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ΣΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ με τον τίτλο «Ζωές μεσίστιες» ήρωες είναι οι άνθρωποι που
συναντάμε στο δρόμο, στη δουλειά, στο φιλικό περιβάλλον μας. Γνώριμοι, οικείοι
χαρακτήρες που η συγγραφέας μάς τους συστήνει ξανά μέσα από γεγονότα που
συνέβησαν κάποτε και καθόρισαν την προσωπικότητά τους και τη μετέπειτα ζωή
τους.
Η απουσία πατέρα, η μητρική εγκατάλειψη, ο αλκοολισμός, μια
κυτταρική αστοχία, η ενδοοικογενειακή βία, η εμμονή στα κοινωνικά «πρέπει», είναι μερικά
από τα θέματα που κρύβουν οι ιστορίες των ηρώων και κρατάνε τη ζωή τους σε πένθος.
Είναι πράγματι δυνατός αυτός με τα φουσκωτά μπράτσα; Ο ναρκομανής είναι ο μόνος
υπεύθυνος για την εξάρτησή του; Ο αλλοδαπός είναι ένας επικίνδυνος ξένος; Ο συγγενής
έχει πάντα αγνές προθέσεις; Ο επιτυχημένος είναι δεδομένο πως είναι ευτυχισμένος;

Οι απαντήσεις έρχονται μέσα από την ανθρώπινη προσέγγιση που ακολουθεί η
συγγραφέας στη σχέση της με τους ήρωές της καταγράφοντας όσα ζουν ή αφήνοντάς
τους να μιλούν οι ίδιοι.

Κάπου ανάμεσά τους, ένας άστεγος παρακολουθεί, δέχεται και απορρίπτει με την άνεση
του ανθρώπου που δεν έχει να χάσει κάτι. Συνομιλεί και θυμοσοφεί με την πείρα της ζωής
που έζησε και που τώρα προσπαθεί με πείσμα να κρατήσει εκεί που η αξιοπρέπεια ορίζει.

Δεκαεπτά μικρά διηγήματα που ζητούν από τον αναγνώστη να ενεργοποιήσει την
ανθρώπινη ματιά του.

Λίγα λόγια από τη συγγραφέα:

Γεννήθηκα στον Πειραιά και μεγάλωσα σε μαγική γειτονιά που, μαζί με τη οικογένειά μου,
πρόσφερε στη ζωή μου όσα μέχρι σήμερα μου δίνουν δύναμη και έμπνευση. Τελείωσα
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Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μετεκπαιδεύτηκα στην ειδική αγωγή με
ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό. Εργάστηκα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής. Μέχρι σήμερα αποδέκτες της
γραφής μου ήταν οι φίλοι μου για τις ιστορίες μου και οι μαθητές μου για τα παραμύθια
μου. Η συλλογή διηγημάτων «Ζωές μεσίστιες» είναι η πρώτη απόπειρα να ελευθερώσω
μερικές από τις ιστορίες μου, να τις αφήσω να ταξιδέψουν, με την ευχή να καταφέρουν να
συνομιλήσουν με όσους συναντηθούν.
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