
ΕΛΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΨΕΜΑΤΑ 

 

«… Έλα να πούμε ψέματα… ένα σακί γιομάτο, διότι πώς αλλιώς θα 

ξορκίσουμε την κακοτυχία μας, πώς θα δούμε αλλιώς τον κόσμο, παρά με 

τα ψέματα που λέμε πρώτα στον εαυτό μας – ας σκεφτούμε και τα 

ψέματα που βαφτίζονται «σχέδια διάσωσης» από τις μνημονιακές 

κυβερνήσεις. Ο τίτλος είναι μια στροφή από λαϊκό σκωπτικό τρίστιχο για 

την Πρωταπριλιά.» 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ 

Το βιβλίο αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας της Μάρως Δούκα. 

Η τριλογία ανοίγει με το Αθώοι και φταίχτες (… σαν αντικρυστοί 

καθρέφτες, Κέδρος 2004) που ανατέμνει ένα ζήτημα-ταμπού, την 

οδύσσεια των ξεριζωμένων μουσουλμάνων της Κρήτης και σχολιάζει τις 

ιδεοληψίες και τις προκαταλήψεις της Ελλάδας «του Εκσυγχρονισμού». 

Ακολουθεί το Δίκιο είναι ζόρικο πολύ (Πατάκης, 2010) που εξερευνά την 

υποφωτισμένη υπόθεση της γερμανικής Κατοχής η οποία παρατάθηκε 

στα Χανιά μέχρι τον Μάιο του 1945 , πυροδοτώντας/ενισχύοντας έναν 

άγριο χορό προδοσίας των ανταρτών της Αντίστασης, με πρωταγωνιστές 

τους Άγγλους πράκτορες, τους συνεργάτες τους πρώην Βενιζελικούς και 

τους δωσίλογους. Η τριλογία κλείνει με το Έλα να πούμε ψέματα 

(Πατάκης, 2014) που βάζει ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι στην πληγή, 

φέρνοντας στο φως τον αποσιωπημένο Εμφύλιο στα Χανιά, και 

σχολιάζοντας παράλληλα και εν θερμώ την ελληνική επικαιρότητα της 

οικονομικής, πολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Απ' τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013 στα Χανιά, στον κύκλο 

των εποχών και στους κύκλους του χρόνου, του περασμένου, που 

επιμένει, και του σημερινού, που τον υποδύεται, τον μελετά, συνομιλεί 

μαζί του, εκ νέου διατυπώνει αλλά και διαβρωτικά υπονομεύει. 

Η Ελεονόρα και ο δίδυμος αδελφός της ο Πανάρης. Η Αναστασία και ο 

μοναχογιός της ο Ιδομενέας. Οι τέσσερις τους χιαστί, ταυτόχρονα 

αφηγητές και αφηγημένοι, αγκαζέ με το άγραφο, με το σήμερα βαρύ 

στους ώμους. 

Ο Πανάρης με τα αδιέξοδα χαρτιά του. Ο Ιδομενέας με τα κιτάπια του 

πατέρα του. Η Αναστασία με τα χαντάκια του μυαλού της. Η Ελεονόρα με 

το διήγημα της μάνας της. 

Από τον Χέγκελ και τον Μπακούνιν στον Μαρξ και το Κομμουνιστικό 

Μανιφέστο. 

Και από την επανάσταση του 1848 στο Παρίσι στους πολιορκημένους του 

Δημοκρατικού Στρατού, εκατό χρόνια αργότερα, στο φαράγγι της 

Σαμαριάς. Και από την επίσημη έναρξη του εμφυλίου στην Κρήτη, 

Απρίλιο του 1947, στη δικτατορία των συνταγματαρχών, είκοσι χρόνια 



αργότερα, Απρίλιο του 1967. Με την επικαιρότητα μουδιασμένη και την 

πραγματικότητα υπόγεια να βράζει, το Έλα να πούμε ψέματα, στις 

γραμμές του μύθου και της ιστορίας, θα μπορούσε να διαβαστεί και ως 

μια δοκιμή της έκτακτης ανάγκης να δούμε αλλιώς τον κόσμο, να τον 

μαγέψουμε, κεφάτοι, λυτρωμένοι, να πάμε παραπέρα... 

http://www.biblionet.gr/book/195069/%CE%88%CE%BB%CE%B1_%CE%BD

%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5_%CF%88%CE%AD

%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 
 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ: ΕΛΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΨΕΜΑΤΑ κριτική του Χρίστου 

Παπαγεωργίου 

  Ολοκληρώνοντας την άτυπη τριλογία, που ξεκίνησε με το Αθώοι και 

φταίχτες και συνεχίστηκε με Το δίκαιο είναι ζόρικο πολύ, η μεγαλύτερη εν 

ζωή Ελληνίδα πεζογράφος δίνει πανοραμικά, με άπειρες λεπτομέρειες, με 

αφηγηματική δεινότητα και με εξαιρετική ευκρίνεια, τρεις άξονες 

μυθιστορηματικούς, που απέχουν μεταξύ τους ενάμιση αιώνα, παρ' όλα 

αυτά έχουν άμεση συνάφεια. Πράγματι, το εκτενέστατο πεζό που 

συζητάμε περιλαμβάνει ένα πολιτικοφιλοσοφικό δοκίμιο που αφορά στη 

ζωή, τη δράση, τον αγώνα και τον θάνατο του αναρχικού Ρώσου Μιχαήλ 

Μπακούνιν, ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τον Εμφύλιο στην Κρήτη και 

ιδιαίτερα στα Χανιά, που κανείς δεν ξέρει αν έγινε, το πώς έγινε και ποιος 

ήταν ο σκοπός για τον οποίο έγινε, και μια σύγχρονη μυθοπλασία, με 

ανθρώπους-ήρωες που ζουν στις μέρες μας, με τις καθημερινές τους 

έγνοιες και προβλήματα, με έρωτες, με συγγένειες και φιλίες, τέλος με 

έναν θάνατο που ορίζει ανατρεπτικά την υπευθυνότητα όλων. Η 

Ελεονόρα, η Αναστασία, ο Πανάρης, η Βιργινία, ο Ιδομενέας, η άλλη 

Βιργινία, η Μάριον, η Άσπα, η Φανή, η Μαριαννή και ο Φάνης, ήρωες που 

επιδεικνύουν προστατευτισμό και αγάπη περίτρανη μπρος στα μάτια μας, 

συζητώντας και καταγγέλλοντας, εικονογραφώντας και προσπερνώντας, 

σπουδάζοντας και πολιτικολογώντας, αγαπώντας και σαρκάζοντας. 

Καθαροί μικροαστοί παρά τα όποια λεγόμενά τους, οι ήρωες της Δούκα 

επιχειρούν να καταστήσουν σαφές πως, πάνω απ' όλα, τους ενδιαφέρει το 

οικογενειακό καλό –έστω κι αν μετά τον θάνατο, την αυτοκτονία και τον 

χωρισμό έχει μείνει λειψό– και, επιπλέον, πως η ατομική τους ελευθερία, 

η προσωπική τους απεξάρτηση από καθετί γονεϊκό και η μέχρι την 

αποστολή και τη δουλειά προσοχή τους, φτιάχνει την οικονομική τους 

ανάλυση, φτιάχνει την πολιτική τους ιδεολογία και το προοδευτικό τους 

πρόσημο. 

Η πεζογράφος Μάρω Δούκα εργάζεται –και αυτό που θα αναφέρουμε δεν 

είναι κάτι καινούργιο, έχει γραφτεί κατά κόρον– σαν μυρμήγκι, σαν 

οικοδόμος παλαιότερων εποχών, σαν κλασική δημιουργός, που θα 



περάσει στην Ιστορία γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και όλα αυτά κάτω από 

ένα πέπλο, υποδορίως, αφού στο εντελώς βαθύ περιεχόμενο ενυπάρχει 

πάθος ψυχολογίας αλλά και αδιεξόδων, πολύ περισσότερο από τις 

χιλιάδες λέξεις και φράσεις που απαρτίζουν το, κατ' ευφημισμόν αυτό, 

εξωστρεφές μυθιστόρημα. Η Μάρω Δούκα –και αυτό θα μείνει πάντα ως 

απορία– εργάζεται βασανιστικά, εργάζεται με μόχθο, εργάζεται ως 

άνθρωπος σκληρού επαγγέλματος, αυτό όμως δεν παρουσιάζει την 

παραμικρή ένδειξη ότι περνά καλά γράφοντας –αφού δεν υπάρχει στο 

βιβλίο ούτε μια σκωπτική, πολύ δε περισσότερο χιουμοριστική, αράδα– ή 

αν συμβαίνει το αντίθετο: αν δηλαδή οι ήρωες τους οποίους πλάθει και οι 

οποίοι είναι στενάχωροι, απαισιόδοξοι, τραυματικοί, πληγωμένοι, 

ανέστιοι και εν κατακλείδι προβληματικοί, αποσπούν απ' τη δημιουργό 

τους όλα εκείνα τα στοιχεία που υποβοηθούν μια γραφή, που παρά τη 

σκοτεινότητά της χαρίζει στην ίδια μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, στην 

προσπάθειά της να τους τιθασεύσει και να τους παρουσιάσει όπως τους 

διανοήθηκε ή τους φαντάστηκε ή τους γνώρισε. Άρα, και με γνώμονα το 

ερώτημα να απαντηθεί, καθώς έχει μεγάλη σημασία να ξέρει κανείς όχι 

μόνο το αποτέλεσμα αλλά και τις συνθήκες στις οποίες αυτό εμπλέκεται, 

η ουσία είναι πως συγγραφείς όπως η Μάρω Δούκα συνδέουν το παρόν με 

το παρελθόν, την κρίση με τον Εμφύλιο και πολύ πιο πριν, στον 19ο 

αιώνα, όχι απλώς έντεχνα και περιγραφικά, αλλά επιπλέον –θα το 

επαναλάβω– με τρόπο κλασικό, ξεπερνώντας μάλιστα σε ορισμένες 

περιπτώσεις και τους φυσικούς της δασκάλους, τους μεταπολεμικούς 

πεζογράφους, που τόσο αγάπησε, και το έργο τους και τη φιλοσοφία. 

Όσον αφορά τον μύθο του συγκεκριμένου βιβλίου, ασφαλώς θα ήταν 

αληθινή τρέλα να περιγραφούν σε λίγες αράδες 664 σελίδες. Άρα, το Έλα 

να πούμε ψέματα είναι θέμα της δημιουργού που το έγραψε και του 

αναγνώστη που θα δαπανήσει ενέργεια και χρόνο για να το διαβάσει. 

Εμείς απ' την πλευρά μας θα μείνουμε σε κάτι που μας άρεσε ιδιαίτερα 

και έχει να κάνει με τον νεαρό αντάρτη, ο οποίος περιφέρεται στα βουνά 

της Κρήτης, χωρίς καλά καλά να γνωρίζει τον λόγο, θύμα κομματικών 

επιλογών, βορά σε κάθε γυπαραίο, βιώνοντας καθημερινά τον θάνατο, 

μέχρι την ευλογημένη εκείνη ημέρα που το αποφασίζει και κατεβαίνει 

στην πόλη με σκοπό να παραδοθεί, πράγμα που κάνει λίγο αργότερα. Το 

συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου μιλά καθαρά για το λάθος του 

Εμφυλίου –χωρίς να είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη δημιουργός 

αποφαίνεται έτσι– για την έλλειψη επαρκούς ηγεσίας σε τόσο δύσκολες 

εποχές και, τέλος, για την απέλπιδα προσπάθεια δεσίματος των 

αγωνιστών με το κόμμα και της ανιδιοτελούς πίστης μαζί του, όταν 

αριστερά στελέχη συνομιλούσαν κρυφά με όλους τους παράγοντες της 

φασιστικής δεξιάς για «έντιμη» λύση της κρίσης. 

http://diastixo.gr/kritikes/ellinikipezografia/2811-psemata-douka  

 



Μάρω Δούκα: Φαρμακερά μυστικά, ανυποψίαστα ψέματα 

Η χανιώτισσα συγγραφέας γράφει για την Κρήτη τού Εμφυλίου και 

ταυτόχρονα ανεβαίνει τα σκαλιά του Δημαρχείου της Αθήνας 

Τέσσερα χρόνια μετά το μυθιστόρημά της «Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ» 

που εστίασε στα τέλη του 1944 και του 1945, και στην εντυπωσιακή 

συνεργασία Αγγλων και Γερμανών στα κατεχόμενα Χανιά, η Μάρω 

Δούκα επιστρέφει. Δημοσιεύει, εντός των ημερών, το «Ελα να πούμε 

ψέματα», τρίτο μέρος μιας – άτυπης; – τριλογίας με την οποία η κρητικιά 

συγγραφέας, που είναι εδώ και πολύ καιρό στις συνειδήσεις του κόσμου 

των γραμμάτων και του συνόλου των αναγνωστών μία από τις 

σημαντικότερες φωνές στην ελληνική λογοτεχνία των τελευταίων 

δεκαετιών, ψάχνει τη λογοτεχνική της έκφραση ανάμεσα «στις γραμμές 

του μύθου και της Ιστορίας».  

Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της τριλογίας αυτής έκανε και ένα άλλου 

είδους βήμα, ανάλογο του οποίου δεν είχε ποτέ ώς τώρα 

πραγματοποιήσει. Συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Ανοιχτής Πόλης του 

Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που διεκδίκησε τη δημαρχία της Αθήνας. Ποτέ δεν 

έκρυψε ότι ανήκε στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, χωρίς όμως 

αυστηρές κομματικές εντάξεις. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρότι 

το Πρωτοδικείο θα δημοσιεύσει τα τελικά αποτελέσματα την επόμενη 

εβδομάδα, επιμένουν ότι εκλέγεται από τους πρώτους.  

 Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή μιας Χανιώτισσας στα κοινά μιας 

πόλης στην οποία άρχισε να ζει μετά τα μαθητικά της χρόνια και στην 

οποία έγινε η συγγραφέας που γνωρίζουμε είναι από μόνη της 

αξιοσημείωτη. Το «Βιβλιοδρόμιο» έχει την τιμή να φιλοξενεί την πρώτη 

της συνέντευξη μετά την εκλογική της κάθοδο και πριν από την έκδοση 

του νέου της μυθιστορήματος. Και η Μάρω Δούκα μιλάει για όλα: για τα 

αγαπημένα της Χανιά, για τον συνεκτικό ιστό αυτής της τριλογίας, για 

τον Εμφύλιο στην Κρήτη, για την ενδεχόμενη συνύπαρξή της στο 

Δημοτικό Συμβούλιο με τους συμβούλους της Χρυσής Αυγής, για το 

πολιτικό ήθος και για το πώς σκέφτεται την Ελλάδα στο μέλλον. 

 

Κυρία Δούκα, λέτε ότι τα τρία βιβλία, «Αθώοι και φταίχτες», «Το δίκιο 

είναι ζόρικο πολύ» και τώρα το «Ελα να πούμε ψέματα», παρότι 

αυτοτελή και αυθύπαρκτα, θα μπορούσε να θεωρηθούν ως τρία μέρη 

μιας τριλογίας. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες είναι οι βασικές γραμμές 

που τα ενώνουν και τι είδους σύνολο ή κύκλο αισθάνεστε ότι 

ολοκληρώνετε με την κυκλοφορία του νέου σας μυθιστορήματος; 

Από χρόνια πολλά φιλοδοξούσα να γράψω ένα βιβλίο για τα Χανιά. 

Αρχίζοντας τότε, πριν από μια δεκαπενταετία, να σχεδιάζω το «Αθώοι και 

φταίχτες», εγκαίρως κατάλαβα ότι εάν ήθελα να αναζητήσω το αληθινό 

πρόσωπο της πόλης και να αποτυπώσω στο χαρτί τα θραύσματα, τα 

σπαράγματα, τις δόξες, τις χαρές και τις λύπες της, θα έπρεπε να οπλιστώ 



με τη διεισδυτικότητα της νοσταλγίας ενός ξένου που γεννήθηκε και 

μεγάλωσε σε αυτά τα δρομάκια και που οι ιστορικές συγκυρίες τον 

ξερίζωσαν. Και έτσι, μέσα από τη συμπλοκή του πραγματικού με το 

φανταστικό, έβλεπα να ζωντανεύουν αρχετυπικά δύο οικογένειες. Από τη 

μια, η οικογένεια του Τουρκοκρητικού Αρίφ Καουρζαντέ και από την άλλη 

η οικογένεια του χριστιανού Πανάρη Κριαρά. 

Και όσο προχωρούσε η αφήγηση, αναδεικνυόταν η βαθύτερη αιτία του 

βιβλίου που δεν ήταν άλλη από την ανύψωση της πόλης σε πάσχουσα, 

λογοτεχνική «περσόνα». Τα Χανιά, λοιπόν, εμποτισμένα στην Ιστορία, ο 

θάνατος, τα φαρμακερά μυστικά, τα ανυποψίαστα ψέματα, το πένθος, η 

απώλεια, θα έλεγα ότι είναι μερικές μόνο από τις βασικές γραμμές που 

διατρέχουν απαρχής μέχρι τέλους και τα τρία βιβλία, όπου, καθώς το ένα 

προοικονομεί το άλλο, παρατείνοντας τη «θητεία» μου στο Ιστορικό 

Αρχείο Κρήτης, αδιαπραγμάτευτο ζητούμενο παρέμενε πάντα και σε 

άμεση, μετωπική σχέση με το παρόν η ανάδειξη των μονόπλευρα 

φωτισμένων ή και ολότελα αποσιωπημένων όψεων της Ιστορίας. 

Αν στο «Αθώοι και φταίχτες» κινητήρια δύναμη ήταν να προκαλέσω μια 

μικρή έστω ρωγμή στην όποια ιδέα μας για τους Τουρκοκρητικούς και αν 

στο «Δίκιο είναι ζόρικο πολύ» φιλοδόξησα να αναδείξω με ντοκουμέντα, 

εκτός από την ιδιαιτερότητα της αγγλογερμανικής κατοχής στα Χανιά, 

την πολλαπλώς και προδοτικά παραβιασμένη γραμμή ανάμεσα σε 

εχθρούς και συμμάχους στην Κρήτη, εδώ, στο «Ελα να πούμε ψέματα», 

στοίχημά μου ήταν όχι μόνο να ανασυστήσω τον συσκοτισμένο Εμφύλιο, 

αλλά και μέσα από τις συμπλεκόμενες αφηγήσεις, πότε διευρύνοντας τον 

φακό και πότε εστιάζοντας στην ολόπικρη λεπτομέρεια, να αποτυπώσω 

πολυφωνικά το θαύμα του ανθρώπου που σηκώνει το χέρι και φωνάζει 

«παρών» στο προσκλητήριο του καιρού του, συνομιλώντας με την Ιστορία 

σε πρώτο πρόσωπο. 

Ο Πανάρης και η δίδυμη αδελφή του η Ελεονώρα, βασικοί χαρακτήρες στο 

«Αθώοι και φταίχτες», αναλαμβάνουν τώρα στο «Ελα να πούμε ψέματα» 

να μιλήσουν ανακεφαλαιωτικά για το χθες και το σήμερα, ενώ η νεαρή 

Βιργινία, κόρη της Ελεονώρας, που έχει ήδη αναδειχθεί μέσω του παππού 

της σε υψηλής ευθύνης αφηγήτρια στο «Δίκιο είναι ζόρικο πολύ», 

παραμερίζει, δίνοντας τη σκυτάλη στον αγαπημένο της Ιδομενέα, 

προκειμένου να αφηγηθεί κι αυτός με τη σειρά του, μέσω της ιστορίας του 

αντάρτη πατέρα του, τον αποκλεισμό του Δημοκρατικού Στρατού στο 

Φαράγγι της Σαμαριάς, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα, στις γραμμές του 

μύθου και της Ιστορίας πάντα, τον μονόλογο της μάνας του Αναστασίας.  

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο που αισθάνομαι να κλείνω, εκτός από την 

ολοκλήρωση της περιπλάνησής μου στην πόλη όπου γεννήθηκα και 

μεγάλωσα, μαθαίνοντας πια να μετρώ και να εκτιμώ αλλιώς τον χρόνο, 

θα έλεγα πως, στην προσπάθειά μου να μυθοποιήσω με οδηγό τις ζωές 

των επινοημένων ηρώων μου διακόσια τουλάχιστον χρόνια Ιστορίας, 



κλήθηκα να «δοκιμαστώ» λογοτεχνικά μέσα από τα ερωτήματα: Πώς και 

με ποιους όρους και από ποιες πηγές, ποια ντοκουμέντα, γράφεται η 

Ιστορία; Πώς ρυθμίζεται, ή και κάτω από ποιες συγκυρίες διαμορφώνεται, 

η οπτική γωνία του παρατηρητή; Πότε και πώς κάποιος βλέπει κάτι, πότε 

και πώς δεν το βλέπει από όποια όχθη κι αν στέκει στην κοίτη του 

ποταμού; Ποιες οι επιπτώσεις των γεγονότων στη ζωή μας; Πώς 

διαλέγεται το σήμερα με το χθες, το επινοημένο με τις ποικίλες εκδοχές 

της πραγματικότητας, το απλό με το πολύπλοκο, το σημαντικό με το 

ασήμαντο, το ατομικό με το συλλογικό; Και πώς, επομένως, θα μπορούσε 

να εννοηθεί στις ημέρες μας το θουκυδίδειο απόσταγμα ότι η Ιστορία 

είναι η παρακαταθήκη των πεπραγμένων, ο μάρτυς για το παρελθόν, το 

παράδειγμα και η συμβουλή για το παρόν, η προειδοποίηση για το 

μέλλον; 

 

Στο «Ελα να πούμε ψέματα» πραγματεύεστε και το θέμα του Εμφυλίου 

στην Κρήτη από το 1947. Είναι εντούτοις αρκετά διαδεδομένη η 

άποψη στην Κρήτη ότι Εμφύλιος εκεί στην ουσία δεν υπήρξε και αν 

υπήρξε ήταν σχετικά ασήμαντος. Ποια είναι η γνώμη σας; 

 Οι γραπτές πηγές-μαρτυρίες λένε ότι υπήρξε. Αλλά θα συμφωνήσω ότι 

δεν είχε την ευρύτητα και τη δριμύτητα του Εμφυλίου στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. Εδώ ο αλληλοσπαραγμός περιορίστηκε σε λυσσασμένες 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ενάντια στους «ληστοσυμμορίτες». Από το 

καλοκαίρι του 1947 στα Χανιά και έως τα Χριστούγεννα του 1949, 

περπατώντας στην πόλη, αρκεί να σου το «επέτρεπε» η ματιά σου, όλο και 

σε κάποιο κεφάλι αντάρτη κρεμασμένο σε κοινή θέα θα έπεφτες... Με το 

τσουβάλι, λέει, κατέβαζαν από τα βουνά τα κεφάλια των ανταρτών και τα 

αράδιαζαν στην Πλατεία Δικαστηρίων... Και αφού χόρταιναν οι 

ανθρωποκυνηγοί κανιβαλισμό, τα κρεμούσαν πότε στην Αγορά, πότε στη 

γέφυρα του Κλαδισού, για να τα βλέπει ο κόσμος και να 

παραδειγματίζεται! 

 

Πείτε μας δυο λόγια για τον τίτλο, πρόκειται για κάποια μορφή 

ευφημισμού, για ψέματα - αλήθειες; 

Είναι ο πρώτος στίχος ενός σκωπτικού πρωταπριλιάτικου («Ελα να πούμε 

ψέματα ένα σακί γιομάτο, φόρτωσα έναν μπόντικα σαράντα κολοκύθια, 

κι απάνου στα καπούλια του ένα σακί ρεβίθια»), που διατρέχει το βιβλίο 

στοιχειώνοντας όνειρα και μνήμες... Ελα να πούμε ψέματα για να 

παρηγορηθούμε, ψέματα για να γελάσουμε, ψέματα για να ξορκίσουμε, 

κυρίως, τα άλλα ψέματα με τα οποία υπονομεύουν τη ζωή μας η δουλική 

πίστη και η τυφλή υποταγή σε μεσσιανικές αλήθειες. Οπότε ναι, εδώ το 

ψέμα έρχεται να φωλιάσει με την πικρή, τη μαύρη, τη σκληρή, την ωμή, τη 

δική μου, τη δική σου, την πολύπαθη και πάντα επαναστατική αλήθεια, 

όπως λέει και η Ευγενία Λουπάκη σ' ένα ευθύβολο ποίημά της. 



http://www.tanea.gr/news/culture/books/article/5126548/farmakera-mystika-

anypopsiasta-psemata/  


