή  
 
στην Κανονικότητα 
 
Σίσσυ Δουτσίου 



Η Σίσσυ Δουτσίου συνεχίζοντας την κίνηση «No to a 
Return to Normal» που ξεκίνησε από 200 καλλιτέχνες και 
επιστήμονες στην Ευρώπη και την Αμερική μας καλεί να 
σκεφτούμε έναν νέο τρόπο για να ζούμε στο εδώ και το 
τώρα. Η κίνηση ξεκίνησε στη Γαλλία με αφορμή την επιστο-
λή της Juliette Binoche και του Γάλλου φυσικού και φιλόσο-
φου Aurélien Barrau στην εφημερίδα Le Monde όπου 
ξεκαθάριζαν πως εάν θέλουμε να αποφύγουμε την οικολογι-
κή και κοινωνική καταστροφή δεν πρέπει να επιστρέψουμε 
στην «κανονικότητα» καλώντας την κοινωνία να αναθεω-
ρήσει τις συστημικές της αξίες και να κοιτάξει πέρα από το 
καταναλωτισμό πριν βιαστεί να επιστρέψει στην «κανονι-
κή» ζωή. Η επιστολή υπογράφηκε, ανάμεσα σε άλλους, από 
τους Robert De Niro, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, 
Alfonso Cuarón, Barbra Streisand, Madonna, Rooney Mara, 
Marion Cotillard, Adam Driver, Alejandro G. Iñárritu, Paolo 
Sorrentino, Mikhail Baryshnikov, Pedro Almodóvar, Guilla-
ume Canet, Penelope Cruz, Hirokazu Kore-eda, Nathalie 
Baye, Monica Bellucci, and Willem Dafoe. 

 
 
Περπατάω μέσα στους ερήμους δρόμους της πόλης και 

σκέφτομαι συνεχώς ένα καινούργιο κόσμο. Νιώθω την 
ανάγκη ότι πρέπει να συντάξουμε το πρόταγμα μας. Τώρα, 
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σε μια εποχή που οι καπιταλιστικές αξίες αμφισβητούνται 
και η βιομηχανοποίηση της ζωής θεωρείται πηγή δυστυχίας 
όλων των έμβιων όντων, υπάρχει η επιτακτική ανάγκη για 
το δικό μας μανιφέστο. Ένα σχέδιο αλλαγής του παρόντα 
κόσμου. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου η απελευθέρωση 
μας από τα δεσμά αυτού του καταστροφικού συστήματος. 

 
Ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στο τέλος του 21ου 

αιώνα και να είμαστε ευτυχισμένοι είναι να φανταστούμε 
μια μελλοντική κοινωνία σε αρμονία με τη φύση. 

Τι έχει νόημα στη ζωή μας; Τι έχει πραγματικά σημασία 
στη ζωή μας; 

Ως κομμάτι του έμβιου κόσμου βρισκόμαστε υπό απειλή 
– όπως ακριβώς βρίσκονται υπό απειλή και εκατοντάδες 
άλλοι οργανισμοί της γης. Όσο εξαφανίζονται μορφές ζωής 
επάνω στον πλανήτη Γη τόσο ο άνθρωπος θα έρχεται αντι-
μέτωπος με κρίσεις, υγειονομικές, οικονομικές, υπαρξιακές. 
Όταν απειλείται η γη απειλείται η ύπαρξη μας. Όσο κατα-
στρέφουμε τη γη, κατασπαράζουμε το δικό μας σώμα. 

Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να προσφέρει έναν αξιοπρε-
πή τρόπο ζωής. Αναπαράγεται διαρκώς ο παραλογισμός 
του ανταγωνισμού, της εκμετάλλευσης, του καταναλωτι-
σμού, της αυξανόμενης παραγωγικότητας, της αιώνιας 
αύξησης του κέρδους. 

Τα χρονικά του κορονοϊού
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Όσο περνάνε οι μέρες και το μέλλον μας γίνεται αβέβαιο 
είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των αξιών μας. Ας προβλη-
ματιστούμε ποια είναι η ηθική της νεοφιλελεύθερης οικονο-
μίας; 

Τι αξίζει περισσότερο σήμερα; Η ανθρώπινη ευτυχία; Η 
ζωή ή το κέρδος; Το να καταναλώνουμε άχρηστα προϊόντα; 
Η αγωνία για την καθημερινή επιβίωση; Αρνηθήκαμε την 
ίδια τη ζωή μας τόσα χρόνια. Δεν αντέχουμε άλλο να θεω-
ρείται αυτονόητη η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
η καταπάτηση των δικαιωμάτων και η κοινωνική ανισότη-
τα. 

Μέσα από τις στάχτες του καπιταλισμού θα γεννηθούν 
τα όνειρα μας. Ο κόσμος έτσι όπως είναι σήμερα δεν είναι η 
μόνη λύση. Δεν είναι η μόνη λύση το χρέος, ο πόλεμος, η 
φτώχεια και η οικολογική καταστροφή. Οι επιλογές που 
κάνουν οι λίγοι και η τυφλή εμπιστοσύνη που δείχνουμε 
στο υπάρχον σύστημα καθορίζει το μέλλον της ανθρωπότη-
τας. Σκέφτομαι πως η επιστροφή στην κανονικότητα είναι 
το πραγματικό πρόβλημα. Σε μια κανονικότητα όπου οι 
βασικές ανάγκες του ανθρώπου κοστίζουν πανάκριβα. Σε 
μια κανονικότητα όπου το άγχος μας κατακλύζει όλους. Σε 
μια κανονικότητα όπου οι πρόσφυγες πολέμου δολοφο-
νούνται στη θάλασσα ή μεταχειρίζονται από τα κράτη σαν 
παράσιτα. Σε μια κανονικότητα όπου οι άνεργοι, οι πάμ-
φτωχοι, οι άστεγοι θεωρούνται φυσιολογικό και αναπόσπα-
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στο κομμάτι της οικονομίας. Η αγάπη ουρλιάζει μπροστά 
στους τάφους των αυτόχειρων, όλων αυτών που αυτοκτόνη-
σαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτή η κανονικότητα 
απειλεί την αξία της ζωής. Δεν υπάρχει τόπος και χρόνος 
για να θεωρείται η συμπόνια η μόνη μας υποχρέωση. Δικιά 
μας υποχρέωση είναι να εφεύρουμε αυτό τον χρόνο, να 
φτιάξουμε τους τόπους της συμπόνιας.  

Κανονικό, λογικό και εύκολο είναι ο καθένας μας να έχει 
ένα σπίτι με κήπο, να γίνονται στη γειτονιά μας αυτοδιαχει-
ριζόμενες συνελεύσεις και ανοιχτά δημόσια μαθήματα για 
όλα όσα πρέπει να ξέρουμε, εργαστήρια μαγειρικής χορτο-
φαγικής κουζίνας για να μη σκοτώνουμε τόσα ζώα, μαθήμα-
τα κηπουρικής για να μάθουμε να καλλιεργούμε συλλογικά 
τη γη, να σταματήσει να παράγεται κάθε είδους πλαστική 
συσκευασία και να μην υπάρχουν συσκευασίες μιας χρήσης, 
να εφεύρουμε τρόπους που να θεραπεύουν τον κόσμο μας 
και όχι να τον καταστρέφουν. Για όλα υπάρχει μια λύση 
αρκεί να τολμήσουμε να σκεφτούμε πως αυτός ο κόσμος που 
βρεθήκαμε να ζούμε τώρα δεν είναι η μόνη εκδοχή της 
πραγματικότητας. Αρκεί να βρούμε το θάρρος για να χαρά-
ξουμε ένα καινούργιο μονοπάτι όπου θα έχουμε το δικαίω-
μα να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, όπου οι τρόποι ζωής 
θα θεραπεύουν και δεν θα σκοτώνουν τη φύση, όπου η συλ-
λογική χαρά θα είναι η πρωταρχική αξία της ζωής και όχι το 
χρήμα. 
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Το φυσιολογικό είναι να αγωνιστούμε ενάντια στην επι-
στροφή στο φυσιολογικό. Ποιος και με τι κριτήρια όρισε την 
κανονικότητα που ζούμε; Ας προετοιμαστούμε όσο καλύτε-
ρα μπορούμε, γιατί έχουμε έναν κόσμο να κερδίσουμε και 
έναν κόσμο να αρνηθούμε. Να αρνηθούμε αυτόν τον εκδι-
κητικό κόσμο. Αυτό το καταχρηστικό σύστημα το μόνο που 
μπορεί να προσφέρει είναι καταπίεση, εκμετάλλευση, αποξέ-
νωση, φόβο, άγχος. Η τωρινή κυρίαρχη τάξη πραγμάτων 
δημιουργεί ασταμάτητες συνθήκες λιτότητας και ανισότη-
τας. Ο ρυθμός της καθημερινότητας και της διαχείρισης της 
ζωή μας έχει γίνει πλέον βίαιος και αφόρητος. Ένα ασταμά-
τητο άγχος κατασπαράζει κάθε επιθυμία, ένα αβέβαιο μέλ-
λον μολύνει την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου και τον 
μετατρέπει σε ένα συγχυσμένο νου που προσπαθεί να τα 
βγάλει πέρα ή να φτάσει κάπου πολύ μακριά με πολύ κόπο. 

Καταφέραμε τελικά σε μεγάλο βαθμό μέσα στην καραν-
τίνα, να απορρίψουμε την κανονικότητα και να εκφράσου-
με με σθένος την ενσυναίσθηση, να φροντίσουμε ο ένας τον 
άλλον, να νοιαστούμε για τους συγγενείς, τους φίλους και 
τους συνανθρώπους μας, να συζητήσουμε, να γράψουμε, να 
σκεφτούμε λύσεις. Η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων μας στοι-
χειώνει εδώ και χρόνια. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, ήρθε η ώρα να την αρνηθούμε συνολικά. 
Απορρίπτουμε αυτόν τον αδίστακτο κόσμο και επιθυμούμε 
μια κοινωνία οικονομικής ισότητας και κοινωνικής ευεξίας. 
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Για να είμαστε όλοι χαρούμενοι και υγιείς πρέπει να δημι-
ουργήσουμε έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής. 

 
Το πρόβλημα με το «φυσιολογικό» του παρόντα κόσμου 

είναι ότι γίνεται κάθε μέρα όλο και χειρότερο, όλο και πιο 
καταστροφικό, παράγει διαρκώς νέες κρίσεις, απειλεί όλο 
και περισσότερους, σκοτώνει όλο και περισσότερο. Κάθε τι 
που μας απαγορεύει να μοιραστούμε τα πάντα δωρεάν 
μεταξύ μας είναι εχθρός της ζωής. 

Εύχομαι να είμαστε όλοι μας στα πρόθυρα μιας μεγάλης 
άρνησης επιστροφής στην «κανονικότητα», τότε θα άλλαζε 
πραγματικά ο κόσμος. Ελπίζω όλοι και όλες να είμαστε 
πλέον πιο κοντά σε αυτή τη συνειδητοποίηση- ο κόσμος πρέ-
πει να αλλάξει. Η φροντίδα και η συμπόνια πρέπει να 
γίνουν ο βασικός γνώμονας των αποφάσεων μας, η αγάπη -
και όχι το κέρδος- πρέπει να είναι ο βασικός γνώμονας των 
πράξεων μας. 
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Κρυφός επιθεωρητής 
 
Ολίβια-Λήδα Καλούδη 

 
 

 



 Έτσι θα ζούσες σ' ένα ψέμα;• και κάποτε θα το χάσεις; 
Εντάξει, εσύ δεν έχεις οικογενειακά τραπέζια για να μπεις 
στο πλειοψηφικό όραμα, να εκεί, στην άλω της μικρής οθό-
νης. Ε καλά, εσύ είσαι αναγκασμένη να κάνεις μετάφραση 
στα εμψυχωτικά μηνύματα. Για όσο διαρκεί όμως, δεν νιώ-
θεις λίγο πιο ευτυχισμένη, σιγανοπαπαδίτσα, τώρα που 
όλοι ζούνε όπως ζούσες πάντα εσύ; “από μακριά και μεγε-
θυμένα”. Ναι, δεν λέω, δικαιωματικά ζούσες αποσυνδεδε-
μένα, αλλά να που τώρα κανένας δεν σε στιγματίζει 
κοινωνικά, ίσως ούτε που φοβάσαι καθόλου, μπαμπέσα, 
τώρα και στον θάνατο θα σε φροντίσουν με πρωτόγνωρη 
αλληλεγγύη και στη ζωή! Αναγνώρισέ το όμως, για πρώτη 
φορά το κράτος σου μιλά προσωπικά, καθέτως κι οριζον-
τίως, βρε μούτρο αχάριστο, για πρώτη φορά σου δίνει συμ-
βουλές ανεκτίμητες, για πράματα που σε αφορούν άμεσα, 
για να προστατεύσει τους αγαπημένους σου. Τους αγαπη-
μένους σου πειραματισμούς, τον αγαπημένο σου ρυθμό, 
την αγαπημένη σου αυτοεκτίμηση, ό,τι προσωπικούς αγα-
πημένους έχεις, καλομαθημένη! 

 Πότε άλλοτε έκλεινες για ώρες τα τηλέφωνα, σουπιά, 
πότε άλλοτε δεν είχες να πληρώσεις ρεύμα, φόρους, δόσεις 
κι ήσουν αποδοτική και ήρεμη; Ξέρεις εγώ πόσες φορές 
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ευχήθηκα να διατάσσονταν ασφαλιστικά μέτρα σε κάνα 
δυο τοξικούς οικείους μου για να ξαναβρώ την αποδοτικό-
τητά μου και την ηρεμία μου; Δωρεάν διατάχθηκαν τελικά 
τα περιοριστικά μέτρα! Πρώτη φορά μπορείς και αφοσιώ-
νεσαι, ανεμπόδιστη, ολοκληρωτικά στη διηγηματογραφία, 
αριστοκράτισσα! Τα σκυλιά τροχάζουν χαρούμενα δίπλα 
σου, σταματάνε απότομα να μυρίσουν και συ τα ακολου-
θείς αδιαμαρτύρητα τάχα, ενώ μέσα σου χορογραφείς 
φιλοσοφία, κινηματογραφείς μουσική, ξετρέχεις αλλότε-
χνες αφηγηματικές εμπνεύσεις και σκυλιά ταυτόχρονα, 
ενόσω η χειρόγραφη Βεβαίωση Μετακίνησης βρίσκεται 
ξεχασμένη στο γραφείο, αλλού γι’ αλλού είσαι δηλαδή! 
Ανεύθυνη! Συμπεριφέρεσαι, μέσα σου και έξω σου, λες και 
σε βαθμολογεί κάποιος κρυφός επιθεωρητής, αμ ποιον 
άλλον θα 'νοιαζαν τόσες στιγμιαίες λεπτομερείς ιεραρχή-
σεις της ασήμαντης καθημερινότητάς σου! Αόρατη ακτινο-
βολία να 'ταν όλα τα εσωτερικά βαθμολογημένα 
αποτελέσματά σου, σε ύπνο και ξύπνιο, πάλι θα 'πρεπε και 
άλλοι να μπορούν να τα δουν, φαντασιόπληκτη, για να 
πεις ότι υπάρχουν, ό,τι συσσωρεύονται κάπου. Κάπου, πού 
ξέρω γω πού; Είχα ποτέ επιπτώσεις εσωτερικής συσσώρευ-
σης για να κάνω ιχνηλάτηση πίσω στο παρελθόν μου, 
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κρούσμα-κρούσμα; Και προς τα μπρος να ιχνηλατήσω το 
μέλλον μου;• από “b.Cv” σε “a.Cv1”;  

 Μπας και σου πήρε τα μυαλά καμιά αμερικάνικη συνο-
μοσιολογική σέκτα, συφοριασμένη; Εδώ οι καλύτεροι 
ψυχολόγοι έχουν επιστρατευθεί για πάρτι σου, εγωκεντρι-
κή ναρκισσίστρια! Βοηθούν, ασυμπτωματικούς, διασωλη-
νομένους, άνοσους, βαριά-ελαφρά νοσούντες, τους 
βοηθούν όλους να μην αισθάνονται θύματα, βρε αναίσθη-
τη! Μου το εξήγησαν και μένα στο τηλέφωνο: κάθε αρνητι-
κή συνθήκη μπορεί να οριστεί μόνο από τη 
συναισθηματική αβολία που αντιλαμβάνεται ένας οργανι-
σμός. Μπορείς να χειριστείς σωστά τις συναισθηματικές 
σου αντιδράσεις στο αρνητικό φορτίο; -ε, τότε μπορείς και 
να διατηρείς ανενεργή τη νοσηρή συνθήκη! Κανένα ρόλο 
δεν παίζει αν η δυσφορία, ο πόνος, η κατάπτωση, συνεχί-
σουν να υφίστανται, εσύ πάντως δεν θα αισθάνεσαι πλέον 
θύμα του αρνητισμού τους!  

“Σαν το Βουνό και τον Μωάμεθ, κυρία, μια Ιδέα είναι 
όλα!”, μα τι μαγική τηλεφωνική επιφοίτηση!  

“Fake it 'til you make it, madam2”, μου το επανέλαβε 
και η κοπέλα στον διεθνή αριθμό.  

Ενημερώσου και συ πώς να μην επιβαρύνεις περισσότε-
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ρο την κατάστασή σου, νοσείς δεν νοσείς, γρουσούζα! 
Κάνω επιλεκτική εφαρμογή του τρόπου; Εγώ, κακομαθημέ-
νη, ήμουν από πάντα θύμα, τελειωμένο, των οικογενει-
ακών μου συνθηκών! Και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ωραία 
μας τα λες, δήθεν ότι 

δεν υπάρχει πιο καταδικαστέο ηθικά  
απ' το να με φέρνει ο ιστορικός δρόμος μπροστά σε,  
ακριβοπληρωμένα με θανάτους,  
μυστικά ευτυχίας  
και εγώ να μην τα εφαρμόζω ευλαβικά και πλήρως, 
 
αλλά εδώ πεθαίνει κόσμος, βρε “ιδεαλίστρια”, οι δικές 

μου παρασπονδίες στα συμφωνημένα και προσδοκώμενα 
σε πειράζουνε;! Δηλαδή για να 'χουμε καλό ρώτημα, η δική 
σου προβληματική συνθήκη κι αντίδραση ποια είναι και 
τρώγεσαι όλη μέρα; Έχεις βάλει στόχο ζωής να βγεις έξω 
απ’τη ζώνη άνεσής σου στο γράψιμο;• επειδή είναι η μόνη 
εργασία που μπορείς να κάνεις; Ε λοιπόν εσένα ή οι ψυχο-
κοινωνικές επιπτώσεις του κορωνοϊού θα σ' έπιασαν ή του 
καπιταλισμού, ποιο απ' τα δύο θα σε γελάσω! 

 Πάρε μαθήματα απ' τους Βρετανούς, ελεεινή εγωίστρια, 
χωρίς πρόεδρο έμειναν και σε κάθε τους κυβερνητικό ανα-
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λόγιο, σε κάθε τους τηλεοπτικό μήνυμα, όπου σταθείς κι 
όπου βρεθείς, δύο επαγωγικά βελάκια τους κυβερνούν, 
τους συγκρατούν μέσα στα τσουνάμι σαν γάτζοι: 
“Stay→Protect→Save3”! Βρες και συ κάνα προσγειωτικό 
τρίστιχο, μπας και σ' αγκιστρώσει στην υλική πραγματικό-
τητα, κατακαημένη αράχωβα! Μένω στην ουσία; → Προ-
στατεύω το συνυποδηλωτικό μου σύστημα; → Σώζω 
αναγνωστικό προσδόκιμο; Κάνεις και την πλακίτσα σου 
βλέπω ε; Τα ξαδερφάκια των Άγγλων στις φιλοδοξίες οδή-
γησης κι ανοσίας, οι Σουηδοί βρε πανάσχετη, τι κάνουν 
νομίζεις; Εμπιστεύονται, αθεόφοβη! Εμπιστεύονται, τα 
Νοσοκομεία τους, την Αγορά τους, τους Νεκρούς τους! 
Πάρε παράδειγμα από μια “κοινωνία υψηλής εμπιστοσύ-
νης4”, άπιστε Θωμά, εμπιστεύσου και συ τουλάχιστον την 
καθοδική ελληνική Αγορά! Πολύτεκνες οικογένειες κλει-
σμένες για μήνες σ' ένα σπιτάκι χωρίς ίντερνετ, τι ποιοτικές 
επιλογές θα τους έδινες δηλαδή;  Nα διαβάσουν πρωτοεμ-
φανιζόμενους διηγηματογράφους;! Εγώ, ας πούμε, υπό 
συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας, αντί να συμμετέχω 
στις ιδεοθύελλες των μέσων δικτύωσης, τι άλλη καλύτερη 
επιλογή θα 'χα; Ν' αυτοεκτιμόμουν;→ Ν' αυτοπειθαρχού-
σα; → Ν' αυτοελεγχόμουν; Βρε α να χαθείς! Αχώνευτη! Όχι 
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μόνο το δικό μου στομάχι, η κοινωνική γαστέρα ολόκληρη 
δεν θα σ' αφομοίωνε εσένα! 

 Με τις αμπελοφιλοσοφίες σου ταράχτηκαν και τα ήδη 
υπερδραστήρια αντισώματά μου, αιματορουφήχτρα! 
Ήθελα να 'ξερα, το αυτοάνοσο θα με βρει πρώτο ή το δεύ-
τερο κύμα κορωνοϊού;  

Έχω τον υιό δεν τον έχω έχω απώλεια όσφρησης απώ-
λεια γεύσης μήπως μήπως εξατομικευμένα συμπτώματα 
συμπτώματα απώλειας χρόνου πάντως έχω ύπουλο εσύ 
κορωνοσκουλήκι στοίχημα ότι μπαινοβγαίνεις στο ασυνεί-
δητο από την υποδοχή της ευτυχισμένης κοινωνικής άγνοι-
ας είμαι σοβαρή κάθομαι και ψυχαναλύω μια πρωτεΐνη5 
που και ζωντανός οργανισμός να 'ταν λίγο μισογύνης θα 
'ταν σαν να μην είχαμε αρκετή ανισότητα των δυο φύλων 
από μόνοι μας οι άνθρωποι μη γαβγίζετε και σεις σκασμέ-
να δεν μου φτάνουν οι ευθύνες που έχω έχω και εσάς ποιος 
έρχεται λέτε; 

- “Μην πλησιάζετε!”  
Πώς τον αντέκρουσα μακριά απ' το δικό μου πεζοδρο-

μιάκι το κατευχαριστήθηκα μπάνιο έκανα σήμερα αχ δεν 
θυμάμαι πια οι μέρες γίναν ολόιδιες κι αν είναι σύγχυση 
μνήμης λόγω Εσύ γνωρίζεις πώς να αναλαμβάνεις πλήρη 
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ευθύνη, ακόμη και για τις ασυνείδητες εσωτερικές σου 
αντιδράσεις; Τι; 

 Ο ταχυδακτυλουργός της ζωής που οδηγείς  
δεν σου ξεκλέβει την προσοχή από 
πιθανά αλυσιδωτά τρακαρίσματα;  
 
Τώρα αυτό είναι λογοτεχνική παρομοίωση, να φαντα-

στώ; Σαν τον Τσιόδρα ακούστηκες, όταν έκανε τον αυτοκι-
νητιστικό παραλληλισμό6! Α χα χα! Καλέ, μου τρέχουν τα 
δάκρυα και δεν κάνει ν' αγγίξω το πρόσωπό μου! Δεν 
μπορώ να σε μειώνω χωρίς τη συγκατάθεσή σου; Στάσου, 
είναι αδύνατο να φύγεις, αφού έχουμε επαναληφθεί περισ-
σότερες φορές από μία, συντηρούμε μια στάση ζωής μαζί! 
Μπα, πώς θα το πετύχεις να απομονωθείς, για να 'μαι έτοι-
μη δηλαδή, “σουηδικά” ή βορειοκορεάτικα”; Τότε, πού 
'σαι, 

όταν φτάσεις πριν από μένα σπίτι,  
να μας πλύνεις τις πατούουουσεεες! 
 
Καλά της είπα! Παναγιά μου αρνητικός άνθρωπος! 

Ευτυχώς που μ' απάλλαξε από τέτοια παρουσία, 
- “Μηηη, θα μου βγάλετε τα χέρια! Ζωντόβολα!” 
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Tι διάολο ταράκουλο τα πιάνει και τραβάνε σαν υστερι-
κά; Καλύτερες επιλογές δεν έχουν, αλήθεια; Μήπως σε 
στιγμές τέτοιας αύρας να δοκιμάζω τίποτα “fake χάδια”; 
Θα τα καθίζω τρυφερά και θα τους μιλάω αισιόδοξα, αυτό 
θα κάνω. Και απ' το ένα fake στο άλλο, κάποια στιγμή θα 
το πετύχεις και το αληθινό, 

- “Ναι χαρά μου, έτσι. Και συ, ματάκια μου, μπράβο. 
Για να 'στε οι κρυφοί επιθεωρητές μου δεν σας πήρα;” 

Kοίτα να δεις που σ' έκοψε από δεύτερή της φύση και η 
Ιδέα πιάνει! 

- “Πηγαίνουμε εμείς απέναντι, μην ενοχλείστε, αλίμονο 
τι λέτε τώρα! Κάλαχαν ο μεγάλος, Πικατσού ο μικρός. 
Ευχαριστώ, να προσέχετε, καλό βράδυ!” 

Mα φυσικά, έτσι θα πετυχαίνεις πλήρως κι ευλαβικά να 
ζεις στο αληθινότερο8!• και δεν θα το χάνεις ποτέ! 
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Υποσημειώσεις: 
 
 
 
1. bCv και aCv: κατά το before Christ -bC και after 

Christ -aC, υποδηλώνοντας σύντμηση της λέξης Corona-
virus, δηλαδή “before Coronavirus -bCv” και “after Coron-
avirus -aCv”. Η σύντμηση είναι δική μου, δεν έχω βρει 
παρόμοια χρήση της στο διαδίκτυο. 

2. Fake it 'til you make it: “προσποιήσου το μέχρι να το 
καταφέρεις” Αφορισμός που δηλώνει ότι μέσω της μίμησης 
θετικών συναισθημάτων αυτοπεποίθησης, επάρκειας και 
αισιόδοξου πνεύματος, οι δεξιότητες αυτές μπορούν να 
γίνουν και πραγματικότητα. Στα 1920 ο Άλφρεντ Άντλερ 
ανέπτυξε μια θεραπευτική τεχνική που ονόμασε “συμπερι-
φορά σαν να” (“acting as if “). Σήμερα η μέθοδός του 
συχνά περιγράφεται ως “παιχνίδι ρόλων”. 
Πηγή:https://en.wikipedia.org, Fake it 'till you make it 

3. STAY HOME→PROTECT THE NHS→SAVE LIVES: 
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Βλ. την καθημερινή τηλεοπτική ενημέρωση από εκπροσώ-
πους του βρετανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον μέχρι 
και τις 8 Απριλίου  

www.youtube.com/watch?v=3egDMUbrA98,  
www.youtube.com/watch?v=cwB0h2r9Wu0  
(Από 13 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και μπρος, η ταμπέλα 

με το σύνθημα στο αναλόγιο φαίνεται να αντικαθίσταται, ή 
να εναλλάσσεται, με τη φράση: STAY HOME THIS EAST-
ER, www.youtube.com/watch?v=Cy2JTDA8oZU ) 

 
4. Η διάκριση των κοινωνιών σε “υψηλής εμπιστοσύνης 

κοινωνίες” (high-trust societies) και “χαμηλής εμπιστοσύ-
νης κοινωνίες” (low-trust societies) λαμβάνει ως κριτήριο 
αρχές διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και κοινής συναίνεσης. 
Η γνωστότερη σύγχρονη φιλοσοφική μελέτη “υψηλής εμπι-
στοσύνης κοινωνιών” είναι του Φράνσις Φουκουγιάμα στο 
βιβλίο του Εμπιστοσύνη: Κοινωνικές Αρετές και Δημιουρ-
γία Ευημερίας, 1995( Trust: The Social Virtues and the Cre-
ation of Prosperity) 

Πηγή: https://en.wikipedia.org, high trust and low trust 
societies 
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5. “... Οι ιοί δεν θεωρούνται ζώντες οργανισμοί, σημει-
ώνει ο καθηγητής Eric Mendenhall, του University of Ala-
bama in Huntsville, ο οποίος όταν διδάσκει, τους ονομάζει 
ψευδο-ζώντες. Απαιτούν ένα ξενιστή για να αρχίσουν να 
δρουν. Ένας ιός εισβάλλει στο κύτταρο μέσω μιας πρωτεΐ-
νης που βρίσκεται στην επιφάνεια του...” 
Πηγή:https://www.iatronet.gr, Ο Sars-Covid-2 δεν είναι 
ζωντανός οργανισμός 

 
 
6. Στις 7 Απριλίου 2020, από την καθιερωμένη ενημέρω-

ση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιό-
δρα: «Από κάποιους επιστημονικούς κύκλους του 
εξωτερικού έχει προταθεί πιθανά και η εναλλαγή περιόδων 
άρσης και εφαρμογής των μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες 
υγείας του πληθυσμού. Οι συγκεκριμένοι κύκλοι το έχουν 
παρομοιάσει όλο αυτό με την οδήγηση ενός αυτοκινήτου 
σε ένα μακρύ δρόμο με πολλές στροφές. Μπορεί να χρει-
αστεί να φρενάρεις, να αφήσεις τα φρένα κάποιες φορές 
ξανά και ξανά ενώ το αυτοκίνητο συνεχίζει να κινείται 
προς τα εμπρός. Χωρίς να τρακάρει. Με προσοχή. Μέχρι 
να φτάσει με ασφάλεια στον τελικό προορισμό. Πρέπει να 
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προσέξουμε να μην ανατραπούμε στην πορεία...» 
Πηγή:https://www.news4health.gr) 

 
7. “Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νοιώσεις κατώτερος 

χωρίς τη συγκατάθεσή σου”, Eleanor Roosevelt, 1884-1962, 
πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Φ. Ρούσβελτ. 
Πηγή:https://www.gnomikologikon.gr 

 
8. Το συγκριτικό επίθετο “αληθινότερο” χρησιμοποιείται 

εδώ όχι μόνο ποιητική αδεία ως προς τη γραμματική, αλλά 
και με την έννοια της σωκρατικής διαλεκτικής μεθόδου. 
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Πρόσκληση προς συγγραφείς 
να συμμετέχουν στην ανθολο-
γία 

«Η έσχατη πανδημία: Η 
πρώτη Ελληνική ανθολογία βιο-
λογικού τρόμου» 

 
 

 

 

Γιατί μερικές φορές η πραγματικότη-
τα είναι πιο τρομακτική και από την πιο 
αχαλίνωτη φαντασία! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Δόθηκε επίσημη παράταση μέχρι στις 15 Ιουλίου του 
2020 

 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 15 Ιουλίου 

του 2020. 
Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2020 

στην Αθήνα, στα πλαίσια του φεστιβάλ Όψεις του Φαντα-
στικού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. 

 
 
 
Τελευταία ενημέρωση: 1/5/2020 
Κατόπιν των εξελίξεων στο θέμα που έχει δημιουργηθεί 

με τον ιό και τις κρατικές απαγορεύσεις που υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή – δυσκολία μετακίνησης μέσα στις πόλεις καθώς 
τα περισσότερα μαγαζιά δεν λειτουργούν ακόμα και υπάρ-
χουν απαγορεύσεις και όρια στις μετακινήσεις, απαγόρευση 
μετακίνησης ανάμεσα στις πόλεις, απαγόρευση αεροπορι-
κών πτήσεων, απαγόρευση εκδηλώσεων, απαγόρευση συνα-
θροίσεων πάνω από δέκα ανθρώπους – απαγορεύσεις που 
καθιστούν αυτή τη στιγμή αδύνατη τη διοργάνωση του 
φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού, και καθώς οι ανθολογίες 

Τα χρονικά του κορονοϊού

27



των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές είναι ένα ζωντανό 
κομμάτι του φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού, και το 
φεστιβάλ είναι παράλληλα το κύριο μέσο προώθησης των 
ανθολογιών και των συγγραφέων που συμμετέχουν σε 
αυτές, αναγκαστικά δόθηκε παράταση στις συμμετοχές 
μέχρι στις 15 Ιουλίου του 2020. Το Φεστιβάλ Όψεις του 
Φανταστικού θα διοργανωθεί τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, 
σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, όπου θα γίνει και η 
πρώτη παρουσίαση της ανθολογίας, μετά, μέσα στον 
Σεπτέμβριο πάλι, θα διοργανωθεί σε μια σειρά από πόλεις 
στην επαρχεία, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις της ανθολο-
γίας και τον Οκτώβριο θα διοργανωθεί στην Κύπρο, όπου 
θα γίνουν πάλι παρουσιάσεις της ανθολογίας.  

Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση περιμένουμε κεί-
μενα από όλους σας καθώς η λογοτεχνία του φανταστικού 
ήταν και είναι δύναμη και φωνή ελευθερίας έκφρασης και 
προόδου και έχει τη δυνατότητα να δείχνει πάντοτε ένα 
διαφορετικό δρόμο από τον επίσημο που επιβάλλεται. 
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Τελευταία ενημέρωση: 28/3/2020 
Η αρχική ανακοίνωση για την ανθολογία 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 φανταστικού ειδι-
κότερα από τη στιγμή που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς τα ξεσπάσματα με ιούς 
τα τελευταία χρόνια είναι συνεχόμενα. Όταν κάναμε την 
αρχική ανακοίνωση σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμα-
σταν ότι θα φτάναμε 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 
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, ανησυ-
χίες και ελπίδες σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 
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Καθώς υπάρχει ακόμα καραντίνα στην χώρα μας δεν 
ξέρουμε αν θα μπορέσουν να διεξαχθούν οι Όψεις του 
Φανταστικού 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 ελπί-
ζουμε 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 interview with clinically diag-
nosed paranoid schizophrenic, April 12, 1990 - Baltimore 
County Hospital…» 

 
Twelve monkeys – The movie  
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«… Οι φωτιές απλώνονταν παντού στην πόλη, φωτίζον-
τας τα κτήρια με ένα απόκοσμο πορφυρό χρώμα. Ακού-
γονταν από παντού ουρλιαχτά, ανθρώπινες κραυγές 
πόνου και απελπισίας, σπασίματα, εκρήξεις, πυροβολισμοί, 
σπιναρίσματα από αυτοκίνητα, σε τρελές πορείες διαφυ-
γής. Έστρεψε το βλέμμα του προς την τηλεόραση. Είχε στα-
ματήσει εδώ και πολύ ώρα να εκπέμπει κάποιο είδους 
προγράμματος. Είχε μείνει μόνο μια καρτέλα, που είχε 
αρχίσει και αυτή να τρεμοπαίζει, 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 ανθρώπους που φαίνονται άρρωστοι, που 
φέρονται παράλογα, με ζώα του δρόμου. Να τρώτε και να 
πίνετε μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και υγρά. Μην ανοίγε-
τε τα παράθυρα και τις πόρτες. Ασφαλίστε τα όσο καλύτε-
ρα μπορείτε. Να χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση μάσκες 
στο πρόσωπο. Να αλλάζετε ρούχα άμα βγείτε έξω.  

ΜΗ ΒΟΗΘΑΤΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ! 
 
Το τέλος είχε έρθει… 
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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 μπορών-
τας 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 φτά-
σει.  

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, ολόκληρες πόλεις και 
επαρχίες απομονώθηκαν, πόλεις εξαγνίστηκαν με την 
πυρηνική φωτιά, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να στα-
ματήσει 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 παρακολουθούσε ζαλισμένο και ανήμ-
πορο το τέλος του να έρχεται…» 

 
 
Αγαπάτε τη λογοτεχνία του φανταστικού και τις ιστο-

ρίες βιολογικού τρόμου, τον post apocalyptic τρόμο, τις 
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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 φανταστι-
κού τα τελευταία χρόνια προχωράμε προς τα εμπρός, συνε-
χίζοντας να εκδίδουμε καινούργιες ανθολογίες.  

Περιμένουμε τα κείμενα σας για την ανθολογία «Η 
έσχατη πανδημία: Η πρώτη Ελληνική ανθολογία βιολογι-
κού τρόμου».  

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 Έλλη-
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νες 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 
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 Φαντα-
στικού 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 «Η έσχατη πανδημία: Η 
πρώτη Ελληνική ανθολογία βιολογικού τρόμου».  
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Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 15 Ιουλίου 

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 δημο-
σιεύσει κάπου αλλού, σε έντυπο ή στο ίντερνετ.  

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

• Να μας τα στείλετε μέχρι τις 15 Ιουλίου 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 της λογο-
τεχνίας βιολογικού τρόμου 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 είναι ο Βιολογικός τρόμος; 
 
Ο βιολογικός τρόμος αναφέρετε σε ιστορίες λογοτεχνίας 

του φανταστικού που αναφέρονται σε ξεσπάσματα επικίν-
δυνων θανατηφόρων επιδημιών. Οι επιδημίες μπορούν να 
έχουν αναφορά σε κάθε είδους αρρώστια και ιό, είτε προ-
έρχονται 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.  
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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: 
Ιστορίες βιολογικού τρόμου που να προέρχονται από 

τα 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 ασθέ-
νεια, κάποιος ιός που ήρθε στην Γη με μετεωρίτη.  

Μέσα στα όρια του θέματος είναι και τα ζόμπι, αν ορι-
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στεί 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 κατάρ-
ρευσε από επιδημία- μπορεί να υπάρχουν αναφορές την 
τωρινή εποχή, πχ ένα ξέσπασμα γρίπης, μπορεί να υπάρ-
χουν 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 βιολογι-
κά όπλα που η χρήση τους οδήγησε ή μπορούσε να οδηγή-
σει 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 παράγοντας» που ακόμα και σήμερα, σχεδόν 
πενήντα χρόνια από τη λήξη του πολέμου, οδηγεί σε τερα-
τογενέσεις.  

 
Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι ένας οδηγός.  
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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 Έλλη-
νας ή Κύπριος ή και ξένος, εφόσον γράφει στα Ελληνικά, 
και τα κείμενα να είναι μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας 
του φανταστικού και της λογοτεχνίας βιολογικού τρόμου.  

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για διευκρίνι-
ση 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 μαζέψου-

με στοιχεία από ποιες πόλεις είναι οι συγγραφείς για να 
αξιολογήσουμε αν μπορούν να γίνουν παρουσιάσεις της 
ανθολογίας και στις πόλεις τους, αν υπάρχει βέβαια ενδια-
φέρον από τους συγγραφείς.  

[Η φόρμα με τα στοιχεία να υπάρχει και στο email και 
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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 
γράφετε 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. 
3. Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν 

μέσω email. 
4. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνεται λίγες ημέρες 
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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 συγ-
γραφέα το συμφωνητικό έκδοσης. Μετά την αποστολή του 
συμφωνητικού ο/η συγγραφέας θα πρέπει να το στείλει 
πίσω υπογεγραμμένο, όπως ζητηθεί, μέσα σε τέσσερις ημέ-
ρες, 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 
συμφωνητικό, το κείμενο θα αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδο-
ποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια της λογοτεχνίας 
του φανταστικού και της λογοτεχνίας βιολογικού τρόμου, 
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όπως περιγράφεται. Αν δεν είναι, τα κείμενα θα αποκλει-
στούν.  

-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 περί-
πτωση από ένα σημείο και μετά να ανακοινώσουμε δημό-
σια 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 20 Ιουλίου του 
2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στο Φεστιβάλ Όψεις 
του Φανταστικού στην Αθήνα, σε ημερομηνία που θα ανα-
κοινωθεί.  

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

την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε χρόνια, έχοντας 
σαν πρωταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή Ελλή-
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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 Ελλά-
δα 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 κεί-
μενο 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 απορρίψου-
με 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 
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τα κείμενα σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σας 
βοηθήσουμε. Και αυτό το έχουμε αποδείξει, έχοντας εκδώ-
σει πάνω από τριακόσιους Έλληνες και Κύπριους συγγρα-
φείς 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, 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.  

 
https://autoekdosi.blogspot.com/ 
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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; 
Αυτοέκδοση για συγγραφείς από Εκδόσεις Συμπαντικές 

Διαδρομές! 
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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 συγγραφέ-
ας αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση. 
Αποδέχεται επίσης ότι θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργα-
σίας για την ανθολογία με τις εκδόσεις Συμπαντικές Δια-
δρομές, όπου θα καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας. 
Εκχωρεί στις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το αποκλει-
στικό δικαίωμα για δημοσίευση 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 
συμμετοχή στην ανθολογία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον 
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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, 
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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 έκθε-
ση βιβλίου στη Φραγκφούρτη, όπου συμμετέχουν οι Εκδό-
σεις 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 
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 
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Η δυσκολία της ομορφιάς 
 
 
Πένη Γκαϊτατζή 

 
 



Βλέποντας τη δημοσίευση για το ηλεκτρονικό fanzine 
δεν ήξερα τι να γράψω αλλά αποφάσισα να το προσπαθή-
σω.  

Ακούω στις ειδήσεις και στις τηλεοπτικές εκπομπές πολ-
λές φορές «με την καραντίνα έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο, 
βαριόμαστε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε» ή «tips για τον 
ελεύθερο χρόνο σας». Απορώ κάθε φορά με τις φράσεις 
αυτές, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν παιδιά. Αναφέρο-
μαι σ’ αυτό γιατί ειλικρινά πιστεύω πως είμαι από τους 
τυχερούς της καραντίνας.  

Όντας μεγάλη πια, μετά από δύο πανεπιστήμια έπρεπε 
κι εγώ να δουλέψω. Έτσι, φέτος για πρώτη χρονιά είχα την 
τύχη να με πάρουνε ως αναπληρώτρια δασκάλα από τον 
Έβρο στον Πειραιά.  

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με τον μπαμπά μου – κι όχι με τον 
άντρα μου γιατί δουλεύει στον Έβρο – με το αυτοκίνητο κι 
όλα τα μπαγκάζια του μωρού μου (έχω ένα κοριτσάκι έντε-
κα μηνών τώρα) και μισά και λιγότερα απ’ τα δικά μου 
(φυσικά δεν χωρούσαν τα δικά μου), να πάμε στην άλλη 
άκρη της Ελλάδας. 

Το σπίτι στο οποίο έμενα δυστυχώς ήταν μακριά απ’ το 
σχολείο στο οποίο δούλευα. Ξυπνούσα στις έξι το πρωί για 
να φτάσω στο σχολείο στις οχτώ κι όταν τελείωνα απ’ τη 
δουλειά, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γυρνούσα πίσω 
στις τρεις το μεσημέρι. Και φυσικά στο σπίτι δεν μπορούσα 
να ξεκουραστώ γιατί έπρεπε εκτός από τις δικές μου ανάγ-
κες να εξυπηρετήσω κι αυτές του μωρού: το μπάνιο της, το 
μαγειρεμένο φαγητό της, τα αλλάγματά της, το παιχνίδι 
της. Όντας κομμάτια καθημερινά, άκουγα από τις ειδήσεις, 
καθώς έφτιαχνα τις δουλειές, τις εξελίξεις για τον κορονοϊό 
που με τρόμαζαν ακόμα περισσότερο. Καταλάβαινα στα 
μάτια του μωρού μου ότι της έλειπα. Λόγω αυτού, από τον 
δέκατο μήνα είχε αρχίσει να φωνάζει μαμά τις ώρες που 
ήμουν στο σχολείο. Μου τα ‘λεγε ο μπαμπάς μου, ο οποίος 
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με βοηθούσε με τη μικρή καθημερινά. Η βοήθειά του ήταν 
πολύτιμη, οφείλω ν’ αναφέρω. Φυσικά και αντεύχομαι την 
πανδημία και ελπίζω να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται.  

Σαν κατσαρίδα τον φαντάζομαι αυτόν τον κορονοϊό. 
Που τρυπώνει παντού και πολλαπλασιάζεται. Και μας 
τρώει… 

Γυρίσαμε στον τόπο μας με το κλείσιμο των σχολείων και 
κατάφερα να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω, να χαρώ το παι-
δάκι μου όπως πραγματικά της αρμόζει, να γράψω ένα διή-
γημα για τα ζόμπι. Εντάξει, καλά ήταν. Όμως 
καλοκαιριάζει. Και θέλουμε να βγούμε έξω, να πάμε θάλασ-
σα, να γελάσουμε, να παρευρεθούμε στο φεστιβάλ «Όψεις 
του Φανταστικού 2020» για τη βράβευση των νικητών, όπου 
τυγχάνει φέτος να είμαι κι εγώ μία εξ αυτών, να καθίσουμε 
με φίλους και να τα πούμε… 

Και παρά τη δυσκολία της δουλειάς και της οικογενει-
ακής ζωής, είναι όμορφο να πηγαίνω στο σχολείο και να 
λαμβάνω την αγάπη των παιδιών, να προσφέρω κι εγώ τη 
δικιά μου και να νιώθω χρήσιμη γενικά για την κοινωνία. 

Αυτό που εύχομαι λοιπόν, παρόλο που στενοχωριέμαι 
και κλαίω όταν βλέπω στις ειδήσεις γεγονότα που συνέβη-
σαν κυρίως στην Ιταλία και στην Ισπανία και ανθρώπους 
που χάθηκαν άδικα, είναι να βρεθεί όσο πιο γρήγορα γίνε-
ται το εμβόλιο για τον κορονοϊό και το φάρμακο ή τα φάρ-
μακα που θα κάνουν καλά τους ανθρώπους που νοσούν.  

Πώς θα είμαστε άραγε μετά την έξοδό μας απ’ αυτό το 
τούνελ; Την επόμενη μέρα εκμηδενισμού των κρουσμάτων; 
Προσωπικά πιστεύω πως: πρώτον θα περάσουμε στην ανα-
γνώριση της αξίας των μικροπραγμάτων, όπως μια αγκαλιά 
με τους ανθρώπους μας, το άγγιγμα μιας φυλλωσιάς και 
άλλα που απαγορεύτηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα και δεύτερον θα γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας με 
αισιοδοξία και μόνον αισιοδοξία γιατί η ζωή μπορεί να 
είναι δύσκολη αλλά τουλάχιστον έχει ήλιο! 
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Πρόσκληση προς συγγραφείς να  

συμμετέχουν στη σειρά βιβλίων  

«Η έσχατη πανδημία» 

Η πρώτη Ελληνική σειρά βιβλίων  

βιολογικού τρόμου 

 
 
 
 
 

Γιατί μερικές φορές η πραγματικότητα είναι πιο  

τρομαχτική και από την πιο  

αχαλίνωτη φαντασία! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δόθηκε επίσημη παράταση μέχρι στις 15 Ιουλίου του 2020 
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 15 Ιουλίου του 

2020. 
Οι πρώτες παρουσιάσεις των βιβλίων θα γίνουν τον 

Σεπτέμβριο του 2020 στην Αθήνα, στα πλαίσια του φεστιβάλ 
Όψεις του Φανταστικού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.  

 
 
Τελευταία ενημέρωση: 1/5/2020 
Κατόπιν των εξελίξεων στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με 

τον ιό και τις κρατικές απαγορεύσεις που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή – δυσκολία μετακίνησης μέσα στις πόλεις καθώς τα 
περισσότερα μαγαζιά δεν λειτουργούν ακόμα και υπάρχουν 
απαγορεύσεις και όρια στις μετακινήσεις, απαγόρευση μετα-
κίνησης ανάμεσα στις πόλεις, απαγόρευση αεροπορικών πτή-
σεων, απαγόρευση εκδηλώσεων, απαγόρευση συναθροίσεων 
πάνω από δέκα ανθρώπους – απαγορεύσεις που καθιστούν 
αυτή τη στιγμή αδύνατη τη διοργάνωση του φεστιβάλ Όψεις 
του Φανταστικού, και καθώς οι ειδικές σειρές βιβλίων των 
εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές είναι ένα ζωντανό κομμά-
τι του φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού, και το φεστιβάλ 
είναι παράλληλα το κύριο μέσο προώθησης των βιβλίων και 
των συγγραφέων τους, αναγκαστικά δόθηκε παράταση στις 
συμμετοχές μέχρι στις 15 Ιουλίου του 2020. Το Φεστιβάλ 
Όψεις του Φανταστικού θα διοργανωθεί τον Σεπτέμβριο 
στην Αθήνα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, όπου θα 
γίνουν και οι πρώτες παρουσιάσεις των βιβλίων, μετά, μέσα 
στον Σεπτέμβριο πάλι, θα διοργανωθεί σε μια σειρά από 
πόλεις στην επαρχεία, όπου θα γίνουν πάλι παρουσιάσεις 
των βιβλίων και τον Οκτώβριο θα διοργανωθεί στην Κύπρο, 
όπου θα γίνουν πάλι παρουσιάσεις των βιβλίων.  

Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση περιμένουμε κεί-
μενα από όλους σας καθώς η λογοτεχνία του φανταστικού 
ήταν και είναι δύναμη και φωνή ελευθερίας έκφρασης και 
προόδου και έχει τη δυνατότητα να δείχνει πάντοτε ένα δια-
φορετικό δρόμο από τον επίσημο που επιβάλλεται. 

 

Voice of the resistance 

56



 
Τελευταία ενημέρωση: 28/3/2020 
Η αρχική ανακοίνωση για την ανθολογία «Η έσχατη παν-

δημία» έγινε τον Δεκέμβριο του 2019, στις Όψεις του Φαντα-
στικού στην Αθήνα, αρκετά πριν γίνει το ξέσπασμα του 
τωρινού ιού. Απλά θεωρούσαμε και θεωρούμε τον Βιολογικό 
τρόμο ένα σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνίας του φανταστι-
κού ειδικότερα από τη στιγμή που είναι άμεσα συνδεδεμένος 
με τη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς τα ξεσπάσματα με 
ιούς τα τελευταία χρόνια είναι συνεχόμενα. Όταν κάναμε 
την αρχική ανακοίνωση σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμα-
σταν ότι θα φτάναμε 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.  

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 Φαν-
ταστικού 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 ελπί-
ζουμε 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 χωριστή σειρά βιβλίων με 
θέμα «Η έσχατη πανδημία» καθώς πιστεύουμε ότι είναι πρω-
τεύον θέμα να μπορέσουνε να εκφραστούν οι άνθρωποι μέσα 
σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας.  
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Τα κείμενα που θα σταλούν, όπως επεξηγείται και πιο 

κάτω, πρέπει να είναι αυστηρά ανάμεσα στις 15.000 με 25.000 
λέξεις. Όλα τα κείμενα που θα επιλεγούν θα εκδοθούν σαν 
χωριστό προσωπικό βιβλίο του κάθε συγγραφέα με 100% 
κάλυψη του οικονομικού κόστους της έκδοσης από τον εκδο-
τικό και χωρίς κανένα κόστος για τον/τη συγγραφέα.  

Στείλτε σήμερα το βιβλίο σας! 
Διεκδικήστε να εκδώσετε και εσείς το δικό σας βιβλίο στη 

καινούργια σειρά βιβλίων των εκδόσεων Συμπαντικές Δια-
δρομές. 

 
 
«… [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 interview with clinically diagnosed paranoid 
schizophrenic, April 12, 1990 - Baltimore County Hospital…» 

 
Twelve monkeys – The movie  
 
 
«… Οι φωτιές απλώνονταν παντού στην πόλη, φωτίζον-

τας τα κτήρια με ένα απόκοσμο πορφυρό χρώμα. Ακούγον-
ταν από παντού ουρλιαχτά, ανθρώπινες κραυγές πόνου και 
απελπισίας, σπασίματα, εκρήξεις, πυροβολισμοί, σπιναρί-
σματα από αυτοκίνητα, σε τρελές πορείες διαφυγής. Έστρεψε 
το βλέμμα του προς την τηλεόραση. Είχε σταματήσει εδώ και 
πολύ ώρα να εκπέμπει κάποιο είδους προγράμματος. 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 ανθρώπους που φαίνονται άρρωστοι, που φέρον-
ται παράλογα, με ζώα του δρόμου. Να τρώτε και να πίνετε 
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μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και υγρά. Μην ανοίγετε τα 
παράθυρα και τις πόρτες. Ασφαλίστε τα όσο καλύτερα μπο-
ρείτε. Να χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση μάσκες στο πρό-
σωπο. Να αλλάζετε ρούχα άμα βγείτε έξω.  

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

νή 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 διαχει-
ριστούν 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 επαρ-
χίες απομονώθηκαν, πόλεις εξαγνίστηκαν με την πυρηνική 
φωτιά, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σταματήσει η εξέ-
λιξη 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 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 σειρά βιβλίων για εσάς! 
Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας!  
  
 
Μετά από την επιτυχημένη έκδοση παραπάνω από πέντε 

θεματικών σειρών βιβλίων λογοτεχνίας του φανταστικού τα 
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τελευταία χρόνια προχωράμε προς τα εμπρός, συνεχίζοντας 
να εκδίδουμε καινούργιες σειρές βιβλίων.  

Περιμένουμε τα κείμενα σας για τη σειρά βιβλίων «Η 
έσχατη πανδημία», η πρώτη Ελληνική ανθολογία βιολογικού 
τρόμου.  

Διεκδικήστε σήμερα την έκδοση του δικού σας βιβλίου! 
  
 
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 
λογοτεχνίας 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 Έκθε-
ση 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 κάνου-
με γνωστή σε όλο τον κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προχωράμε στην 
έκδοση της σειράς βιβλίων «Η έσχατη πανδημία», η πρώτη 
Ελληνική σειρά βιβλίων βιολογικού τρόμου.  

 
 
Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 15 Ιουλίου του 

2020.  
 
• Στείλτε κείμενα ανάμεσα σε 15.000 με 25.000 λέξεις.  
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• 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 15 Ιουλίου 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 αυστηρά 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; 
 
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 προέρ-
χονται 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 σύγ-
χρονου 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 

δεχόμαστε και κείμενα από ξένους συγγραφείς που γράφουν 
στα Ελληνικά.  
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Αυτό που θέλουμε να γράψετε είναι: 
Ιστορίες βιολογικού τρόμου που να προέρχονται από τα 

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, 
κάποιος 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 υπο-
θέσεις ότι μπορεί ο πολιτισμός των Μάγιας να κατάρρευσε 
από επιδημία- μπορεί να υπάρχουν αναφορές την τωρινή 
εποχή, πχ ένα ξέσπασμα γρίπης, μπορεί να υπάρχουν ανα-
φορές 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 πλανή-
τη.  

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 πλευ-
ρές, όπως επίσης έγινε και μαζική χρήση στον πόλεμο του 
Βιετνάμ από τους Αμερικάνους. Ο λεγόμενος «πορτοκαλί 
παράγοντας» που ακόμα και σήμερα, σχεδόν πενήντα χρό-
νια από τη λήξη του πολέμου, οδηγεί σε τερατογενέσεις.  
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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 
κείμενα να είναι μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας του φαν-
ταστικού 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 κείμενα: 
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 των βιβλίων 
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 το κείμενο. Να φαίνονται ξεκάθαρα μέσα 
στο κείμενο ο τίτλος του και το όνομα του/της συγγραφέως. 
Μην στέλνετε κείμενα χωρίς να υπάρχει μέσα όνομα συγγρα-
φέα και τίτλος. Αποστολές κειμένων με ελλιπή στοιχεία, και 
όχι όπως περιγράφεται εδώ, θα ακυρώνονται]. 

 
Περιμένουμε κείμενα από όλους σας. Δεν έχει σημασία 

άμα σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε εκδώσει κάτι ή το οτιδή-
ποτε άλλο. Σημασία έχει μόνο άμα γράφετε! Άμα γράφετε 
περιμένουμε τα κείμενα σας!  
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας: 
 
1. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.  
2. H ομάδα των εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές θα επι-

λέξει τα κείμενα που θα εκδοθούν σε μορφή βιβλίου. 
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 4 ημέρες, αλλιώς το 
κείμενο θα αποκλειστεί άμεσα. 

5. Για να εκδοθούν τα κείμενα 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 αρχεία 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 θεωρούνται 
έγκυρα και θα απορρίπτονται. Άμα δεν σταλεί, το κείμενο θα 
αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια της λογοτεχνίας του 
φανταστικού και της λογοτεχνίας βιολογικού τρόμου, 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. 
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7. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα ανακοινω-
θούν επίσημα πλέον στο διαδίκτυο στις 20 Ιουλίου του 2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στο Φεστιβάλ Όψεις του 
Φανταστικού στην Αθήνα, που θα διοργανωθεί τον Σεπτέμ-
βριο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.  

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

την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε χρόνια, έχοντας σαν 
πρωταρχικό 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, είμα-
στε 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 συγ-
γραφείς, και όσοι δεν έχουν κάποιον γνωστό, πολύ δύσκολα 
βρίσκουν έστω και την πιο μικρή δυνατότητα να εκδώσουν 
έστω και ένα μικρό κείμενο τους. 

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

ος να σας συστήσει, δεν χρειάζονται τελετές, δεν χρειάζεται 
να έχετε ήδη εκδώσει κάτι. Ποτέ δεν θα απορρίψουμε κάποι-
ον 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 
συγγραφείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε.  

Δεν είναι σκοπός μας να δημιουργήσουμε μια ακόμα 
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μικρή και αδιαφανή ομάδα συγγραφέων και να προβάλλου-
με μόνο τρία-τέσσερα άτομα. Γράφετε, ακόμα και αν δεν 
ξέρετε κανέναν ή δεν έχετε δημοσιεύσει το οτιδήποτε, ότι ηλι-
κία και να είστε; Στείλτε μας τα κείμενα σας και θα τα τιμή-
σουμε όλα με τον ίδιο σεβασμό.  

 
 
Η σειρά βιβλίων στηρίζετε και χρηματοδοτείτε από την 

Αυτοέκδοση για συγγραφείς των Εκδόσεων Συμπαντικές 
Διαδρομές.  

Ενημερωθείτε για την Αυτοέκδοση για συγγραφείς των 
Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.  

 
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; 
Αυτοέκδοση για συγγραφείς από Εκδόσεις Συμπαντικές 

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

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

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

ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής θα αποκλείεται με την 
έγκαιρη, όμως, ειδοποίηση του συγγραφέα με e-mail. 

• Με την αποστολή του κειμένου του ο συγγραφέας απο-
δέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση. Αποδέχεται 
επίσης ότι θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για την 
έκδοση του βιβλίου του με τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρο-
μές, όπου θα καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας. Εκχωρεί 
στις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το αποκλειστικό 
δικαίωμα για έκδοση του κειμένου του σε προσωπικό βιβλίο 
(εφόσον επιλεγεί).  

• Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγησης των 
κειμένων προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπι-
φύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων χωρίς 
καμία επιφύλαξη.  

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

 
 
Βασικοί τρόποι προώθησης της σειράς βιβλίων: 
- Θα γίνει εκτεταμένη παρουσίαση της σειράς βιβλίων και 

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

- Θα γίνουν ανοιχτές παρουσιάσεις στις περισσότερες 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, σε βιβλιοπω-
λεία και χώρους, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννε-
να, Καλαμάτα, Αμφιλοχία, Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, 
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Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 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 συγγραφέ-
ων της. 

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

 
Όλοι μαζί αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του φανταστικού 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όλοι μαζί συνεχίζουμε στον 
ίδιο δρόμο. 

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 κείμενα σας. 
 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
universe-pathways.blogspot.com 
www.universepaths.com 
universepaths@yahoo.com 
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Πανδημίας παρατηρήσεις 
 
 
Ντίνος Τανίτης 

 



Το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID-19 φαίνεται 
να πέρασε. Ελπίζουμε να μην ακολουθήσουν άλλα χειρότε-
ρα σε ένταση και διάρκεια. 

Έτσι, μπαίνουμε σε μια “κανονικότητα” καθόλου κανο-
νική, όπως την ξέραμε: Τώρα ο κάθε συνάνθρωπος μας, 
όπως κι εμείς φυσικά, είναι δυνητικά φορέας του ιού. Επο-
μένως η καχυποψία πάλι στα ύψη, οι προφυλάξεις στο έπα-
κρο, οι κουβέντες μας περιορισμένες.  

Είναι βέβαιο πως αυτή η πολυεπίπεδη παγκόσμια κρίση 
θα επηρεάσει αισθητά τον τρόπο με τον οποίο ελεύθερα 
μετακινούμαστε, ζούμε, εργαζόμαστε αλλά και τον τρόπο με 
τον οποίο θα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Ασφαλής 
πρόβλεψη για το επόμενο τρίμηνο δεν μπορεί να γίνει. 
Πολιτική μέσα στο χάος δεν μπορεί να κάνει ουδείς.  

Αν κάτσουμε και σκεφτούμε τι ζήσαμε για δυο μήνες 
τώρα τις ημέρες της πανδημίας, της αγωνίας και του εγκλει-
σμού, θα διαπιστώσουμε ότι τα τολμηρότερα σενάρια επι-
στημονικής φαντασίας τα γράφει η ίδια η ζωή! Εμείς οι 
συγγραφείς του είδους, το μόνο που μπορούμε παραπάνω, 
είναι να προσθέσουμε τις δικές μας διαφορετικές λεπτομέ-
ρειες από παρατηρήσεις και πηγαία έμπνευση τις ώρες του 
γραψίματος...  
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Τουλάχιστον τέρμα η καραντίνα με τις γραπτές ή με 
sms ολιγόωρες άδειες εξόδου. Ίσως έχουμε και λιγότερες 
καθημερινές ενημερώσεις για την πορεία του κορωνοϊού, 
αλλά το ποια κανονικότητα διαμορφώνεται από δω και 
πέρα, ο χρόνος θα δείξει και η τήρηση των μέτρων.  

Η νέα περίοδος σίγουρα μας επιφυλάσσει πολλά αρνη-
τικά που για την ώρα είναι και απρόβλεπτα: ας πούμε τι 
εξελίξεις θα έχουμε στην αγορά εργασίας (μήπως γενικευ-
μένη τηλεργασία;), την εκπαίδευση, ποιες θα είναι οι νέες 
καταναλωτικές συνήθειες, πώς θα ιεραρχηθούν οι προτε-
ραιότητες μας, τι μορφές επικοινωνίας και διασκέδασης θα 
έχουμε.  

Αξίζει να μην ξεχάσουμε ποτέ το διάστημα που μείναμε 
με τον εαυτό μας. Αξίζει επίσης να μην λησμονούμε ότι η 
νέα πραγματικότητα της όποιας κανονικότητας εμπερι-
κλείει πολλούς κινδύνους. Αν μάθαμε τρία πράγματα από 
όλη αυτή την κρίση με τον κορωνοϊό, αυτά είναι η σημασία 
της ατομικής υγιεινής, η εξάπλωση μεταδοτικών νόσων 
μέσω του συγχρωτισμού πολλών ανθρώπων και η πρόκλη-
ση επιδημιών θανατηφόρων για τον άνθρωπο εξαιτίας της 
καταστροφής της φύσης.  

Αν μη τι άλλο, η περιπέτεια του κορωνοϊού έθεσε στην 
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πρώτη γραμμή δύο λέξεις: καθήκον και ευθύνη. Κι αυτές 
παραδόξως λειτούργησαν αποτελεσματικά τόσο από την 
πλευρά της πολιτείας (καθήκον της να σώσει τις ζωές των 
πολιτών) όσο κι από όλους εμάς (καθήκον και ευθύνη να 
υπακούσουμε στις εντολές). Απλά εμείς τώρα αντιληφθή-
καμε συλλογικά πόσο πολύτιμη είναι η υγεία, πόσο κοντι-
νός είναι ο θάνατος, πόσο αναγκαίοι είναι οι συντελεστές 
της σωτηρίας μας ώστε να φθάσουμε στο σημείο να μιλάμε 
για “χαλάρωση των μέτρων”.  

Μοιράζομαι μαζί σας μερικά από τα πράγματα που 
είδα, άκουσα, έμαθα, παρατήρησα, όλες αυτές τις δύσκολες 
ημέρες του "εγκλεισμού". Για μένα τουλάχιστον αυτή η 
περίοδος πέρα από την ανυπόφορη κλεισούρα, ήταν από 
τις πλέον δημιουργικές και παραγωγικές ημέρες της ζωής 
μου! 

Δύσκολο να παραμείνει περισσότερο μέσα η μεγάλη 
πλειοψηφία του κόσμου όταν ειδικά ο καιρός παραγίνεται 
καλός. Αυξημένη η κίνηση σε δρόμους, δημοτικά πάρκα, 
ανοιχτούς δημόσιους χώρους, δροσερά παραλιακά μέτω-
πα, Ένα μεγάλο μέρος όσων κυκλοφορούν στους δρόμους, 
τουλάχιστον ένα 70% που είναι μέσα άνθρωποι όλων των 
ηλικιών, απλώς σουλατσάρουν ανέμελα χωρίς να έχουν 
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κάποιον ιδιαίτερο προορισμό ή βιάση, έτσι για να περνά η 
ώρα. Οι δρόμοι πέρα από τα υπερβολικά όπως πρώτα 
αυτοκίνητα, γέμισαν και με όσους περπατάνε, με σκοπό όχι 
την άφιξη… 

Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει έξω και να έρχεται 
σ’ επαφή με τα φυσικά στοιχεία της φύσης, τον αέρα, τον 
ήλιο, τη βροχή, το κρύο τη ζέστη και όλα αυτά που συμβαί-
νουν έξω από το προστατευμένο περιβάλλον που ζούμε 
καθημερινά. Η επαφή με τα στοιχεία της φύσης μας ξυπνά 
αρχέγονα ένστικτα και αυτόματα δημιουργεί συναισθήμα-
τα ευφορίας χαράς και ικανοποίησης. 

Παρατηρήστε τον εαυτό σας μετά την επιστροφή σας 
στο σπίτι από μια μακρινή βόλτα. Τότε που αν και κουρα-
σμένοι νιώθετε μια πληρότητα λες και πετύχατε το στόχο, 
σαν να πήγαν όλα καλά και στη πραγματικότητα πήγαν. 
Το αίμα κινήθηκε ταχύτερα στις φλέβες, η καρδία χτύπησε 
πιο δυνατά και οι ενδορφίνες που παράχθηκαν σας έδω-
σαν μια όμορφη διάθεση και η ψυχολογία σας ανέβηκε.  

Ξαφνικά κατάλαβες απότομα την αξία του να είσαι 
πεζός και το πόσο ενοχλείσαι να μην σε σέβονται οι επο-
χούμενοι σαν πεζό στους δρόμους, στους πεζόδρομους που 
κατάντησαν ανοιχτά πάρκινγκ, σε ράμπες και πεζοδρόμια.  
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Συνήθεια που πέρναγε από γενιά σε γενιά σαν κάτι 
φυσιολογικό να σε πηγαίνουν παντού οι ρόδες και να μην 
κάνεις βήμα για να φτάσεις στο προορισμό σου, με την 
πρόφαση πάντα την έλλειψη χρόνου. Και να τώρα όλα σου 
φαίνονται δίπλα... 

Οργιάζει η φημολογία όλες αυτές τις ημέρες για κρού-
σματα του κορωνοϊού. Το αθώο κουτσομπολιό του καφε-
νείου έχει μεταφερθεί προ πολλού στο διαδίκτυο και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κυριολεκτικά ο καθένας 
λέει ό,τι θέλει. Γράφει ο ένας για περιστατικό στη τάδε 
περιοχή, άλλος στην άλλη, ένας τρίτος για ένα ακόμα που 
λέει ότι το “κρατούν κρυφό” στο νοσοκομείο και άλλα 
τέτοια, που μόνο γέλιο θα προκαλούσαν αν η κατάσταση 
δεν απαιτούσε σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους.  

Οι Έλληνες αισθάνονται ότι η πανδημία φεύγει, η οικο-
νομική κρίση έρχεται. Φαίνεται ότι οι πολίτες θεωρούν, ότι 
αντιμετωπίσαμε την πανδημία επιτυχώς και έχουν αρχίσει 
να ανησυχούν για τα οικονομικά τους.  

Μπορεί η Ελλάδα να απέφυγε τα χειρότερα στην παν-
δημία του κορωνοϊού λόγω της έγκαιρης λήψης μέτρων 
περιορισμού της εξάπλωσής του, ωστόσο τώρα καλείται να 
κερδίσει ένα ακόμη στοίχημα, αυτό της επανεκκίνησης της 
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οικονομίας της. Μία οικονομία εύθραυστη, η οποία δέχτη-
κε σοβαρό πλήγμα πάνω που έπαιρνε το δρόμο της ανά-
καμψης από την ύφεση που την είχαν οδηγήσει τα 
μνημόνια των προηγούμενων χρόνων. Τα δεδομένα που 
έχουμε στα χέρια μας είναι ελάχιστα και αβέβαια. Δεν 
υπάρχουν πια σταθεροί πυλώνες.  

Καθώς ο “αόρατος πόλεμος” δεν έχει λήξει οριστικά, 
αναζητούνται τρόποι ανακοπής της ύφεσης των τελευταί-
ων μηνών, ώστε η ζωή να πάρει ξανά τον δρόμο της, γνω-
ρίζοντας ότι πολλές πτυχές της τώρα πια θα είναι 
διαφορετικές.  

Εμπόριο, μεταφορές και εστίαση είναι από τους τομείς 
οι οποίοι βγαίνουν περισσότεροι λαβωμένοι από τον 
κορωνοϊό, με τον τουρισμό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέν-
τα των κραδασμών. Το ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε τουρι-
στική σεζόν έχει πολλά αρνητικά (το μόνο καλό της 
υπόθεσης, λιγότερος τουρισμός, λιγότερα απορρίμματα και 
λύματα) στοιχεία για τις περιοχές, δεν είναι και λίγες ανά 
την επικράτεια, που σε μεγάλο ποσοστό βασίζονται στον 
τουρισμό για να υπάρχει η οποιαδήποτε ανάπτυξη κι απα-
σχόληση σημαντικού αριθμού προσωπικού. Και σίγουρα 
θα απαιτηθεί χρόνος και κόπος για να ορθοποδήσουν. 
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Αυτά παθαίνουν οι χώρες που στηρίζονται αποκλειστι-
κά και μόνο σε μαζικό τουρισμό και ασύδοτη άρπα-κόλα 
εστίαση, μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Όλες οι 
κυβερνήσεις έμαθαν τους Έλληνες να είναι τα γκαρσόνια 
των Ευρωπαίων και τώρα θα πληρώσουμε βαρύ το τίμημα 
που μας αναλογεί.  

Αλήθεια, πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι κάποι-
ος/α, πόσο χαμηλή εκτίμηση και εικόνα πρέπει να έχει για 
τον εαυτό του, όταν ως τακτική δουλειά για τα καλύτερα 
και πιο δημιουργικά του χρόνια, αρκείται να στρώνει κρε-
βάτια, να καθαρίζει καμπινέδες να κάνει φασίνα, να κου-
βαλεί πιάτα και ποτήρια για λογαριασμό κάποιου άλλου; 
Που δεν τον/ην λογαριάζει και πολύ, πέρα από δούλο/α 
και τον/ην παίρνει στη δούλεψη του μόνο όποτε χρειάζε-
ται; Ή να παρακαλά δουλοπρεπώς έξω από ένα εποχικό 
μικρομάγαζο, μπας και πουλήσει κάποια ευτελή εισαγόμε-
να μπιχλιμπίδια σε χαζοτουρίστες, που μόνο λίγες σκόρ-
πιες λέξεις μπορεί κι αρθρώνει στην γλώσσα τους; 

Πρέπει να είναι πολύ, για να λυπάται τόσο που ίσως 
λόγω πανδημίας δεν θα μπορέσει να κάνει και φέτος τα 
ίδια ξεφτιλίκια!  

Η επιτυχής έξοδος από την υγειονομική κρίση, με τη 
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σύμπνοια κυβέρνησης, λαού και κάποιων ειδημόνων θα 
μπορούσε, ως σχήμα, να εφαρμοστεί αντίστοιχα στην 
καθημαγμένη οικονομία. Έτσι κι αλλιώς όλοι αισθανόμα-
στε πως ναι μεν η επιδημία μπορεί να υποχωρεί, το φάσμα 
όμως της οικονομικής κρίσης είναι ήδη ορατό.  

Ζητούμενο η επιβίωση των πιο σημαντικών τοπικών 
επιχειρήσεων όπως και η προστασία της ουσιαστικής απα-
σχόλησης για να μην χτυπήσει κόκκινο ξανά η ανεργία. Ως 
εκ τούτου αναγκαία και η χρηματοδοτική στήριξη τους 
από την πλευρά της κυβέρνησης.  

Αυτή η απλόχερη στήριξη είναι που άνοιξε την ακόρε-
στη όρεξη σε πολλούς ντόπιους “επιχειρηματίες”, καλύτερα 
γόνους παλαιών ικανών επιχειρηματιών που κληροδότη-
σαν στα παιδιά τους κραταιές κι ακμάζουσες κάποτε επι-
χειρήσεις. Που τα ίδια δεν κατάφεραν να διαχειριστούν 
σωστά, με αποτέλεσμα να φυτοζωούν ή να κλείνουν, όταν 
στερεύουν οι σημερινές, κυρίως κρατικοδίαιτες μπίζνες 
τους. 

Μίζες, βύσματα, θαλασσο-δάνεια και πάρτι φίλων, χρε-
ώνοντας στο τέλος το δημόσιο. Κλαψουρίσματα για να 
ζητήσουν ρουσφέτι από την κυβέρνηση μείωση φόρων και 
στήριξη. Σε μια ελεύθερη αγορά η κάθε επιχείρηση θα 
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έπρεπε να ήταν εξασφαλισμένη με την ανάλογη ανάληψη 
ρίσκου.  

Δεν μπορεί να θέλουν ελεύθερη αγορά, και στα δύσκο-
λα να ζητούν την κρατική βοήθεια.  

Έτσι που να είναι μόνοι στα κέρδη, μαζί στα χρέη. Πλή-
ρωνε Έλληνα πακτωλό χρημάτων. Να σώσεις τράπεζες, 
ιδιωτικές εταιρείες, μεταφορές, παχυλά bonus κουστουμα-
ρισμένων ανίκανων και ότι άλλο θέλουν και δεν συμμα-
ζεύεται.  

Αν όμως τελικά πετύχουνε με τα πολλά κλαψουρίσματα 
κι αποφασιστεί να σωθούνε με κρατικά χρήματα, μια 
δίκαιη λύση υπάρχει. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με 
κάποια κρατική συμμετοχή, με ανάλογη βέβαια συμμετοχή 
και στο Διοικητικό Συμβούλιο τους, να ελέγχεται από την 
κοινωνία η εταιρική πολιτική στο μέλλον. Για να μην 
καταλήξουν για άλλη μια φορά κι αυτά τα κρατικά λεφτά 
σε καλά κρυμμένες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, 
σε χαβαλο-εκδρομές για ψώνια, σε χειμερινά θέρετρα σκι, 
σε βίλες, κότερα, πουτάνες πολυτελείας και καλοκαιρινές 
ασωτίες λαμογιών στη Μύκονο. 

Οι ενισχύσεις δεν επιτρέπονται απο την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, άλλωστε είναι και άδικο τα κέρδη μόνο για 
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τους μεγαλο-μετόχους και όλες οι ζημιές στους φορολογού-
μενους. Αν δεν δεχτούν ας κλείσουνε, να πάρουνε τη θέση 
τους νέες καινοτόμες. 

Όταν δεν υπάρχει παραγωγή για κάποιους μήνες και 
κανείς δεν έχει και μελλοντική εικόνα για το πόσο θα κρα-
τήσει, μπορεί να ακούγετε σκληρό, αλλά δεν υπάρχουνε κι 
επιλογές. 

Οι υπάλληλοι σε μια άλλη δουλειά και ο επιχειρηματίας 
αν είναι πράγματι τέτοιος και μπορεί, σε μια νέα προσπά-
θεια.  

Έτσι είναι τα πράγματα. 
Πρέπει να βλέπουμε ότι η ζωή είναι τροχός και γυρνάει, 

ο καθένας/μια κάποια στιγμή είναι πάνω αλλά ίσως βρεθεί 
και στο πάτο. 

Το θέμα είναι όταν βρίσκεται πεσμένος στον πάτο να 
έχει τη δύναμη να σηκωθεί. 

Οπότε έπρεπε να έχει κάνει σωστά κουμάντα πρωτύτε-
ρα. Να έχει κάποιο κομπόδεμα μικρό ή μεγάλο στη μπάν-
τα. Οι κουμπαράδες υπάρχουν (και) για να μην τα 
περιμένουμε όλα από το κράτος στην πρώτη δυσκολία!  

Για τις αναποδιές της ζωής που μπορεί να εμφανιστούν, 
έτσι κάνει ο καλός ο νοικοκύρης... 
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Γλυκάθηκαν από τα εκατομμύρια που μοίρασε η κυβέρ-
νηση στα διαπλεκόμενα Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης, 
μόνο για να τρομάζουν και ν' απειλούν τον κόσμο. Πολλά 
τα λεφτά στους καναλάρχες και ορισμένους από τους πιο 
γνωστούς δημοσιογράφους. Πανελλαδικής εμβέλειας ή 
τοπικά, δεν έχει σημασία, ίδιο φύραμα, ίδια κατευθυνόμε-
νη “ενημέρωση”.  

Αφού οι λέξεις που ακούγονται πιο συχνά από τα στό-
ματα των γελοίων δημοσιογράφων – υπηρετών των αφεν-
τικών τους είναι “πρόστιμο”, “κρούσματα”, “θάνατοι”, 
“μέτρα” με κάθε αφορμή κι αιτία, με ολοφάνερη χαιρεκα-
κία στα πρόσωπα, την έκφραση και τα λόγια τους κείνη τη 
στιγμή. Με τη συμμετοχή – συνενοχή ενός ατελείωτου πλή-
θους “καθηγητών” που ξημεροβραδιάζονται στις τηλε-οθό-
νες αναμασώντας επίσης τις παραπάνω φράσεις, 
επιμένοντας επιτακτικά όλοι οι υπόλοιποι να μην τολμή-
σουν να ξεμυτίσουν από την πόρτα τους, αλλιώς... 

Άει σιχτίρι καμιά ώρα πουλημένα τσουτσέκια! Σκουλή-
κια, γλύφτες και ρουφιάνοι μια ζωή... 

Το αυτό ισχύει και για κάθε λογής “καλλιτέχνες” με 
γερά νυχτοκάματα που άρχισαν επίσης τα κλαψουρίσματα 
και τις κοινότοπες μπούρδες για την αμφισβητήσιμη συμ-
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βολή τους στον “πολιτισμό”. Την περίοδο του αναγκαστι-
κού εγκλεισμού έσκασε η φούσκα των κοινωνικών παράσι-
των της τάχα “διασκέδασης” με τις χρυσοπληρωμένες 
εμφανίσεις, τις γενναιόδωρες χορηγίες, αναγνωρίσεις, 
τιμές και δόξες, προνόμια και παροχές. Δεν βάζανε δυο 
δεκάρες στη μπάντα τις καλές τους εποχές; Όλα φεύγανε 
αμέσως για το γλέντι, το ποτό, τα ναρκωτικά, τα καζίνο, 
την καλοπέραση, τα πάθη και τα βίτσια, τον χαβαλέ της 
ζωής; Και τώρα “δώστε και σε μένα”; 

Ως και οι “σπουδαγμένοι” καταποντίστηκαν κι άρχισαν 
τα “παρακαλούμε για την παρέμβαση σας προκειμένου να 
εκδοθεί άμεσα η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφα-
ση, για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
μηνός Μαΐου ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλά-
δους της χώρας". Τάχα πως η δική τους "χορήγηση της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είναι μόνο θέμα οικονο-
μικής στήριξης, αλλά κυρίως ζήτημα αξιοπρέπειας και 
αναγνώρισης του ρόλου και της προσφοράς μας στην επι-
στήμη και στην Ελληνική κοινωνία". Αμ δε, ότι μπορεί να 
διαπραγματεύεται λαμβάνει ο καθένας από την πραγματι-
κή ζωή και παρά τα όσα τους δίδασκαν ως φοιτητές, τα 
κούφια πτυχία και λοιπές περγαμηνές επιστημοσύνης δεν 
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έχουν κανένα σοβαρό οικονομικό αντίκρισμα εκεί έξω! 
Κατά γενική ομολογία η κυβερνητική πολιτική ως τώρα 

έτυχε της πλειοψηφικής στήριξης και αποδοχής των Ελλή-
νων. Κοντά στους πολίτες πρέπει να επαγρυπνεί και η επί-
σημη πολιτεία για να συνεργαστούν από τη μετάβαση από 
τη μια φάση στην άλλη.  

Οι άνθρωποι γύρω είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα 
σχετικά με την αναγκαιότητα των μέτρων. Και τα δύο 
ωθούνται από έναν εσωτερικό φόβο: Οι μεν φοβούνται ότι 
θα χάσουν την "ελευθερία τους" ενώ οι άλλοι ότι θα χάσουν 
τη "ζωή" τους. Και στα δύο στρατόπεδα δεν υπάρχουν 
πραγματικές αποδείξεις για τους φόβους τους, αλλά μονά-
χα σενάρια. Έχει ενδιαφέρον ότι το στρατόπεδο που φοβά-
ται για τη ζωή του, θυσιάζει την ελευθερία του, ίσως διότι 
γνωρίζει ότι δεν έχει νόημα να είναι κανείς ελεύθερος αν 
είναι νεκρός. Σωστό.  

Αλλά αγνοεί τις πιθανότητες να συμβεί αυτό. Ενώ 
δηλαδή θυσιάζει την ελευθερία του 100% αγνοεί την πιθα-
νότητα 6% να χάσει τη ζωή του. Έτσι με βάση τις πιθανότη-
τες το στρατόπεδο που θυσιάζει τη ζωή του, θυσιάζει απλά 
μια πιθανότητα 6%. Άρα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση από τους άλλους. Παρόλα αυτά, εκείνοι που θυσιά-
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ζουν την ελευθερία τους, είναι περισσότερο δυναμικοί από 
τους άλλους, αφού έχουν με το μέρος τους την εξουσία. 
Έτσι το στρατόπεδο που μέχρι στιγμής κερδίζει, είναι εκεί-
νο το οποίο ακολουθώντας της επιταγές της εξουσίας του 
τόπου, θυσιάζει το 100% της ελευθερίας του, δεχόμενοι ως 
γεγονός ότι θα νικήσει μια πιθανότητα 6% να χάσει τη ζωή 
του.  

Η αποστείρωση δεν μπορεί να ισχύσει ως γενικός κανό-
νας ζωής, διότι το φαινόμενο της ζωής είναι συμβιωτικό. 
Αυτό συμβαίνει και μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Συμβιώ-
νουμε με εκατομμύρια μικροοργανισμούς χωρίς την 
παρουσία των οποίων δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε!  

Όχι, ο κορωνοϊός ή covid 19 δεν είναι κάτι που μπορεί 
να συμβιώσει μαζί μας. Δεν πάμε να γίνουμε "πεθαμένοι" 
με το ζόρι, στα πλαίσια της ελευθερίας μας να αρρωστή-
σουμε. Αλλά, μην τρελαθούμε τελείως. Δεν θα απαρνηθού-
με όλες τις πλευρές της φυσιολογικής ζωής για να μην 
αρρωστήσουμε. Και "αρρωσταίνω" δεν σημαίνει αναγκα-
στικά "πεθαίνω"! Μας έχουνε καταντήσει κοινωνιο-φοβι-
κούς και αναρωτιέμαι γιατί; Πολλοί ελπίζουν πως αυτός ο 
κακός εφιάλτης θα λήξει σύντομα και όλα θα επανέλθουν 
στη προηγούμενη μορφή τους. Αμ δε... 
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Κάθε “παγκοσμιοποίηση” φέρνει και τις ανάλογες 
άλλοτε ήπιες, άλλοτε τρομακτικές αλλαγές στην καθημερι-
νότητα του ανθρώπου. Εφεξής τίποτε δεν θα μας θυμίζει 
την προ κορονοϊού εποχή. Η πανδημία μας καλεί σε αλλα-
γή τρόπου ζωής, συμπεριφοράς, αξιών και στάσεων ζωής. 
Με τον καιρό μαθαίνει κανείς όμως, ακόμη και στα πιο 
δύσκολα. Αλλά ας μην υπάρχουμε από εδώ και μπρός 
μόνο για να φοβόμαστε και εκ του φόβου να κατακρίνου-
με ότι κινείται με μια σχετική ελευθερία. Είναι στην ευχέ-
ρεια του καθενός να αυτοπροστατεύεται χωρίς να 
καταπιέζει την ύπαρξη των άλλων. Αυτά όλα για να 
γίνουν δεν αρκούν κάποια επαναλαμβανόμενα τηλεοπτι-
κά μηνύματα με τις ίδιες πάντα γελοίες φάτσες κι επώνυμες 
αρπαχτές.  

Απλά, προσέχουμε όσο είναι εφικτό, ακολουθώντας 
μόνο τις πιο σώφρονες οδηγίες των ειδικών για τήρηση 
αποστάσεων ασφαλείας, συχνό πλύσιμο και απολύμανση.  

Οι φοβητσιάρηδες άμα θένε ας φορούνε παντού μάσκες 
αφού τις ακριβοπληρώνουν κατά δεκάδες και τις εξαφανί-
ζουν στη στιγμή από τα φαρμακεία, αλλά μην μου πει 
κανείς γιατί δεν φορώ ποτέ εγώ... 
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Πρόσκληση προς συγγραφείς  

να συμμετέχουν  

στην ανθολογία 

«Θρύλοι του Σύμπαντος IX:  

Η μεγάλη ετήσια Ελληνική ανθολογία 

λογοτεχνίας του φανταστικού» 



 
Δόθηκε επίσημη παράταση μέχρι στις 15 Ιουλίου του 2020 
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 15 Ιουλίου του 

2020. 
Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2020 

στην Αθήνα, στα πλαίσια του φεστιβάλ Όψεις του Φανταστι-
κού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. 

 
 
 
Τελευταία ενημέρωση: 1/5/2020 
Κατόπιν των εξελίξεων στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με 

τον ιό και τις κρατικές απαγορεύσεις που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή – δυσκολία μετακίνησης μέσα στις πόλεις καθώς τα 
περισσότερα μαγαζιά δεν λειτουργούν ακόμα και υπάρχουν 
απαγορεύσεις και όρια στις μετακινήσεις, απαγόρευση μετα-
κίνησης ανάμεσα στις πόλεις, απαγόρευση αεροπορικών πτή-
σεων, απαγόρευση εκδηλώσεων, απαγόρευση συναθροίσεων 
πάνω από δέκα ανθρώπους – απαγορεύσεις που καθιστούν 
αυτή τη στιγμή αδύνατη τη διοργάνωση του φεστιβάλ Όψεις 
του Φανταστικού, και καθώς η ανθολογία Θρύλοι του Σύμ-
παντος είναι ένα ζωντανό κομμάτι του φεστιβάλ Όψεις του 
Φανταστικού, και το φεστιβάλ είναι παράλληλα το κύριο 
μέσο προώθησης της ανθολογίας και των συγγραφέων που 
συμμετέχουν σε αυτή, αναγκαστικά δόθηκε παράταση στις 
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συμμετοχές μέχρι στις 15 Ιουλίου του 2020. Το 
Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού θα διοργανωθεί 
τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, σε ημερομηνία που θα 
ανακοινωθεί, όπου θα γίνει και η πρώτη παρουσία-
ση της ανθολογίας, μετά, μέσα στον Σεπτέμβριο 
πάλι, θα διοργανωθεί σε μια σειρά από πόλεις στην 
επαρχεία, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις της ανθο-
λογίας και τον Οκτώβριο θα διοργανωθεί στην 
Κύπρο, όπου θα γίνουν πάλι παρουσιάσεις της 
ανθολογίας.  

Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη περίσταση περιμέ-
νουμε κείμενα από όλους σας καθώς η λογοτεχνία 
του φανταστικού ήταν και είναι δύναμη και φωνή 
ελευθερίας έκφρασης και προόδου και έχει τη δυνα-
τότητα να δείχνει πάντοτε ένα διαφορετικό δρόμο 
από τον επίσημο που επιβάλλεται.  

 
 
 
Πρώτη ενημέρωση: 28/3/2020 
Λόγο του ξεσπάσματος του ιού και της γενικότε-

ρης 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 ανθολο-
γίας, οπότε θα υπάρχει και αντίστοιχη παράταση 
για την υποβολή συμμετοχών στην ανθολογία. 
Μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου θα 
έχουμε, ελπίζουμε, μια ξεκάθαρη εικόνα.  

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και περιμένουμε 
συμμετοχές από όλους σας για να εκφράσετε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την κατάσταση που 
ζούμε όλοι μας! 
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Αγαπάτε τη λογοτεχνία του φανταστικού, τη 
λογοτεχνία τρόμου, το steampunk, την επιστημονι-
κή φαντασία; 

Ονειρεύεστε αρχαίους πολιτισμούς, να περπατά-
τε στις πόλεις της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ονει-
ρεύεστε τον μυθικό πολιτισμό της Αρχαίας 
Αιγύπτου, να διαβαίνετε τις πύλες της πόλης με τις 
εκατό πύλες, προσδοκώντας να προσκυνήσετε 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 χαμέ-
νες ψυχές;  

Ονειρεύεστε τεράστιους στόλους από ιστιοφόρα 
να διασχίζουν τους ουρανούς κινούμενα με την 
αθάνατη δύναμη του ατμού, ανοίγοντας καινούρ-
για σύνορα για τους ανθρώπους; 

Τα όνειρα σας είναι γεμάτα εξωγήινους πολιτι-
σμούς, άπειρους πλανήτες χαμένους στο άγνωστο 
του διαστήματος, φουτουριστικά διαστημόπλοια σε 
αποστολές στα πέρατα 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!  
  
 
Μετά από την επιτυχημένη έκδοση των πρώτων 

οχτώ τόμων προχωράμε τώρα στην έκδοση του ένα-
του τόμου των «Θρύλων του Σύμπαντος» και απευ-
θύνουμε γενικό κάλεσμα σε όλους τους συγγραφείς 
που γράφουν λογοτεχνία του φανταστικού. 

Γράφετε λογοτεχνία του φανταστικού, οποιαδή-
ποτε κατηγορία, είτε φαντασία, είτε τρόμο, είτε επι-
στημονική φαντασία; Περιμένουμε τα κείμενα σας 
σήμερα! 
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Ελάτε και εσείς να γίνετε μέρος της ιστορίας! 
Γιατί οι «Θρύλοι του Σύμπαντος» είναι η ζωντανή 
ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας του Φανταστι-
κού! 

Περιμένουμε τα κείμενα σας για τη μεγαλύτερη 
ετήσια ανθολογία Ελληνικού διηγήματος φαντα-
στικής λογοτεχνίας!.  

Διεκδικήστε σήμερα τη συμμετοχή σας στη μεγά-
λη ετήσια Ελληνική ανθολογία λογοτεχνίας του 
φανταστικού, τους «Θρύλους του Σύμπαντος IX»!  

Γίνετε και εσείς μέρος της ιστορίας!  
 
Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημιουρ-

γήθηκαν πριν από δέκα πέντε χρόνια έχοντας ένα 
και μοναδικό σκοπό, να αναγεννήσουν τη λογοτε-
χνία του φανταστικού στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο και να στηρίξουν τους Έλληνες και Κύπρι-
ους συγγραφείς του φανταστικού.  

Το 2007 εκδώσαμε τον πρώτο τόμο των «Θρύ-
λων του Σύμπαντος».  

Από το 2011 αρχίσαμε να διοργανώνουμε το 
Φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού έχοντας σαν 
στόχο την προώθηση των βιβλίων και των συγγρα-
φέων του εκδοτικού και της λογοτεχνίας του φαν-
ταστικού σε κάθε πόλη της Ελλάδας. 

Από το 2012 αρχίσαμε οργανωμένα να προ-
ωθούμε 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 Διε-
θνή Έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπως και 
σε μια σειρά από άλλες διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, 
πιστεύοντας ότι ήρθε η ώρα να φέρουμε την Ελλη-
νική Λογοτεχνία του Φανταστικού έξω από τα όρια 
της Ελλάδας και της Κύπρου και να την κάνουμε 
γνωστή σε όλο τον κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προχω-
ράμε στην έκδοση της ανθολογίας «Θρύλοι του 
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Σύμπαντος IX: Η μεγάλη ετήσια Ελληνική ανθολο-
γία λογοτεχνίας του φανταστικού». 

 
 
Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 15 

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

μέχρι και 15.000 λέξεις το καθένα. Εμείς θα επιλέ-
ξουμε ένα με πέντε από αυτά.  

• Τα διηγήματα αυτά να μην τα έχετε εκδώσει ή 
δημοσιεύσει κάπου αλλού, σε έντυπο ή στο ίντερ-
νετ.  

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

• Να μας τα στείλετε μέχρι τις 15 Ιουλίου του 
2020, στο e_mail:  

universepaths@yahoo.com  
αφού βέβαια θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τους 

όρους συμμετοχής.  
• Τα διηγήματα θα πρέπει να ανήκουν αποκλει-

στικά στον χώρο της λογοτεχνίας του φανταστικού 
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 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. 
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Επίσης δεχόμαστε και κείμενα από ξένους συγγρα-
φείς που γράφουν 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 
-μαγικός ρεαλισμός 
-Τρόμος 
-αστικός τρόμος  
-γοτθικός τρόμος 
-steampunk βασισμένο στην Βικτωριανή εποχή  
-steampunk βασισμένο στην εποχή του Αμερι-

κάνικου 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 

αναφορά θέλετε εσείς, ακόμα και αν δεν αναφέρε-
ται ρητά σε αυτή την ανακοίνωση, φτάνει ο/η συγ-
γραφέας να είναι Έλληνας ή Κύπριος ή και ξένος, 
εφόσον γράφει στα Ελληνικά, και τα κείμενα να 
είναι μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας του φαντα-
στικού.  

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για 
διευκρίνιση θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο 
e_mail: 

universepaths@yahoo.com 
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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 Συμπαντι-
κές Διαδρομές το 2007. Το όραμα μας ήταν, μέσα σε 
μαύρα χρόνια για την Ελληνική λογοτεχνία του 
φανταστικού, να δώσουμε ένα βήμα σε κάθε Έλλη-
να συγγραφέα της λογοτεχνίας του φανταστικού 
να προβάλλει το έργο του.  

Οι «Θρύλοι του Σύμπαντος» αγκαλιάστηκαν 
από τους Έλληνες συγγραφείς του φανταστικού 
από την πρώτη στιγμή της έκδοσης τους. Εκατοντά-
δες συγγραφείς έκαναν την πρώτη παρουσία τους 
μέσα από τις σελίδες των οχτώ τόμων της ανθολο-
γίας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Εκατοντάδες 
φίλοι της λογοτεχνία του φανταστικού παρακολού-
θησαν τις παρουσιάσεις των «Θρύλων του Σύμπαν-
τος» σε διάφορες πόλεις και στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο.  

Ανοίξαμε τον δρόμο και συνεχίζουμε.  
Οι «Θρύλοι του Σύμπαντος» είναι μια ανθολο-

γία για όλους. Όσο χρονών και να είστε, όπως και 
να γράφετε, ότι είδος λογοτεχνίας του φανταστικού 
και να γράφετε, περιμέναμε, 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 φανταστι-
κού στην Ελλάδα, όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να τη 
χτίζουμε και να την ανανεώνουμε ενάντια σε κάθε 
σύστημα, σε κάθε στεγανό και σε κάθε ομάδα-
παρέα ‘’εκλεκτών’’. Και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε σε κάθε πόλη της Ελλάδας και της 
Κύπρου, παντού όπου υπάρχουν συγγραφείς που 
γράφουν λογοτεχνία του φανταστικού και αναγνώ-
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στες που περιμένουν με αγωνία να διαβάσουν τα 
κείμενα τους και να ταξιδέψουν 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 συγ-
γραφείς για να αξιολογήσουμε 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 κειμένων 
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 οτιδήποτε 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 Διαδρο-

μές θα επιλέξει τα διηγήματα που θα μπουν στην 
ανθολογία. 
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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 ανακοινώνε-
ται άμεσα στον/στην συγγραφέα αν τα κείμενα 
τους έχουν επιλεγεί. Εφόσον επιλεγούν τα κείμενα 
θα σταλεί στον/στην συγγραφέα το συμφωνητικό 
έκδοσης. Μετά την αποστολή του συμφωνητικού 
ο/η συγγραφέας θα πρέπει να το στείλει πίσω υπο-
γεγραμμένο, όπως ζητηθεί, μέσα σε τέσσερις ημέρες, 
αλλιώς το κείμενο θα αποκλειστεί άμεσα. 

5. Για να μπουν τα κείμενα στην ανθολογία πρέ-
πει να πληρούν τους βασικούς όρους. 

- Να είναι αρχεία είτε του word είτε του openof-
fice. Αν είναι άλλο αρχείο το κείμενο θα αποκλει-
στεί.  

- 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. Συμφω-
νητικά που θα αποσταλούν 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 συμφω-
νητικό, το κείμενο θα αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδο-
ποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια της λογοτε-
χνίας 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 
περίπτωση από ένα σημείο και μετά να ανακοινώ-
σουμε δημόσια ότι δεν θα δεχόμαστε άλλα κείμενα. 
Όσο πιο νωρίς στείλετε τα κείμενα σας τόσες περισ-
σότερες πιθανότητες έχουν να μπουν στην ανθολο-
γία. 
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7. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα 
ανακοινωθούν επίσημα πλέον στο διαδίκτυο στις 
20 Ιουλίου του 2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στο Φεστιβάλ 
Όψεις του Φανταστικού στην Αθήνα, σε ημερομη-
νία που θα ανακοινωθεί.  

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

ξεκίνησαν την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε 
χρόνια, έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την προ-
ώθηση και προβολή Ελλήνων και Κύπριων συγγρα-
φέων που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, την 
ποίηση και τη λογοτεχνία και ποίηση του φαντα-
στικού. 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 συγγρα-
φείς 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 καλοδεχούμε-
νοι όλοι. 

Δεν χρειάζεται να σας γνωρίζουμε, δεν χρειάζε-
ται κάποιος να σας συστήσει, δεν χρειάζονται τελε-
τές, δεν χρειάζεται να έχετε ήδη εκδώσει κάτι. Ποτέ 
δεν θα απορρίψουμε κάποιον επειδή θα είναι και-
νούργιος συγγραφέας, αντίθετα θα τον τιμήσουμε 
ισότιμα, ούτε θα απορρίψουμε κάποιον άμα δεν 
τον ξέρουμε.  

Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράφετε. Στείλ-
τε μας τα κείμενα σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε 
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για να σας βοηθήσουμε. Και αυτό το έχουμε απο-
δείξει, 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 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 τιμή-
σουμε όλα με τον ίδιο σεβασμό.  

 
 
Η ανθολογία στηρίζετε και χρηματοδοτείτε από 

την Αυτοέκδοση για συγγραφείς των Εκδόσεων 
Συμπαντικές Διαδρομές.  

Ενημερωθείτε για την Αυτοέκδοση για συγγρα-
φείς των Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.  

 
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 
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- 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 Συμ-

παντικές 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. 

• Με την αποστολή του διηγήματος του ο/η 
συγγραφέας αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί 
υπό αξιολόγηση. Αποδέχεται επίσης ότι θα υπογρά-
ψει συμβόλαιο συνεργασίας για την ανθολογία με 
τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, όπου θα καθο-
ρίζονται οι όροι της συνεργασίας. Εκχωρεί στις 
εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το αποκλειστικό 
δικαίωμα για δημοσίευση 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 συμμετο-
χή τους στην ανθολογία. Η συμμετοχή στην ανθο-
λογία θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο/η 
συγγραφέας συμφωνήσει με το συμφωνητικό 
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συνεργασίας και το στείλει υπογεγραμμένο όπως 
ζητάτε. Με την αποστολή του/των κειμένων τους 
αποδέχονται αυτό τον όρο χωρίς ουδεμία επιφύλα-
ξη.  

• Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγη-
σης των κειμένων για την ανθολογία προϋποθέτει 
και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη απο-
δοχή του συνόλου των παραπάνω όρων χωρίς 
καμία επιφύλαξη.  

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

γίας και των συγγραφέων που θα πάρουν μέρος, σε 
συνεχόμενα τεύχη του περιοδικού μας, Συμπαντι-
κές Διαδρομές. Θα γίνει προσπάθεια να παρουσιά-
σουμε μικρές συνεντεύξεις αν γίνεται και από 
όλους τους συγγραφείς που θα συμμετέχουν. 

- Θα γίνουν ανοιχτές παρουσιάσεις στις περισ-
σότερες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της 
Κύπρου, σε βιβλιοπωλεία και χώρους. Αναφέρον-
ται ενδεικτικά κάποιες πόλεις:  

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Καλα-
μάτα, Αμφιλοχία, Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, Ηρά-
κλειο, Ρέθυμνο, Λευκωσία, 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 ανθολογίας στην Διε-
θνή έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη, όπου συμμε-
τέχουν οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές. 
Διεκδικήστε και εσείς να κάνετε γνωστό το έργο σας 
στο εξωτερικό.  

 
Όλοι μαζί αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του 

φανταστικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όλοι 
μαζί συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, μεταφέροντας 
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το πνεύμα της λογοτεχνίας του φανταστικού 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 εκδο-
τικού μας! 

 
Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση κι ευχόμα-

στε 
να διαβάσουμε πολλά διηγήματα σας. 
 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
universe-pathways.blogspot.com 
www.universepaths.com 
universepaths@yahoo.com 
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Σκέψεις καραντίνας. 
 
 
 
Βασίλης Κυριλλίδης 
 
 
 
 
Κι έτσι φτάσαμε, από τη μια μέρα στην άλλη, να ζούμε 

στο μετααποκαλυπτικό μας κόσμο. Συνηθισμένο θέμα στο 
αγαπημένο μας είδος της επιστημονικής φαντασίας, τόσο 
που θα μπορούσε να διεκδικήσει λογοτεχνική αυτονομία. 
Ποιος το περίμενε κάτι τέτοιο, αναρωτιόμαστε όλοι μας 
σήμερα.  

Δεν είναι, όμως, περίεργο ν’ αναρωτιούνται κάτι τέτοιο 
οι αναγνώστες ή ακόμα και οι συγγραφείς της επιστημονι-
κής φαντασίας; Δεν είναι παράδοξο να μας αφήνει ενεούς 
μια κατάσταση που τη συναντήσαμε στα διαβάσματα ή τη 
συμπεριλάβαμε στα γραψίματά μας, και μάλλον σε εφιαλτι-
κότερη μορφή;  

Πριν από χρόνια είχα παρακολουθήσει μια ομιλία της 
εξαίρετης καθηγήτριας Δόμνας Παστουρματζή, η οποία 
δίδασκε λογοτεχνία ε. φ. στο ΑΠΘ. Στην ομιλία της ανέφερε 
πως, στην ουσία, σήμερα ζούμε σε μια εποχή επιστημονικής 
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φαντασίας, αφού ακόμα και οι δυνατότητες ενός απλού 
κινητού ξεπέρασαν τις προβλέψεις των παλαιότερων συγ-
γραφέων του είδους.  

Να που και τώρα συμβαίνει το ίδιο. Ζούμε σε μια εποχή 
επιστημονικής φαντασίας, δυστυχώς, όμως, σε μια τραγική, 
δυστοπική μορφή.  

Ξέρω πως θα ακουστεί περίεργο, αλλά δεν είναι η πρώτη 
φορά που ζω σ’ ένα τέτοιο κόσμο. Κι αν κάποια πράγματα 
πήγαιναν ελάχιστα πιο στραβά, τότε θα ζούσα, αν ζούσα, σ’ 
έναν ακόμα χειρότερο.  

 Έχω μπει στην 6η δεκαετία της ζωής μου. Τα εφηβικά 
μου χρόνια, δεκαετία του ‘70, συνέπεσαν με την εποχή του 
ψυχρού πολέμου, του κυνηγιού των εξοπλισμών και του 
πολέμου των άστρων, δεν εννοώ του κινηματογραφικού. 
Τότε ζούσαμε με την πεποίθηση πως η ζωή μας θα τέλειωνε 
με μια πυρηνική καταστροφή. Πριν χαμογελάσετε ειρωνι-
κά, ρίξτε μια ματιά στα γεγονότα εκείνων των χρόνων και 
θα δείτε πόσο κοντά περάσαμε από κάτι τέτοιο. Δεν είναι 
και οι πιο ευχάριστες σκέψεις να κάνεις στην εφηβεία σου. 

Καλοκαίρι του ‘74, στον κεντρικό δρόμο της πόλης μου 
περνούν τανκς. Δεν είναι παρέλαση, φεύγουν για τα σύνο-
ρα, επίκειται πόλεμος. Με το χαρτζιλίκι μας αγοράζουμε 
τσιγάρα, τα πετάμε στους φαντάρους πάνω σε άρματα και 
μεταγωγικά οχήματα. Πατριωτικός ενθουσιασμός, τα σχολι-
κά βιβλία μάς έχουν πείσει πως κάθε πόλεμος του έθνους 
καταλήγει στη νίκη και στη δόξα. Ο πόλεμος απεφεύχθη 
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τελικά, και τολμώ να πω πώς, μέσα στην ανοησία μου, με 
απογοήτευσε αυτό, αφού θεωρούσα πως έχασα την ευκαιρία 
να ζήσω ιστορικές στιγμές. Τόσα λίγα διδάχτηκα από τις 
διηγήσεις του μικρασιάτη παππού. Μπα, δεν μαθαίνουν 
κάτι οι νέοι, παρά μόνο αν το ζήσουν. Είναι ν’ απορείς πως 
προχωρά ο πολιτισμός.  

Δεκαετία του ‘80. Τα νιάτα κι οι ορμόνες βράζουν, η 
σεξουαλική απελευθέρωση ακάθεκτη, η αμφισβήτηση κι η 
απόρριψη της κατεστημένης ηθικής στα ύψη. Με τον Βίλχεμ 
Ράιχ, τον φιλόσοφο του ερωτισμού, τον Χένρυ Μίλλερ, με 
τους Τροπικούς του στα όρια της πορνογραφίας, που όμως 
δεν την αντιμετωπίζαμε ως τέτοια. Από κοντά ο Σάρτρ κι η 
Μποβουάρ, (πόσο εκτίμηση τους είχα τότε, χίλια συγνώμη 
άγιε μου Καμύ, πώς τολμήθηκε κάποτε να γίνει η ανόσια 
σύγκριση!). Ανέμελοι καιροί, γεμάτοι φλερτ κι υποσχέσεις. 
Και μετά κάποιοι περίεργοι, αλλά φρικτοί θάνατοι να 
ξεσπούν. Μια άγνωστη ασθένεια που λες και στοχεύει στον 
έρωτα. Μια ασθένεια που απομυζά το σώμα και μετατρέπει 
σε φάντασμα του εαυτού του το θύμα του, πριν το σκοτώσει 
τελικά. Ξεκίνησε σαν φήμη μιας αρρώστιας των ομοφυλόφι-
λων, που δεν αφορά του άλλους, όπως ο Covid 19 δεν αφο-
ρούσε, υποτίθεται, τους νέους. Θεωρίες συνομωσίας το ίδιο 
βλακώδεις με τις σημερινές, είναι βιολογικός πόλεμος, 
θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό, ξέφυγε από εργαστήριο, 
είναι η τιμωρία του θεού στους ομοφυλόφιλους. Το 1985, o 
θάνατος από τον HIV του Ροκ Χάτσον μας ταρακουνά, 
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πεθαίνουν και τα είδωλα. Θρήνος στην κοριτσίστικη συν-
τροφιά, ο Ροκ ήταν κάτι σαν τον Μπράντ Πητ ή τον Ντι 
Κάπριο, σήμερα. Κι έκπληξη μ’ ελαφριά απογοήτευση, ώστε 
ήταν ομοφυλόφιλος, ποιος να το φανταστεί! Άβολη κατά-
σταση, τα κορίτσια της παρέας σου να θρηνούν για την 
ομορφιά κάποιου άλλου. Αφήστε τα αστέρια του Χόλυ-
γουντ, ρε κορίτσια, κοιτάξτε δίπλα σας τους γήινους. 

 Και μετά τα χειρότερα νέα. Δεν χτυπάει μόνο τους ομο-
φυλόφιλους. Χτυπάει τον ελεύθερο έρωτα, γενικά. Την επα-
νάστασή μας, τον κόσμο μας, όπως τον ζούσαμε. Φόβος και 
καχυποψία, μαζική εισροή προφυλακτικών, απαραίτητα 
πλέον, όπως σήμερα οι μάσκες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο 
για τους νεότερους, δεν τους παραξενεύει, δεν ξέρουν ότι 
δεν ήταν πάντα έτσι. Κι είναι άραγε βέβαιο ότι δεν κολλάει 
με το σάλιο, με το άγγιγμα, με το ίδιο ποτήρι; Ναι, σίγουρο, 
έλεγαν οι ειδικοί, αλλά αν μπορείς βγάλτο από το μυαλό 
σου. Κάθε φιλί κι ένας φόβος πια. Ένας απρόβλεπτος ιός, 
ένα μικροσκοπικό τίποτα, επέστρεφε την ανθρωπότητα στον 
συντηρητισμό. Το να είσαι πιστός στη σχέση σου ήταν κάτι 
παραπάνω από ηθική υποχρέωση, ήταν θέμα ασφάλειας και 
υπευθυνότητας. Μπορεί ο HIV να μην ήταν τόσο μεταδοτι-
κός όπως ο Covid 19, ήταν όμως αμείλικτα θανατηφόρος κι 
αν σε έβρισκε δεν γλίτωνες.  

Και δεν τελειώσαμε με το ‘80. Μεγάλη βδομάδα 1986, 
περιοδεύω με τραίνο από Θεσσαλονίκη, για Έδεσσα, 
Βέροια, Φλώρινα, εξωτικοί προορισμοί τότε, όταν τα λίγα 
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γιωταχί ήταν σαράβαλα, οι εθνικοί δρόμοι χειρότεροι από 
επαρχιακούς σήμερα. Μεγάλη Παρασκευή, στην Φλώρινα, 
δεσπότης ο Αυγουστίνος Καντιώτης, αυστηρός σαν ιεροεξε-
ταστής, με διαταγή του όλα κλειστά, να μην βρίσκουμε να 
φάμε τίποτα. Μια δυο μέρες μετά βρήκαμε, φάγαμε, και 
λαχανικά άφθονα, τηλεόραση δεν είχαμε δει, κινητά δεν 
υπήρχαν. Μετά μάθαμε πως η γη ήταν ποτισμένη με ραδιε-
νέργεια, μια διαρροή σ’ ένα πυρηνικό εργοστάσιο της 
Ουκρανίας, στο Τσερνομπίλ, κακώς φάγαμε έτσι απερίσκε-
πτα. (μόνο οι αριστεροί φίλοι μας έλεγαν πως, δεν πειράζει, 
προπαγάνδα είναι). Έτσι, μαζί με τις προφυλάξεις στον 
έρωτα, ήρθαν κι οι προφυλάξεις στις τροφές. Σχολαστικό 
και πολύωρο το πλύσιμο κάθε λαχανικού, τέρμα οι προχει-
ρότητες. Σπανάκι καθόλου, λέγανε οι Γερμανοί, αυτό μένει 
πολύ στη γη κι απορροφά περισσότερο τα συστατικά της, 
βλαβερά εν προκειμένω. Φόβος πια για τον εραστή, την 
ερωμένη, το λάχανο, το μαρούλι. Από γνώστες περί Έιτζ, 
γίναμε γνώστες περί ημιζωής του Καίσιου, τρεις δεκαετίες 
το άτιμο, εντάξει είστε σήμερα. Αλλά, τότε, κάπως δύσκολη 
η ζωή, ε;  

Όχι, όχι τόσο. Τώρα είναι πολύ χειρότερα. Εκτός των 
άλλων τότε η ζωή ήταν πολύ πιο δύσκολη γενικώς, είχαμε 
αντισώματα στις δυσκολίες. Η φτώχια ήταν γενική, είχαμε 
αναπτύξει απέναντί της την ανοσία της αγέλης. Τώρα είναι 
δυσκολότερο, γιατί καλούμαστε ν’ αφήσουμε μια εύκολη 
ζωή. Και μη πει κανείς πως δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο 
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χθες η ζωή του. Ας το παραδεχτούμε πως ήμασταν λίγο αχά-
ριστοι, λίγο απαιτητικοί, λίγο άπληστοι. Πως ήμασταν 
καχύποπτοι κι αρνητικοί σε συνθήκες που μας πρόσφεραν 
την πιο μακροχρόνια ειρήνη και την πιο πρωτοφανή ευμά-
ρεια από καταβολής κόσμου. Ναι, ναι, ξέρω, όχι σ’ όλους, 
ελάτε τώρα. Λίγο πριν ανέφερα τον παππού μου. Στη διάρ-
κεια των νιάτων του η χώρα μας πέρασε τον πρώτο βαλκα-
νικό πόλεμο, τον δεύτερο βαλκανικό πόλεμο και τον πρώτο 
παγκόσμιο. Ως ενήλικας έζησε την καταστροφή της Μ. 
Ασίας, το θάνατο των δικών του, την εξορία, τη μετεγκατά-
σταση, τον δεύτερο παγκόσμιο, την κατοχή, τον εμφύλιο. 
Ξεχνάω τίποτα; Α, ναι, στα γεράματά του, τη χούντα και 
την επιστράτευση που περιέγραψα πριν. 

Δεν ξέρω πόσο παρηγορητικό είναι ένα κείμενο που προ-
σπαθεί να υποστηρίξει πως σεισμοί, καταποντισμοί, ατυχή-
ματα, λοιμοί και καταστροφές, πάντα συνέβαιναν και 
πάντα θα συμβαίνουν, ίσως για να μας υπενθυμίζουν πως 
τίποτε δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο. Και πως η 
ανθρωπότητα θα νικήσει στο τέλος. Και, μάλιστα, το 
πιστεύω ακράδαντα αυτό, σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί, πράγματι, 
θα είναι χρόνος ρεκόρ η ανακάλυψη του εμβολίου ή η θερα-
πεία του ιού, μέσα στα επόμενα ένα ή δυο χρόνια.  

Αλίμονο. Η συντομία αφορά την ιστορική διάσταση του 
χρόνου. Για εμάς, για τα στενά βιολογικά μας όρια, αυτό το 
διάστημα θα φανεί αιώνας. Και, ομολογουμένως, αυτή η 
καταστροφή είναι διαφορετική. Καμιά πρόσφατη συμφορά 
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δεν μας απομόνωσε σ’ αυτό το βαθμό, καμιά δεν επηρέασε 
τόσο ριζικά τη ζωή μας, καμιά δεν μας φτώχυνε, όπως αυτή 
απειλεί πως θα κάνει.  

Κι όπως είπα, δεν έχουμε αντισώματα. Δεν ξέρω πώς θα 
δεχτώ το να μην μπορώ να βρω ένα φτηνό αεροπορικό εισι-
τήριο για κάπου. Καλόμαθα. Πριν από λίγους μήνες μια 
γνωστή μου παραπονέθηκε για καθυστέρηση 15 λεπτών στα 
σύνορα της Βουλγαρίας. Είχε καλομάθει στο πεντάλεπτο. 
Μέχρι τα μέσα του 2000, στις εκδρομές με τον ορειβατικό 
μου σύλλογο στη Βουλγαρία, η συνηθισμένη καθυστέρηση 
στα σύνορα ήταν από 5 μέχρι 8 ώρες. Φτάναμε στα ξενοδο-
χεία στις 3,5 τα χαράματα. Στα πρώτα μου ταξίδια μπορού-
σα να βγω στο εξωτερικό μ’ ένα μικρό μόνο και 
συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων. Όταν επέστρεφα από 
ευρωπαϊκή χώρα, στις εξόδους του αεροδρομίου που τώρα 
περνάς τρέχοντας, τότε είχε πάγκους πάνω στους οποίους 
άδειαζες όλα τα υπάρχοντά σου μπροστά στους τελωνει-
ακούς. Βαλίτσες, τσάντες ρούχα, άπλυτα, όλα στη φόρα. 
Μια φορά μ’ έβαλαν να ζουλήξω την οδοντόκρεμά μου, τι 
περίμεναν άραγε να βρουν; Για να φέρω από την Αγγλία 
ένα φτηνό walkman (ξέρετε τι είναι walkan;) κατέστρωσα 
σχέδιο που θα το ζήλευε κατάσκοπος. Σήμερα θα προτιμού-
σα να μην ταξιδέψω παρά να υποστώ όλα τα παραπάνω. 
Καλόμαθα.  

Αλλά πρέπει να προσαρμοστώ. Όχι στην καραντίνα, 
αυτή δεν με πειράζει και τόσο. Στην διάρκειά της χαμήλωσα 
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τη λίστα των αδιάβαστων βιβλίων μου, άκουσα τις μουσικές 
μου, είδα κάποιες ταινίες που δεν θα έβλεπα ποτέ. Έχασα 
όμως την ευκαιρία να προχωρήσω τα γραπτά μου, αυτά 
που πριν τον Covid 19 δεν τέλειωνα γιατί δεν είχα χρόνο, 
και τώρα που βρήκα χρόνο έχασα τη διάθεση. Το αύριο 
είναι που μ’ ανησυχεί. Δεν με πειράζει γι’ αυτά που στερή-
θηκα για λίγο, με πειράζει γι’ αυτά που φοβάμαι πως θα 
στερηθώ για πολύ, ίσως για πάντα. Με πειράζει που εισέ-
βαλλε η ανασφάλεια σε πράγματα που πάλεψα χρόνια για 
να εξασφαλίσω, με πειράζει που πιθανόν ν’ αποκοπώ από 
αγαπημένες μου δραστηριότητες, με πειράζει αν οι προορι-
σμοί μου μακρύνουν. Δεν ξέρω πώς θα είναι στο εξής οι 
αναβάσεις μου στα βουνά, δεν ξέρω αν θα βρω την όρεξη 
να τρέξω κάποιους ακόμα μαραθώνιους, όπως παρά την 
ηλικία μου σχεδίαζα να κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρα-
τήσω όσο μπορώ πράγματα που θεωρούσα πως ομορφαί-
νουν τη ζωή. Ίσως δεν γίνω πιο φτωχός απ’ όσο ήμουν τη 
δεκαετία του’ 70, αλλά, είπαμε, είχα βολευτεί κι εγώ, πάνε τ’ 
αντισώματα. Το ζητούμενο μέχρι χθες δεν ήταν να επιζείς, 
ήταν να ζεις, αν και το πρώτο είναι προϋπόθεση για να 
πετύχεις το δεύτερο.  

Να, ο νέος θαυμαστός κόσμος. (κι αυτό το βιβλίο στη 
διάρκεια της καραντίνας το διάβασα, δεν μ’ άρεσε, ομολο-
γώ, μέτριος συγγραφέας ο Χάξλευ). Ο κόσμος των μαται-
ωμένων ονείρων και της απολεσθείσας βεβαιότητας.  

Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώ πως είναι 
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θέμα ηθικής δεοντολογίας να μην κλείνεις δυσοίωνα ένα 
κείμενο. Έτσι λέω πως η δοκιμασία ήρθε στη μόνη ίσως στιγ-
μή που μας βρίσκει σε τόσο ισχυρή θέση για να την αντέ-
ξουμε. Όσους αγαπάμε θα συνεχίσουμε να τους αγαπάμε, 
όσοι μας αγαπάνε, το ίδιο. Ό,τι δεν κρατήσει πάει να πει 
πως δεν άξιζε. Ελπίζω πως φροντίσαμε να έχουμε ανθρώ-
πους δίπλα μας, κι όχι μόνο υλικά αγαθά που πιθανόν ν’ 
αποχωριστούμε. Μπορεί να υπήρξαμε πολύ υλιστές σε 
σχέση με την ιδεολογία μας, όχι όμως τόσο, ελπίζω, που να 
παραμελήσαμε άλλα πράγματα.  

Σ’ αυτά θα βασιστούμε. Ό,τι αγαπάμε θα μας κρατήσει 
δυνατούς, κι όποιον δρόμο έφραξε η κατολίσθηση, θα σηκώ-
σουμε τα μανίκια και θα τον φτυαρίσουμε μέχρι να ξανα-
νοίξει. Πίσω του περιμένουν αγάπες, έρωτες, φιλίες, σχέδια 
κι όνειρα και δεν το χουμε σκοπό να μείνουμε εδώ για 
πάντα. Αν το μπορώ εγώ, πολύ πιο εύκολα το μπορούν οι 
νέοι. Ξεκινάμε παιδιά, πάντα ξεκινάμε, όσες φορές κι αν 
χρειαστεί. 
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Βραβεία Λογοτεχνίας του  

Φανταστικού 

Larry Niven 2020 
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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. 



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. 

 

 

 

 



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.) 



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.) 



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.) 



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. 

 

 



- 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. 



- 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. 



- 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-



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): 



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. 



- 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 



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» 



 

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 



εκδοτικό το προτεινόμενο βιβλίο του προς έκδοση. Ο 
Εκδοτικός διατηρεί το δικαίωμα να το περάσει από αξιολό-
γηση. Εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο είναι κατάλληλο 
προς έκδοση τότε στα μέσα στου Μαΐου του 2021, κατά τη 
διάρκεια 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. 

 

 

 



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.  

 



- 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 











Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ Τη Χριστίνα Γεωργίου 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 

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 Εκδόσεις 
Συμπαντικές Διαδρομές, τονίζοντας 
παράλληλα με το συγγραφικό τους 
έργο και τη δυναμική της λογοτε-
χνίας σαν σύμβολο ελπίδας, και 
γιατί όχι λύτρωσης και απελευθέρω-
σης, στα δύσκολα χρόνια της πανδη-
μίας που ζούμε.  

 
 
 
 
Αγαπητή κυρία Γεωργίου, καλη-

μέρα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το 
δεύτερο 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 κάποιος να το επιλέξει για 
να το διαβάσει;  

 
 
Αυτή είναι πραγματικά μία καλή 

ερώτηση. Θα μπορούσα να πω ότι 
είναι απλά μία καλή ιστορία. Άλλω-
στε ο κόσμος έχει κάνει την ανάγκη 
από καλές ιστορίες. Με φαντασία, 
ζωντανές εικόνες, ανατροπές… 

Από την άλλη η επιστημονική 
φαντασία για μένα ήταν πάντοτε ένα 
παράθυρο στο μέλλον. Έτσι και οι 
δικοί μου “Μάγοι του Σύμπαντος” 
είναι κατά κάποιο τρόπο ένας τρό-
πος να κλέψει κανείς στο χρόνο και 
να δει μπροστά. Ένα πιθανό μέλλον 
δοσμένο με τέτοιο τρόπο που ο ανα-
γνώστης δεν θέλει να αφήσει το 
βιβλίο από τα χέρια του. 

 
 
 
 
Επιλέξετε ένα ή δύο χαρακτηρι-

στικά αποσπάσματα από το βιβλίο, 
που να εκφράζουν αυτό που θέλετε 
να μεταδώσετε στους αναγνώστες, 
ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν 
πιο εύκολα τον κόσμο του βιβλίου 
σας.  

 
Η πλοκή του βιβλίου διαδραματί-

ζεται ουσιαστικά ανάμεσα σε τρεις 
διαφορετικούς κόσμους. Επέλεξα εδώ 
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να παρουσιάσω αποσπάσματα που 
σχετίζονται με δύο από αυτούς. Ο 
πρώτος είναι η Γη. Ο κόσμος από τον 
οποίο ξεκινάει η Κιβωτός που είναι ο 
σύνδεσμος κρίκος της ιστορίας. Ο 
δεύτερος είναι ο Ωριανός. Η πατρίδα 
αυτών που είναι γνωστοί ως οι 
Μάγοι του Σύμπαντος.  

 
Η γη αγάπησε τις μηχανές.  
Αυτές ανταπέδωσαν αυτή την 

αγάπη προσφέροντας ουσιαστικά 
στην ανθρωπότητα τον επίγειο 
παράδεισο.  

Το κλίμα κάθε περιοχής ελεγχό-
ταν από τις μηχανές έτσι ώστε να 
ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο 
τις ανάγκες και την παραγωγή. Οι 
πιο βαρετές δουλειές ανατέθηκαν 
εξειδικευμένα για κάθε εργασία ρομ-
πότ την ίδια στιγμή που η επεξεργα-
σία δεδομένων από συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης έγινε ο κεντρι-
κός άξονας όλες της επιστημονικής 
και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Οι άνθρωποι ήταν επιτέλους ελεύ-
θεροι να στοχαστούν, να διασκεδά-
σουν, να ζήσουν. Ελάχιστοι πλέον 
ενδιαφέρονταν για το πώς γίνεται 
κάτι αρκεί αυτό να ερχόταν στην 
ώρα του. 

Η Γη τότε ήταν ένας υπέροχος 
τόπος για να ζει κανείς. Την ίδια 
στιγμή ήταν ένας καταδικασμένος 
κόσμος. 

 
Οι Επτά του Ωριανού παρακο-

λουθούσαν καθώς τα γεγονότα έτρε-

χαν στο παρελθόν το παρόν και το 
μέλλον. Το ποτάμι του χρόνου έμοι-
αζε με ένα τεράστιο καταρράκτη 
μέσα στον οποίον μικρά φωτάκια 
έλαμπαν σαν εκατομμύρια διαμάν-
τια. Κάποτε άναβαν και κάποτε 
έσβηναν, φέρνοντας στο φως ένα 
παιχνίδι πιθανοτήτων, στο οποίο 
άλλαζαν συνεχώς δεδομένα.  

Οι επτά παρατηρούσαν και έλεγ-
χαν. Έλεγχαν ότι τα πάντα κυλού-
σαν, όπως έπρεπε. Την ίδια στιγμή 
προσπαθούσαν να αποφύγουν ένα 
μεγάλο σκούρο κομμάτι που ισοδυ-
ναμούσε με μία εξέλιξη, την οποία 
κανείς τους δεν ήθελε καν να σκε-
φτεί. Αυτή η εξέλιξη οδηγούσε ορι-
στικά στο τέλος του Ωριανού.  

 
 
 
 
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 πράγ-
ματα.  

Θα προσπαθήσω να κάνω απλή 
αλλά αναγκαστικά και περίπλοκη 
ταυτόχρονα την ερώτηση. 

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

 
 
Έγραψα ένα μεγάλο κομμάτι του 

βιβλίου δίπλα στη θάλασσα. Ακόμα 
θυμάμαι τον εαυτό μου καθισμένο σε 
ένα τραπεζάκι στην παραλία να γρά-
φει σε ένα παλιό σχολικό τετράδιο. 

 

Μπορώ λοιπόν εύκολα να με 
φανταστώ σε ένα πλοίο στη μέση του 
πελάγους. Χωρίς συγκεκριμένο προ-
ορισμό. Απλά απολαμβάνοντας το 
ταξίδι. Πίνοντας ένα ποτήρι κόκκινο 
κρασί και τσιμπολογώντας κάτι από 
έθνικ κουζίνα. Όσο για τη μουσική; 
θα μου άρεσε κάτι έντονο και ταυτό-
χρονα διαφορετικό. Ένας συνδυα-
σμός ροκ και κλασικής μουσικής ή 
μία σύγχρονη βερσιόν Tango θα 
ήταν η ιδανική υπόκρουση.  

 

 
 
 
Κάτι ευχάριστο, όμορφο και 

γλυκό που θα θέλατε να μοιραστείτε 
με τους αναγνώστες μας; Μέσα σε 
αυτόν τον σκληρό, βίαιο και απάν-
θρωπο κόσμο και μέσα σε αυτή την 
απρόσωπη κοινωνία υπάρχει κάτι 
που σας κρατάει, που σας δίνει δύνα-
μη; 

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

 
 
Λοιπόν, ναι. Πιστεύω ακράδαντα 

ότι υπάρχει κάτι θετικό ακόμα και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες. Στο χέρι 
μας είναι να το βρούμε, να πιαστού-
με από αυτό και να το κάνουμε κομ-
μάτι του κόσμου μας. Είμαστε εμείς 
οι ίδιοι οι δημιουργοί του μικρόκο-
σμου μέσα στον οποίο ζούμε. Ο καθέ-
νας από μας ορίζει το δικό του 
πεπρωμένο. 

Ναι, θέλω να ζωγραφίσω στην 
άμμο του χρόνου ένα καινούργιο 
όνειρο. Στην άμμο του πραγματικού 
και στην άμμο του λογοτεχνικού 
χρόνου ο δικός μου μύθος θέλω να 
αγγίξει τις καρδιές όλο και περισσό-
τερων ανθρώπων. 
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Την τελευταία χρονική περίοδο 
όλος ο κόσμος έχει χτυπηθεί από ένα 
πρωτοφανές ξέσπασμα πανδημίας 
και ζούμε καταστάσεις που πραγμα-
τικά ούτε οι συγγραφείς της επιστη-
μονικής φαντασίας δεν τις είχαν 
φανταστεί. Η καραντίνα του πληθυ-
σμού σχεδόν σε όλο τον πλανήτη 
είναι κάτι το πρωτοφανές στην 
ανθρώπινη ιστορία.  

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;  

 
 
Δεν είναι πάντα εύκολο. Προσπα-

θώ να διατηρώ θετική διάθεση όμως 
υπάρχουν στιγμές που με παίρνει 
από κάτω. 

Με βοηθάει ότι γράφω. Δεν είναι 
απλά ότι κάνω κάτι. Βρίσκω ένα 
τρόπο να περάσω τον χρόνο μου 
δημιουργικά. Προσπαθώ να γυμνά-
ζομαι και να τρώω υγιεινά. Διαβάζω 
επίσης. Όμως αυτός ήτανε γενικότε-
ρα ο τρόπος ζωής μου. Τώρα απλά 
έχω περισσότερο χρόνο μέσα στο 
σπίτι μου.  

Η λογοτεχνία. Προσωπικά τη 
θεωρώ βάλσαμο σε στιγμές σαν αυτές 
που περνάμε. Αν τώρα μπορεί να 
δώσει λύσεις στα προβλήματα; 
κάποιες φορές ναι και κάποιες φορές 
όχι. Αυτό εξαρτάται από τα προβλή-
ματα και τον τρόπο με τον οποίον τα 
βλέπει ο καθένας. 

 
 
 
 
Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο 

σας. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε να 
πείτε στους αναγνώστες μας;  

 
 
Δύσκολες στιγμές πάντοτε υπάρ-

χουν. Ακόμα και πρωτόγνωρες όπως 
αυτές που περνάμε. Όμως υπάρχει 
πάντοτε φως στην άκρη του τούνελ. 
Και όταν επιτέλους θα έχουμε κατα-
φέρει να φτάσουμε σε αυτό θα είμα-
στε όλοι πιο δυνατοί. Πολύ δε 
περισσότερο από ότι αν είχαμε βρει 
μία παράκαμψη που θα μας πήγαινε 
κατευθείαν από την αρχή στο τέλος. 

 





Πρόσκληση προς συγγραφείς  
να συμμετέχουν στην ανθολογία 
 
«Στο ποτάμι του Χρόνου IV: 
Κυπριακή ανθολογία λογοτεχνίας  
του φανταστικού» 

 





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

Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει αρχές Οκτωβρί-
ου του 2020. 

 
 
 
Αγαπάτε την επιστημονική φαντασία, τον 

τρόμο, τη φαντασία, τη λογοτεχνία του φανταστι-
κού;  

Ονειρεύεστε ξεχασμένους πολιτισμούς, genera-
tions ships, που ταξιδεύουν στα πέρατα του σύμ-
παντος, μεταφέροντας την ανθρώπινη φυλή σε 
νέους κόσμους, τέρατα στα βάθη του ωκεανού, που 
παραμονεύουν ανυποψίαστα πλοία, για να τα 
τραβήξουν στα σκοτεινά νερά, τα λαμπρά παλά-
τια των Φαραώ, των ζωντανών θεών; 

Τότε αυτή είναι η σωστή ανθολογία για εσάς! 
Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας!  
Όλοι μαζί θεμελιώνουμε τη λογοτεχνία του 

φανταστικού και στην Κύπρο! 
 
Μετά από την επιτυχημένη έκδοση των πρώτων 

τριών τόμων προχωράμε τώρα στην έκδοση του 
τέταρτου τόμου της ανθολογίας «Στο ποτάμι του 
χρόνου» και απευθύνουμε γενικό κάλεσμα σε 
όλους τους Κύπριους συγγραφείς που γράφουν 
λογοτεχνία του φανταστικού. 

Γράφετε λογοτεχνία του φανταστικού, οποι-
αδήποτε κατηγορία, είτε science fiction, είτε hor-
ror, είτε fantasy; Περιμένουμε τα κείμενα σας 
σήμερα! 
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Περιμένουμε τα κείμενα σας για τη μοναδι-
κή ανθολογία Κυπριακού διηγήματος φαντα-
στικής λογοτεχνίας!  

Διεκδικήστε σήμερα τη συμμετοχή σας στη 
μεγάλη ετήσια Κυπριακή ανθολογία λογοτε-
χνίας του φανταστικού, «Στο ποτάμι του χρό-
νου».  

 
Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημι-

ουργήθηκαν πριν από δεκαπέντε χρόνια έχον-
τας ένα και μοναδικό σκοπό, να αναγεννήσουν 
τη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο και να στηρίξουν τους Έλληνες 
συγγραφείς του φανταστικού.  

Από το 2012 αρχίσαμε οργανωμένα να προ-
ωθούμε 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 εκθέ-
σεις βιβλίων, πιστεύοντας ότι ήρθε η ώρα να 
φέρουμε την Ελληνική Λογοτεχνία του Φαντα-
στικού έξω από όρια της Ελλάδας και της 
Κύπρου και να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον 
κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προ-
χωράμε στην έκδοση της ανθολογίας «Στο 
ποτάμι του χρόνου IV: Κυπριακή ανθολογία 
λογοτεχνίας του φανταστικού». 
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Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 1 

Σεπτεμβρίου του 2020, στις 10 το πρωί.  
 
• Ένα μέχρι και πέντε διηγήματα, από 1.000 

μέχρι και 15.000 λέξεις το ένα. Εμείς θα επιλέξουμε 
από ένα μέχρι πέντε από αυτά.  

• Τα διηγήματα αυτά να μην τα έχετε εκδώσει ή 
δημοσιεύσει 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 Σεπτεμβρίου του 
2020, στις 10 το πρωί, στο e_mail:  

universepaths@yahoo.com  
αφού βέβαια θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τους 

όρους συμμετοχής.  
• Τα διηγήματα θα πρέπει να ανήκουν αποκλει-

στικά στον χώρο της λογοτεχνίας του φανταστικού 
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.  
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Τι ζητάμε; 
 
 
Κείμενα από Κύπριους συγγραφείς που ζούνε 

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

στην Κυπριακή διάλεκτο.  
 
 
Αυτό που θέλουμε να γράψετε είναι: 
- Επιστημονική φαντασία και όλα τα υπό είδη 

της.  
-military science fiction 
-space opera 
-cyberpunk 
-steampunk 
-Ηρωική φαντασία 
-high fantasy 
-sword and sorcery 
-μυθοπλαστικά παραμύθια 
-μαγικός ρεαλισμός 
-Τρόμος και όλα τα υπό είδη του.  
-αστικός τρόμος  
-γοτθικός τρόμος 
-steampunk βασισμένο στην Βικτωριανή εποχή  
-steampunk βασισμένο στην εποχή του Αμερι-

κάνικου εμφυλίου πολέμου  
-steampunk βασισμένο σε μια post apocalyptic 

εποχή 
-έθνικ steampunk, ένα σύγχρονο είδος που έχει 

κυρίως αναφορές στην Ινδία και στην Κίνα. 
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Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα κείμενα ιστορικής 
φαντασίας που αναφέρονται στους Αρχαίους 
πολιτισμούς της Κύπρου.  

  
Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι απλά ένας 

ενδεικτικός οδηγός.  
Το κείμενο σας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε 

αναφορά θέλετε εσείς, ακόμα και αν δεν αναφέρε-
ται ρητά σε αυτή την ανακοίνωση, φτάνει ο/η 
συγγραφέας να είναι Κύπριος και τα κείμενα να 
είναι μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας του φαν-
ταστικού.  

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 συγ-
γραφείς για να αξιολογήσουμε 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 
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φαίνονται ξεκάθαρα μέσα στο διήγημα ο τίτλος 
του διηγήματος και το όνομα του/της συγγραφέ-
ως. Μην στέλνετε διηγήματα χωρίς να υπάρχει 
μέσα όνομα συγγραφέα και τίτλος. Αποστολές κει-
μένων με ελλιπή στοιχεία και εκτός προδιαγρα-
φών θα ακυρώνονται]. 

 
 
Περιμένουμε διηγήματα από όλους σας. Δεν 

έχει σημασία άμα σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε 
εκδώσει κάτι ή το οτιδήποτε 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 επιλογή των διηγημάτων που θα μπουν 

στην ανθολογία θα γίνει αποκλειστικά από την 
ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών.  

3. Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενημε-
ρωθούν μέσω email. 

4. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνεται λίγες 
ημέρες μετά την αποστολή τους και θα ανακοινώ-
νεται άμεσα στον/στην συγγραφέα αν τα κείμενα 
τους έχουν επιλεγεί. Εφόσον επιλεγούν τα κείμενα 
θα σταλεί στον/στην συγγραφέα το συμφωνητικό 
έκδοσης. Μετά την αποστολή του συμφωνητικού 
ο/η συγγραφέας θα πρέπει να το στείλει πίσω υπο-
γεγραμμένο, όπως ζητηθεί, μέσα σε 4 ημέρες, 
αλλιώς το κείμενο θα αποκλειστεί άμεσα. 
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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 αρχεία μέσα στα όρια των λέξεων. 
Αν δεν είναι το κείμενο θα αποκλειστεί.  

- Να σταλεί υπογεγραμμένο το συμφωνητικό 
μέσα στα χρονικά όρια που θα ζητηθούν. Συμφω-
νητικά που θα αποσταλούν 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 κείμενο 
θα αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

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

-Να συμπληρωθεί η φόρμα με τα στοιχεία με 
τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, διαφορετικά 
τα κείμενα θα αποκλειστούν. 

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

7. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα 
ανακοινωθούν επίσημα πλέον στο διαδίκτυο στις 
10 Σεπτεμβρίου του 2020. 

8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις Όψεις 
του Φανταστικού στην Κύπρο, στις αρχές Οκτω-
βρίου του 2020.  
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9. Η επιλογή των κειμένων θα είναι.  
 
 
Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ξεκίνησαν την παρουσία τους πριν από δεκαπέντε 
χρόνια, έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την προ-
ώθηση και προβολή Ελλήνων 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 προ-
σπάθεια την ξεκινάμε πρώτα από όλα για τους ίδι-
ους 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 καλοδεχού-
μενοι όλοι. 

Δεν χρειάζεται να σας γνωρίζουμε, δεν χρειάζε-
ται 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 του 
συμπεριφερθούμε 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 
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μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Και αυτό το 
έχουμε αποδείξει, έχοντας εκδώσει πάνω από τρια-
κόσιους Έλληνες 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 προβάλλουμε μόνο τρία-τέσσερα άτομα. 
Γράφετε, ακόμα και αν δεν ξέρετε κανέναν ή δεν 
έχετε δημοσιεύσει το οτιδήποτε, ότι ηλικία και να 
έχετε; Στείλτε μας τα κείμενα σας και θα τα τιμή-
σουμε όλα με τον ίδιο σεβασμό.  

 
Μέχρι σήμερα, έχουμε εκδώσει μια σειρά από 

ανθολογίες Ελληνικού φανταστικού διηγήματος, 
έχοντας σαν βάση τους «Θρύλους του Σύμπαν-
τος», που φτάνουν φέτος τους οχτώ τόμους, και 
Ελληνικής ποίησης του φανταστικού, και παράλ-
ληλα πολλές θεματικές ανθολογίες, καθώς ένας 
από τους βασικούς λόγους δημιουργίας και ύπαρ-
ξης του εκδοτικού ήταν και είναι η προώθηση της 
Ελληνικής και Κυπριακής λογοτεχνίας του φαντα-
στικού και των Ελλήνων και Κύπριων συγγραφέ-
ων του φανταστικού, μέσα από τη δημιουργία 
σταθερών θεσμών στην Ελληνική και Κυπριακή 
λογοτεχνία του φανταστικού και την αύξηση της 
λογοτεχνικής και εκδοτικής παραγωγής.  

 
Τα τελευταία χρόνια εκδώσαμε πολλές πρωτο-

πόρες ανθολογίες για τον χώρο της Λογοτεχνίας 
του Φανταστικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
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Αναφέρουμε ενδεικτικά τους «Θεούς του Ατμού», 
την πρώτη Ελληνική steampunk ανθολογία, τον 
«Ραγισμένο Χρόνο», την πρώτη Ελληνική ανθολο-
γία με διηγήματα εναλλακτικής ιστορίας και τη 
συλλογή «Η αρχή και το τέλος», μια ανθολογία με 
τέσσερα Ελληνικά και Κυπριακά μονόπρακτα επι-
στημονικής φαντασίας, ανθολογίες για Ζόμπι, 
ανθολογίες με κείμενα εμπνευσμένα από τα έργα 
των Λάβκραφτ, Πόε, Βερν και πολλές άλλες. 

Τώρα συνεχίζουμε την πορεία μας και το χτίσι-
μο του καινούργιου στην λογοτεχνία του φαντα-
στικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο με μια σειρά 
από νέες ανθολογίες. 

Όλα τα κείμενα για την ανθολογία θα επιλε-
γούν ανάμεσα από τις συμμετοχές που θα μας στα-
λούν, έχοντας προτεραιότητα οι νέοι συγγραφείς. 

 
 
Η συλλογή στηρίζετε και χρηματοδοτείτε από 

την Αυτοέκδοση για συγγραφείς των Εκδόσεων 
Συμπαντικές Διαδρομές.  

 
https://autoekdosi.blogspot.com/ 
 
Ενημερωθείτε για την Αυτοέκδοση για συγγρα-

φείς των Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.  
Για συγγραφείς που δεν συμβιβάζονται! 
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές! 
- Λογοτεχνικές Λέσχες 
- Συνεχείς εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και 

την Κύπρο 
- Διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο 
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- 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; 
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 το διαγωνισμό με την έγκαιρη, 
όμως, ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου με e-mail. 

• Με την αποστολή του διηγήματος του ο δια-
γωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί 
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υπό αξιολόγηση. Αποδέχεται επίσης ότι θα υπο-
γράψει συμβόλαιο συνεργασίας για την ανθολο-
γία με τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, όπου 
θα καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας. Εκχωρεί 
στις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το αποκλει-
στικό δικαίωμα για δημοσίευση του διηγήματος 
του σε βιβλίο (εφόσον επιλεγεί).  

• Οι συγγραφείς αποδέχονται πως θα λάβουν 
ως αμοιβή ένα δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου, το 
οποίο θα παραλάβουν κατά τη διάρκεια των 
παρουσιάσεων της ανθολογίας. Πέρα από το 
δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου αποδέχονται ότι δεν 
θα λάβουν κανενός άλλου είδους χρηματική ή 
υλική αμοιβή, εκτός από ειδικούς όρους που θα 
αναφέρει το συμφωνητικό που θα υπογράψουν 
για τη συμμετοχή τους στην ανθολογία. Με την 
αποστολή του/των κειμένων τους αποδέχονται 
αυτό τον όρο χωρίς ουδεμία επιφύλαξη.  

• Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολό-
γησης των κειμένων για την ανθολογία προϋποθέ-
τει 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 ανθολο-

γίας και των συγγραφέων που θα πάρουν μέρος, 
σε συνεχόμενα τεύχη του περιοδικού μας, Συμπαν-
τικές Διαδρομές. Θα γίνει προσπάθεια να παρου-
σιάσουμε μικρές συνεντεύξεις αν γίνεται και από 
όλους τους συγγραφείς που θα συμμετέχουν. 
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- Θα γίνουν ανοιχτές παρουσιάσεις στις περισ-
σότερες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της 
Κύπρου, σε βιβλιοπωλεία και χώρους, στην 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Καλαμά-
τα, Αμφιλοχία, Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, Ηρά-
κλειο, Ρέθυμνο, Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, 
Πάφο και σε άλλες, στα πλαίσια 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 Διε-
θνή έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη, όπου συμ-
μετέχουν οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές. 
Διεκδικήστε και εσείς να κάνετε γνωστό το έργο 
σας στο εξωτερικό.  

 
 
Όλοι μαζί αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του 

φανταστικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όλοι 
μαζί συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. 

 
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές 
Αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του φανταστικού 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο! 
Στηρίζουμε τους συγγραφείς με πράξεις και 

έργα 
Ελάτε και εσείς στη μεγάλη οικογένεια του 

εκδοτικού μας! 
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Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση κι ευχό-
μαστε να διαβάσουμε πολλά διηγήματα σας. 

 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
universe-pathways.blogspot.com 
www.universepaths.com 
universepaths@yahoo.com 
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Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΗΝ Ευγενία Αναστασοπούλου 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 

Ο σκοπός αυτού του Project 
είναι να δώσουμε συντονισμένα 
την εικόνα τους στην κοινωνία 
και να προβάλουμε τη φωνή των 
σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέ-
ων, όλων αυτών που βρήκαν 
φωνή και στέγη τα δέκα πέντε 
τελευταία χρόνια στις Εκδόσεις 
Συμπαντικές Διαδρομές, τονίζον-
τας παράλληλα με το συγγραφικό 
τους έργο και τη δυναμική της 
λογοτεχνίας σαν σύμβολο ελπί-
δας, και γιατί όχι λύτρωσης και 
απελευθέρωσης, στα δύσκολα χρό-
νια της πανδημίας που ζούμε.  

 
 
 
Αγαπητή κυρία Αναστασοπού-

λου, καλημέρα. Πρόσφατα κυκλο-
φόρησε το πρώτο σας βιβλίο από 
τις Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρο-
μές. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν 
άπειρα καινούργια βιβλία. Τι 
πιστεύετε ότι μπορεί να προσθέσει 
το δικό σας το βιβλίο; Για ποιο 
λόγο κάποιος να το επιλέξει για 
να το διαβάσει;  

Καλημέρα σας. Χαίρομαι που 
βρίσκομαι κοντά σας. Καταρχάς, 
μιλώντας για τη λογοτεχνία του 
φανταστικού, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται εντυπωσιακή αύξη-
ση της κυκλοφορίας βιβλίων στην 
Ελλάδα. Κάθε καινούργια έκδοση 
τονώνει αυτή την προσπάθεια στο 
χώρο και προσφέρει τη διαφορετι-
κή ματιά και κόσμο ενός νέου συγ-
γραφέα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, 
για τη Συνταγή του Θάρρους, 
θεωρώ πως προσθέτει μια καινοτο-
μία: παρουσιάζει μια ιστορία με 
βαθιά συναισθήματα και ηρωισμό, 
σαν έπος, με τη χιουμοριστική 
μορφή παρωδίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα αυτά τα συναισθήμα-
τα. Επομένως, διαβάζεται ευχάρι-
στα από κάθε κατηγορία 
αναγνώστη, είτε είναι ενήλικο, είτε 
νεανικό κοινό και παράλληλα 
συγκινεί. Και με αυτό τον τρόπο 
φέρνει πάλι στο προσκήνιο το 
πάντα επίκαιρο θέμα του θάρ-
ρους, κάνοντάς μας να αναρωτη-
θούμε τι ακριβώς είναι και σε ποιο 
βαθμό το έχουμε αποκτήσει. 
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Επιλέξετε ένα ή δύο χαρακτη-

ριστικά αποσπάσματα από το 
βιβλίο, που να εκφράζουν αυτό 
που θέλετε να μεταδώσετε στους 
αναγνώστες, ώστε να μπορέσουν 
να καταλάβουν πιο εύκολα τον 
κόσμο του βιβλίου σας.  

 
 
«Το τοπίο ήταν επίσημο μέσα 

στην αγριότητά του• τόνιζε την 
ιερότητα του μέρους που πήγαι-
ναν να επισκεφτούν. Το μονοπάτι 
γινόταν ολοένα και πιο κυκλικό 
και μικρό. Αναγκάστηκαν σύντο-
μα να βαδίζουν στη σειρά, προσέ-
χοντας να μη σκοντάψουν. Μετά 
από μια στροφή, στάθηκαν καθώς 
είδαν το επικίνδυνο σημείο: από-
τομα το μονοπάτι, εξαιτίας εκεί-
νου του κομματιού της πλαγιάς, 
γινόταν στενό σαν μάντρα. 

Η Ρίτα προχώρησε αποφασι-
στικά και οι υπόλοιποι την ακο-
λούθησαν. Αφού έκανε αργά 
μερικά βήματα, έστρεψε το κεφάλι 
της προς το μέρος του εχθρού της. 
Τελευταίος, φαινόταν να προχω-
ράει κανονικά. Της ήρθε μια ιδέα: 

«Κοιτάξτε», είπε δυνατά, «την 
εντυπωσιακή θέα που απλώνεται 
από κάτω μας». 

Το λάθος της ήταν ότι κοίταξε 
κι η ίδια. Ένιωσε απότομα το 
κεφάλι της να γυρίζει και το πρωι-
νό που έφαγε να ανεβαίνει στο 
στομάχι της. Την έπιασε κάτι σαν 

ίλιγγος στη σκέψη ότι κάτω από 
τα πόδια της δεν υπήρχε αρκετά 
πλατιά έκταση. Η θέα ήταν αληθι-
νά εντυπωσιακή. Τα δέντρα, οι 
βράχοι, ο δρόμος που είχαν αφή-
σει πίσω, όλα έμοιαζαν πολύ 
μακρινά κι ωστόσο μισό βήμα τη 
χώριζε απ' αυτά• μισό βήμα απ' 
το γκρεμό. Έγειρε πίσω, όσο πιο 
μακριά απ' το κενό μπορούσε». 

 
«Ο ήλιος είχε κρύψει τον κόκ-

κινο δίσκο του πίσω από τα 
βουνά. Όλοι στέκονταν σε επιφυ-
λακή, ετοιμάζοντας τα όπλα τους: 
ο Γκράσεν συνοφρυωμένος, ανυ-
πομονώντας, ο Τίλφορ με ερωτη-
ματικό βλέμμα, ο Κέλντεμιν με 
σφιγμένα χείλη. Η Ρίτα κάρφωνε 
τη ματιά της στη σπηλιά, μέχρι 
εκεί που έβλεπε. [...] Μια σκιά 
φάνηκε να κρύβει τους καπνούς• 
το επόμενο λεπτό ο άγνωστος 
εχθρός βγήκε έξω από τη φωλιά 
του, απειλητικός. [...] 

Οι περισσότεροι στρατιώτες, 
μην αντέχοντας τη θέα του, σκόρ-
πισαν τρομαγμένοι, ενώ τρεις του 
έριξαν τα ακόντιά τους, προσπα-
θώντας πανικόβλητοι όχι να επιτε-
θούν αλλά να προφυλαχτούν. Δεν 
προκάλεσαν καμία ζημιά. Το 
τερατώδες ον, με μια κίνηση της 
βαριάς σαν αλυσίδα ουράς του, 
σάρωσε το δίχτυ σαν να ήταν 
ιστός αράχνης. Οι τέσσερις άρχον-
τες, γεμάτοι φρίκη, είχαν ξεχάσει 
τα πάντα για θρόνους και συνο-
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μωσίες. Έπρεπε να σκοτώσουν 
αυτό το πλάσμα, προτού τους σκο-
τώσει εκείνο». 

 
 
 

 
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 μου-
σική του αρέσει, που ταξίδεψε και 
πολλά άλλα πράγματα.  

Θα προσπαθήσω να κάνω 
απλή αλλά αναγκαστικά και περί-
πλοκη ταυτόχρονα την ερώτηση. 

Πείτε μας που θα θέλατε να 
ταξιδέψτε για να απαγγείλετε 
κάποιο κείμενο 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 περι-
μένει στο πιάτο σας;  

 
 
Σίγουρα ο αγαπημένος μου 

προορισμός θα ήταν κάποιο απο-
μακρυσμένο, εξωτικό νησάκι, από 
τα πολυάριθμα που βρίσκονται 
στο νότιο Ειρηνικό. Φαντάζομαι 
πως το σκηνικό εκεί θα μου έδινε 
τη διάθεση να πιώ χυμό καρύδας 
ή κάποιο τροπικό κοκτέιλ, καθώς 
και μια φρουτοσαλάτα, αν και 
γενικά προτιμώ τον καφέ και τη 
μεξικάνικη κουζίνα. 

 
Κάτι ευχάριστο, όμορφο και 

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

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

 
 
Υπάρχει ακόμα πολλή καλοσύ-

νη και αγάπη, οι οποίες αναδει-
κνύονται περισσότερο μέσα στο 
σκοτάδι, κι αυτές είναι που κρατά-
νε και δίνουν δύναμη όχι μόνο σε 
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εμένα, αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Ασφαλώς, όλα τα μικρά όνει-
ρα, όπως προσωπικά το να γράψω 
ένα καινούργιο μυθιστόρημα, ή η 
χαρά που βρίσκεται στα απλά 
πράγματα, ένας περίπατος, μια 
κουβέντα με τους αγαπημένους 
μου, αλλά και η αλληλεπίδραση 
με το χαρακτήρα και τα όνειρα 
των συνανθρώπων μου που 
συναντάω στο δρόμο μου, αντα-
νακλούν αυτό το φως.  

 
 
 
 
Την τελευταία χρονική περίοδο 

όλος ο κόσμος έχει χτυπηθεί από 
ένα πρωτοφανές ξέσπασμα πανδη-
μίας 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 πρωτοφα-
νές στην ανθρώπινη ιστορία.  

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;  

 
 
Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη 

κατάσταση, επιβεβαιώνεται γι' 
άλλη μια φορά αυτό που είπα 
παραπάνω, η ύπαρξη ατελείωτου 
αλτρουισμού, αλληλεγγύης και η 
υπερίσχυση της αγάπης.  

Από τα παραδείγματα των 
σύγχρονων ηρώων, που αγωνίζον-
ται, όπως οι ήρωες του μυθιστορή-
ματος μου, με αυτοθυσία και 

μετριοφροσύνη, παίρνω κουράγιο 
κι εγώ και αντιμετωπίζω την κατά-
σταση με υπομονή και ευγνωμο-
σύνη για ό,τι καλό υπάρχει στον 
κόσμο. 

Σαφώς και η λογοτεχνία είναι 
πάντοτε ένας τρόπος έκφρασης 
των συναισθημάτων κάθε δύσκο-
λης περιόδου που διανύουμε και 
ταυτόχρονα καταλύτης, αφού 
μπορεί να αποφορτίσει, να ψυχα-
γωγήσει αλλά και να εμπνεύσει 
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και να παρακινήσει, δημιουργών-
τας έναν ελπιδοφόρο κόσμο. 

 
 
 
 
Σας ευχαριστούμε για τον 

χρόνο σας. Κάτι τελευταίο που θα 
θέλατε να πείτε στους αναγνώστες 
μας;  

 
 
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα 

να ευχηθώ στους αναγνώστες μας 
να μη χάνουν ποτέ το θάρρος 
τους, κι ακόμα κι όταν αυτό ανα-
πόφευκτα συμβαίνει, να το επανα-
κτούν, γνωρίζοντας ότι μέσα από 
αυτή τη διαδικασία θα βγουν 
δυνατότεροι. 

 



Πρόσκληση προς Κύπριους συγγραφείς  
 
να συμμετέχουν στη σειρά βιβλίων  
 
«Wings of fantasy» 
 
 





Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 1 
Σεπτεμβρίου του 2020, στις 10 το πρωί. 

Οι πρώτες παρουσιάσεις θα γίνουν στις αρχές 
Οκτωβρίου του 2020. 

 
 
 
 
Σκοπός της σειράς βιβλίων είναι, μετά από 

δημόσιο κάλεσμα και επιλογή, να εκδοθούν μέχρι 
δεκαπέντε (15) βιβλία από Κύπριους συγγραφείς, 
με αποκλειστικά έξοδα των εκδόσεων Συμπαντικές 
Διαδρομές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 
των συγγραφέων. Οι επίδοξοι συγγραφείς πρέπει 
να στείλουν από ένα κείμενο τους, ανάμεσα σε 
17.000 μέχρι 20.000 λέξεις και εφόσον κριθεί κατάλ-
ληλο για έκδοση, και πληροί όλους τους κανόνες 
που αναφέρονται παρακάτω, θα εκδοθεί από τις 
εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές.  

 
Η πρώτη σειρά βιβλίων Wings of Fantasy εκδό-

θηκε τον Οκτώβριο του 2019 και τα βιβλία παρου-
σιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία στις Όψεις του 
Φανταστικού στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2019. 
Συνεχίζουμε τη σειρά βιβλίων Wings of Fantasy και 
περιμένουμε βιβλία και συμμετοχές από όλους σας! 

 
 
Αγαπάτε την επιστημονική φαντασία, τον 

τρόμο, τη φαντασία, τη λογοτεχνία του φανταστι-
κού;  

Ονειρεύεστε ξεχασμένους πολιτισμούς, genera-
tions ships, που ταξιδεύουν στα πέρατα του σύμ-
παντος, μεταφέροντας την ανθρώπινη φυλή σε 
νέους κόσμους, τέρατα στα βάθη του ωκεανού, που 
παραμονεύουν ανυποψίαστα πλοία, για να τα τρα-
βήξουν στα σκοτεινά νερά, τα λαμπρά παλάτια των 
Φαραώ, των ζωντανών θεών; 
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Τότε αυτή είναι η σωστή σειρά βιβλίων για εσάς! 
Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας!  
Όλοι μαζί θεμελιώνουμε τη λογοτεχνία του φαν-

ταστικού και στην Κύπρο! 
 
Μετά από την επιτυχημένη έκδοση των πρώτων 

τριών τόμων της Κυπριακής ανθολογίας «Στο 
ποτάμι του χρόνου» και καθώς ετοιμάζουμε τον 
τέταρτο τόμο, απευθύνουμε γενικό κάλεσμα σε 
όλους τους Κύπριους συγγραφείς που γράφουν 
λογοτεχνία του φανταστικού. 

Γράφετε λογοτεχνία του φανταστικού, οποιαδή-
ποτε κατηγορία, είτε science fiction, είτε horror, είτε 
fantasy; Γράφετε πεζά ή ποίηση ή δοκίμια; Περιμέ-
νουμε τα κείμενα σας σήμερα! 

Περιμένουμε τα κείμενα σας για τη μοναδική 
σειρά βιβλίων με Κύπριους συγγραφείς του φαντα-
στικού!  

 
Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημιουρ-

γήθηκαν πριν από δεκαπέντε χρόνια έχοντας ένα 
και μοναδικό σκοπό, να αναγεννήσουν τη λογοτε-
χνία του φανταστικού στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο και να στηρίξουν τους Έλληνες και Κύπρι-
ους συγγραφείς του φανταστικού.  

Από το 2012 αρχίσαμε οργανωμένα να προ-
ωθούμε 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 Διε-
θνή Έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης, όπως και 
σε μια σειρά από άλλες διεθνείς εκθέσεις βιβλίων, 
πιστεύοντας ότι ήρθε η ώρα να φέρουμε την Ελλη-
νική Λογοτεχνία του Φανταστικού έξω από όρια 
της Ελλάδας και της Κύπρου και να την κάνουμε 
γνωστή σε όλο τον κόσμο.  

Συνεχίζουμε πάντα προς τα εμπρός και προχω-
ράμε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην έκδοση 
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της σειράς βιβλίων «Wings of fantasy», τη σειρά 
βιβλίων φανταστικής λογοτεχνίας, αποκλειστικά 
από Κύπριους. 

 
 
 
Αυτά που θα θέλαμε να μας στείλετε:  
 
Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι στις 10 

Σεπτεμβρίου του 2020, στις 10 το πρωί.  
 
• Ένα κείμενο ανάμεσα σε 17.000 με 20.000 

λέξεις. Είτε νουβέλα, είτε συλλογή διηγημάτων, είτε 
ποιητική συλλογή, είτε ένα μεγάλο ποίημα, είτε 
δοκίμιο.  

• Το κείμενο αυτό να μην το έχετε εκδώσει ή 
δημοσιεύσει κάπου αλλού, σε έντυπο ή στο ίντερ-
νετ.  

• Μαζί με το κείμενο σας να μας στείλετε και τη 
φόρμα που ακολουθεί, συμπληρωμένη. Για να γνω-
ριστούμε.  

• Να μας τα στείλετε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 
του 2020, στις 10 το πρωί, 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, όπως 
ορίζεται παρακάτω και να είναι αυστηρά μέσα στα 
όρια των 17.000 με 20.000 λέξεων. 

• Μην μας στέλνετε τα κείμενα σε .pdf. Στείλτε 
τα ή σε .doc αρχείο του Word ή σε .docx και .odp 
του Open Office.  
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Τι ζητάμε; 
 
Κείμενα από Κύπριους συγγραφείς που ζούνε 

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

στην Κυπριακή διάλεκτο.  
Τα κείμενα μπορεί να είναι είτε μια νουβέλα, 

είτε συλλογή διηγημάτων, είτε ποιητική συλλογή, 
είτε ένα μεγάλο ποίημα, είτε δοκίμιο.  

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

κάνικου εμφυλίου πολέμου  
-steampunk βασισμένο σε μια post apocalyptic 

εποχή 
-έθνικ steampunk, ένα σύγχρονο είδος που έχει 

κυρίως αναφορές στην Ινδία και στην Κίνα. 
- Σουρεαλισμό 
-Θρίλερ 
-Αστυνομική λογοτεχνία 
-Νουάρ λογοτεχνία 
-Ψυχολογικό δράμα 
-Πολεμικό δράμα 
-Δυστοπία 
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-Ελευθεριακή επιστημονική φαντασία 
-Εναλλακτική ιστορία 
-Diesel punk 
-biopunk 
-postcyberpunk 
-decopunk 
-atompunk 
-Sandalpunk 
-Rococopunk 
 
Ειδικά για τα ποιήματα ισχύουν και οι πιο κάτω 

κατηγορίες. 
-Haiku 
-scifaiku 
-haiku noir 
-Haiku cthulhu 
-Horror haiku 
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα κείμενα ιστορικής 

φαντασίας που αναφέρονται στους Αρχαίους πολι-
τισμούς της Κύπρου.  

 
Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι ένας οδηγός.  
Το κείμενο σας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε 

αναφορά θέλετε εσείς, ακόμα και αν δεν αναφέρε-
ται ρητά σε αυτή την ανακοίνωση, φτάνει ο/η συγ-
γραφέας να είναι Κύπριος και τα κείμενα να είναι 
μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας του φανταστι-
κού, όπως ορίζεται κατά βάση στην πιο πάνω ανα-
φορά.  

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για 
διευκρίνιση θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο 
e_mail: 

universepaths@yahoo.com 
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Φόρμα για αποστολή μαζί με το κείμενο σας: 
 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό και σταθερό): 
E_mail επικοινωνίας: 
Σε ποιο λογοτεχνικό είδος ανήκει το κείμενο σας 

[σύμφωνα και με τις ποιο πάνω αναφορές]: 
Πόλη διαμονής:  
*Ζητάμε την πόλη διαμονής γιατί θέλουμε να 

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

[Η φόρμα με τα στοιχεία να υπάρχει και στο 
email και μέσα στο αρχείο με το κείμενο. Να φαί-
νονται ξεκάθαρα μέσα στο κείμενο ο τίτλος του κει-
μένου και το όνομα του/της συγγραφέως. Μην 
στέλνετε κείμενα χωρίς να υπάρχει μέσα όνομα 
συγγραφέα και τίτλος. Αποστολές κειμένων με ελλι-
πή στοιχεία, και όχι όπως περιγράφεται εδώ, θα 
ακυρώνονται]. 

 
 
Περιμένουμε κείμενα από όλους σας. Δεν έχει 

σημασία άμα σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε 
εκδώσει κάτι ή το οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει 
μόνο άμα γράφετε! Άμα γράφετε περιμένουμε τα 
κείμενα σας!  

 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας: 
 
1. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.  
2. H επιλογή των κειμένων θα γίνει αποκλειστι-

κά από την ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών.  
3. Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενημερω-

θούν μέσω email. 
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4. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνεται λίγες 
ημέρες μετά την αποστολή τους και θα ανακοινώνε-
ται άμεσα στον/στην συγγραφέα αν τα κείμενα 
τους έχουν επιλεγεί. Εφόσον επιλεγούν τα κείμενα 
θα σταλεί στον/στην συγγραφέα το συμφωνητικό 
έκδοσης. Μετά την αποστολή του συμφωνητικού 
ο/η συγγραφέας θα πρέπει να το στείλει πίσω υπο-
γεγραμμένο, όπως ζητηθεί, μέσα σε 4 ημέρες, 
αλλιώς το κείμενο θα αποκλειστεί άμεσα. 

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

- Να είναι αρχεία είτε του word είτε του openof-
fice. Αν είναι άλλο αρχείο το κείμενο θα αποκλει-
στεί.  

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

- Να σταλεί υπογεγραμμένο το συμφωνητικό 
μέσα στα χρονικά όρια που θα ζητηθούν. Συμφω-
νητικά που θα αποσταλούν 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 κείμενο 
θα αποκλειστεί χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

- Να είναι τα κείμενα μέσα στα όρια της λογοτε-
χνίας 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 εγκριθούν για έκδοση σαν προσωπικά 
βιβλία των συγγραφέων δεκαπέντε κείμενα θα ανα-
κοινώσουμε δημόσια ότι δεν θα δεχόμαστε άλλα 
κείμενα, καθώς θα έχει συγκεντρωθεί το όριο των 
κειμένων που ζητούσαμε. Όσο πιο νωρίς στείλετε τα 
κείμενα σας τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουν 
να εκδοθούν σαν προσωπικά σας βιβλία. 

7. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα 
ανακοινωθούν επίσημα πλέον στο διαδίκτυο στις 
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15 Σεπτεμβρίου του 2020. 
8. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις Όψεις του 

Φανταστικού στην Κύπρο, στις αρχές Οκτωβρίου 
του 2020.  

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

ξεκίνησαν την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε 
χρόνια, έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την προ-
ώθηση και προβολή Ελλήνων και Κύπριων συγγρα-
φέων που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, την 
ποίηση και τη λογοτεχνία και ποίηση του φαντα-
στικού. 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 συγγρα-
φείς 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 καλοδεχούμε-
νοι όλοι. 

Δεν χρειάζεται να σας γνωρίζουμε, δεν χρειάζε-
ται κάποιος να σας συστήσει, δεν χρειάζονται τελε-
τές, δεν χρειάζεται να έχετε ήδη εκδώσει κάτι. Ποτέ 
δεν θα απορρίψουμε κάποιον επειδή θα είναι και-
νούργιος συγγραφέας, αντίθετα θα τον τιμήσουμε 
ισότιμα, ούτε θα απορρίψουμε κάποιον άμα δεν 
τον ξέρουμε.  

Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράφετε. Στείλ-
τε μας τα κείμενα σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε 
για να σας βοηθήσουμε. Και αυτό το έχουμε απο-
δείξει, έχοντας εκδώσει πάνω από τριακόσιους 
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Έλληνες και Κύπριους συγγραφείς τα τελευταία 
δέκα τέσσερα 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 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 τιμή-
σουμε όλα με τον ίδιο σεβασμό.  

 
Μέχρι σήμερα, έχουμε εκδώσει μια σειρά από 

ανθολογίες Ελληνικού φανταστικού διηγήματος, 
έχοντας σαν βάση τους «Θρύλους του Σύμπαντος», 
που φτάνουν φέτος τους εννέα τόμους, και Ελληνι-
κής ποίησης του φανταστικού, και παράλληλα πολ-
λές θεματικές ανθολογίες, καθώς ένας από τους 
βασικούς λόγους δημιουργίας και ύπαρξης του 
εκδοτικού ήταν και είναι η προώθηση της Ελληνι-
κής και Κυπριακής λογοτεχνίας του φανταστικού 
και των Ελλήνων και Κύπριων συγγραφέων του 
φανταστικού, μέσα από τη δημιουργία σταθερών 
θεσμών στην Ελληνική και Κυπριακή λογοτεχνία 
του φανταστικού και την αύξηση της λογοτεχνικής 
και εκδοτικής παραγωγής.  

 
Τα τελευταία χρόνια εκδώσαμε πολλές πρωτο-

πόρες ανθολογίες για τον χώρο της Λογοτεχνίας 
του Φανταστικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τους «Θεούς του Ατμού», 
την πρώτη Ελληνική steampunk ανθολογία, τον 
«Ραγισμένο Χρόνο», την πρώτη Ελληνική ανθολο-
γία με διηγήματα εναλλακτικής ιστορίας και την 
«Η αρχή και το τέλος», μια ανθολογία με τέσσερα 
Ελληνικά και Κυπριακά μονόπρακτα επιστημονι-
κής φαντασίας, ανθολογίες για Ζόμπι, ανθολογίες 
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με κείμενα εμπνευσμένα από τα έργα των Λάβ-
κραφτ, Πόε, Βερν και πολλές άλλες. 

Τώρα συνεχίζουμε την πορεία μας και το χτίσι-
μο του καινούργιου στην λογοτεχνία του φανταστι-
κού στην Ελλάδα και στην Κύπρο με μια σειρά από 
νέες ανθολογίες. 

Όλα τα κείμενα για τη σειρά βιβλίων θα επιλε-
γούν ανάμεσα από τις συμμετοχές που θα μας στα-
λούν, έχοντας προτεραιότητα οι νέοι συγγραφείς. 

 
 
Η σειρά βιβλίων στηρίζετε και χρηματοδοτείτε 

από την Αυτοέκδοση για συγγραφείς των Εκδόσε-
ων Συμπαντικές Διαδρομές.  

 
https://autoekdosi.blogspot.com/ 
 
Ενημερωθείτε για την Αυτοέκδοση για συγγρα-

φείς των Εκδόσεων Συμπαντικές Διαδρομές.  
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! 
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Όταν εμείς χτίζαμε τη λογοτεχνία στην Ελλάδα 
οι άλλοι μάθαιναν. 

Εσείς ακόμα το σκέφτεστε; 
Αυτοέκδοση για συγγραφείς από Εκδόσεις Συμ-

παντικές 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 το διαγωνισμό με την έγκαιρη, 
όμως, ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου με e-mail. 

• Με την αποστολή του κειμένου του ο διαγωνι-
ζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό 
αξιολόγηση. Αποδέχεται επίσης ότι θα υπογράψει 
συμβόλαιο συνεργασίας για την έκδοση του προσω-
πικού του βιβλίου με τις εκδόσεις Συμπαντικές Δια-
δρομές, όπου θα καθορίζονται οι όροι της 
συνεργασίας.  

• Η συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγη-
σης των κειμένων τους προϋποθέτει και συνεπάγε-
ται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
συνόλου των παραπάνω όρων χωρίς καμία επιφύ-
λαξη.  

 
Βασικοί τρόποι προώθησης της σειράς βιβλίων: 
- Θα γίνει εκτεταμένη παρουσίαση των βιβλίων 

της σειράς και των συγγραφέων, σε συνεχόμενα 
τεύχη του περιοδικού μας, Συμπαντικές Διαδρομές. 
Θα γίνει προσπάθεια να παρουσιάσουμε μικρές 
συνεντεύξεις αν γίνεται και από όλους τους συγ-
γραφείς που θα συμμετέχουν. 

- Θα γίνουν ανοιχτές παρουσιάσεις στις περισ-
σότερες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της 
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Κύπρου, σε βιβλιοπωλεία και χώρους, στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Καλαμάτα, Αμφι-
λοχία, Γρεβενά, Πρέβεζα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυ-
μνο, 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 των βιβλίων 
και των συγγραφέων του;. 

- Θα γίνει προώθηση των βιβλίων στην Διεθνή 
έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη, όπου συμμετέ-
χουν οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές. Διεκδι-
κήστε και εσείς να κάνετε γνωστό το έργο σας στο 
εξωτερικό.  

 
Όλοι μαζί αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του 

φανταστικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όλοι 
μαζί συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. 

 
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές 
Αναγεννήσαμε τη λογοτεχνία του φανταστικού 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο! 
Στηρίζουμε τους συγγραφείς με πράξεις και 

έργα 
Ελάτε και εσείς στη μεγάλη οικογένεια του εκδο-

τικού μας! 
 
Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση κι ευχόμα-

στε 
να διαβάσουμε πολλά κείμενα σας. 
 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
universe-pathways.blogspot.com 
www.universepaths.com 
universepaths@yahoo.com 
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Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΟΝ Χρήστο Κορφοξυλιώτη 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 

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 
Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, 
τονίζοντας παράλληλα με το συγ-
γραφικό τους έργο και τη δυναμική 
της λογοτεχνίας σαν σύμβολο ελπί-
δας, και γιατί όχι λύτρωσης και απε-
λευθέρωσης, στα δύσκολα χρόνια 
της πανδημίας που ζούμε.  

 
 
 
 
Αγαπητέ κύριε Κορφοξυλιώτη, 

καλημέρα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε 
το πρώτο σας βιβλίο από τις Εκδό-
σεις Συμπαντικές Διαδρομές. Κάθε 
χρόνο κυκλοφορούν άπειρα και-
νούργια βιβλία. Τι πιστεύετε ότι 
μπορεί να προσθέσει το δικό σας το 
βιβλίο; Για ποιο λόγο κάποιος να το 
επιλέξει για να το διαβάσει;  

  

 
Καλημέρα σας. 
Ευχαριστώ για την τιμή που μου 

κάνετε για τη συγκεκριμένη συνέν-
τευξη στην οποία μπορώ να πάρω 
μια πιο δημόσια θέση. Θα αδράξω 
επί της ευκαιρίας να απαντήσω 
αυτό το μεγάλο ερώτημα που ταλα-
νίζει το αναγνωστικό κοινό που 
στην Ελλάδα είναι μικρό, αλλά 
είναι παραπάνω από όσο νομίζαμε. 
Συνομιλώ καθημερινά με κόσμο 
που δεν τον γνώριζα και με χαρά 
μου ανακαλύπτω ότι το αναγνωστι-
κό κοινό δεν είναι καθόλου μικρό 
στην Ελλάδα. Απλώς η τεράστια 
πληθώρα που υπάρχει στην εγχώρια 
αγορά μας έρχεται σε σύγκρουση με 
την κλασσική λογοτεχνία που είναι 
άφθονη. Ζούμε σε μια αναπτυσσό-
μενη τεχνολογική γενιά, στην οποία 
καθημερνά κάποιος γίνεται κάτι. 
Μερικά παραδείγματα είναι οι σεφ, 
στιχουργοί, ζωγράφοι, ηθοποιοί και 
ούτε καθεξής. Δεν θα πω ότι είναι 
κακό αυτό, διότι όλοι μας ποία μπο-
ρούμε να γίνουμε αυτό για το οποίο 
γεννηθήκαμε, ο σκοπός της ύπαρξη 



μας. Κάποτε αν αναλογιστούμε 
πόσοι πολλοί ¨πίνανε από την 
πηγή¨ με το σήμερα θα δούμε ότι η 
αναλογία είναι η πενταπλάσια και 
παραπάνω. Άρα το αγοραστικό 
κοινό διχάζεται στο τι πρέπει να 
αγοράσει με τα οικονομικά του 
μέσα, που ποια δεν είναι όπως ήταν 
λόγο της οικονομικής κρίσης. Αλλά 
θα μου πείτε ότι υπάρχει η Εθνική 
βιβλιοθήκη και πολλές άλλες δημό-
σιες βιβλιοθήκες που μπορείς να 
αναγνώσεις άπειρα βιβλία. Ο χρό-
νος όμως δεν υπάρχει, όταν εργάζε-
σαι ώρες και ώρες, θέλεις απλά να 
ξεκουραστείς. Πρέπει στις λίγες 
ώρες να χωρέσεις να κάνεις άθλους. 
Όμως στην Ελλάδα μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού δεν διαβάζει λόγο 
της λάθος νοοτροπίας που δημιουρ-
γείται στα πλαίσια της Ελληνικής 
παιδείας μας. Ο θεσμός του σχολεί-
ου γεννά ένα μεγάλο πρόβλημα και 
αυτό είναι η απώθηση των εφήβων 
από τα βιβλία. Τους βάζουν να απο-
στηθίζουν αποστειρωμένα βιβλία, 
που τους λείπει η φαντασία και η 
σωστή προσέγγιση προς εκείνα, 
φεύγουν από τα παραμύθια και 
οδηγούνται σε μια ξύλινη γλώσσα 
ακατανόητη για εκείνα. Ήμουνα 
από εκείνα τα παιδιά που απαντά-
γαμε όταν μας ρωτάγανε “τι πήρες 
από αυτό που διάβασες”, η απάντη-
ση ήταν ¨Έκθεση θα γράψω;” Αυτή 
την απάντηση τη συνάντησα μετά 
από 13 χρόνια που τελείωσα το σχο-
λείο. Εγώ την απέβαλα, αλλά το 

σύστημα όχι από ότι ανακαλύπτω. 
 
“Οι χάρτινοι αντί-ήρωες” είναι 

το δεύτερο πνευματικό μου “παιδί”, 
αλλά όπως σωστά αναφέρατε στον 
συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο είναι 
το πρώτο μου. Για να απαντήσω 
στην ερώτηση σας θα πω το εξής. 
Δεν είναι το θέμα, η πιο σωστά ο 
λόγος γιατί να το διαβάσει. Ας μην 
το διαβάσει, ας το χαρίσει κάπου 
όμως που θα ¨πιάσει τόπο¨, για να 
το τεκμηριώσω αυτό που λέω με δύο 
απλές λαϊκές λέξεις είναι μέσω ενός 
παραδείγματος. Έχω μια φίλη που 
δεν της αρέσει να διαβάζει μεγάλα 
βιβλία σε έκταση, με μία μόνο θεμα-
τολογία. Εγώ χώρισα το βιβλίο μου 
σε δέκα διαφορετικά κεφάλαια με 
διαφορετική έκβαση μεταξύ τους 
και ήρωες. Ο καθένας είναι διαφο-
ρετικός και έχουν μόνο ένα κοινό 
στοιχείο ότι κερδίζουν χάνοντας, 
δεν είναι οι κλασσικοί ήρωες των 
βιβλίων, που κάνουν άθλους και 
ηρωικές πράξεις, αλλά απλά επιζού-
νε στο παράδοξο της καθημερινής 
τους ζωής. Έχω ένα παραμύθι, ένα 
πολιτικό διήγημα, δυο μονολόγους 
από άντρα και μια γυναίκα, μια 
ιστορία του υποκόσμου και άλλες. 
Όταν πέσει στα χέρια κάποιου, θα 
διαβάσει πρώτα την περίληψη, θα 
το χαϊδέψει να δει αν του αρέσει” η 
υφή του βιβλίου, θα το ξεφυλλίσει, 
θα δει τα κεφάλαια του. Αν τον 
ενδιαφέρει θα το πάρει για τον ίδιο, 
αλλιώς σε κάποιον που νομίζει ότι 



θα του αλλάξει τη ζωή. Το συγκεκρι-
μένο βιβλίο δεν είναι πιστεύω για 
καθολική ανάγνωση αλλά για 
χαρακτήρες που θέλουν να μάθουν 
πέρα από τα όρια τους και τα ¨σκο-
τάδια” τους. Όσοι το αναγνώσουν ή 
το χαρίσουν να είναι πρώτα σίγου-
ροι που θα το κάνουν και γιατί. 

 
Επιλέξετε ένα ή δύο χαρακτηρι-

στικά αποσπάσματα από το βιβλίο, 
που να εκφράζουν αυτό που θέλετε 
να μεταδώσετε στους αναγνώστες, 
ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν 
πιο εύκολα τον κόσμο του βιβλίου 
σας.  

 
 
● Πρώτο απόσπασμα είναι από 

το πρώτο κεφάλαιο “Το Αποθυμη-
μένο”. 

 
  
 ΣΤΕΛΙΟΣ 
Το χρέος μου τελείωσε προς 

αυτήν. 
Τριάντα εφτά χρόνια από τη ζωή 

μου της έδωσα. 
Τα υπόλοιπα χρόνια μου θα τα 

αφιερώσω στην οικογένειά μας. 
Και στο όνειρό σου. 
(παύση) 
Να ξέρεις όμως ότι καλά τα όνει-

ρα γιε μου, άλλα δεν σε τρέφουν κι 
ούτε τα παιδιά σου θα θρέψουν. 

ΠΕΤΡΟΣ 
Ένας κόσμος χωρίς όνειρα πατέ-

ρα, θα είναι ένας κενός κόσμος κι 
άδειος. Χωρίς αυτά δεν θα είχαμε 
τίποτα. Τα όνειρα υπήρχαν και θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν για να 
ομορφαίνουν αυτόν τον γκρίζο και 
μουντό πλανήτη. 

ΣΤΕΛΙΟΣ 
Άλλο το όνειρο γιε μου κι άλλο η 

πραγματικότητα. 



ΠΕΤΡΟΣ 
Τότε προτιμώ να ονειρεύομαι 

μέσα στην πραγματικότητα πατέρα. 
Μέσα από το όνειρο η τέχνη γεν-

νιέται. 
Στο όνειρο υπάρχει η φαντασία. 

Η τέχνη, είναι φαντασία, αντιγρά-
φει τη ζωή κι η ζωή αντιγράφει την 
τέχνη. 

Αν δεν υπήρχε ο τρόπος για να 
εκφράζουμε τα πιο τρελά μας όνει-
ρα… 

(παύση) 
Πως τότε θα υπήρχε η τέχνη; 
Χωρίς το ένα δεν θα είχαμε το 

άλλο. 
 
● Δεύτερο απόσπασμα είναι από 

το δεύτερο κεφάλαιο “Πολυτεχνείο 
2057”. 

  
Είμαι έξω στο διάστημα με τον 

Άστρο στόλο μας. Νιώθω σαν ένας 
Χριστόφορος Κολόμβος του διαστή-
ματος. Πάμε σε αναζήτηση νέων 
πλανητών για να μάθουμε πράγμα-
τα κι όχι να κατακτήσουμε. Ναι 
φαίνεται ουτοπικό αυτό που λέω. 
Όμως μαθαίνουμε σιγά-σιγά από τα 
λάθη μας. Έτος 2074 δεν ήμαστε 
πολύ μακριά από το πλανητικό μας 
σύστημα, πίνω τσάι πια στην ηλικία 
μου, εκεί που κοιτώ την ανυπέρβλη-
τη θέα, που με γεμίζει δέος, φθόνο, 
φόβο και την ασημαντότητα της 
ύπαρξης μου. Ως προς το θέμα τι 
είμαι εγώ μέσα σε αυτό τον αχανή 
μαύρο γαλαξία. Τι είμαι και τι έχω 

κάνει; Τίποτα δεν έχω κάνει τελικά. 
Ξαφνικά εμφανίζεται ένα νεαρό 
κορίτσι που καθαρίζει το πάτωμα. 
Το ρωτώ αν ξέρει ποιος είμαι και τι 
έχω κάνει για τη χώρα μας; Με κοι-
τάει με ένα ύφος ήρεμο, ίσο προς 
ίσο. «Μπορούσατε…» μου απαντά, 
«να είχατε κάνει περισσότερα, αλλά 
κι αυτά που κάνατε μπροστά σε 
άλλους ήταν πολλά. Ακόμα προλα-
βαίνετε να κάνετε…».  

 
Υστερόγραφο:  
 
Θα παραθέσω και ένα μικρότερο 

κομμάτι που είναι για το γυναικείο 
φύλο πιο προσιτό.  

 
Μα φυσικά δεν τους είπα ποτέ 

κάτι, ούτε ότι είναι προϊόν βιασμού 
ή από τη μη ύπαρξη αγάπης κι 
έρωτα. Αυτό μόνο κακό θα τους 
κάνει κακό. Όχι δεν έπεσα ποτέ στο 
αμάρτημα να πω κακία για τον… 

…πατέρα τους. 
Δεν θα τα δηλητηριάσω όπως 

εκείνος. 
Αλλά πέρασα τόσα από αυτόν, 

μια δεν τα ήθελε, μετά τα ήθελε για 
να μου κάνει κακό, μετά τα έκαναν 
κακό γιατί με έχανε και τώρα που 
εμφανίστηκε ξανά και είδα τα παι-
διά μου να γίνονται τέρατα σαν 
αυτόν θόλωσα. Δεν άντεξα, παραλί-
γο να τον σκοτώσω αλλά δεν το 
έκανα, αμύνθηκα, πάντα αμυνό-
μουν και σε αυτό δεν μπορεί να πει 
ψέματα. Αν ήταν αλήθεια θα τον 



είχα ευνουχίσει στον ύπνο του ή θα 
του πετούσα καυτό λάδι ή θα τον 
είχα σκοτώσει. 

(Παύση) 
Αλλά διάλεξα τη σιωπή. 
Γιατί είναι η γυναίκα είναι 

σιωπή. 
Δεν το λέω εγώ αλλά οι ειδικοί. 

Τα κακοποιημένα άτομα δεν μιλά-

νε, είναι κλειστά, χαμογελάν μελαγ-
χολικά, επηρεάζονται εύκολα από 
οποιαδήποτε ψυχοσωματική συνθή-
κη που γίνεται γύρω του. Εμείς ήμα-
στε διαφορετικές από εσάς. Εσείς θα 
βρίσετε, θα πιείτε, θα χτυπήσετε, ενώ 
εμείς ψωνίζουμε, καλλωπιζόμαστε, 
χαμογελάμε, γκρινιάζουμε και 
σωπαίνουμε, ενώ δεν θα έπρεπε. 

(Παύση) 
Είμαι τριάντα ένα χρονών κι έχω 

ζήσει σωστά τα δεκατρία μου. Και 
που έφτασα σε αυτήν την ηλικία με 
τόσα που πέρασα πάλι καλά. Αφού 

έζησα κι επέζησα τόσα, το μόνο που 
θέλω είναι να ξέρω ότι δεν απέτυχα 
σαν μάνα. Μόνο εκεί δεν θα σιωπή-
σω, μόνο εκεί θα φωνάξω γιατί αυτά 
που έχω κάνει άλλες δεν το έχουνε 
κάνει. Προτιμώ να μην αγαπηθώ 
σαν γυναίκα, αλλά να θέλω να αγα-
πιέμαι σαν μάνα… 

 
 
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 
ταυτόχρονα την ερώτηση. 

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

 
 
Αν ακολουθήσω το σενάριο που 

μόλις αναπτύξατε στην ερώτηση σας 
θα έκανα το εξής. Θα διάλεγα όλες 
τις Βαρβαρικές χώρες, θα τις έγρα-
φα σε μικρά χαρτάκια, μετά αυτά τα 
χαρτάκια θα τα έβαζα σε ένα μπολ 
και θα τράβαγα ένα χαρτάκι. Θα το 
άνοιγα, θα ετοίμαζα βαλίτσα και θα 



έφευγα. Όταν θα έφτανα εκεί, θα 
ξεπακέταρα. Θα ετοίμαζα ένα καλό 
δείπνο για εμένα, όπως κάποιο 
καλό ψάρι, ή ένα καλοψημένο 
κοτόπουλο ή μια νόστιμη μακαρο-
νάδα φούρνου. Μου αρέσουν και τα 
τρία είδη φαγητού. Θα έπινα, Ανά-
λογα το φαγητό που είχα μπροστά 
μου. Η μουσική υπόκρουση που θα 
είχα είναι το Carmina Burana - Carl 
Off ή sound of silence simon and 
garfunkel. Όταν όμως θα απάγγελ-
να, το ουίσκι θα ήταν συντροφιά 
μου. Όταν θα τελείωνα να απαγγέλ-
νω μέσα στη σιωπή του δωματίου 
και δεν θα ήταν κανείς εκεί. Θα 
ήμουνα Εγώ και το δωμάτιο, θα 
ήθελα να ακούσω αυτά που γράφω 
για να αποφασίσω αν μου άρεσε 
αυτό που έγραψα ή Όχι. 

 
 
 
 
Κάτι ευχάριστο, όμορφο και 

γλυκό που θα θέλατε να μοιραστείτε 
με τους αναγνώστες μας; Μέσα σε 
αυτόν τον σκληρό, βίαιο και απάν-
θρωπο κόσμο και μέσα σε αυτή την 
απρόσωπη κοινωνία 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;  

 
 

Όλα αυτά που αναφέρατε είναι 
όμορφα, αληθινά και σε αυτήν την 
περίοδο πολύ ελπιδοφόρα.  

 
Ας πάρω το πρώτο ερώτημα. 

Κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει 
το μέλλον και ούτε μπορεί να το 
προσχεδιάσει τελικά. Κάνεις δεν 
περίμενε αυτήν την καθολική 
καραντίνα. Θα ήθελα να μοιραστώ 
πολλά, όμως θα κουράσω στον γρα-
πτό λόγο. Οπότε θα είμαι λακωνι-
κός, αδράξτε την κάθε μέρα σαν να 
είναι η τελευταία σας. Δεν θα το 
αφήσω τελείως “φλου” για να μην 
παραφραστεί το νόημα της έκφρα-
σης που προείπα. Δεν θα πάθουμε 
κάτι κακό, απλά αντί να καθόμαστε 
σε έναν καναπέ, τρώγοντας, τσατά-
ρωντας και βλέποντας ταινίες και 
σειρές. Ν α συνεχίζουν να κάνουν 
ότι κάνανε, να προσθέσουν και-
νούργια ενδιαφέροντα ή δραστη-
ριότητες που ήθελαν να κάνουν. 
Και τέλος να κάνουν μια ενδοσκό-
πηση του εαυτού τους. 

Το δεύτερο ερώτημα είναι ένα 
άλυτο μυστήριο που κανείς δεν έχει 
επιλύσει μέχρι τώρα, τόσα βιβλία 
γράφτηκαν και μας μείνανε παρα-
καταθήκη χωρίς να έχουν βρει τη 
λύση, απλώς αναφέρουν τον προ-
βληματισμό τους με διάφορους τρό-
πους και κάποιες λύσεις που όμως 
δεν θα μας αρκεστούν για πάντα. 
Εμένα με κρατάει το “θείο δώρο” 
της ύπαρξης μου, η πρώτη ανάσα 
κάθε πρωινού που με αφυπνίζει από 



τον “ύπνο”. Επίσης μου η καθημερ-
νή επικοινωνία με ανθρώπινα προ-
βλήματα που είναι πραγματικά 
όπως να χάνεις κάποιο αγαπημένο 
σου πρόσωπο ή κινδυνεύεις να το 
χάσεις σου δίνει μια κλωτσιά και 
σου λέει ξύπνα, μπορεί να βρεθείς 
εύκολα στην θέση του, μην σπατα-
λάς τη ζωή σου άδικα. Αυτό που με 
κρατάει είναι ότι γεννήθηκα στον 
Δυτικό κόσμο και όχι στον ανατολι-
κό ή στης Αφρικής που η λέξη επι-
βίωση είναι γραμμένη ανεξίτηλα 
πάνω στο σώμα σου και στα βήματα 
του.  

 
Και τέλος δεν χρειάζεται να 

κάνω κάτι δημιουργικό όπως αυτό 
που κάνω τώρα; Εκλάμβανα αψήφι-
στα τις συνεντεύξεις μου, κάτι σαν 
αγγαρεία. Αλλά στην συγκεκριμένη 
άρχισα να αναθεωρώ. Μου δίνεται 
η ευκαιρία να πω κάτι στο κοινό και 
πρέπει να το εκμεταλλευτώ στο έπα-
κρο. Γι’ αυτό και μου πήρε καιρό 
ώστε να απαντήσω - σε αυτό το 
σημείο γελάω με τον εαυτό μου – 
όλες τις ερωτήσεις με όσο μπορώ να 
κρατάω το ενδιαφέρον στον ανα-
γνώστη και να μην λέει ¨πφπφ τι 
σαχλό θα διαβάσω πάλι;”. Άρα το 
δημιουργικό δεν έρχεται όταν το 
θέλουμε εμείς, μας βρίσκει αυτό 
καις ας ευχαριστώ πολύ για τη στιγ-
μή αυτήν στην οποία μου τη δίνεται 
εσείς.  

 
 

 
 
Την τελευταία χρονική περίοδο 

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

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;  

 
 
Ζω όπως όλοι μας, με αμφισβή-

τηση, παραλογισμό, φόβο... παύση 
σκέφτομαι και μετά ηρεμώ ότι όλα 
αυτά είναι κάτι που πρέπει να μην 
μας κρατάει προς τα πίσω, αλλά να 
κοιτάμε μπροστά. Θα μου πείτε πώς 
και θα σας πω χωρίς να βλέπω πολ-
λές ειδήσεις, θα δω όσες πρέπει και 
θα συνεχίζω να ΖΩ. Πράξτε το ίδιο, 
περπατήστε όσο πιο ασφαλώς μπο-
ρείτε, μιλήστε με άτομα που να 
έχουν ένα θετικό αίσθημα και να 
ανταλλάξετε απόψεις που να μην 
σας τροφοδοτούν με πεσιμισμό. Αν 
δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν γίνε-
ται σωστά τότε, κάτι θα σας τσιμπά-



ει μέσα σας που θα λέει “πρόσεχε 
κάτι δεν πάει καλά.” Αυτό κάνω 
εγώ, δεν γνωρίζω αν είναι σωστό ή 
λάθος αλλά στο τέλος της ημέρας αν 
κοιμηθώ χωρίς έννοιες και σκοτού-
ρες, τότε κάτι κάνω πιο σωστά για 
εμένα. 

 
Φυσικά η λογοτεχνία και κάθε 

μορφή τέχνης κάνει όλες τις κατα-
στάσεις πιο υποφερτές και ελπιδο-
φόρες. Αν παρατηρήσουμε 
ανθρώπινες ιστορίες που ήταν 
άνθρωποι αδιαφορούσαν που κατα-
λήξανε στην φυλακή ή σε άλλες 
καταστάσεις που τους είχαν φτάσει 
το τέλμα. Το βιβλίο έσωσε αυτούς, 
δεν θα σώσει εμάς από το σπίτι μας 
ή τον ίο; 

 
 
 
 
Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο 

σας. Κάτι τελευταίο που θα θέλατε 
να πείτε στους αναγνώστες μας;  

 
 
Πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα; Θα 

κλείσω τη συνέντευξη αυτή, με μια 
πινελιά αισιοδοξίας για όλους μας. 

Μην παίρνετε κάτι δεδομένο 
γιατί θα σας πάρει αυτό σαν δεδο-
μένο...keep going...και να θυμάστε 
ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα. 
Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει 
δεν θέλω. Να περνάτε καλά και θα 
βγούμε από αυτήν την καραντίνα. 

Η ανθρωπότητα δεν σταματάει ποτέ 
και το ΄χει αποδείξει τους αιώνες. 
Ξαποσταίνει για λίγο, αδρανοποιεί-
ται άλλα πάντα επιστρέφει. Κάντε 
το ίδιο γιατί ανήκετε σε αυτήν. 





Αυτοέκδοση για συγγραφείς  
από τις Εκδόσεις Συμπαντικές ∆ιαδρομές. 

 

Τι είναι - πως γίνεται - γιατί να την επιλέξετε! 
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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-



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. 
 
 



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. 



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-



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 



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 



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-



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. 

 



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. 
 
 



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 













 
 
Decadence 
 
Βασιλική ∆ραγούνη 

 



Ο απογευματινός ήλιος διαχέεται μέσα από τις 
κουρτίνες και καλύπτει το πάτωμα με ένα απαλό, 
χρυσό φως. Περνάει πάνω από την αφράτη ανοι-
χτόχρωμη γούνα του Buddy, ζεσταίνοντας την 
ανοιξιάτικη σιέστα του. Το καθιστικό είναι τακτο-
ποιημένο, το μονόχρωμο κρεμ χαλί απαλό και 
πεντακάθαρο. Το γυάλινο τραπέζι με ένα σερβί-
τσιο τσαγιού και μερικά βιβλία πάνω του, δεσπό-
ζει στο δωμάτιο. Η βιβλιοθήκη επεκτείνεται σε 
κάθε τοίχο του δωματίου, το κάθε ράφι της γεμάτο 
με βιβλία άνισα τοποθετημένα, σαν μια σειρά από 
βουνά.  

Η Rosemarie κάθεται στην αγαπημένη της 
πολυθρόνα από κρεμ οικολογικό δέρμα, ενώ η 
μυρωδιά του απολυμαντικού με άρωμα λεμόνι 
αναμιγνύεται με τα αρώματα των λουλουδιών. Τα 
κόκκινα τριαντάφυλλα που της έφερε ο γιος της το 
Πάσχα ξεπροβάλλουν πάνω από παχιά πράσινα 
φύλλα, ενώ οι μίσχοι τους χάνονται μέσα στο κρυ-
στάλλινο βάζο. Αναπνέει βαθιά, κρατώντας όσο 
περισσότερο άρωμα μπορεί. 

Μια φωτογραφία εκείνης και του γιου της στη-
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ρίζεται σε ένα από τα ράφια. Έχει μέρες να ακού-
σει νέα από εκείνον -όπως πάντα πολύ απασχολη-
μένος για τη μητέρα του, σκέφτεται η Rosemarie. 

Παίρνει το κινητό από την τσέπη της και σχη-
ματίζει τον αριθμό του. 

"Da-niel". 
Της απαντά ο τηλεφωνητής. Κλείνει το τηλέφω-

νο και ξαπλώνει στην πολυθρόνα. 
Μέσα από τα μισόκλειστα βλέφαρά της, βλέπει 

έντονα χρώματα στην άκρη του ματιού της. Είναι 
ένα κίτρινο σημείο στον τοίχο, που γίνεται όλο και 
μεγαλύτερο. Γυρίζει το κεφάλι της στο πλάι. Όσο 
περισσότερο το παρακολουθεί, τόσο μεγαλύτερο 
γίνεται, έως ότου το κέντρο του γίνει μαύρο και 
αρχίσει να εξαπλώνεται προς τα έξω. 

Μήπως πήρε πάλι πολλά φάρμακα; 
Ξύνει την ταπετσαρία που υποχωρεί και 

ξεφλουδίζει, μουχλιασμένο χαρτί μαζεύεται κάτω 
από τα νύχια της. Καταπίνει ένα ξεφωνητό έκπλη-
ξης και τραβάει το χαρτί. Μέσα σε δευτερόλεπτα, 
νέα κίτρινα σημεία σχηματίζονται σε ολόκληρο 
τον τοίχο και εξαπλώνονται έως ότου η ταπετσα-
ρία πέφτει σε μακριές, λερωμένες λωρίδες. Περνάει 
το χέρι της μέσα από τις σάπιες τρύπες της γυψο-
σανίδας και αγγίζει το ξύλινο πλαίσιο του σπιτιού 
της. Πώς διαβρώθηκε τόσο γρήγορα; 

Ένα απαλό κλαψούρισμα τραβά την προσοχή 
της από τον τοίχο. Ο Buddy είναι ακόμα ξαπλωμέ-
νος, αλλά αναπνέει με δυσκολία. 

"Buddy;" 
Γονατίζει δίπλα του, χτυπώντας τη γούνα του 

διστακτικά. Είναι παγωμένος. Περνάει το χέρι της 
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πάνω του. Ανοιχτόχρωμο τρίχωμα βγαίνει σε τού-
φες, αποκαλύπτοντας το γκρίζο δέρμα. Διαλύεται 
γρήγορα, ο ανεμιστήρας της οροφής φυσά το υπό-
λοιπο της γούνας του, αφήνοντας μόνο χοντρά 
κομμάτια νεκρής σάρκας να κρέμονται από τα 
κιτρινισμένα οστά. 

Κλαψουρίζει και οπισθοχωρεί τρεκλίζοντας, 
προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τον Buddy. 
Στην προσπάθειά της αυτή, πέφτει πάνω στο τρα-
πέζι, ρίχνοντας το βάζο των λουλουδιών που συν-
τρίβεται στο πάτωμα. Το χέρι της είναι καλυμμένο 
με μαραμένα πέταλα από το εύθραυστο μπουκέτο. 

Το σαλόνι που πριν από λίγα λεπτά ήταν πεν-
τακάθαρο, είναι κατεστραμμένο τώρα. Το φως δεν 
περνάει μέσα από τις σκισμένες κουρτίνες και το 
δέρμα από την πολυθρόνα της είναι ξερό και σπα-
σμένο. Ιστοί αράχνης κρέμονται από την οροφή 
για να συναντήσουν ένα ανερχόμενο στρώμα σκό-
νης που καλύπτει κάθε βιβλίο, κάθε ράφι, κάθε 
επιφάνεια. 

Ένα μαλακό χτύπημα την κάνει να οπισθοχω-
ρήσει τρομαγμένη. 

Τα πόδια της τρέμουν καθώς περιμένει να έρθει 
κάποιος και να τη σώσει από αυτή την κόλαση. 
Πριν φτάσει στο σκουριασμένο πόμολο, ακούει 
ξανά το χτύπημα, βίαιο αυτή τη φορά. Εκείνη 
μένει ακίνητη. Το χτύπημα αυξάνεται σε συχνότη-
τα και ένταση έως ότου η πόρτα αρχίζει να ταρα-
κουνιέται, μη μπορώντας να το αντέξει. 

Πέφτει στο πάτωμα, ανήμπορη, παρακαλώντας 
να έρθει κάποιος να τη σώσει. Σηκώνει τα γόνατα 
μέχρι το στήθος της και θάβει μέσα το κεφάλι της. 
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Μένει σε αυτή τη στάση ακίνητη, για αρκετή ώρα. 
Ένα χέρι πιάνει τον ώμο της. "Μαμά;" 
Η Rosemarie αναπηδά. Οι αρθρώσεις και οι 

μύες της πονούν από την ξαφνική κίνηση. 
"Μαμά, τι συμβαίνει; Είσαι καλά;" 
Σηκώνει το κεφάλι της για να συναντήσει το 

ανήσυχο βλέμμα ενός γνωστού προσώπου. Ο γιος 
της. Αλλά φαίνεται πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. 

"Ανησύχησα τόσο πολύ", της λέει με καθησυχα-
στική φωνή χαϊδεύοντας τον ώμο της. "Δεν απαν-
τούσες..." 

Η Rosemarie μισοκλείνει τα βλέφαρά της και 
κοιτάζει στο πλάι με την άκρη του ματιού της. Δεν 
βλέπει κανένα κίτρινο χρώμα στον τοίχο, παρά 
μόνο τα τριαντάφυλλά της. Λίγο μαραμένα, αλλά 
ακόμη κόκκινα. Ένα κόκκινο καθαρό και ζωντα-
νό. Ακριβώς όπως και ο Buddy, που τα μυρίζει 
περίεργα. 

Ο πολυθρόνα δεν είναι σκισμένη, ούτε οι κουρ-
τίνες της και δεν υπάρχει σκόνη στα ράφια. Οι τοί-
χοι είναι ανέπαφοι. 

Ο γιος της χαϊδεύει τα γκρίζα της μαλλιά. 
Εκείνη προσπαθεί να θυμηθεί το όνομά του... 
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Εικονική πραγματικότητα 

 
Βασιλική ∆ραγούνη 

 



Ας πάμε μερικές εβδομάδες πίσω κι ας φαντα-
στούμε κάποιον να μας λέει τα εξής: "Μέσα σε ένα 
μήνα, τα σχολεία θα κλείσουν. Σχεδόν όλες οι 
δημόσιες συγκεντρώσεις θα απαγορευθούν. Εκα-
τοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
θα αναγκαστούν να απέχουν από την εργασία 
τους. Οι κυβερνήσεις θα ανακοινώσουν μερικά 
από τα μεγαλύτερα πακέτα οικονομικών κινήτρων 
στην ιστορία. Οι τράπεζες δεν θα εισπράττουν στε-
γαστικά δάνεια, ενώ οι άστεγοι θα μπορούν να 
παραμένουν στα ξενοδοχεία χωρίς χρέωση. Οι 
κυβερνήσεις των κρατών θα επεξεργαστούν τρό-
πους για άμεση παροχή βασικού εισοδήματος. Οι 
άνθρωποι θα συνεργαστούν -με διαφορετικούς 
βαθμούς συμμόρφωσης- σε ένα κοινό σχέδιο δια-
τήρησης τουλάχιστον δύο μέτρων απόστασης 
μεταξύ τους, όπου αυτό είναι δυνατόν". Τι θα 
πιστεύαμε από όλα αυτά; 

Οι καταστροφές, όπως και οι καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, δεν φωτίζουν απλά τον κόσμο όπως 
είναι. Ανοίγουν χάσματα και στον κόσμο της 
κανονικότητας, επίσης. Και μέσα από αυτά μπο-
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ρούμε να διακρίνουμε τις δυνατότητες που απορ-
ρέουν από το διαμορφούμενο τοπίο. Κάποιοι επι-
κεντρώνονται περισσότερο σε όλα όσα μπορεί να 
πάνε στραβά. Άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι, εστιά-
ζοντας περισσότερο σε εκείνα που μπορούν να 
κερδηθούν. Βέβαια, κάθε καταστροφή δεν εμπεριέ-
χει ποτέ μόνο τη μία ή την άλλη πλευρά: η απώ-
λεια και το κέρδος συνυπάρχουν πάντα. Μόνο εκ 
των υστέρων θα γίνουν πιο σαφή τα περιγράμμα-
τα του νέου κόσμου μέσα στον οποίον μπαίνουμε. 

Επί του παρόντος ένας παγκόσμιος, καινούρ-
γιος ιός μας κρατά περιορισμένους στα σπίτια μας 
και αναπροσανατολίζει ήδη τη σχέση μας με τον 
έξω κόσμο, ακόμη και τη σχέση του ενός με τον 
άλλον. Ορισμένες αλλαγές που αναμένονται τους 
προσεχείς μήνες -ή και χρόνια- μπορεί να φαίνον-
ται ασυνήθιστες ή ανησυχητικές. Θα είναι για 
παράδειγμα το άγγιγμα, το νέο ταμπού;  

Αυτή η απώλεια της αθωότητας -ή του εφησυ-
χασμού- θα αλλάξει κατά πολύ τον τρόπο με τον 
οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας. 
Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι το να αγγίζεις πράγ-
ματα, να είσαι κοντά σε άλλους ανθρώπους ή να 
αναπνέεις μαζί τους μέσα σε έναν κλειστό χώρο 
μπορεί να είναι επικίνδυνο. Η συνήθεια να πλέ-
νουμε συνεχώς τα χέρια μας θα μπορούσε να γίνει 
η δεύτερη φύση μας, όσο και να αποφεύγουμε τον 
χαιρετισμό δια χειραψίας ή να αγγίζουμε τα πρό-
σωπά μας. 

Η άνεση της παρουσίας των άλλων θα μπορού-
σε εύκολα να αντικατασταθεί από μια μεγαλύτερη 
άνεση: αυτήν της απουσίας τους -ειδικά εκείνων 
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που δεν είναι αρκετά οικείοι μας. Η ερώτηση: 
"Υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό online;" θα μπο-
ρούσε εύκολα να αντικατασταθεί από το: "Υπάρχει 
κάποιος καλός λόγος να το κάνεις αυτοπροσώ-
πως;" ακόμη και αν είμαστε πεπεισμένοι ότι πράγ-
ματι υπάρχει αυτός ο λόγος.  

Το παράδοξο της επικοινωνίας μέσω διαδι-
κτύου θα αυξάνεται συνεχώς: δημιουργεί περισσό-
τερη απόσταση, σίγουρα, αλλά και περισσότερη 
σύνδεση, καθώς θα επικοινωνούμε πιο συχνά με 
ανθρώπους που θα βρίσκονται -λίγο έως πολύ- 
μακριά μας, αλλά που θα αισθάνονται πιο ασφα-
λείς εξαιτίας αυτής της απόστασης. 

Θα μπορούσε τελικά να πει κανείς πως ζούμε 
σε συνθήκες μιας εικονικής πραγματικότητας, όχι 
μόνο επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα, αλλά γιατί οι 
τελευταίες εβδομάδες έχουν φέρει στη επιφάνεια 
το γεγονός πως ό,τι θεωρούμε δεδομένο μπορεί να 
ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Και αυτή η απλή 
αλήθεια, η τόσο αποσταθεροποιητική και απελευ-
θερωτική συνάμα, είναι δύσκολο να ξεχαστεί. Δεν 
παρακολουθούμε απλά μία ταινία: γράφουμε μία 
μαζί, μέχρι το τέλος. 
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Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΗΝ Καρίνα Μπεϊσεμπίνη 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 

Ο σκοπός αυτού του Project 
είναι να δώσουμε συντονισμέ-
να την εικόνα τους στην κοι-
νωνία και να προβάλουμε τη 
φωνή των σύγχρονων Ελλή-
νων συγγραφέων, όλων αυτών 
που βρήκαν φωνή και στέγη 
τα δέκα πέντε τελευταία χρό-
νια στις Εκδόσεις Συμπαντικές 
Διαδρομές, τονίζοντας παράλ-
ληλα με το συγγραφικό τους 
έργο και τη δυναμική της 
λογοτεχνίας σαν σύμβολο 
ελπίδας, και γιατί όχι λύτρω-
σης και απελευθέρωσης, στα 
δύσκολα χρόνια της πανδη-
μίας που ζούμε.  

 
 
 
 
Αγαπητή κυρία Μπεϊσεμπί-

νη, καλημέρα. Πρόσφατα 
κυκλοφόρησε το πρώτο σας 

βιβλίο από τις Εκδόσεις Συμ-
παντικές Διαδρομές. Κάθε 
χρόνο κυκλοφορούν άπειρα 
καινούργια βιβλία. Τι πιστεύε-
τε ότι μπορεί να προσθέσει το 
δικό σας το βιβλίο; Για ποιο 
λόγο κάποιος να το επιλέξει 
για να το διαβάσει;  

 
 
Καλημέρα και ευχαριστώ 

για το ενδιαφέρον που δείχνε-
τε σε μένα και το βιβλίο μου 
μέσω αυτής της συνέντευξης. 
Το εκτιμώ! Καταρχάς αυτό που 
λέω πάντα είναι ότι κάθε 
βιβλίο είναι ένα ανεκτίμητο 
ταξίδι. Τα βιβλία φαντασίας 
είναι ακόμη καλύτερα -κατά 
τη γνώμη μου- καθώς πολλές 
είναι οι φορές που μας ταξι-
δεύουν σε κόσμους τους οποί-
ους δεν θα δούμε ποτέ με τα 
μάτια μας, αλλά με τα μάτια 



Voice of the resistance 

214

της φαντασίας μας μπορούμε! 
Στο βιβλίο «Ανήκουμε στους 
νεκρούς» έμμεσα υπάρχει 
αυτός ο ξεχωριστός κόσμος, 
κάτι που είναι παντού και 
πουθενά ταυτόχρονα, στην 
πόλη ή το χωριό που μένει ο 
καθένας και σε μέρη που δεν 
θα βρεθεί ποτέ. Το βιβλίο προ-
σφέρει άμεσο ερωτισμό, ταξίδι 
στην εξοχή και κάτι που μάλ-
λον θα μας λείψει φέτος, που 
είναι η ατμόσφαιρα των καλο-
καιρινών συναυλιών.  

Ο τίτλος του βιβλίου είναι 
από μετάφραση της αγγλικής 
φράσης/τίτλου τραγουδιού 
«We belong to the dead» των 
«Nightstalker» που είναι ελλη-
νικό συγκρότημα, ενώ κάνει 
καριέρα και στο εξωτερικό. 
Πέρυσι το καλοκαίρι είχαν 
παραστεί σε αρκετά μέρη της 
Ελλάδας για τις λαιβ συναυ-
λίες τους, ώστε να τους απο-
λαύσει το φανατικό κοινό 
τους. Μεγάλη επιρροή στο 
βιβλίο είχαν και οι ήχοι των 
«Villagers of Ioannina city» 
που απογείωναν τη φαντασία 
μου. 

 Πιστεύω πως οι λάτρεις 

των βρικολάκων θα το αγαπή-
σουν, καθώς τους παρουσιάζε-
ται η ευκαιρία να δουν άλλη 
μια ιστορία με τα αγαπημένα 
αυτά πλάσματα στην κλασική, 
άγρια, ερωτική μορφή τους. Το 
βιβλίο είναι μικρό και όσοι το 
έχουν πιάσει στα χέρια τους 
μέχρι τώρα, δεν κατάφεραν να 
το αφήσουν πριν το τελει-
ώσουν.  

 
 
 
 
Επιλέξετε ένα ή δύο χαρα-

κτηριστικά αποσπάσματα από 
το βιβλίο, που να εκφράζουν 
αυτό που θέλετε να μεταδώσετε 
στους αναγνώστες, ώστε να 
μπορέσουν να καταλάβουν 
πιο εύκολα τον κόσμο του 
βιβλίου σας.  

 
 
Να νοιώθεις ολόκληρο το 

κορμί σου να δονείται από τον 
ήχο που βγάζουν τα τεράστια 
ηχεία, και μέσα σου να κυλάει 
μια ικανοποιητική ποσότητα 
αλκοόλ, ενώ το σώμα του αγα-
πημένου σου είναι κολλημένο 
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πάνω στο δικό σου όπως χάνε-
σαι κάθε κλάσμα του δευτερο-
λέπτου και σε άλλο επίπεδο 
της αδίστακτης, γλυκιάς κόλα-
σης, που δεν είναι δα και 
μακριά από τον παράδεισο… 
τότε, είναι η καταλληλότερη 

ώρα, να απομνημονεύσεις 
κάθε στιγμή, σε βαθμό να μεί-
νει η ανάμνηση ανεξίτηλα 
χαραγμένη μέσα σε έναν ξεχω-
ριστό χώρο του νου για πάντα.  

 
Η φαντασίωση ενσαρκώνε-

ται, γίνεται μια αληθινή στιγ-
μή ανάμεσα στο άπειρο των 
πιθανοτήτων. Στέκεσαι πίσω 
από το πλήθος μέσα στη δική 

του αγκαλιά και ουρλιάζεις… 
«We belong to the dead…». 

 
«Κάθε ιστορία έχει ένα 

βάρος. Κάθε αλήθεια μπορεί 
να στιγματίσει μια ψυχή. 
Είσαι έτοιμη να υποστείς το 
βάρος της αληθινής μου ιστο-
ρίας και να κουβαλάς αυτό το 
μυστικό για το υπόλοιπο της 
ζωής σου;» Με ρώτησε με την 
ανατριχιαστική βραχνή φωνή 
του.  

 
 
Αν πριν είχα νοιώσει μια 

μικρή αδυναμία που θα μου 
στερούσε την ισορροπία, τώρα 
είχα παραλύσει από φόβο. 
Κάθε κομμάτι επαναστάτριας 
πέθανε μέσα μου εκείνη τη 
μέρα και ώρα. Ήξερα πως είχε 
έρθει το τέλος μου και ο διάβο-
λος αυτοπροσώπως να πάρει 
την ψυχή μου.  

 
 
 
 
Ένα σίγουρα μεγάλο ερώ-

τημα για κάθε αναγνώστη που 
λατρεύει έναν συγγραφέα 
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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 ταυτόχρονα την 
ερώτηση. 

Πείτε μας που θα θέλατε να 
ταξιδέψτε για να απαγγείλετε 
κάποιο κείμενο σας και όταν 
θα το κάνατε αυτό, τι μουσική 
θα θέλατε να ακούγεται, τι 
ποτό να γεμίζει το ποτήρι 
μπροστά σας και ποια αγαπη-
μένη νοστιμιά να σας περιμέ-
νει στο πιάτο σας;  

 
 
Δεν ξέρω αν θα ήθελα να 

απαγγείλω κάποιο κείμενο 
μου, τείνει να με πιάνουν 
εύκολα οι ντροπές, ιδίως όταν 
πρόκειται να παρουσιάσω κάτι 
που έχω δημιουργήσει, είτε 
είναι κείμενο είτε είναι πίνα-
κας. Σαν μια φαντασίωση 
όμως θα μπορούσε να τοποθε-
τηθεί σε οποιοδήποτε από τα 
αρχαία θέατρα στην υπέροχη 
χώρα μας, με ένα ποτήρι ροζέ 

σαμπάνιας και ένα πιάτο με 
διάφορες ποικιλίες σταφυλιών 
να βρίσκεται σε ένα μικρό τρα-
πεζάκι πλάι μου. Πίσω μου ένα 
φεγγάρι που θα κάνει τη 
νύχτα μέρα και ένα βιολί να 
βιάζει τη σιωπή της νύχτας.  

 
 
 
 
Κάτι ευχάριστο, όμορφο 

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

Ίσως το όνειρο να γράψετε 
κάτι καινούργιο, να ζωγραφί-
σετε στην άμμο του χρόνου, 
ένα καινούργιο όνειρο, ένα 
καινούργιο μύθο;  

 
 
Το κακό με μένα είναι ότι 

πάντα έχω ένα όνειρο, υπερβο-
λικά αισιόδοξο για να είναι 
πραγματικό για να ανταπο-
κρίνεται στο «σήμερα». Ωστό-
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σο έχω δει πολλά από αυτά τα 
τρελά όνειρά μου να πραγμα-
τοποιούνται ακόμη και όταν 
όλα τα ρεαλιστικά στοιχεία 
ήταν εναντίον μου. Και πολλές 
φορές η πίστη στο τρελό όνει-
ρό μου μου έδωσε δύναμη για 

να συνεχίζω να ζω. Έτσι, δεν 
εγκαταλείπω τα όνειρά μου 
και συνεχίζω να κάνω όνειρα 
τρελά! 

 
 
 
 
Την τελευταία χρονική 

περίοδο όλος ο κόσμος έχει 
χτυπηθεί από ένα πρωτοφανές 

ξέσπασμα πανδημίας και 
ζούμε καταστάσεις που πραγ-
ματικά ούτε οι συγγραφείς της 
επιστημονικής φαντασίας δεν 
τις είχαν φανταστεί. Η καραν-
τίνα του πληθυσμού σχεδόν σε 
όλο τον πλανήτη είναι κάτι το 
πρωτοφανές στην ανθρώπινη 
ιστορία.  

Εσείς πως ζείτε όλη αυτή 
την κατάσταση;  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές που περνάει η ανθρωπότη-
τα πιστεύετε ότι η λογοτεχνία 
μπορεί να δώσει ελπίδα στους 
ανθρώπους και να εκφράσει τα 
προβλήματα τους;  

 
 
Προσωπικά απολαμβάνω 

πάντα τον χρόνο που περνάω 
στο σπίτι μου, δεν μένω ποτέ 
δίχως κάποια ασχολία, έτσι η 
ετικέτα «μείνετε σπίτι» δεν 
ήταν κάτι δυσάρεστο για μένα. 
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί 
πως μπορεί τα πράγματα να 
εξακολουθήσουν να είναι 
δύσκολα για το οικονομικό 
θέμα που έχει προκύψει και 
δεν έχει επιλυθεί ακόμη, μιας 
και πολλές επιχειρήσεις δεν 
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έχουν ανοίξει ακόμη και τα 
μέτρα για την πρόληψη από 
την καραντίνα θα εξακολου-
θούν να επηρεάζουν την οικο-
νομική κατάσταση σε 
ολόκληρο τον πλανήτη.  

Η λογοτεχνία πάντα δίνει 
ελπίδα, κάθε βιβλίο σε κάνει 
πιο σοφό, κάθε βιβλίο φαντα-
σίας σε κάνει πιο ανθεκτικό, 
σου μαθαίνει πολλές φορές να 
επιβιώνεις όταν πριν από αυτό 
δεν σε έχει διδάξει κανένας 
άλλος. Με αυτό που περάσαμε 
και περνάμε ακόμη, πολλά 
σενάρια επιστημονικής φαντα-
σίας πέρασαν μέσα από τις 
αναμνήσεις και πολλοί τίτλοι 
φάνταζαν σαν φωτεινές επι-
γραφές. Ήταν μια καλή προ-
ετοιμασία για το τι μπορεί να 
χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε 
και στην πραγματικότητα. 
Υπάρχουν επίσης έργα κλασι-
κής φανταστικής λογοτεχνίας 
που αναφέρουν μια κατάστα-
ση, ίδια με αυτήν που ζούμε. 
Χαρακτηριστικά να γράφει: 
Τον ανάγκασαν να πληρώσει 
πρόστιμο επειδή περπατούσε 
έξω στο δρόμο με τα πόδια… 
μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος 

του βιβλίου και το όνομα του 
συγγραφέα αλλά η φράση 
έμεινε. Οι συγγραφείς της φαν-
ταστικής λογοτεχνίας έχουν τη 
δύναμη να προβλέψουν μελ-
λοντικές καταστάσεις που θα 
γίνουν πραγματικότητα. Αυτό 
βέβαια είναι λίγο τρομοκρατι-
κό, ωστόσο αν κοιτάξουμε το 
παρελθόν θα δούμε πως και 
αυτά που έζησαν οι πρόγονοί 
μας δεν ήταν λιγότερο τρομα-
κτικά σε γενικές γραμμές. Ο 
άνθρωπος είναι φτιαγμένος 
έτσι, ώστε να προσαρμόζεται 
και να συνεχίζει να επιβιώνει 
και όπως πρέπει να γνωρίζει 
την ιστορία του, έτσι διαβά-
ζοντας φανταστική λογοτεχνία 
είναι πιο έτοιμος από κάθε 
άλλον που δεν το κάνει! Συν 
των άλλων κάνει ένα φαντα-
στικό ταξίδι στον χωροχρό-
νο… ανεκτίμητο!  
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Σε ευχαριστούμε για τον 
χρόνο σας. Κάτι τελευταίο που 
θα θέλατε να πείτε στους ανα-
γνώστες μας;  

 
 
Στηρίξτε έλληνες συγγρα-

φείς, έλληνες ηθοποιούς και 
τραγουδιστές, έλληνες καλλιτέ-
χνες! Πραγματικά το έχουν 
ανάγκη! Γενικά στηρίξτε την 
ελληνική αγορά! Και κάτι 
τελευταίο: Keep calm and read 
fiction books 





Ο σκοπός αυτού του Project 
είναι να δώσουμε συντονισμέ-
να την εικόνα τους στην κοι-
νωνία και να προβάλουμε τη 
φωνή των σύγχρονων Ελλή-
νων συγγραφέων, όλων αυτών 
που βρήκαν φωνή και στέγη 
τα δέκα πέντε τελευταία χρό-
νια στις Εκδόσεις Συμπαντικές 
Διαδρομές, τονίζοντας παράλ-
ληλα με το συγγραφικό τους 
έργο και τη δυναμική της 
λογοτεχνίας σαν σύμβολο 
ελπίδας, και γιατί όχι λύτρω-
σης και απελευθέρωσης, στα 
δύσκολα χρόνια της πανδη-
μίας που ζούμε.  

 
 
 
 
 

Αγαπητέ κύριε Πασσά, 
καλημέρα. Πρόσφατα κυκλο-
φόρησε το πρώτο σας βιβλίο 
από τις Εκδόσεις Συμπαντικές 
Διαδρομές. Κάθε χρόνο κυκλο-
φορούν άπειρα καινούργια 
βιβλία. Τι πιστεύετε ότι μπορεί 
να προσθέσει το δικό σας το 
βιβλίο; Για ποιο λόγο κάποιος 
να το επιλέξει για να το διαβά-
σει;  

 
 
Στην πραγματικότητα δεν 

έχει να προσθέσει μάλλον 
τίποτα…. Σε αυτόν τον κόσμο 
που το ανθρώπινο είδος έχει 
προ πολλού σταματήσει να 
διαβάζει οτιδήποτε μπορεί αν 
του πάρει χρόνο περισσότερο 
από δέκα δευτερόλεπτα ανα-
ρωτιέμαι κι εγώ τι θα μπορού-

Η λογοτεχνία στα χρόνια της πανδημίας 
 
ΜΕ ΤΟΝ Παναγιώτη Πασσά 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Συμπαντικές ∆ιαδρομές 
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σε να προσθέσει ένα τέτοιο 
βιβλίο. Με άλλα λόγια πιθα-
νόν κανείς δεν πρόκειται να 
επιλέξει να αγοράσει το συγκε-
κριμένο βιβλίο για τον απλού-
στατο λόγο ότι δεν επιλέγει 
τίποτα απολύτως αλλά «αγο-
ράζει» μόνο ότι αναμασάτε 
και συνίσταται από τους «ειδι-
κούς» Το ουσιαστικό κατά 
συνέπεια ερώτημα νομίζω ότι 
θα μπορούσε να είναι σε έναν 
φανταστικό κόσμο για ποιον 
λόγο να διαλέξει κανείς να 
διαβάσει το συγκεκριμένο 
βιβλίο; Γιατί πρόκειται για μία 
διαφορετική ιστορία θλιβερής 
και πρόωρης ενηλικίωσης 
(όπως όλες οι ενηλικιώσεις 
άλλωστε), μια ιστορία άγουρης 
ερωτικής και σεξουαλικής αφύ-
πνισης χωρίς αντίκρισμα 
(όπως οι περισσότερες), γιατί 
θα μπορούσε να είναι μία 
ιστορία για μια ολόκληρη 
γενιά που αγόρασε κι αποδέ-
χτηκε τα πάντα, εξελίχθηκε 
τεχνολογικά και απομονώθηκε 
ως όφειλε και ξαφνικά προ-
σπαθεί να ξαναδεί τον κόσμο 
μέσα από την ελεύθερη ματιά 
ενός παιδιού. Σε έναν φαντα-

στικό κόσμο λοιπόν που οι 
άνθρωποι διασκεδάζουν βλέ-
ποντας ταινίες και δεν τους 
παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, 
που παιδεύονται κι εκπαι-
δεύονται από τη μουσική και 
δεν μπουζουκοφέρνουν κλα-
ψουρίζοντας, που διαβάζουν 
και συζητούν και δεν αποχαυ-
νώνεται σε οθόνες, σε αυτόν 
τον κόσμο το βιβλίο έχει έναν 
λόγο ύπαρξης. Μέχρι τότε θα 
το αγοράσουν οι φίλοι κι οι 
γνωστοί και ο λόγος ύπαρξης 
του βιβλίου αυτού παραμένει 
κυρίως μία προσωπική ανάγκη 
και οφειλή κι ο μοναδικός ίσως 
τρόπος έκφρασης που έχω…  

 
 
 
 
Επιλέξετε ένα ή δύο χαρα-

κτηριστικά αποσπάσματα από 
το βιβλίο, που να εκφράζουν 
αυτό που θέλετε να μεταδώσετε 
στους αναγνώστες, ώστε να 
μπορέσουν να καταλάβουν 
πιο εύκολα τον κόσμο του 
βιβλίου σας.  

 
 



Τα χρονικά του κορονοϊού

223

Νομίζω η αναφορά στην 
καλλιτεχνική φύση του πισι-
νού της κατσίκας ή αυτή της 
χωριάτικης σαλάτας ως το 
καλύτερο φαγητό στον κόσμο 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. Πέραν της κατσί-

κας που είναι ο μέγιστος καλ-
λιτέχνης οι υπόλοιποι όλοι 
απλά υπάρχουμε και προχω-
ράμε. Εάν ο υποψήφιος ανα-
γνώστης δεν συμφωνεί με αυτό 
και παίρνει πολύ σοβαρότερα 
τόσο τον εαυτό του όσο και τον 
συν-γραφέα τότε είναι αδύνα-
τον να καταλάβει οτιδήποτε… 

 
 

Ένα σίγουρα μεγάλο ερώ-
τημα 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 ταυτόχρονα την 
ερώτηση. 

Πείτε μας που θα θέλατε να 
ταξιδέψτε για να απαγγείλετε 
κάποιο κείμενο σας και όταν 
θα το κάνατε αυτό, τι μουσική 
θα θέλατε να ακούγεται, τι 
ποτό να γεμίζει το ποτήρι 
μπροστά σας και ποια αγαπη-
μένη νοστιμιά να σας περιμέ-
νει στο πιάτο σας;  

 
 
Χμ… Θα επιλέξω δύο προ-

ορισμούς. Πρώτα μεταφέρομαι 
στην Κρήτη -αγαπημένος 
τόπος– κάπου κοντά στα εγκα-
ταλελειμμένα απομεινάρια της 
Αράδαινας κι απαγγέλλοντας 
ποίηση Δημήτρη Αποστολάκη 
από τους Χαίνηδες και στη 
συνέχεια κατηφορίζω προς 
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λιμάνι Σφακίων για ρακί και 
σφακιανές πίτες ακούγοντας – 
μη σου πω και τραγουδώντας 
– την «Ουρά του Αλόγου… 

Στην συνέχεια μεταφέρομαι 
στο Μαράθι, μια μικρή βραχο-
νησίδα κοντά στους Λειψούς, 
στην ταβέρνα του κυρ Παντε-
λή, όχι όμως στο τώρα αλλά 
πίσω το καλοκαίρι του 2003, 
τρώμε χταποδοκεφτέδες με τη 
γυναίκα μου τη Γεωργία και 
πίνουμε ούζο, μας έχει πονέσει 
ο πισινός από το καθισιό, κινη-
τά δεν πιάνουν πουθενά, μόνο 
η θάλασσα, τα τζιτζίκια ως 
ήχος και τα αναστενάγματα 
των πιρουνιών από τους χτα-
ποδοκεφτέδες, και τα πρώτα 
διηγήματα μου φυσικά, γραμ-
μένα σε ένα τετράδιο, περι-
σπούδαστα και με 
μεγαλεπήβολους τίτλους και 
εκφράσεις, όλα από μία άλλη 
εποχή, δεν ξέρω αν ήταν καλύ-
τερη ή χειρότερη, πιο όμορφη 
ή πιο άσχημα, σίγουρα όμως 
πιο απλή, μια εποχή που λέγα-
με, πράτταμε και σκεφτόμα-
σταν τα ίδια για αυτό κι 
αγαπιόμασταν όλοι περισσότε-
ρο… 

 
Κάτι ευχάριστο, όμορφο 

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

Ίσως το όνειρο να γράψετε 
κάτι καινούργιο, να ζωγραφί-
σετε στην άμμο του χρόνου, 
ένα καινούργιο όνειρο, ένα 
καινούργιο μύθο;  

 
 
Στην καθημερινότητα μου 

έχω βρει τρόπους κι ενδιαφέ-
ροντα που με απασχολούν με 
εμμονή ώστε να μπορέσω να 
υπεκφεύγω από τη σκληρή 
πραγματικότητα και τη θλίψη 
που μου προκαλούν οι σκέψεις 
για όσα συμβαίνουν γύρω. 
Εκτός αυτού οι άνθρωποί και 
τα ζώα που αγαπώ ως στυλο-
βάτες αυτής της καθημερινότη-
τας με κρατάνε περισσότερο 
δυνατό από κάθε άλλο απατη-
λό όνειρο 
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Την τελευταία χρονική 

περίοδο όλος ο κόσμος έχει 
χτυπηθεί από ένα πρωτοφανές 
ξέσπασμα πανδημίας και 
ζούμε καταστάσεις που πραγ-
ματικά ούτε οι συγγραφείς της 

επιστημονικής φαντασίας δεν 
τις είχαν φανταστεί. Η καραν-
τίνα του πληθυσμού σχεδόν σε 
όλο τον πλανήτη είναι κάτι το 
πρωτοφανές στην ανθρώπινη 
ιστορία.  

Εσείς πως ζείτε όλη αυτή 
την κατάσταση;  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές που περνάει η ανθρωπότη-
τα πιστεύετε ότι η λογοτεχνία 

μπορεί να δώσει ελπίδα στους 
ανθρώπους και να εκφράσει τα 
προβλήματα τους;  

 
 
Για να είμαι ειλικρινής 

πριν το ξέσπασμα της πανδη-
μίας βρισκόμουν σε ένα στά-
διο εθελούσιας απομόνωσης κι 
εγκλεισμού, ένα πράγμα σαν 
ανθρωποδιώχτης ας πούμε, 
επέλεγα ιδανικά να κάθομαι 
σπίτι με δικούς μου ανθρώ-
πους ή μόνος μου και να μην 
εκτίθεμαι σωματικά, ψυχικά, 
συναισθηματικά κλπ. Κατά 
συνέπεια η όλη αυτή κρίση όχι 
μόνο με βρήκε απόλυτα προ-
ετοιμασμένο, όχι μόνο δεν με 
πείραξε καθόλου αλλά έχω την 
υποψία ότι φτιάχτηκε κι εμφα-
νίστηκε ειδικά για τύπους σαν 
εμένα. Η έλλειψη δυσκολίας 
να αντιμετωπίσω τον εγκλει-
σμό έστρεψε το ενδιαφέρον 
μου σε άλλα πράγματα,, πεί-
σθηκα πως η πανδημία είναι 
μία τελευταία σφαλιάρα στο 
ανθρώπινο είδος, «είσαι που 
είσαι μόνος άνθρωπε, μπροστά 
σε μία οθόνη όλη μέρα, δεν 
μιλάς και δεν ακούς κανέναν, 
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πάρε κι αυτό το χαστούκι να 
επιβεβαιώσει τη μοναξιά των 
επιλογών σου», με απασχολού-
σε επίσης η πολιτική διάσταση 
των μέτρων και συνθηκών, η 
εθελούσια πειθαρχία από 
πλευράς μας, όλα ως μια συνέ-
χεια ενός κόσμου που αστυνο-
μεύεται όλο και περισσότερο 
και που καταργεί κάθε άσυλο 
για να μπορεί το σύστημα να 
παρεμβαίνει αύριο ακόμα και 
μέσα στο σπίτι σου… 

Κι η λογοτεχνία; Τι θα μπο-
ρούσε να κάνει η λογοτεχνία. 
Ιδανικά τα πάντα. Αλλά όπως 
γράφει και ο ποιητής «πως το 
έφερε οι μοίρα και τα χρόνια 
να μην ακούσεις έναν ποι-
ητή…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Δεν θα υπάρξει συνέχεια 

στον Σούπερ Μπάκα παρά το 
γεγονός ότι μπορεί να ξεπερά-
σει σε πωλήσεις τα τρία εκα-
τομμύρια αντίτυπα 
(παραληρήματα λόγω εγκλει-
σμού…). Ότι μυστικό έχει να 
σας μάθει ο Σούπερ Μπάκας 
θα σας το μάθει τώρα, στις 
λίγες σελίδες αυτού του βιβλί-
ου. Χρειάζεται μόνο θετική 
πρόθεση και διάθεση κατανόη-
σης. Όπως λέει κι ο ποιητής 
αυτός ο κόσμος μπορεί να πάει 
μπροστά με τρία πράγματα 
μόνο: Συνεννόηση, Επινόηση 
και Κατανόηση 
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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! 

  

  

 



Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του free ηλεκτρονι-
κού fazine "Voices of the restistance: Τα χρονικά του 
κορονοϊού". 
Μπορείτε να το κατεβάσετε από το παρακάτω link 
πατώντας επάνω στο εικονίδιο του pdf. 
 
https://www.universepaths.com/voice-of-the-resi-
stance 
 
Περιμένουμε τις συμμετοχές σας για το δεύτερο τεύ-
χος! 
 
 
 
 
 

 
Τελευταία ενημέρωση: 28/3/2020 
 
Τον Δεκέμβριο του 2019, στο Φεστιβάλ «Όψεις του 
Φανταστικού» στην Αθήνα, αρκετά πριν γίνει το 
ξέσπασμα του τωρινού ιού, κάναμε την πρώτη ανα-
κοίνωση για την έκδοση της ανθολογίας «Η έσχατη 
πανδημία». Απλά θεωρούσαμε, και θεωρούμε, τον 
βιολογικό τρόμο ένα σημαντικό κομμάτι της λογο-
τεχνίας του φανταστικού, ειδικότερα από τη στιγμή 
που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, καθώς τα ξεσπάσματα με ιούς τα 
τελευταία 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, 
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όπου σχεδόν ο μισός πλανήτης έχει μπει σε απομό-
νωση.  
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πιστεύουμε ότι η συγ-
γραφή είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος να εκφρά-
σουν οι άνθρωποι 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 ζων-
τανό 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 δημι-
ουργία ενός ηλεκτρονικού fanzine, με τίτλο: «Voice 
of the resistance: Τα χρονικά του κορονοϊού». 
Το fanzine θα είναι ηλεκτρονικό και θα διανέμεται 
εντελώς δωρεάν στο Internet σαν αρχείο pdf.  
Η ύλη του θα περιλαμβάνει διηγήματα, άρθρα, σχέ-
δια, 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 μπο-
ρεί να έχει όσο μέγεθος θέλουν. Το fanzine θα εκδί-
δεται 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! 
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«…Οι φωτιές απλώνονταν παντού στην πόλη, φωτί-
ζοντας τα κτήρια με ένα απόκοσμο πορφυρό 
χρώμα. Ακούγονταν από παντού ουρλιαχτά, 
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 
προγράμματος. Είχε μείνει μόνο μια καρτέλα, που 
είχε αρχίσει και αυτή να τρεμοπαίζει, καθώς τα κάθε 
είδους ηλεκτρικά δίκτυα ήταν έτοιμα να καταρρεύ-
σουν.   
 
Μην βγαίνετε από το σπίτι σας. Μην 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 πόρτες. Ασφαλείστε τα όσο καλύ-
τερα 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 
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τον κόσμο. Τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας 
κατέρρευσαν, μη μπορώντας να διαχειριστούν τον 
όγκο των ασθενών. Οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαί-
νουν μέσα στον δρόμο και τα σώματά τους 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 φτά-
σει.   
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, ολόκληρες πόλεις και 
επαρχίες απομονώθηκαν, πόλεις εξαγνίστηκαν με 
την πυρηνική φωτιά, σε μια απελπισμένη προσπά-
θεια 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 ζαλισμέ-
νο και ανήμπορο το τέλος του να έρχεται…» 
 
 
 
 
 
 
Οι Εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές δημιουργήθη-
καν 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 συγγρα-
φείς του φανταστικού.  
Από το 2011 αρχίσαμε να διοργανώνουμε το Φεστι-
βάλ «Όψεις του Φανταστικού» έχοντας σαν στόχο 
την προώθηση των βιβλίων και των συγγραφέων 
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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 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 Ελλη-
νική Λογοτεχνία του Φανταστικού 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 
μέγεθος θέλετε ή όσα αρχεία θέλετε από την καλλι-
τεχνική σας δουλειά.  
• Μαζί με τη δουλειά σας, να μας στείλετε και τη 
φόρμα που ακολουθεί, συμπληρωμένη. Για να γνω-
ριστούμε.  
•  Μπορείτε να μας στείλετε τη δουλειά σας οποι-
αδήποτε στιγμή θελήσετε.  
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•  Η δουλειά σας θα πρέπει να έχει σχέση με τον  
κορονοϊό και την επικαιρότητα γύρω από αυτόν.  
• Μην μας στέλνετε τα κείμενα σε μορφή pdf. Στείλ-
τε 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 εξωτερι-
κό.   
Τα κείμενά σας  πρέπει να είναι στα ελληνικά.  Επί-
σης, δεχόμαστε και κείμενα από ξένους συγγραφείς 
που γράφουν 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.  
- 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 αντιμετω-
πίζουν το θέμα οι περισσότερες κυβερνήσεις τις 
περισσότερες φορές σε αντιδιαστολή με την κοινω-
νία.  
- Την καλλιτεχνική σας δουλειά, σχέδια-φωτογρα-
φίες, σε σχέση με τον κορονοϊό.  
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Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι ένας οδηγός.  
Το κείμενό σας μπορεί να έχει 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 ή στα Αγγλικά, και η δουλειά 
του να είναι μέσα στα πλαίσια των αναφορών για 
τον κορονοϊό.   
 
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανάγκη για διευ-
κρίνιση θα χαρούμε να σας απαντήσουμε στο email: 
universepaths@yahoo.com 
Φόρμα για αποστολή μαζί με τη δουλειά σας: 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Email επικοινωνίας: 
 
 
Περιμένουμε συμμετοχές από όλους σας. Δεν έχει 
σημασία εάν σας γνωρίζουμε ή όχι ή αν έχετε εκδώ-
σει κάτι, ή οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει μόνο εάν 
γράφετε, δημιουργείτε και σκέφτεστε!  
 
Λόγω της σοβαρότητας και της κρισιμότητας της 
κατάστασης, θα μπούνε όλα τα κείμενα και όλες οι 
δουλειές στο fanzine, εκτός από εκείνα που θα κριθεί 
ότι έχουν υπερβολικά λάθη στη γραφή ή προωθούν 
ρητορική μίσους.   
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Οι Εκδόσεις ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ξεκίνη-
σαν την παρουσία τους πριν από δέκα πέντε χρό-
νια, έχοντας σαν πρωταρχικό 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 ανακοίνωσή μας, 
είμαστε και οι ίδιοι συγγραφείς και αυτή την προ-
σπάθεια την ξεκινάμε πρώτα από όλα για τους ίδι-
ους 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. 
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 ισότι-
μα, 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 βοηθήσουμε. Και αυτό το έχουμε αποδεί-
ξει, έχοντας εκδώσει πάνω από τριακόσιους Έλληνες 
και Κύπριους συγγραφείς τα τελευταία δέκα πέντε 
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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 προβάλλουμε 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 τιμή-
σουμε όλα με τον ίδιο σεβασμό.  
 
 
 
 
• Με την αποστολή της δουλειάς σας εκχωρείτε στις 
εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές το δικαίωμα για 
δημοσίευση της δουλειάς σας στο fanzine.  
• Οι δημιουργοί αποδέχονται ότι δεν θα πάρουν 
κάποιου είδους χρηματική ή υλική αμοιβή για τη 
συμμετοχή τους στο fanzine, καθώς θα είναι ένα 
ηλεκτρονικό fanzine που θα διανέμεται δωρεάν ηλε-
κτρονικά 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 δημιουργίες σας. 
 
Μένουμε δυνατοί, μένουμε ασφαλείς! 
 
 
Η ομάδα των Συμπαντικών Διαδρομών 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Καραγάτση 27, 41221, Λάρισα, 2410-236110, 
universe-pathways.blogspot.com 
www.universepaths.com 
universepaths@yahoo.com 
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