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↗“ Το μόνο που τους ενώνει, είναι ο τυφλός έρωτας
για την ίδια γυναίκα”
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ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΗΕλένη Κεκροπούλου γεννή-
θηκε στον Ζυγό της Καβά-

λας, αλλά μεγάλωσε στα Τρίκαλα
της Θεσσαλίας. Σπούδασε στο Κα-
ποδιστριακό πολιτικές επιστήμες
και νομικά, καθώς και ξένες γλώσ-
σες. Εργάζεται στον εκδοτικό χώ-
ρο εδώ και τριάντα επτά χρόνια
ως μεταφράστρια, επιμελήτρια,
εκδότρια και συγγραφέας.

Το συγγραφικό της έργο:

Παιδικά:
• Πες μου, μπαμπά, μια ιστορία, σε
παρα καλώ (ιστορίες του Αισώπου για
μικρά παιδιά μεταφρασμένες από

Η Θεσσαλία με την Συνθήκη της Κωνσταντι -
νουπόλεως επιστρέφει στους κόλπους της μη-

τέρας Ελλάδας. Πολλοί Έλληνες της Μικρασίας αγο -
ράζουν μεγάλα τσιφλίκια και έρχονται για εγκατά σταση
στον θεσσαλικό κάμπο που βράζει από την αντίδραση
των εξαθλιωμένων αγροτών που βλέπουν τα όνειρά τους
να σβήνουν.

Ο Αχιλλέας Κωνσταντινίδης, γυιός μεγαλοτσιφλικά
των Τρικάλων, πνεύμα ανήσυχο και μεγάλος γυναικάς,
από ένα γύρισμα της Τύχης και της Ανάγκης, θα βρεθεί
αρραβωνιασμένος με τη μικρή ορφανή Ειρήνη, το
κορίτσι που ονειρευόταν να παντρευτεί ο μικρότερος
αδελφός του, ο ευαίσθητος κι ονειροπόλος Χριστόφορος. 

Ανάμεσα στα δυο αδέλφια σιγοκαίει ο συγκαλυμμένος
ανταγωνισμός και το μίσος. Ο ένας οπαδός ένθερμος
του Δηλιγιάννη κι ο άλλος Τρικουπικός, θα στέκονται
πάντοτε απέναντι ο ένας στον άλλον. Το μόνο που τους
ενώνει, είναι ο τυφλός έρωτας για την ίδια γυναίκα. Το
ξέσπασμα του Ελληνοτουρκικού Πολέμου το 1897 θα
φέρει τη χώρα στο χείλος της καταστροφής και τα δυο
αδέλφια θα δουν τις ζωές τους να ανατρέπονται...

1881

το πρωτότυπο, με εικονογράφηση
της Κατερίνας Βερούτσου).

Ιστορικά Μυθιστορήματα:
• Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, 

η Καπετάνισσα
• Αγγέλικα η Μαντενούτα
• Σαν τα Κυνηγημένα Αγρίμια

Σύγχρονη Λογοτεχνία
• Σκέψου εμένα όταν πονάς

Δηλώνει μαθήτρια διά βίου, δια-
βάζει ακατάπαυστα τα πάντα, αλ-
λά κυρίως τους μεγάλους Έλληνες
κλασικούς και εστιάζει στη μελέτη
της Iστορίας, ελληνικής και ευ-
ρωπαϊκής.

Αγαπά την κλασική μουσική,
την όπερα, το θέατρο, την τζαζ,
το Τρίτο Πρόγραμμα, την ατμό-
σφαιρα των μουσείων, τους αρ-
χαιολογικούς χώρους και τους με-
γάλους περιπάτους. Είναι παντρε-
μένη εδώ και τριάντα πέντε χρό-
νια με τον Γιάννη Χαραλαμπάκο,
σύντροφο και συναγωνιστή στη
ζωή, με τον οποίο απέκτησε τρία
παιδιά
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